
چك�ده
مشروع�ت تعـدد زوجات، برگرفته از قرآن كر�م، روا�ات فراوان و سـ�ره عملى اول�اى
د�ن است و مـورد اتفاق همـه مذاهب اسـالمى. قـرآن كر�م تعـدد زوجات را به رعـا�ت
عـدالت، مـشـروط كـرده است. بسـ�ـارى از فـقـ�ـهـان، عـدالت در تعـدد زوجـات را به
مـسـاوات مـعنا كـرده5اند؛ و از ا�ن رو، مـتـعلق آن را فـقـط قَـسم (تقـسـ�م شب5ها مـ�ـان
همسران) مى5دانند؛ در حـالى كه عدالت، به معناى م�انه5روى و رعـا�ت حقوق د�گران
و پره�ز از افراط و تفر�ط است. به هم�ن جهت، متـعلق آن همه حقوق فقهى و اخالقى

همسر است و مختص به قَسم ن�ست.
كل�دواژه	ها

ازدواج، حقوق خانواده، تعدد زوجات، عدالت.

مقدمه
جواز تعـدد زوجات، از احكام پذ�رفته شـده در همه مذاهب اسالم است. مـستند اصلى ا�ن
حكم، قرآن كـر�م است و مهم5تر�ن آ�ه5اى كه بر آن داللت دارد، آ�ه سوم سـوره نساء است.

*
 UłË“ œbFð —œ X�«bŽ X|UŽ—

مسعود امامى**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب"ستم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٢

صفحات ٤ - ٢٢

* تار�خ در�افت ١٣٩٣/٧/٨؛ تار�خ پذ�رش 5١٣٩٣/١٠/١.
** عضو ه�ئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اند�شه اسالمى.
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عـالوه بر آن، روا�ات مـعصـومـان(ع) و سـ�ره عـملى آنان ن�ـز بر مـشـروع�ت تـعدد زوجـات
داللت دارد. قرآن كـر�م در آ�ات ٣ و ١٢٩ سوره نساء، از رعـا�ت عدالت م�ان همـسران در
تعدد زوجات �اد كرده است. در روا�ات ن�ز به ا�ن مـوضوع پرداخته شده است. از ا�ن رو،
شرط رعا�ـت عدالت در تعدد زوجات، مـورد قبول فق�ـهان همه مذاهب اسـالمى است؛ اما
در تفـس�ر آن و تـع��ـن متعـلق عدالت، آراى مـتفاوتـى در فقه د�ـده مى5شود. مـفسران نـ�ز در
تفـسـ�ـر آ�ات مـذكـور و شرط عـدالت ذكـرشـده در آن5ها اخـتـالف دارند. در ا�ن نوشـتـار به

موضوع شرط عدالت و متعلق آن پرداخته شده و در ا�ن م�ان د�دگاه نو�نى ب�ان شده است.

١. گزارشى از شرط عدالت در تعدد زوجات در فقه

آ�ه سوم سوره نساء به صراحت، اجراى عدالت م�ان همسران را واجب كرده است:
ÚÊS?Ó� ÓŸUÓ�Ô— ÓË ÓÀÓöÔ� ÓË vÓMÚ�?Ó� ¡U?Ó�ÒM�« Ós� ÚrÔJÓ� Ó»UÓ� U?Ó� «u?Ô�JÚ�U?Ó� vÓ�UÓ�?Ó}Ú�« v� «uÔD?�ÚIÔ� üÓ√ ÚrÔ�?ÚH? � ÚÊ≈ ÓË»

�uÔ�uÔFÓ� üÓ√ vÓ�ÚœÓ√ Óp�– ÚrÔJÔ�UÓLÚ|Ó√ ÚXÓJÓKÓ� UÓ� ÚËÓ√ Î…Ób�«ÓuÓ� «uÔ�bÚFÓ� üÓ√ ÚrÔ�ÚHا»
و اگـر مى5ترسـ�د كـه (به هنگام ازدواج با دخـتـران �ت�ـم) عدالت را رعـا�ت نكن�ـد، (از
ازدواج با آنان، چشم5پـوشى كن�ـد و) با زنان پاك (د�گر) ازدواج نمـا�ـ�ـد، دو �ا سـه �ا چهـار
همسر؛ و اگـر مى5ترس�د عدالت را (درباره هـمسران متعـدد) رعا�ت نكن�د، تنها �ـك همسر
بگ�ـر�د، و �ا از زنـانى كـه مـالك آن5ها��ـد اسـتـفـاده كن�ـد. ا�ن كـار، از ظـلم و سـتم، بهـتـر

جلوگ�رى مى5كند.
آ�ه ١٢٩ همـ�ن سوره، خـبر مى5دهد كـه رعا�ت عـدالت در مورد همـسران، فـوق توان
شوهران است، ولى آنان نبا�د چنان عمل كنند كه �كى از زوجات، به طور كامل رها شود:

