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Abstract  

The fight against the Holy Quran has been pursued by enemies in a 

variety of ways, including casting the doubt on the laws and its rulings 

since the beginning of Islam until now. Marriage of a man to several 

women, or "multiple wives," are important and sensitive issues for 

women and the family., Surah Nisa, verse 3, the Qur'an issues the 

authorization of polygamy if they are able to consider justice among them 

and in verse 129 of this surah states that considering justice is not 

possible among the wives. Dr. Seha, in the book "Criticism of the Qur'an", 

while instilling doubts about "the multiplicity of wives" and considering it 

not to be reasonable, claims that verse 129 has abrogated verse 3 and that 

the provider of the ruling has regretted its continuation. The present 

study is a descriptive-analytical one with a critical approach and a 

documentary method to examine this doubt. The findings suggest that 

the rulings of the Holy Qur'an, including permission for the multiplicity 

of wives, have been formulated on the basis of human wisdom and the 

real need of the human being, and the reasons brought by critic of the 

Qur'an cannot undermine the rulings. There is also no Nasikh 

(abrogator) and Mansukh (abrogated) relation between the two verses 

mentioned. 
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  چكيده

افكنى عليه قوانين و احكـام آن از  هههای مختلفى، از جمله شب   مبارز¤ با قرآن كريم به روش
تعـدد «ازدواج يك مرد بـا چنـد زن يـا . صدر اسالم تاكنون مورد اهتمام دشمنان بوده است

 3قـرآن در آيـه . برانگيز مربوط به زنان و خانواده اسـت  از مسائل مهم و حساسيت» زوجات
مجوز تعدد زوجات را در صورت توانايى بر مراعات عدالت ميان آنـان، صـادر سوره نساء 

. كنـد اين سوره ممكن نبودن رعايـت عـدالت ميـان زنـان را بيـان مى 129كند و در آيه   مى
و خالف حكمت » تعدد زوجات«ضمن القای شبهاتى در مورد  نقد قرآندكتر سها در كتاب 
را نسخ كرده و آورنده حكم از تداوم آن پشـيمان  3 ، آيه129كند آيه  خواندن آن ادعا مى

تحليلى باگرايش انتقادی و به روش اسنادی،  -پژوهش حاضر به روش توصيفى . ه است شد
حاصل پژوهش اين است كـه احكـام قـرآن كـريم، از . پردازد  به بررسى دقيق اين شبهه مى

تـدوين شـده و داليـِل ناقـد جمله جواز تعدد زوجات، بر مبنای حكمت و نياز واقعى انسان 
گونه رابطه ناسـخ و منسـوخى بـين   همچنين هيچ. ای بر آن وارد سازد تواند خدشه  قرآن نمى

  .گفته وجود ندارد دو آيه پيش

  ها كليدواژه

  .قرآن، دكتر سها، نسخ، تعدد زوجات
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  مقدمه

از آن زمـان . گردد بـازمىنقد قرآن كريم موضوعى است كه پيشينه آن به زمان نزول قـرآن 
هايى در نقد قرآن و آثاری در پاسخ به آنها تأليف شده است كـه در ادامـه بـه   تاكنون كتاب

از دانشــمندان نحــو و ادب و ) 206متوفــاى (قطــرب نحــوی . شــود برخــى از آنهــا اشــاره مى
الـردK از نخستين كسانى است كه كتابى با عنـوان  7شاگرد سيبويه و از اصحاب امام صادق

متـوفى (قتيبـه   ابن تأویـل مشـ@ل القـرآن. تـأليف كـرده اسـت علD الملحدین فD تشابه القرآن
ابوالحسين احمـد . ظاهر تناقضات قرآنى است نيز كتاب ديگری در پاسخ به برخى به) ق276
از   )الحاد سـده سـوم هجـری  مشهور به  از متكلمان(راوندی  يحيى راوندی معروف به ابن بن 

های بسـياری  طوركلى تشكيكات و طعنـه به الزمردةو  الدامwست كه با تأليف كتاب كسانى ا
راونـدی،  ابوالحسـن اشـعری در رد شـبهات ابن. را در مورد قرآن و نبوت بيـان كـرده اسـت

در سـده . تأليف كرده است الرد عل  ابن الراوندی ف  الصفات و القرآنای را با عنوان  رساله
تنزیـه القـرآن عـن بار مـتكلم مشـهور معتزلـى بـا تـأليف كتـاب پنجم هجری قاضـى عبـدالج

در همـين . در رد شبهات و پاسخگويى به اشكال ملحدان بـه قـرآن كوشـش كـرد المطـاعن
بـه ذكـر شـبهات  درة التنزیـل و غـرة التأویـلسده، خطيب اسكافى در كتاب خود موسوم به 

  .پردازد  ملحدان و پاسخگويى به آنان مى
هايى است كه در طول تاريخ اسالم در نقـد قـرآن   ارد اندكى از كتابآنچه ذكر شد، مو

، نوشـته نقـد قـرآنامـا اخيـراً كتـابى بـا عنـوان . ه است كريم و پاسخ به اين نقدها، تأليف شد
از   در فضای مجازی منتشر شده كه به ادعای مخالفان، يكـى) نام مستعار(شخصى به نام سها 

تـالش نويسـنده در ايـن كتـاب، . ها در زمينه نقد قـرآن اسـت  ترين كتاب  ترين و كامل جامع
نشر گسترده كتـاب گفتـه شـده در فضـای . اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن كريم است

دنبال داشته باشد كه اين موضوع لـزوم پاسـخگويى  های اعتقادی به  تواند آسيب  مجازی، مى
  .كند  هرچه زودتر به اين كتاب را مسجل مى

پردازد، آنجا كه نويسنده به نقد آيـات  ر به بخشى از شبهات اين كتاب مىپژوهش حاض
پردازد و ضمن القای شبهاتى در مـورد عـدم رعايـت حقـوق زن در   سوره نساء مى 129و  3

اهميـت پـژوهش از آن . را نسـخ كـرده اسـت 3اين سوره، آيه  129كند آيه   اسالم، ادعا مى
شـدن آن را سسـت  قـدان بـه قـرآن، زمينـه اجرايىجهت است كه ايجاد ترديد در ذهـن معت
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خصوص اگـر شـبهه بـا احساسـات   به. شود  كند و اساس اسالم با چالشى جدی مواجه مى  مى
برانگيز اسـت و اگـر  مسئله زنان و خـانواده بـرای همـه حساسـيت. مردم سروكار داشته باشد

آن كريم ترديـد وارد كنـد و بودن احكام زنان و خانواده در قر كسى بتواند به الهى و منطقى
. ويژه زنان جامعه را به قرآن بدبين كنـد، اسـاس اسـالم را بـا چـالش مواجـه خواهـد كـرد  به

دادن حكـم جـواز تعـدد زوجـات و  هدف دكتر سها با غيرمعقـول و خـالف حكمـت نشـان
ای و  اين مسئله وقتى رسـانه. همچنين تعارض دستورهای قرآن در اين عرصه نيز همين است

توانـد   افتـد مى فضای مجـازی منتشـر شـود، از دسـت متخصصـان بـه دسـت جـاهالن مى در
ــن ــبب شــود؛ ازاي ــياری را س ــادی بس ــى و اعتق ــات  صــدمات فرهنگ ــبهه و اثب ــى ش رو بررس

  .بودن آن بسيار مهم است اساس  بى

  پيشينه تحقيق. 1

انـد  ه عبارتو شبهات دكتر سها تأليف شده است ك نقد قرآنهايى در نقد و رد كتاب  كتاب
بررسـ  ، »)دكتـر سـها نقد قرآناّهللاٰ مكارم شيرازی بر كتاب  نقد آيت(، توطئه جدیدكتاب : از