ÚÊ≈ ÓË WÓI]KÓF?ÔLÚ�UÓ� UÓ�ËÔ—ÓcÓ�Ó� qÚ}?ÓLÚ�« ÒqÔ� «uÔK}LÓ� ÓöÓ� ÚrÔ�Ú�Ód?Ó� ÚuÓ� ÓË ¡UÓ�]M�« ÓsÚ}Ó� «uÔ�bÚFÓ� ÚÊÓ√ «uÔF?}DÓ�Ú�Ó� ÚsÓ� ÓË»
«ÎUL}�Ó— Î«—uÔHÓ� ÓÊUÓ� Ót]K�« ]ÊSÓ� «uÔI]�Ó� ÓË «uÔ�KÚBÔ�

هرچند بكوشـ�د، هرگز نتـوان�د كـه در م�ـان زنان به عدالت رفتـار كن�د. لكن �ـكباره به
سـوى �كى مـ�ل نكنـ�ـد تا د�گرى را سـرگـشـتـه رها كـرده باشـ�ـد. اگـر از در آشـتى درآ��ـد و

پره�زگارى كن�د، خدا آمرزنده و مهربان است.
فق�ـهان همه مذاهـب اسالمى به استناد آ�ه نخست، رعـا�ت عدالت م�ان همـسران را بر
مرد واجب مى5دانند؛ امـا در متعلق عدالت در ا�ن آ�ه و آ�ه دوم، اخـتالف دارند. قدر متـ�قن
از متعلق عـدالت در آ�ه نخست ـ كه ش�ـعه و سنى بر آن اجماع دارند ـ تقـس�م عادالنه شب5ها
مـ�ان همـسـران است كه در فـقـه عامـه و خاصـه، آن را «قَـسم» (به فتـح قاف و سكون سـ�ن)
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مى5نامند (شهـ�دثانى، ١٤١٣: ٣١٠/٨؛ انصـارى، ١٤١٥: ٤٧٠؛ ابن5عربى، بى5تا: ٣١٣/١؛ جـمعى از
(حر نو�سندگـان، ١٤٢٤: ١٨٣/٣٣). روا�ات فـراوانى درباره قَسم و احكام آن وارد شـده است 
عاملى، ١٤٠٩: ٣٣٧/٢١). ا�ن روا�ات، مستند اصلى فقها در انطباق عدالت در آ�ه شر�p بر

قَسم است.
قَسم در فقه، داراى اهم�ت است و احكام بسـ�ارى ذ�ل آن مطرح مى5شود، تا جا�ى كه
ا�ن اصطالح، عنـوان �كى از كـتـاب5هاى فــقـهى در منابع اهـل5سنت است (انصـارى، ١٤١٨:
١٠٧/٢؛ شـرب�نى، ١٣٧٧: ٢٥١/٣). شـ�خ5طوسى نـ�ـز در برخى آثار خـود، مـتــأثر از عـامـه،
همـ�ن5گونـه عمل كـرده است (طوسى، ١٤٠٧: ٤٠٩/٤؛ و ١٣٨٧: ٣٢٤/٤). امـا سـا�ر فقـهـاى
شـ�عـه، از ا�ن روش تبـع�ت نكرده5اند و قَـسم را به عنوان �كى از سـرفـصل5هاى كتـاب نكاح

مطرح كرده5اند.
ش�خ مـف�ـد در كتـاب «مقنعـه» بعد از ا�ن5كـه رعا�ت عـدالت را بر مرد در تعـدد زوجات

سزاوار مى5داند، قَسم را به عنوان تنها مصداق براى عدالت ذكر مى5كند. او مى5گو�د:
اگر مرد دو زن داشته باشد، سـزاوار است م�ان آن5ها به عدالت رفتار كند؛ پس با�د هر

شب را با �كى از آن5ها سپرى نما�د (مف�د، ١٤١٣: ٥١٦).
بس�ارى از فقهـا ن�ز در ب�ان احكام قَسم، از �كى از مشتقات ماده عـدل استفاده كرده5اند
(حلبـى، ١٤٠٣: ٢٩٥ و ٢٩٩؛ ســالر، ١٤٠٤: ١٥٥؛ ابن5زهره، ١٤١٧: ٣٥٦؛ قـــمى، ١٤٢١: ٤٤٩؛
فـخر المـحقـق�ـن، ١٣٨٧: ٢٥١/٣؛ شهـ�د ثانى، ١٤١٣: ٣١٠/٨؛ بحـرانى، ١٤٠٥: ٥٨٨/٢٤). پس

قَسم در آثار فقهى، مصداقِ عدالت شرطشده در تعدد زوجات، معرفى شده است.
در قَسم، سه مسأله ب�ـتوته (شب ماندن)، مضاجعه (هم خوابى) و مـواقعه (آم�زش) از
هم تفك�ك شده است. فقهاى ش�عه و اهل5سنت، اتفاق نظر دارند كه در قَسم، ب�توته بر مرد
واجب است و مـواقعـه واجب ن�ست؛ ز�را رعـا�ت عدالت در مـواردى واجب است كه مـرد
توان انجام آن را دارد و آن ب�توته است؛ اما رعا�ت عدالت و مساوات در امورى كه از قدرت
مـرد خـارج است، مـانند مـحــبت و جـمـاع، الزم ن�ـست (نجـفى، ١٤٠٤: ١٦١/٣١؛ خـو�ى،

١٤١٠: ٢٨١/٢؛ سبزوارى، بى5تا: ٥٦٨؛ كاشانى، ١٤٠٩: ٣٣٢/٢؛ ابن5قدامه، بى5تا: ١٤٨/٨).
در مـورد مضـاجعـه، اختـالف است. ب�ش5تر فقـ�هـان، مضـاجعـه را ن�ز بر مـرد واجب
مى5دانند. آن5ها به آ�ه «·ËÔdÚFÓLÚ�U?� ]sÔ�ËÔd�U� ÓË» (نساء/١٩) استدالل كرده5اند؛ ز�را مـضاجعه،
مـصداق حـسن معـاشرت است و بدون آن، حـسن معـاشرت صـدق نمى5كند (بحرانى، بى5تا:
٥٨٨/٢٤؛ انصــارى، ١٤١٥: ٤٧٢؛ خـمـ�ـنى، بى5تا: ٣٠٤/٢). برخى با دركى عــرفى از ا�ن آ�ه،
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تعـ��ن مـصـداق براى معـاشرت به مـعـروف را به عرف واگـذار كرده5انـد و آن را به مضـاجعـه
منحــصــر نـكرده5اند (ابن5ادر�س، ١٤١٠: ٦٥٥/٢)؛ امــا برخـى د�گر آن را بر مــؤانـست بدون
مــضــاجــعــه در شب ن�ــز صــادق مـى5دانند (شــهــ�ـدثـانى، ١٤١٣: ٣١٢/٨؛ زنجــانى، ١٤١٩:
» (نسـاء/١٩) را به مـسائل اخـالقى ·ËÔd?ÚF?ÓLÚ�U� ]sÔ�ËÔd?�U?� ÓË» ٧٥٠١/٢٤). برخى فـقـ�هـان، آ�ه
مربوط دانسته5اند؛ و از ا�ن رو، استدالل به آن را در مسائل حقوقى و شرعى موجّه نمى5دانند
(حك�م، ١٤١٦: ٣٠٢/١٣)؛ و برخى د�گر، امـر در آ�ه را در صـورت عـمـوم�ت مـعـروف، بر
استـحبـاب حمل كـرده5اند (فـاضل5لنكرانى، ١٤٢١: ٤٦٩). آ�ت5الله خو�ـى در �كى از آثار خود
تصر�ح كرده است كـه در قَسم، مضاجعـه شرط ن�ست (خو�ى، ١٤١٦: ٢٤٨/٣)، اما در اثرى

د�گر، مضاجعه را شرط دانسته است (خو�ى، ١٤١٠: ٢٨١/٢).
ب�ش5تر فق�هان ش�عه، براى عدالت مورد امر در آ�ه سوم سوره نساء مصداق د�گرى غ�ر
از قَـسم ذكر نكرده5اند. به نظر آنـان نفقـه و سا�ر حـقوق زوجـ�ت، نمى5تواند مـتعلق عـدالت
باشد؛ ز�را ا�ن امـور به حسب حال زوجـه تغ��ر مى5كند و بر مـرد، تنها واجب است كه نفـقه
مورد ن�از و مناسب شأن هر �ك از زنان را بپردازد، اما رعـا�ت تساوى در مقدار نفقه، شرط
ن�ـست. پس مـرد مى5تـواند پس از رعـا�ت نفـقـه واجب، به برخى از زنانـش ب�ش از د�گران
انفاق كند (طوسى، ١٤٥٠: ٤٨٤؛ صدر، ١٤٢٠: ١٦٤/٦). هرچند برخى فـقها رعـا�ت تساوى
در نفـقـه را مـسـتـحب مى5دانند (ابن5براج، ١٤٠٦: ٢٢٦/٢؛ خـو�ى، ١٤١٠: ٢٨٢/٢). عالوه بر
آن، برخى د�گر تساوى در التفـات، خوش5رو�ى و مواقعه را ن�ز مسـتحب دانسته5اند (نجفى،