در رد كتـاب  دفاع از قرآناصفهانى، كتاب  اثر دكتر محمدعلى رضايى مبان  کتاب نقد قرآن
و  کشف نیرنگنسب و كتاب   اثر محمدباقر حيدری) نقد بررسى فصل اول و دوم( نقد قرآن

  ).پاسخ كلى و منتخب(از گروه عبادالرحمن  نقد قرآندر رد كتاب  بهتان رد
سـها، تـأليف و دفـاع شـده كـه  نقـد قـرآنهايى نيز در پاسخ بـه شـبهات كتـاب    نامه نپايا
بررسى شـبهات «از حسين رضايى، » بررسى انتقادی شبهات پزشكى دكتر سها«: اند از عبارت

بررسـى شـبهات «از سـمانه تميـزی، » در قـرآن كـريمناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند 
نقد شبهات ناظر برخى اشـكاالت ادبـى در قـرآن «از مينا موسوی، » موهم نظام طبقاتى قرآن

هـای سياسـى و   نقد شبهات ناظر به آموزه«هاديان،  از صديقه فر» )بر اساس كتاب دكتر سها(
طلبى  پاسخ به شبهات خشـونت« زاده، از زينب عباس» 9حكومتى قرآن و سنت پيامبر اكرم

  .در قرآن كريم از آرزو خواجه 9پيامبر اكرم
های    نامـه نهـا يـا پايـا يك از كتاب آنچه درباره آثار باال بايد گفت اين است كه در هيچ

همچنين گفتنـى اسـت . ه است ذكرشده، به شبهه مورد بحث در پژوهش حاضر پرداخته نشد
ای تأليف نشده است؛ به همين دليل، بـه  در هيچ زمينه قرآن نقدای درباره شبهات كتاب  مقاله
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شده، شبهه دكتر سها كه با استمداد از ادعای نسخِ آيه تعدد زوجات  های انجام   استناد بررسى
بودن قرآن تالش كرده، با پاسـخ علمـى و مفصـل همـراه نشـده اسـت و  برای تضعيف الهى

شبهاِت دكتر سها، در موضوع تعدد زوجـات نظر از  اما صرف. پژوهش حاضر مشابهى ندارد
از عالمـه  تعدد زوجـات و مقـام زن در اسـالم: اند از هايى تأليف شده است كه عبارت كتاب

،  تعددالزوجات بین العلم و الدینطباطبائى،  تحلیلـ  از آیـات از عبدالمحسن علـى ابوعبـداّهللاٰ

 تعددالزوجات فـ  االسـالم از محبوبه رضايى، تعدد زوجات در حریت و حقوق زن در اسالم
از علـى  بیـت الطاعـة و تعـددالزوجات و الطـالق فـ  االسـالماثر ابراهيم محمدحسن جمل، 

  .عبدالواحد وافى
مقالـه از مجـالت  46بـاره نوشـته شـده كـه در پايگـاه نـورمگز  مقاالت مهمى نيز در اين

رأی «االت، مقالـه رسـد در ميـان مقـ  نظر مى  به. مختلف در دسترس همگان قرار گرفته است
 4، ش10، سـالرسـالة االسـالمكـه محمـد محمدمـدنى، در مجلـه » جديد فى تعددالزوجات

نوشته و دو مقاله ديگر، يكـى در دانشـنامه جهـان اسـالم بـه قلـم مهـدی ) 1378ربيع االول (
. مهريزی و ديگری در دايرةالمعارف قرآن از سيدجعفر صادقى فدكى، غنای خـوبى دارنـد

  1.اند دهى تالش خوبى كرده به شبهات عمومى توجه داشته و در پاسخاين مقاالت 

  روش تحقيق. 2

تحليلـى بـا گـرايش  -محور اسـت، بـه روش توصـيفى  اين پژوهش كه نقدی بر فعاليت متن
ای انجام شده و بر آيات قـرآن كـريم، روايـات صـحيح،  انتقادی و با تكيه بر اسناد كتابخانه

های مسـلم ديگـر    های معتبـر لغـت عربـى و يافتـه توجه به مفردات قرآنى با استفاده از كتاب
ن خود مبحث نسخ در قـرآن كـريم، موضـوع ايـ. علوِم مرتبط با موضوِع بحث استوار است

در پاسـخ بـه شـبهات . شود  باره داده مى پژوهش نيست؛ اما در ابتدا توضيح مختصری در اين
                                                           

از زهـره » نقد ادعای مستشرقان در مورد تنـاقض در آيـات تعـدد زوجـات«: اند از برخى مقاالت ديگر عبارت. 1
نقــد ديــدگاه «؛ 1392، پــاييز و زمســتان 15، شخاورشناســان پژوهــ  قرآنمقــدم و فرزانــه پاشــازاده، مجلــه  اخوان

اثـر محمدحسـين محمـدی و فاطمـه صـارمى، مجلـه » از منظر قرآن 9مستشرقان درباره تعدد همسران پيامبر
های مربوط بـه تعـدد زوجـات در   بررسى و نقد ديدگاه«؛ 1395، پاييز و زمستان 21، شپژوه  خاورشناسان قرآن

، پـاييز 3، ش9، سزن و جامعـهزاده، مجلـه  ، معصـومه حـافظى و كـاظم قاضـى»پرتو اصل معاشرت به معروف
1397.  
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آيـد و سـپس پاسـخ الزم ارائـه  بـا انـدكى تلخـيص مىنقد قـرآن نيز ابتدا متن شبهه از كتاب 
  .شود  مى

  مفاهيم و اصطالحات پژوهش. 3

واژه اسـتفاده كـرده  دكتر سها برای تضعيف حكم تعدد زوجات و نقد آيات قـرآن از چنـد
  .نسخ، عدالت و تعدد زوجات: است

  نسخ در قرآن كريم. 1-3

های فراوانى تـأليف و نظرهـای متفـاوتى   درباره موضوع ناسخ و منسوخ در قرآن، كتاب
تـوان گفـت در  با نگاهى گذرا بر موضوع نسخ و حكمت آن در قرآن، مـى. ارائه شده است

: انـد از برخى از آنها عبارت. ذكر شده است» نَسخ«ژه های لغت معانى مختلفى برای وا كتاب
استنسـاخ و نگـارش . 2؛ )	%�: 
0 ،1�	�	I�/ـ�8،  אZ2(تغيير و تحول چيزی به چيز ديگر . 1


��: 	$0 ،1	�	Cـ58)�، (متن يا كتابى از روی متن يا كتاب ديگر 
هـر چيـزی كـه . 3؛ )
. 4؛ )����: !1، 0���	=ـא�}،  Zא2(جای جـوانى  جای چيـز ديگـر را بگيـرد، مثـل پيـری بـه

  .)����: 	1، 0�	�	�אyz א��(א��، (بردن چيزی با چيز ديگر  ابطال، ازاله و ازبين
با توجه به اينكه شرايط وضعيِت جوامع انسانى متغير است، احكام قرآن كـريم نيـز بايـد 

باشـد؛ در عين جامعيت، دارای انعطاف كافى برای پاسخگويى به همه مسائل اجتماع بشـری 
رو تغيير و تبديل حكمى به حكم ديگر بر اساس مصـلحت زمانـه، اقتضـای حكمـت و  ازاين