١٤٠٤: ١٨٢/٣١؛ سبزوارى، بى5تا: ٥٦٨).
به نظر ب�ش5تر علـماى اهل سنت ن�ـز مـتعـلق عدالت در آ�ه سـوم سـوره نسـاء فقط قَـسم
است (ابن5عـربى، بى5تا: ٣١٣/١). شـافعـ�ـه، حنابله و مالكـ�ه ن�ـز بر ا�ن باورند كـه اگر مـرد در
مـورد نفقـه و پوشـاك و مـانند آن5ها رعا�ت مـقـدار واجب را كـرد، مى5تواند برخى از زنان را
نسبت به برخى د�گر توسـعه دهد، هرچند مراعات مسـاوات بهتر است (جمـعى از نو�سندگان،
١٤٢٤: ١٨٦/٣٣؛ ابن5قدامه، بى5تا: ١٤٤/٨)، اما آن گروه از فقـهاى حنف�ه كه تع��ن مـقدار نفقه
را به حسب حـال مرد مى5دانند نه به حسب حـال هر دو، در ا�ن باره فتوا داده5اند كه مـساوات
در نفقه، بر مرد واجب است (ابن5عابد�ن، ١٤١٥: ٣٩٨/٢). همچن�ن شافع�ه، حنف�ه و حنبل�ه
ن�ـز رعا�ت عدالـت و مساوات در هـمه استـمتـاعات جنسى را مـستـحب مى5دانند (ابن5قـدامه،

بى5تا: ٣٥/٧).
در ع�ن حال، برخى مفسران ش�عه و سنى ـ بر خالف ب�ش5تر فق�هان ـ متعلق عدالت در
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آ�ه سوم سوره نساء را عالوه بر قَسم، شامل مواردى چون نفقه، معاشرت، مباشرت و غ�ره
ن�ز مى5دانند (طبرسى، ١٤١٥: ١١/٣؛ ابوح�ان، ١٤٢٠: ٥٠٧/٣؛ قطب، ١٤١٢: ٥٨٢/١).

٢. معناى عدالت

علت ا�ن5كه بس�ارى از فـقهاى ش�عه و اهل سنت، متعلق عـدالت در آ�ه ٣ سوره نساء را فقط
قَسم مـى5دانند، ا�ن است كه آن5ها عـدالت را به معناى مـساوات گـرفتـه5اند و مسـاوات ن�ز از
نظر شـرعى، فـقط در قَسم واجـب است و در سا�ر حـقـوق شـرعى و اخالقى زوجـه، مـانند

نفقه، جماع، حسن معاشرت و محبت، مساوات واجب ن�ست. ش�خ طوسى مى5گو�د:
مانعى ندارد كه مرد بعضى از زنانش را بر بعضى د�گر، در نفقه و پوشاك برترى دهد و اگر

تساوى را م�ان آن5ها رعا�ت كند و به عدالت رفتار نما�د، بهتر است (طوسى، ١٤٠٠: ٤٨٤).
از كنار هم آمدن عـدالت و تساوى در ا�ن عبارت، روشن مى5شود كـه ش�خ هر دو را به
�ك مـعـنا مى5داند؛ و در نتـ�ــجـه، رعــا�ت عـدالت را در نفــقـه و پوشـاك واجـب نمى5داند.
فخـرالمـحقـق�ن به وضـوح ادعا مى5كند كـه عدالت در آ�ه سـوم سوره نسـاء به معناى رعـا�ت

تساوى است، نه به معناى رعا�ت حقوق. او بر ا�ن ادعا استدالل مى5كند و مى5گو�د:
عدالت در آ�ه سوم سوره نساء به معنـاى مساوات است، نه رعا�ت حقوق؛ ز�را در ا�ن
آ�ه در فرضى كه ب�م از عـدم اجراى عدالت م�ان هـمسران باشد، توص�ـه شده كه به �ك زن �ا
به آنچه از كن�زان دارند، اكتفا كنند پس عـدالت در ا�ن آ�ه، فقط در تعدد زوجات قابل تصور
است و در فرض �ك زن �ا ملك �مـ�ن، رعا�ت عدالت الزم ن�ست؛ و ا�ن عـدالت به معناى
مـســاوات است؛ ز�را عـدالت به مــعناى رعـا�ت حــقـوق، در �ك زن و كن�ـزان نـ�ـز واجب

مى5باشد (فخرالمحقق�ن، ١٣٨٧: ٢٥١/٣).
شه�د ثانى و بس�ارى از فقهاى پس از او، بـراى حكم به استحباب و عدم وجوب مساوات
در نفـقـه، حـسن مـعـاشرت و جـمـاع و مـانند آن5ها به آ�ه ١٢٩ سـوره نسـاء اسـتـدالل كـرده5اند.
پ�ش5فرض آن5ها در ا�ن اسـتدالل، ا�ن است كه عدالت در ا�ن آ�ه به معـناى مساوات است؛ ز�را
در ا�ن آ�ه تصر�ـح شده كه مـردان نمى5توانند عدالت را در حق همـسران خود رعـا�ت كنند؛ پس
نت�جـه گرفته5اند كه رعا�ت عـدالت، �عنى مساوات در ا�ن امور كه فـوق استطاعت مردان است،
واجب ن�ـست و مــسـتـحب است (شـهـ�ـد ثانى، ١٤١٣: ٣٣٦/٨؛ عــاملى، ١٤١١: ٤٢٤/١؛ فـ�ض
كاشـانى، بى5تا: ٢٨٩/٢؛ بحرانى، ١٤٠٥: ٥٨٩/٢٤؛ اصـفهـانى، ١٤١٦: ٥١٦/٧؛ حائرى طبـاطبا�ى،

بى5تا: ١٥٢/٢؛ بحرانى، بى5تا: ١٠/١٠؛ نراقى، ١٤٢٢: ٣٤/١؛ روحانى، ١٤١٢: ٢٤٥/٢٢).
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به نظر صاحب جـواهر و برخى د�گر از فقهـا ن�ز عدل در هر دو آ�ه، به معناى مـساوات
است؛ اما به نظر او متـعلق آن در آ�ه ١٢٩ سوره نساء، نفقه و مانند آن ن�ـست؛ ز�را مساوات
در ا�ن امور ممكن است و فوق طاقت شوهر ن�ست، بلكه مقصود، مساوات در همه امور �ا
مـساوات در خـصوص مـحبت است (نجـفى، ١٤٠٤: ٣٥/٢٩؛ اراكى، ١٤١٩: ٧٣٥).
شواهد د�گرى ن�ز در منابع فقهى وجود دارد كه آشكار مى5سازد عدالت در تعدد زوجات نزد

فق�هان، به معناى مساوات مى5باشد (طوسى، ١٣٨٧: ١٥٥/٤؛ ابن5زهره، ١٤١٧: ٣٥٦).
همـچن�ن ممكن است از روا�ت ذ�ـل كه از امـام كاظم(ع) نقل شـده، برداشت شود كـه

عدالت در تعدد زوجات، به معناى مساوات است:
مُحَـمَّدُ بُْن الْحَـسَنِ بِإِسْنَادِِه عَنْ َأحْمَـدَ بْنِ مُحَـمَّدِ بِْن عِ�ـسَى عَْن عَلِيّ بِْن الْحَكَِم عَْن عَـبِْد
الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَـةَ الْهَاشِمِيّ قَالَ: سَأَلْتُ َأبَا الْحَـسَنِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ �ُرِ�دُ أَنْ �ُؤْثَِر
(عاملى،  U?ÓLÔNÓM?Ú}Ó� ‰ÚbÓFÚ�« w� Úb?ÓN?Ú�« ÓË Ó̈”ÚQÓ� UÓ� :َِإحْـدَاهُمَا بِالْـكِسْوَةِ وَ الْعَطِيـةِ، أَ �َصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَـال

.(١٤٠٩: ٣٤١/٢١
عــبـدالملـك بن عـتــبـه مـى5گـو�د: از امــام كــاظم(ع) درباره مـردى كــه دو زن دارد و
مى5خواهد �كـى را در پوشاك و نفقـه بر د�گرى برترى دهد، پرس�ـدم كه آ�ا ا�ن كـار به صالح

است؟ حضرت فرمود: مانعى ندارد؛ كوشش كند كه عدالت را م�ان آن5ها رعا�ت كند.
بس�ارى از فـقها عدالت در ا�ن روا�ت را به مـعناى تساوى مى5دانند و متعلـق عدالت ن�ز
چنان5كه در روا�ت آمده، نفقه و پوشاك است. از ا�ن رو، امر به رعا�ت عدالت در روا�ت را
بر اسـتحبـاب حمل كـرده5اند (شـه�ـد ثانى، ١٤١٣: ٣٣٦/٨؛ عاملى، ١٤١١: ٤٢٤/١؛ اصـفهـانى،
١٤١٦: ٥١٦/٧؛ خوانسارى، ١٤٠٥: ٤٣٢/٤؛ سبزوارى، ١٤١٣: ٢١٤/٢٥؛ فاضل، ١٤٢١: ٤٧٩؛

اراكى، ١٤١٩: ٧٣٦؛ روحانى، ١٤١٢: ٢٤٥/٢٢).
كاوش و دقت در مـعناى لغوى عـدالت، راهگشاى فـهم درست آ�ه سوم سـوره نساء و
ارتباط آن با آ�ه ١٢٩ همان سوره و پاسخ5گوى شبهات طرح شده درباره ارتباط ا�ن دو آ�ه، و
در نها�ت، مـوجب دست �افتن به دركى صحـ�ح از ابعاد و زوا�اى مختلp شـرط عدالت در

تعدد زوجات خواهد بود. از ا�ن رو، به بررسى عدالت در منابع لغوى مى5پرداز�م.
ابن5فارس مى5گو�د:

ماده عدل، بر استوا داللت دارد… ؛ عَدل �عنى حكم به اسـتوا كردن؛ و اگر چ�زى با چ�ز
د�گر مسـاوى باشد، گفتـه مى5شود: عِدل او است… عـدل نق�ض جور است… ؛ روز معـتدل