نسخ موجود در شـرايع آسـمانى و قـرآن بـا ايـن منطـق توجيـه . ناپذير است واقعيتى اجتناب
ناشى از اختالف در مصداق است؛ به اين معنا كه يك حكـم » نسخ«شوند و در اصطالح  مى

با مقتضايات زمان خود انطباق دارد و در زمان و شـرايطى ديگـر،  در زمان و شرايطى خاص
شود؛ به ايـن دليـل كـه مصـلحت پيشـين بـه مصـلحت  حكمى متناسب با آن زمان تشريع مى

  . )%�	�: 	�0 ،1	�	NOאNOא��، (كند   ديگری مبدل شده، و حكمى ديگر را ايجاب مى
كـران  ها آگاهى علم بى ا و مكانه درواقع خدايى كه به همه مصالح آدميان در همه زمان

كننده مصالح آنان است؛ بنابراين نسخ در احكـام  داند در هر مقطع چه قانونى تأمين دارد، مى
8Cא,� #/.ـ�، (» آگاهى قانونگذار«است، نه تحول در » مقتضيات انسان«الهى بر اثر تحّول در 
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$
بينانى كـه   كوتـه 1ه نحـلسـور 101قرآن كريم نيز به همين دليـل در آيـه . )$��: %، 0
كنـد؛ زيـرا آنـان درك  دانند، نكـوهش مى وجود تحول و تبديل در احكام الهى را عيب مى

به معنى تغيير (دانند كه نسخِ  كنند وظيفه قرآن چيست و چه رسالتى بر عهده دارد و نمى نمى
ــز ديگــر ــه چي ــزی ب ــار) و تحــول چي ــه ه پ ــرآن، برنام ــق و ای دق اى از دســتورها و احكــام ق ي

شـود؛ بـه همـين  شده است كه بدون آن، هدف نهايى و رسيدن به تكامل تـأمين نمى حساب
/כـא�G (بسـتن بـه خـدا اسـت  يـا افترا 9گويى پيـامبر  پنداشتند نسخ، دليل بر تناقض دليل مى

 ،}Dש�)א	
��0 ،		 :���%(.  
در هر مقطـع،  توان حال بيماری را مثال زد كه در تغيير تدريجى است و  در اين زمينه مى

  های تجويزشـده تغييـر نيابـد،   ای اگـر نسـخه در چنـين زمينـه. طلبد درمان و دارويى ويژه مى
نشان نقص درمان و ضعف علمى طبيب است، نه اينكه تغيير آن نشان نقـص پنداشـته شـود؛ 

گيـرد، هماننـد  پس اين شبهه كه اگر خدا عالم است، چرا در احكام شرعى نسخ صورت مى

	8Cא,� #/.ـ�، (دهد  است كه اگر طبيب حاذق است، چرا نسخه را تغيير مى اين پرسش$
 ،

0% :���(.  
ای ديگـر معنـا كـرده و آن را مشـكلى بـرای  در برابر اين نظرها، دكتر سها نسخ را گونه

  :گويد  او مى. قرآن دانسته است
مان و حتـى در يـك هفتـه يـا يـك روز، ممكـن اسـت  ها در طول زنـدگى  ما انسان

چيزی گفته باشيم يا انجام داده باشيم و سپس متوجه شويم كـه . نظرمان عوض شود
ايم و سپس آن را اصالح كنيم؛ يعنى تصـميم يـا نظـر  ه دقتى كرد ايم يا بى ه خطا كرد

هـر دو مـورد لغـو و . كنيم  را انتخاب مى گذاريم و نظر جديدی  مان را كنار مى  قبلى
نسـخ . شـود  به لغـو حكـم قبلـى نسـخ گفتـه مى. اصالح احكام در قرآن وجود دارد

ای بود كه محمد برای گريز از تناقضـات موجـود در قـرآن در پـيش  روش زيركانه
راحتى  به اين روش هر تناقضى كه بين دو آيه احكام قـرآن وجـود دارد، بـه. گرفت

ای كه از نظـر زمـانى ديرتـر نـازل شـده،  شود آيه  اض است؛ چون گفته مىقابل اغم
                                                           

ُل قَالُواْ ِإنَما َأنَت ُمفْتٍَر بَْل َأكْثَُرُهْم ال يعْلَمُ َوِإذَ «. 1 َأْعلَُم بَِما ينَز ُ كَاَن آيٍة َواّهللاٰ لْنَا آيًة م جای  و چون حكمى را به: ونَ ا بَد
گوينـد جـز ايـن نيسـت كـه تـو  كنـد دانـاتر اسـت، مى تـدريج نـازل مى حكم ديگر بياوريم و خدا به آنچـه به

 .»دانند بلكه بيشتر آنان نمى]! هن. [بافى دروغ
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نسـخ در انسـان يـك امـر طبيعـى . كنـد حكم اصلى است و حكم قبلـى را نسـخ مى
تواند در هر زمـان   خدا مى. است؛ ولى آيا در مورد خدا هم نسخ صحيح است؟ خير

تـوجهى و  بىتغييـر نظـر نشـانگر . تصميمى بگيـرد كـه بـرای هميشـه درسـت باشـد
كار در مورد خدا امكانپـذير نيسـت  ناآگاهى فرد در هنگام تصميم اوليه است و اين


	�(א، (�
 :��	%(.  

 عدالت ميان همسران. 2-3

: انـد از اسـت و معـانى مختلفـى دارد كـه برخـى از آنهـا عبارت» عدل«از ماده » عدالت«
ی رعايت برابری ميـان دو چيـز و و به معنا )�
��: 		0 ،1�	�	�8I�/،   אZ2(ضد ظلم » عدل«

بـه معنـای حـد » عـدل«؛ )!�
�: 1�	�	�אyz א�ـ�(א��، (دادن هر چيز در جايگاه خود  قرار
؛ )35ـא"(كردن  و به تسـاوی تقسـيم )!!�: $، %$0
	/?<��8، (متوسط ميان افراط و تفريط 

تجـاوز  در عرف اجتماعى، به معنای رعايت حقوق ديگران در برابـر ظلـم و» عدل«همچنين 

	�א,�א" ,א/~א��،  (است $� :�  ��(.  

قرآن كـريم بـه هـر : درباره عدالت بين همسران در موضوع تعدد زوجات نيز بايد گفت
سوره نساء، جـواز گـرفتن همسـر  3مسلمانى اجازه انتخاب همسران ديگر را نداده و در آيه 

تأكيـد فرمـوده اسـت  را مشروط به رعايت عدالت بين آنـان كـرده و) تا چهار همسر(ديگر 
  .رد، انتخاب همسر ديگر جايز نيستاگر امكان تحقق اين شرط وجود ندا

 تعدد زوجات. 3-3

با شرايطى پذيرفته شده اسـت؛ البتـه  اسالمتعدد زوجات نوعى چندهمسری است كه در 
ها و اديان پيش از اسالم وجـود داشـته و در   موضوع تعدد زوجات، در ميان ملت بايد گفت

سيره برخى انبيای پيشين، از جمله حضـرت ابـراهيم و حضـرت موسـى و حضـرت داوود و 
در قـرآن كـريم . )
�	-��	�: G%$�	2א��8C، (هم گزارش شده است  :حضرت سليمان

. رين آنها آيـه سـوم سـوره نسـاء اسـتت نيز موضوع تعدد زوجات مطرح شده است كه مهم
درباره اين آيه آرای تفسيری متعددی ذكر شده است؛ ولى به نظر مشهور، مفهـوم آيـه ايـن 