ن�ز به معناى روزى است كه سرما و گرما در آن مساوى است (ابن5فارس، ١٤٠٩: ٢٤٦/٤).
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راغب اصفهانى مى5گو�د:
عـدالت، اقتـضاى مـعناى مسـاوات دارد… ؛ عدل به تقـس�ط و تقـس�م مـساوى گـفتـه
» (النحل/٩٠)؛ عدل به معناى ÊU�?Ú�SÚ�« ÓË ‰ÚbÓFÚ�U� Ôd?Ô�ÚQÓ| ÓtÒK�« ]Ê≈» :مى5شود… خداوند مـى5فرما�د
مساوات است، پس عدل �عنى خ�ـر در مقابل خ�ر و شرّ در مقابل شرّ، امـا احسان �عنى خ�ر
ÓsÚ}Ó� «uÔ�bÚFÓ� ÚÊÓ√ «u?ÔF}DÓ�Ú�Ó� ÚsÓ� ÓË» pشر� ب�ش5تر در مقابل خـ�ر، و شرّ كمتر در مقـابل شرّ… ؛ آ�ه
»�ÒM�¡U»، به ا�ن اشاره دارد كه انسان نمى5تواند محبت خود را م�ان همسرانش به طور مساوى
» اشاره به عدالت در قَسم و نفقه دارد (راغب، Î…Ób�«uÓ� «uÔ�bÚF?Ó� UÒ�Ó√ ÚrÔ�ÚH� ÚÊSÓ�» تقس�م كند، پس آ�ه

.(١٤١٢: ٥٥١
ف�ومى مى5گو�د:

عدل به معناى قصد و م�انه5روى در امور و ضدّ جور است (ف�ومى، بى5تا: ٣٩٦/٢).
ابن5منظور مى5گو�د:

عـدل، آن امر مـستـق�ـمى است كه در جـان انسان5ها جـاى دارد و ضدّ جـور است… ؛
عدل حكم كردن به حق است (ابن5منظور، ١٤١٤: ٤٣٠/١١).

زب�دى بعد از معنا كردن عدل به آنچه از ابن5منظور نقل شد، مى5گو�د:
گفته شده كه عدل م�انه افراط و تفر�ط است (زب�دى، ١٤١٤: ٤٧١/١٥).

مصطفوى مى5گو�د:
مـاده عــدل، بر عـمل مــ�ـان افـراط و تفــر�ط داللت دارد به گـونـه5اى كـه در آن ز�اده و
نقـ�صـه5اى نبـاشد؛ و بـه هم�ن جـهت بر اقـتـصاد (مـ�ـانه5روى)، مسـاوات، قـسط، استـوا و

استقامت اطالق مى5شود (مصطفوى، ١٤٠٢: ٥٥/٨).
از مـجمـوع اظهار نظرهاى اهل لغت، فـهـم�ـده مى5شود كـه ماده عـدل دق�ـقاً به مـعناى
تسـاوى و قطعـاً مــتـرادف با تسـاوى در مـقـدار ن�ـست، بلكـه مـقـصـود از آن، مـ�ـانه5روى و
اسـتقـامت در رفـتار و دورى از افـراط و تفـر�ط است، به گـونه5اى كه به حـق عمل شـود و به
كسى ستم نشود. بنابرا�ن اگر كسى به فرزندانش به اندازه ن�ازشان طعام دهد و �ا به همسران
خود به مقدار ن�ازشان نفقه دهد، به عدالت رفتار كرده است، هرچند به مقدار مساوى اطعام
و انفاق نكرده بـاشد؛ و اگر به آن5ها به مـقدار مسـاوى طعام و نفـقه دهد، اما برخـى همچنان
گرسنه و ن�ازمند بـاشند و برخى د�گر ب�ش از مقدار ن�ازشان در�ـافت كرده باشند، به افراط و
تفر�ط عمل كرده و از ش�وه اعتـدال و م�انه5روى خارج شده و به برخى ستم كرده است. پس

مساوات در مقدار، گاهى مصداق عدالت است و گاهى بر خالف عدالت مى5باشد.
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بنابرا�ن عدالت در آ�ه ٣ و ١٢٩ سـوره نساء به معناى رعـا�ت مساوات در مقـدار ن�ست
تا ضرورتاً متعلق آن، فقط قَسم باشد و شامل سا�ر حقوق زوجه نشود، بلكه متعلق آن در هر
دو آ�ه، شـامل همه حـقوق زوجه است و بـه مورد خاصـى مانند قَـسم كه در آن تسـاوى شرط
است، اخـتصـاص ندارد؛ ز�را اعتـدال و دورى از افراط و تفـر�ط، در همه حـقوق زوجـ�ت
الزم است. بنابرا�ن پ�ـام آ�ه سـوم سوره نسـاء ا�ن است كـه مرد مى5بـا�ست در صورت تعـدد
همـسرانش، حقـوق همه آن5هـا را ادا نما�د و گـرفتن همـسر جد�ـد موجب نشـود كه در اداى
حقوق �كـى از همسرانش كوتاهى كند؛ و اگـر ب�م ا�ن دارد كه نتواند حقـوق همه را ادا كند،

به �ك همسر �ا ملك �م�ن اكتفا كند كه ا�ن به عدالت نزد�ك5تر است تا به ستم نگرا�د.
استدالل نقل شده در صفحات قبل از فخرالمحقق�ن، براى اثبات ا�ن5كه عدالت در ا�ن
آ�ه به مـعناى رعـا�ت تسـاوى است، مى5تواند اشكالى بر ا�ن د�ـدگاه باشـد و گـفـته شـود كـه
معنـاى م�انه5روى براى عـدالت و در نت�ـجه، توسـعه مـتعلق آن به همـه حقوق زوجـ�ت، ا�ن
نت�جه را در پى دارد كه رعا�ت عـدالت در موارد تك5همسرى و ملك �م�ن ن�ز الزم است و به
تعدد زوجات منحـصر ن�ست؛ در حالى كه قـرآن كر�م مى5فرما�د: اگر نـمى5توان�د به عدالت
پا�بند باش�د، �ك همسر �ا ملك �م�ن اخت�ار كن�د؛ و پ�ام ا�ن عبارت، ا�ن است كه در موارد

تك5همسرى و ملك �م�ن، رعا�ت عدالت الزم ن�ست.
در پاسخ به ا�ن اشكال، مى5توان گـفت كـه پاى5بندى به عدالت ـ به مـعناى اعتـدال ـ در
تك5همسـرى و ملك �م�ن آسان5تر از رعا�ت عـدالت در تعدد زوجات است، و هم�ـن مقدار
كافى است كه قـرآن كر�م در صورت ب�م از عدم رعا�ت عـدالت در تعدد زوجات، به ا�ن دو
توصـ�ه كند. شـاهد بر ا�ن ادعـا، عبـارت «ذلِكَ أَدْنى أَآل تَعُـولُوا»؛ (ا�ن نزد�ك5تر است تا به
ستم نگرا��د) در پا�ان آ�ه اسـت كه ب�ان مى5كند در تك5همسرى و ملك �مـ�ن ن�ز عدالت الزم
است و عـدم پاى5بندى به آن، موجـب ستم مى5شـود، ولى ا�ن دو نسـبت به تعدد زوجـات به
رعـا�ت عدالت و دورى از سـتم نزد�ك5ترند. اگـر متـعلق عدالت در عـبارت «فَـإِنْ خِفْـتُمْ أَآل
تَعْدِلُوا» به حقوق مختص به تعدد زوجات مـانند قَسم اختصاص داشت، موضوع بى5عدالتى
در تك5همـسرى و ملك �مـ�ن به طور كـامل منتـفى بود، نه ا�ن كه بـى5عدالتى در آن دو كـمتـر

باشد.
همـچن�ن الزم ن�ـست عدالـت در روا�ت نقل شده از امـام كـاظم(ع) حـمل بر مسـاوات
شـود و در نت�ـجـه فعل امـر (و اجـهد فـى العدل؛ در عـدالت كـوشش كن) در ا�ن روا�ت، بر
خـالف ظهور آن، بر اسـتحـبـاب حمل گـردد، بلكه فـعل امر بر همـان مـعناى وجوب حـمل
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مى5شود و عدالت ن�ز به معناى مساوات ن�ست.

٣. تفاوت عدالت و قسط

نكتـه قـابل تأمل در ا�ن آ�ه ـ كـه مـفـسـران به آن نپـرداختـه5اند ـ ا�ن است كـه در مـورد رعـا�ت
حـقوق همـسر �تـ�م، به «قـسط» و در مورد رعـا�ت حـقوق زوجـات، به «عـدل» تعبـ�ر شـده
است. قسط، عدالت ظاهر و آشكار است (عسكرى، ١٤١٢: ٤٢٨) و �ا به تعب�ر د�گر، اِعمال
و اجراى خـارجى عدالـت است كه نمـود و ظهور پ�ـدا مى5كند؛ مانند رسـاندن نفقـه به دست
اهلش و تقـس�م سـهـام ب�ن مسـتـحقـان (مصطـفوى، ١٤٠٢: ٢٥٧/٩). از ا�ن رو، در صدر آ�ه
مى5فرمـا�د اگر مى5ترس�ـد رعا�ت قسط نكن�ـد، �عنى اموال و حقـوق ظاهرى زن �ت�م را به او
نده�ـد، پس با زنان د�گر ازدواج كنـ�د. علت ا�ـن كه در مـورد زن �تـ�م، به حـقـوق ظاهرى
توجه شـده، ا�ن است كه بـ�م مردان از ازدواج با �تـ�مان بـه جهت رعا�ـت حقوق مـالى آن5ها
بود؛ چنان5كـه در آ�ه قبل ن�ـز درباره امـوال آنان سخن گـفتـه شده است. امـا در مورد رعـا�ت
حقوق زوجات، از واژه قـسط استفاده نشده بلكه واژه عدل به كـار رفته است تا روشن گردد
كه در مـورد تعدد زوجات، فـقط رعا�ت حقوق ظاهـرى آن5ها مانند قَسم كـافى ن�ست. بلكه

در مورد آن5ها هرگونه ظلمى هرچند مربوط به معاشرت اخالقى باشد، ناپسند است.