ترسيدكه به هنگام ازدواج بـا دختـران يتـيم عـدالت را دربـاره آنـان رعايـت   اگر مى«: است
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رسـيدكه عـدالت را ت  نكنيد، با ديگر زنان، دو يـا سـه يـا چهـار زن، ازدواج كنيـد و اگـر مى
�� ،1�	w/Dשـ)�، (» درباره همسران متعدد مراعات ننماييد، تنها به يـك همسـر اكتفـا كنيـد

  ....)� %%	�: �1، �0	�	؛ NOאNOא��، �%��: 	0

  شبهه سها در مورد تعدد زوجات و مسائل مربوط. 4

تـوان   مىشبهاتى را كه دكتر سها در رد حكم تعدد زوجات و نقد آيات مربوطه القـا كـرده، 
  :به چهار دسته تقسيم كرد

 بودن جواز چندهمسری در قرآن؛  ناعادالنه .1
چندهمسری ريشه در زورگويى مردان بر زنان در گذشته داشته كه اين رفتار را  .2

  قرآن تأييد كرده است؛
بودن زنان موقتى از محدوديت  بودن آن با خارج بروز شدت ظلم و غيرحكيمانه .3

  چندهمسری؛
بودن  اين سوره و محال 129سوره نساء با آيه  3حكم به دليل نسخ آيه بودن  غيرالهى .4

 .نسخ بر خداوند

 بودن جواز چندهمسری در قرآن نهناعادال. 1-4

نيازی به ذكر نيست كه انسان تمايل شديد روانى بـه منحصـركردن «: گويد  دكتر سها مى
ر از خـودش همسرش به خودش دارد؛ يعنى مايل نيست كه همسـرش بـا كـس ديگـری غيـ

شود كـه هـم در زن و هـم در   عنوان غيرت ياد مى از اين ويژگى به. رابطه جنسى داشته باشد
زا است و   شدت مشكل تجويز چندهمسری برخالف اين طبيعت انسانى و به. مرد وجود دارد

شود و مشكالت فراوان تربيتى برای فرزندان چنـد همسـر   ها مى   پاشيدن خانواده موجب ازهم
اند و امروز كه آگـاهى و شـعور  كه همه مردم از اين مشكالت آگاه طوری كند، به  هم مىفرا

در صورتى كه اگر قرآن گفتۀ . روند  بشر افزايش يافته، مردم كمتر زير بار چنين اشتباهى مى
دانست كه اين حكم غيرعادالنه و برخالف طبيعت روانـى انسـان اسـت و   خدا بود، خدا مى


	�(א، (» كرد  را ممنوع مى آن�
 :��
�(.  
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  بررسى و نقد ادعا. 4- 1-1

توانـد انكـار كنـد كـه در گذشـته، مـردان قربانيـان اصـلى   كس نمى نخست آنكـه، هـيچ
حتـى در . حوادث گوناگون زندگى بودنـد و بـيش از زنـان در معـرض خطـر قـرار داشـتند

در  سرشـماری ج دورهجوامع مدرن امروزی نيز اين موضوع اثبات شده است؛ برای مثال طـى پـن
طورميانگين،  ، بـه)�����  ���	، !��	، ���	، �$�	5א�    �)ש3א�� �ـא@( اياالت متحده آمريكا

سال و باالتر، همسر خود را از دست داده  18درصد از زنان  12/11درصد از مردان و  38/2
رت ديگر در امريكـا تعـداد ؛ به عبا(U.S. Bureau of the Census, 2002: p.47 & 1998: p.57)اند  و بيوه

از سوی ديگر، زنانى كـه همسـران خـود را بـه . زنان بيوه، حدوداً پنج برابر مردان بيوه است
عنوان همسـر اول، مـورد توجـه  توانسـتند بـه  دادند، معمـوالً نمى علل گوناگونى از دست مى

هميشـه بـدون مردان قرار گيرند و اگر مسئله تعدد زوجات در كـار نبـود، آنـان بايـد بـراى 
. شـدند  ماندند و اگر حامى دلسوزی نداشتند، گرفتار فقر و چه بسـا فحشـا مى همسر باقى مى

شـناختى رنـج  های مختلـف روان اين واقعيت كه زنان بيـوه در جوامـع امـروزی نيـز از فشـار
ــه مى  مى ــده گرفت ــب نادي ــد، اغل ــود   برن ــل در اين .(Trivedi, 2009: p.37)ش ــد راس ــاره  برتران   ب
در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن، زايد بر مردان وجـود دارد كـه بنـا بـه «: نويسد  مى


	/<(ـ)�، (» عرف بايد عقيم بمانند و اين برای ايشان محروميت بزرگى اسـت!
 :�
	$( .
درواقع بايد گفت اگر تعداد زنان نيازمند بر مردان نيازمنـد فزونـى داشـته باشـد، منـع تعـدد 

كردن  زوجات، نه تنها عادالنه نيست، بلكه خيانت به بشـريت اسـت؛ زيـرا افـزون بـر پايمـال
تر اسـت  كند، از هر بحرانـى خطرنـاك حقوق زن، بحرانى كه از اين راه جامعه را تهديد مى


�: 35א"(
�(.  
دوم شرايط سخت زنـدگى و نبـود امكانـات رفـاهى در گذشـته، فشـار كـاری بسـيار و 

زنان جوامع گذشته افزون بر وظيفه تربيت و پروش . كرد  فرسايى را بر زنان تحميل مى  طاقت
ــد در امــور ديگــر خــانواده از قبيــل  كــودك و كار هــای ســنگين خانــه، بعضــاً مجبــور بودن

قطعـاً در چنـين شـرايطى وجـود چنـد زن در يـك خانـه، از  .كشاورزی نيز نقش ايفـا كتنـد
های مربوط به زنان، خصوصاً در مناطق روسـتايى، تـا حـد قابـل    سنگينى وظايف و مسئوليت

  .كاست  توجهى مى
در برابـر منـاظر (هد نيـاز جنسـى مـردان  گرفته نشان مى سوم، تحقيقات و مطالعات انجام
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1دتر استدر مقايسه با زنان شدي) آميز تحريك
(Temple, 2016: p.143, Weiten, 2007: p.388).  حـال

اگر بر اثر نياز شديد جنسى و ناتوانى همسر اول براى پاسـخ بـه ايـن خواسـته غريـزى، مـرد 
بودن خواسـته مـرد  توان منطقى  گونه موارد نيز نمى خود را ناچار به ازدواج دوم ببيند، در اين

هـای نامشـروع   از طريق مشروع انجام نشـود، قطعـاً از راه را انكار كرد و چنانچه اين خواسته
. شـود برآورده خواهد شـد و در آن صـورت، اصـول اخالقـى جامعـه سسـت و متالشـى مى

توانـد بـر   هايى اسـت كـه مى   چندهمسری به ترتيبى كه اسـالم عنـوان كـرده، يكـى از شـيوه
طبيعى است بر اسـاس همـين . ردشدن پاك نگهدا استحكام خانواده بيفزايد و آن را از آلوده

كنند و زنان از شأن و حرمت بيشـتری  تر زندگى مى  مالحظات، جامعه مسلمانان سعادتمندانه
  .برخوردار خواهند بود

بودن يا تولد فرزندانى ناسالم و مريض، قـادر بـه  چهارم گاهى ممكن است زن بر اثر نازا
در چنـين شـرايطى . رد را نداشـته باشـدبرآورده كردن حق طبيعِى داشتن اوالد سالم برای مـ

ای جز تعدد زوجـات بـاقى نمانـد؛  ه اگر مرد عالقه به داشتن فرزند سالم داشته باشد، راه چار
شـدن ايـن  دادن همسر اول، بـا ازدواج مجـدد، زمينـه برآورده تواند بدون طالق  زيرا مرد مى

  .خواسته را فراهم كند
های اجتمـاعى، اقتصـادی و   عشيره، بـه دليـل ضـرورت پنجم در گذشته تعداد خاندان و

برای مثـال در زمينـه مسـائل سياسـى، اگـر . رفته است  سياسى، عامل بسيار مهمى به شمار مى
مخصوصاً قبايلى كه بـين آنهـا نـزاع و (ای نسبت به ديگر قبايل  تعداد نفرات موجود در قبيله

. رفـت شـمار مى ضـعف آن قبيلـه بهكمتر بود، اين عامـل مهمـى در ) درگيری وجود داشت
در  رو افزايش جمعيت از مسائلى بود كه همواره مورد توجه جوامع گذشته قرار داشـته ازاين

  .اه تكثير مشروع فرزندان بوده استاين شرايط بديهى است تعدد زوجات، تنها ر
صـورت يـك موضـوع  ، به»چندهمسری يا تعدد زوجـات«بنابر آنچه گذشت بايد گفت 

                                                           

حيـای زن بيشـتر از مـرد اسـت  امـا ؛در برخى از روايات گفته شده تمايالت جنسى زنان ده برابر مردان اسـت. 1
تحقيقـات  ،درست است كه ميـل جنسـى در زن بيشـتر اسـت: در اين خصوص بايد گفت. )338ص: 5، جكلينى(

برابر منـاظر  شدت، در به سرعت و به نمردا ،عكسبر اند  سيار مقاومدر برابر غريزه جنسى، ب نشان داده كه زنان
دهنـد و بـه همـين دليـل   شوند و صبر و مقاومت خويش را از دست مـى  آميز، دچار طغيان شهوت مى تحريك

تر و بـا تعـداد و دفعـات بيشـتر صـورت  تر، آسان است كه تحريك جنسى در مردان، در مقايسه با زنان، سريع
  .(Sabini, 1992: p.395)گيرد  مى
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 )هـايى ايـران باسـتان، چـين، هنـد و مصـر  مثـل تمـدن(در بسياری از جوامع انسانى،  منطقى،

	/��jכ�8، (وجود داشته و دارد �� :��
���NA �8،  ؛p	
؛ البتـه بايـد بـه ايـن نكتـه )$�: $$

توجه شود كه جواز يك حكم هرگز به معنای الزام آن نيست؛ بنابراين هيچ زنى ملزم نيست 
  .ای را بپذيرد كم چنين زندگىبا استناد به اين ح

ازدواج  شود كه با فرض نبود حكـم جـواز با توجه به مطالب باال اكنون اين پرسش مطرح مى
هـيچ . مجدد، آيا ممنوعيت و حرمت آن، حتى در شرايط خاص و هرچند محـدود، زيانبـار نبـود

ز قـانون و توجـه بـه تواند اين واقعيت را انكار كند كه برخـورداری ا انسان خردمند و منصفى نمى
اگرچـه . بينى يك نظـام اجتمـاعى اسـت های پويايى و واقع موارد خاص در تشريع قوانين از نشانه

كنند، در عمـل روابـط آزاد  امروز جوامع غربى چندهمسری را كه قانونى مشروع است تقبيح مى
  .دشو و تكليفى ترويج مى گونه تعهد جنسى و نامشروع جايگزين آن شده و بدون هيچ

هـاى واقعـى  در مورد اسالم بايد گفت قوانين دين مبين اسالم بر اسـاس عقالنيـت و نياز
هـای   هرچند تعدد زوجـات از نوآوری. بينانه  بشر بنا نهاده شده، نه احساسات سطحى و كوته

كنـد و  های فـردی و اجتمـاعِى بـازگو شـده، آن را تأييـد مى   اسالم نيست، به دليل ضرورت
های آن   پـردازد و بـرای پيشـگيری از آسـيب آن، به تحديد و تقييـد آن مى ضمن بازتعريف

  : كند شرايط سختى را برای آن وضع مى
دهد؛ در حالى كه پيش از  نكه تعداد همسران دائم را به چهار همسر كاهش مىنخست آ

  .اسالم محدوديتى در اين قانون وجود نداشت
دوم با درنظرگرفتن شرايطى مانند رعايت عدالت ميـان همسـران، تنهـا كسـانى قـادر بـه 

  . انجام ازدواج مجدد خواهند بود كه از توانايى وظرفيت الزم برخوردار باشند
شدت از تعـدد زوجـات بـه انگيـزه هوسـرانى و  های اسالمى، مسلمانان به  سوم در آموزه

َوَجـل يـبْغُِض َأْو «: فرمايـد  باره مى در اين 9رسول اكرم. شوند جويى منع مى لذت َعز َ ِإن اّهللاٰ
َجــاِل؛ خداونــد عزوجــل دشــمن مــى اٍق ِمــَن الر َذو اق  دارد يــا لعنــت مى يلَْعــُن كـُـل كنــد مــرد َذو 

اق«. )�!�: %، %�0
	כ.���، (» را) هوسران( به كسى گويند كه هدفش اين است از زنان » َذو

	/<()�، (يى كند گوناگون كامجو!
های فـراوان ازدواج   ؛ البته با توجه بـه سـختى)�%�: 

مجدد، اساساً خردمندانه نيست كه آدمى برای كامجويى جنسى مشـكالت بسـيار زيـادی را 
  .برای خود به وجود آورد
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 ريشه چند همسری از نظر دكتر سها. 2-4

دان بـر زنـان، مـردان ايـن دليل زورمنـدی و تسـلط مـر در گذشته به :گويد  دكتر سها مى
عبارت ديگـر مـردان  غيرت را برای خود ضروری دانستند و بـرای زنـان ممنـوع كردنـد؛ بـه

توانستند هر چند همسر كه خواستند بگيرند؛ ولى زنان حق چنين كاری را نداشـتند و هـر   مى
كردنـد   ىزن منحصر به يك مرد بود و حتى زنان را از ديدار و گفتار با مردان ديگر ممنوع م

همين رفتار غيرعادالنۀ گذشـتگان را . نشينى واداشتند و تا آنجا پيش رفتند كه زنان را به خانه

	�(א، (نيز قرآن پذيرفته و تأييد كرده است �
 :��
�(.  

  بررسى و نقد ادعا. 4- 1-2

گفتـه در دفـاع از حكـم تعـدد زوجـات،  اين پرسش مطرح است كه برخى داليـل پيش
» چندشـوهری«كند، اما چرا در اسالم بـرای زنـان تعـدد همسـر يـا   ز صدق مىدرباره زنان ني

در پاسخ به اين پرسش و نيز پاسخ به شبهاتى كه دكتـر سـها در ايـن خصـوص . مجاز نيست
  :مطرح كرده، بايد گفت

هـای سـياه و    نخست آنكه زمان جاهليِت پيش از ظهور اسالم در عربستان، يكـى از دوره
. های مرسوم آن زمان بوده اسـت   جزئى از ازدواج» چندشوهری«. ن استتاريك زندگى زنا

برای توضيح بيشتر بايد گفت در زمان جاهليت، چهار نوع ازدواج وجود داشت كه سه نـوع 
نـوع ديگـر ايـن . يك نوع همان است كه امروز معمول و جاری اسـت. آن چندشوهری بود

، وسيله زناشويى او را با مـرد ديگـری بـرای بود كه مردی در خالل ايام زناشويى با زن خود
كرد تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورد كـه بـه آن نكـاح   مدتى محدود فراهم مى

  نوع ديگر زناشويى اين بود كـه گروهـى كـه كمتـر از ده نفـر بودنـد بـا . گفتند استبضاع مى
  . آورد  دنيا مـى رزنـدی بـهشـد و ف كردنـد، آن زن آبسـتن مى  يك زن معين رابطـه برقـرار مى

كـرد و طبـق عـادت و رسـم آن  در اين وقت آن زن همه آن گروه را نـزد خـود دعـوت مى
  در ايـن هنگـام . آمدنـد  توانستند از آمدن سرپيچى كننـد؛ پـس همـه مى  زمان آن مردان نمى

ــه ــود ب ــل ب ــد خــود  آن زن هــر كــدام از آن مــردان را كــه خــود ماي ــرای فرزن ــدر ب   عنوان پ
  نـوع چهـارم ايـن بـود . كرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتنـاع كنـد  اب مىانتخ

اگـر . توانست با او رابطه داشـته باشـد  هر مردی مى. گری داشت  كه زنى رسماً عنوان روسپى
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ــه ــدانى را ب ــا مــى ايــن زن فرزن ــاط داشــتند، جمــع   دني ــا او ارتب ــى را كــه ب   آورد، همــه مردان
  شــناس از روی مشخصــات قيافــه رأی   آوردنــد، قيافه  شــناس مى گــاه قيافه كــرد و آن  مى
  شـناس را بپـذيرد   داد كه اين فرزنـد از آِن كيسـت و آن مـرد هـم مجبـور بـود نظـر قيافه  مى


	/<()�، (بداند  و آن فرزند را فرزند رسمى و قانونى خود!
درنتيجه دليل ناقـد . )�$��: 
به دليل تسلط مـردان بـر زنـان، ممنـوع بـوده، » چندشوهری«اينكه در گذشته قرآن، مبنى بر 

  اطالعـى او از موضـوع مـورد بحـث اسـت و واقعيـت ايـن   اشتباهى بيش نيست كه نشـان بى
های غلط جاهليت به مبارزه پرداخـت و خـط بطـالن بـر  است كه اسالم بود كه با همه سنت

  .آنها كشيد
های    رين نهاد تربيـت آدمـى و آغـازی بـرای صـعود بـه قلـهت  دوم خانواده نخستين و مهم

های اخالقى و اجتماعى از نسـلى بـه    های تعالى است كه در آن ارزش   انسانيت و پيمودن پله
شـكى نيسـت . آيد شود و اسباب رشد و تعالى انسان در آن به وجود مى  نسل ديگر منتقل مى

گاه عاطفى و اقتصادی   خانواده كه تكيه كه در صورت مجازبودن چندشوهری، بنيان مقدس
اعضای خويش است و هر فرد هويت دينى، فرهنگى و نيز طبقه اجتمـاعى خـود را از آن بـه 

  .برد، متالشى خواهد شد  ارث مى
كنـد؛  گونه مشكل اجتمـاعى و حقـوقى ايجـاد نمى سوم تعدد همسر در مورد مردان هيچ

ترين آنهـا مسـئله  به وجود خواهد آورد كه سـادهدر حالى كه درباره زنان مشكالت فراوانى 
يك از مردان نبود و  مسلماً چنين فرزندى مورد حمايت هيچ. بودن نََسب فرزند است مجهول

چنين فرزندانى از نظر عاطفى در محروميـت مطلـق . داد حتى مادر كمتر به او عالقه نشان مى

	/כـא�G שـ�)א�D، (م اسـت گيرند و از نظر حقوقى نيز وضعشان كـامًال مـبه مى قرار��0  ،
 :

��%	(.  
چهارم چندشوهری نه تنها با طبيعت مرد، بلكـه بـا طبيعـت زن و منـافع وی نيـز سـازگار 

خواهد كه حـامى و مـدافع   های جنسى، زن از مرد موجودی مى  نيست؛ زيرا عالوه بر تفاوت
ز نتوانسته حمايت، در صورتى كه زن در چندشوهری هرگ. او باشد و برای او فداكاری كند

رو چندشـوهری  محبت، عواطف خالصانه و فداكاری يك مرد را به خود جلب كند؛ ازايـن

	/<()�، ( گری مورد تنفر زن بوده است  نظير روسپى!
شناسـى  روانهای    ؛ البته يافته)$���: 

مـرد «: ددكتـر اسـكات در ايـن رابطـه ميگويـ. پذيرد نيز ميل به چندشوهری را در مورد زنان نمى
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 »توسعه بخشـيده اسـت اساساً چندهمسرگرا است و توسعه تمدن، اين چندهمسرگرايى طبيعى را
)hwhy Polygamy Is Allowed In Islam, P: 52, , quoted From: “History of Prostitution”, :12(.  

  ازدواج موقت. 3-4

بـه چهـار و  نكته مهم ديگر اين است كـه محـدوديت چندهمسـری :گويد  دكتر سها مى

	�(א، (شود   توصيه به عدالت بين همسران، شامل زنان موقتى نمى�
 :��
�(.  

  بررسى و نقد ادعا. 4- 1-3

پرسش ديگر اين است كه چرا در اسالم افزون بر جواز تعـدد زوجـات، ازدواج موقـت 
در پاسخ بايد گفت ازدواج موقت يك پيمان زناشويى دوجانبـه . نيز مجاز شمرده شده است


	אa~<אء،  כאשـ` #@(برای مـدت معـين و بـا رعايـت تمـامى حقـوق و شـرايط الزم اسـت �% :

��

��rـ�، )ان شرايط صيغه عقد دائم اسـت شرايط صيغه عقد موقت، هم. (	�$	0 ،G
� :

و فرزندان حاصل از اين ازدواج، با فرزنـدان حاصـل از ازدواج دائـم هـيچ تفـاوتى  )!!	�

	אa~<אء،  כאש` #@(ندارند �% :���
 به همين منظور ازدواج موقت از نظر حقـوقى، تعهـدآور؛ )

طـرفين ايجـاد  است و ابداً شباهتى به روابط نامشروع كه تنها جنبه شهوترانى دارد و تعهدی بـرای
كند، ندارد؛ اما نكته بسيار مهم اين است كه از نظـر شـريعت اسـالم، ايـن نـوع ازدواج بـرای   نمى

و  تحصـيالتمثـل ( يا بـه داليـل مختلـف افرادی مجاز است كه يا شرايط ازدواج دائم را ندارند
كنندگان از   اسـتفاده  سوء همسرشان در كنارشان نيست؛ پـس راه بـر) مدت های طوالنى  مسافرت

ِهـى َحـَالٌل ُمبَـاٌح ُمْطلَـٌق «: فرمايد  باره مى در اين 7هادی كه امام  اين حكم بسته است؛ چنان
ُ بِالتْزِويجِ، فَلْيْستَعِْفْف بِالُْمتَْعِة فَِإنِ  اْستَغْنى َعنْها بِالتْزِويجِ، فَِهى ُمبَاٌح لَُه ِإَذا غَـاَب  لَِمْن لَْم يغْنِِه اّهللاٰ

مباح و حالل مطلق است برای كسى كه خداوند او را بـا ازدواج ) ازدواج موقت(َعنْها؛ متعه 
نياز است، تنها هنگـامى  كردن بى نياز نگردانيده باشد؛ پس اگر با ازدواج دائم از متعه دائم بى

%�0
	כ.���، (» مسرش نزد او نباشدبرايش روا است كه ه ،! :�!
(.  
توانـد  ازدواج موقت يك حربه مؤثر برای مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى اسـت و مى

قسمت عمده مشكل جنسى جامعه را حل كند و بسـياری از مفاسـد اجتمـاعى را كـه از ايـن 
متأسـفانه . )	���: %�
	אa~<אء،  כאשـ` #@(كن سـازد   شوند، ريشـه رهگذر دامنگير اجتماع مى



  127  يمشبهات دكتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن كر ىبررس

  

  .1سنت ممنوع اعالم شد  اين سنت حكيمانه، در فرق اهل 9بعد از رحلت رسول اكرم
، )بـا شـرايط خـاص خـود(در اسالم » جواز تعدد زوجات«گفته،  با توجه به مطالب پيش

های فردی و اجتماعى است كـه ناقـد   ها و ضرورت  حكمى كامًال عقالنى و منطبق با واقعيت
  .های آن نيستند  امثال او قادر به درك حكمتقرآن و 

هـای متفـاوتى كـه   نكته ديگر اينكه با توجه به حكمت تشـريع ازدواج موقـت و موقعيت
ممكن اسـت بـرای يـك مـرد ايجـاد شـود كـه بـه داليلـى همسـر دائـم در كنـارش نباشـد، 

ج موقت كند، در تواند با آنان در يك زمان ازدوا  محدوديتى برای تعداد زنانى كه انسان مى
روايات ذكر نشده است؛ اما با توجه به مجموعه روايات اين باب كه از تعدد زوجـات بـرای 

درواقع گرچه . توان گفت ازدواج موقت نيز دارای محدوديت است  هوسرانى منع كرده، مى
در ازدواج موقت از نظر تعداد، محدوديتى وجود ندارد، اين امر بـه معنـای نبـود شـرايط در 

5ـא,�� *()א�ـ�،  (ن نوع ازدواج نيست و يكى از ايـن شـرايط مترتـب نشـدن مفسـده اسـت اي

	
توانند عالوه بر ازدواج   ؛ پس اين سخن ناقد قرآن كه تصور كرده در اسالم مردان مى)�$
  .دائم، هر تعداد همسری كه خواستند با ازدواج موقت بگيرند نيز اشتباهى بيش نيست

  اين سوره 129ء توسط آيه سوره نسا 3نسخ آيه . 4-4

سوره نساء جواز گـرفتن چهـار همسـر دائـم بـرای مـردان  3در آيه  :گويد  دكتر سها مى
: آيـه ايـن اسـت. صادر شده است؛ ولى اين جـواز مشـروط بـه عـدالت بـين همسـران اسـت

فْـتُْم َأال تَعْـِدلُوا فَواِحـَدًة َأْو مـا َو ثُالَث َو ُربـاَع فَـِإْن خِ   فَانِْكُحوا ما طاَب لَكُْم مَِن النساِء َمثْنى«
َأال تَعُولُوا؛ هر چه از زنان كه شما را پسند افتـاد دو تـا و سـه تـا و   َملَكَْت َأيمانُكُْم ذلَِك َأْدنى

مالـك  چهار تا به همسری بگيريد؛ پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك يا به آنچـه
��אء(» تر است تا به ستم نگراييد اين نزديك]. كتفا كنيدا) [كنيزان(ايد  ه شد :
سپس در آيه . )

                                                           

ُ َعلَيِه َوَسلَم َأنَْهى َعنُْهَما َوأَُعاِقُب عَ «. 1 ى اهللاَصل ِ لَيِهَمـا، ُمتَْعـُة النَسـاِء َوُمتَْعـُة قَاَل ُعَمر ُمتَْعتَاِن كَانَتَا َعلَى َعْهِد َرُسوِل اّهللاٰ
 مـن از آن دو . حالل بـود 9ن رسول خدادر زما) متعه زنان و حج تمتع(دو متعه : خطاب گفت  عمربن ؛الَْحج
، ؛ سرخسـى338ص: 1، جق1415، ؛ جصـاص392ص: 2، جق1405، قرطبـى(» مكـن  عقوبـت مـى ]فاعل آن دو را[ و نهى

اگـر عمـر از  ؛تَْعِة َما َزنَى ِإال َشـقِى لَْوَال َأن ُعَمر نََهى َعِن الْمُ «: فرمايد  مى باره در اين 7على. )27ص: 4، جق1414
 .)588ص: 6، جق1422، طبری(» كردند  جز افراد بدبخت زنا نمى ،كرد  ه نهى نمىمتع
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َولَْن تَْستَطِيعُوا َأْن تَعِْدلُوا «:آيه اين است. شرط عدالت را نسخ كرد 9نساء پيامبر اسالم 129
قُـوا فَـِإن ها كَالُْمَعلقَـ بَيَن النَساِء َولَْو َحَرْصتُْم فَال تَمِيلُوا كُل الَْميـِل فَتَـَذُرو َ ِةَوِإْن تُْصـلُِحوا َوتَت اهللا

حـريص ] بـر عـدالت[توانيد ميان زنان عدالت كنيد؛ هرچنـد  كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما؛ و شما هرگز نمى
هـا  ر) بالتكليـف( را سرگشـته] زن ديگـر[باشيد؛ پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن 

  .)��	: 35א"(» كنيد؛ يقيناً خدا آمرزنده مهربان استكنيد و اگر سازش نماييد و پرهيزكارى 
گفته شده ايجاد عدالت بين همسران غيرممكن است؛ يعنى شرط  )��	#�B (در آيه ناسخ 

، شـرط محـال بـوده اسـت؛ بـه تعبيـر ديگـر چـون عـدالت بـين زنـان 3شده در آيـه  گذاشته
بنـابراين امكـان نـدارد كـه ايـن معنا است؛  امكانپذير نيست، پس صدور جواز چندهمسری هم بى

اسـت كـه  اين آيـه از يـك انسـان. آيه از خدا باشد كه مجوز امری را صادر كند كه محال است
شـود   داند كه شرط عدالت غيرممكن است و پس از گذشت مـدتى متوجـه مى  در ابتدا نمى


	�(א، (شود   كه شرط مذكور قابل اجرا نيست و ناچار به حذف آن شرط مى�
 :����(.  

  بررسى و نقد ادعا. 4- 1-4

طور كه گفته شد، عدالت معـانى مختلفـى دارد و قـرآن كـريم نيـز بـا وضـع قيـود  همان
را مشـروط بـه رعايـت عـدالت بـين آنـان ) تا چهار همسر(خاص، جواز گرفتن همسر ديگر 

رعايـت : كرده است؛ اما منظور از رعايت عدالت ميان همسـران در اسـالم عبـارت اسـت از
ها، رعايــت عــدالت در   لت در مقــدار نفقــه واجــب، رعايــت عــدالت در تقســيم شــبعــدا

؛ ��rـ�، ��%�: ��G، 0!$�	2')א�ـ�، (... های زندگى، حسـن معاشـرت، خوشـرويى و  هزينه

	�$	0 ،G
چنانچه مشخص اسـت، انجـام ايـن امـور در تـوان انسـان اسـت و در . )!!	�: 	
ها است؛ اما عدالت ديگـری نيـز وجـود دارد و صورت انتخاب همسر ديگر، موظف به رعايت آن

شكى نيست كـه ايـن نـوع عـدالت، . آن عدالت در حريم قلب، تمايالت و عواطف انسانى است
تواند تمايالت قلبى و محبت خـود را كـه عوامـل آن در   خارج از قدرت انسان است و كسى نمى

رعايـت ايـن نـوع  يل خداونـدبيرون وجود او است، از هر نظر تحت كنترل درآورد؛ به همين دل
تَْسـتَطِيعُوا  َو لَـنْ « :فرمايـد  سوره نسـاء مى 129عدالت را در بين همسران واجب نشمرده و در آيه 

توانيـد در ميـان همسـران   ؛ شما هر قدر كوشش كنيـد؛ نمى َأْن تَعِْدلُوا بَيَن النساِء َو لَْو َحَرْصتُم
  .»هرچند بر آن حريص باشيد. ات برقرار سازيدعدالت و مساو ]از نظر تمايالت قلبى[خود 
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فَـال تَمِيلُـوا كُـل «: فرمايـد  سوره نساء اسـت كـه مى 129گواه اين ادعا عبارت بعدی آيه 
توانيـد مسـاوات كامـل را در محبـت ميـان   ؛ يعنـى اكنـون كـه نمى»ها كَالُْمَعلقَـة الَْميِل فَتََذُرو

مايالت قلبى خـود را متوجـه يـك نفـر از آنـان كم تمام ت همسران خود رعايت كنيد، دست
اگر كسى روايتى را كـه در ايـن زمينـه . صورت بالتكليف درآوريد نسازيد كه ديگرى را به

فهمد كه بحث نسخ ميان آيات نيسـت و   نقل شده است، مالحظه كند، مى 7از امام صادق
آيـا خداونـد حكـيم : العوجاء از هشـام بـن حكـم پرسـيد ابى ابن. در آن حكمتى وجود دارد

شـما بـا زنـان، دو يـا سـه يـا «: خداوند فرمـود: گفت. آری حكيم است: نيست؟ هشام گفت
چهار تا ازدواج كنيد؛ ولى اگر خوف آن داريـد كـه نتوانيـد عـدالت را ميـان آنـان رعايـت 

آيا رعايت عدالت ميان زنان الزم نيست؟ هشـام . »كنيد، پس تنها به يك همسر قناعت كنيد
شـما «: خداوند در جای ديگر فرمـود: العوجاء پرسيد ابى ابن. ی الزم و فرض استآر: گفت

پـس رعايـت . »توانيد ميان زنان عدالت برقرار سازيد، هرچند تالش فراوان كنيـد هرگز نمى
آيـا هـيچ . گـاه ميـان ايـن دو آيـه تنـاقض خواهـد بـود عدالت ميان آنان ممكن نيست و آن

از جـواب بازمانـد؛ بـه مدينـه آمـد و خـدمت امـام  گويـد؟ هشـام حكيمى چنين سـخن مـى
بـه او بگـو آيـه «: امـام فرمـود. العوجـاء را مطـرح سـاخت ابى رسيد و پرسـش ابن 7صادق

توانيد ميان آنان به عدالت رفتـار كنيـد، بـه يـك همسـر قناعـت  اگر نمى«نخست كه فرمود 
توانيـد ميـان  هرگز نمـى«، مراد رعايت عدالت در نفقه است؛ ولى آيه دوم كه فرمود »ورزيد

%�0
	כ.��ـ�، (مـراد از آن، محبـت قلبـى اسـت » ...زنان به عدالت رفتـار كنيـد ،! :�
%�( .
آشكار اسـت، آنچـه بـر مـرد الزم اسـت و او توانـايى آن را دارد،  7كه از پاسخ امام چنان

رعايت عدالت ميان همسران در امور زندگى و روابط زناشـويى و نفقـه اسـت؛ امـا رعايـت 
هـای درونـى سـبب   عدالت در محبت قلبى، خارج از قدرت انسان است؛ پس هرگاه محبـت

ترجيح برخى از همسران بر برخى ديگر نشود و در وظايف همسری تأثيری نگذارد، مـانعى 
احزاب از مسائل و مشكالت چندهمسـری سـخن  51سوره نساء و  130و  128آيات . ندارد
حـل بـرای مشـكالت آن  دهمسـری، بلكـه در مقـام ارائـه راهاند؛ اما نـه در مقـام رد چن گفته

هستند؛ بنابراين استناد نويسنده به اين آيات در تضعيف حكم چندهمسری و آيـه مجـوز آن 
نساء به هيچ عنـوان نسـخ  129پس آيه . بودن قرآن صحيح نيست و درنتيجه تضعيف وحيانى

  .بيش نيست نيست و گفته ناقد قرآن در اين مورد نيز اشتباهى 3آيه 
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  گيری  نتيجه

اعتقـاد مـا بـه خـدا، اعتقـاد بـه يـك «هدف اساسى شخصى مانند دكتر سها كه معتقد اسـت 

	�(א، (» موجود وهمى است كه مخلوق ذهن ماست�
� ،�

تضعيف اعتقادات الهيـون  )

داشتن جـواز چنـد همسـری  بودن جواز چندهمسری، ريشه است؛ پس شبهاتى مانند ناعادالنه
بودن حكم جـواز بـرای نظـام  بودن حكم و مخرب ويى مردان بر زنان، غيرحكيمانهدر زورگ

بودن حكم به دليل نسخ آن در خـود قـرآن و  خانواده و روح و روان جامعه انسانى، غيرالهى
ــل آگــاهى از عواقــب دســتورهای  ــه دلي ــد از حكــم خــود، ب عــدم امكــان پشــيمانى خداون

! كلى خدا را قبول نـدارد  دم است و سها خود بهغيرحكيمانه، در جهت تضعيف اعتقادات مر
افزون بر اين، سها حتى به جنبه علمى مسئله نيز توجه نكرده كه جواز تعدد زوجات، به دليل 

بودن زنان در تحمل  ها و مانند آن، ضعيف مرگ و مير چندبرابری مردان در حوادث، جنگ
وجود موانـع متعـدد در زنـان بودن تمايل جنسى مردان و  مشكالِت كسب درآمد؛ هميشگى

است و همين نظام اجتماعى و آفرينشى سبب شده است اين قانون در ميان عقال، حكيمـان و 
هـای يادشـده،    حكـم اسـالم ضـمن مالحظـه حكمت. بزرگان علوم اجتماعى پذيرفتـه شـود

قوانين كنترلى دقيقى برای اين حكـم امضـايى وضـع كـرده اسـت؛ پـس ايـن حكـم كـامًال 
  .های فردی و اجتماعى است   ها و ضروت   و منطبق با واقعيتعقالنى 

مستند قرآنى دكتر سها، يعنى نسخ حكم جواز تعـدد زوجـات نيـز بـا هـدف تضـعيف و 
داند امـر بـه عـدالت ميـان زنـان، محدودكننـده   پراكنى مطرح شده است، وگرنه او مى  شبهه

از وظـايف انسـان اسـت و همـه اجرای عدالت . كننده آن است، نه ناسخ آن حكم و منضبط
عقالی جهان، گرچه هيچ كتـاب آسـمانى را قبـول نداشـته باشـند، در مقـام اجـرای قـوانين 

هدف از حكم به عـدالت، حفـظ سـالمت روان جامعـه و خـانواده . كنند  عدالت را شرط مى
بودن  دهـد و باطـل  خوبى نشـان مى  بررسى دقيق خود آيه حكمت تقيد به عدالت را به. است

هـای رسـمى منتشرشـده و  پـژوهش حاضـر بـر مبنـای آمار. كنـد  ادعای نسـخ را روشـن مى
بودن تعـدد  تـك شـبهات القاشـده در خصـوص غيرعادالنـه های مسـلم علمـى، بـه تك   يافته

های منطقى و عقالنى و  زوجات در اسالم پاسخ و نشان داده است احكام اسالم مبتنى بر نياز
  .مطابق خلقت بشر است
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