٤. ناتوانى در رعا4ت عدالت

آ�ه ١٢٩ سوره نسـاء كه رعا�ت عدالت م�ـان همسران را فوق توان مـردان مى5داند، به آ�ه سوم
هم�ن سـوره ناظر است؛ پس وحدت س�ـاق، اقتضا مى5كند كـه معناى عدالت و مـتعلق آن در
هر دو آ�ه، �كى باشـد. در روا�ت معـتبرى آمـده است كه ابن5ابـى5العوجاء وجـود ا�ن دو آ�ه را
دل�ل بر ا�ن گرفتـه كه خداوند، حك�م ن�ست؛ ز�را در آ�ه نخست فرمـان به امرى داده است كه
در آ�ه دوم اذعـان مى5كـند عـمل به آن در حـد توان مـكلp ن�ـست. امــام صـادق(ع) در پاسخ
فـرمـودند كـه مـتـعلق عـدالت در آ�ه اول، «نـفـقـه» است؛ و مـتـعلق آن در آ�ه دوم، «مـودت»
مى5باشد (كل�نى، ١٤٠٧: ٣٦٣/٥). ا�ن تفس�ر از دو آ�ه مزبور از عمرو بن عب�د ن�ز (م١٤٤ ه. ق)

ـ كه از نخست�ن مفسران اهل5سنت است ـ نقل شده است (ابن5شهرآشوب، ١٤١٠: ١٩٤/٢).
ارتباط ا�ن دو آ�ه، زمـ�نه شكل5گ�رى �ك نظر�ه از سـوى برخى مخالفان تعـدد زوجات
شده است و آن، ا�ن است كه از ضم�مـه كردن پ�ام ا�ن دو آ�ه به �كد�گر، ا�ن نت�جه به دست
مى5آ�د كـه تعدد زوجـات در اسـالم جا�ز ن�ـست؛ ز�را خـداوند در �ك آ�ه، تعدد زوجـات را
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مشـروط به عدالت كـرده، و در آ�ه د�گر رعا�ت عـدالت را براى مردان، خـارج از توان آن5ها
دانستـه است. پس تعدد زوجات، به علت عدم امـكان رعا�ت شرط عدالت، جـا�ز نخواهد
بود. اشكال ابن5ابى5العوجـاء با نظر�ه پ�ش�ن مـتفاوت است، امـا هر دو در ا�ن نكته مشـتركند
كـه ا�ن دو آ�ه، وحدت سـ�اق دارند و مـتعلق عـدالت در هر دو �كى است. پاسـخى كه امـام
صادق(ع) به ا�ن اشكال داده5اند، مورد استفاده مفـسران براى رد نظر�ه طرح5شده قرار گرفته

است.
بسـ�ارى از مـعاصـران ا�ن د�دگاه را ـ مـتأثر از روا�ت امـام صادق(ع) ـ ا�ن گـونه پاسخ
داده5اند كـه در آ�ه اول، متـعلق عـدالت، حقـوق مادى زن مـانند قَـسم و نفقـه است؛ و در آ�ه
دوم، مـتعلق عـدالت، م�ل و احـسـاس قلبى مى5باشد؛ بد�ن مـعنا كـه مرد به رعـا�ت حقـوق
pاست و قدرت چن�ن كارى را هم دارد، اما نمى5تواند عدالت را در عواط pمادى زن موظ
قلبى ن�ز رعا�ت كند؛ در ا�ن مورد، به هم�ن مقدار اكتـفا كند كه همه عواطp خود را متوجه
�ك زن نكند، به گونه5اى كه زنان د�گر را به طور كامل رها سـازد. پس رعا�ت شرط عدالت
در آ�ه نخـست، در توان مـرد است. شـاهد بر ا�ن ادعـا عـبـارت «فَـال تَمـ�لُوا كُلَّ الْمَـ�ِْل فَـتَـذَرُوها
كَـالْمُعَلَّقَـِة» است؛ ز�را ا�ن عـبـارت مى5رسـاند كـه چون توان اجـراى عـدالت را به طور كـامل
ندار�د، پس به طور كـامل هم آن را رها نكن�ـد؛ �عنى اجراى آن به طور ناقص و در حـد توان
شـما كـافى است و ا�ن با عـدالت قلبى سازگـار است، نه با عـدالت حقـوقى (بالغى، ١٤٢٠:
٩/٢؛ مكـارم، ١٣٧٤: ٢٥٥/٣؛ حـــــسنـى، ١٤١١: ٧٩؛ صـــــدر، ١٤٢٠: ١٦٤/٦؛ قطـب، ١٤١٢:
٥٨٢/٢). ا�ن پاسـخ، مـبــتنى بر نـفى وحـدت ســ�ــاق براى دو آ�ه و توجــه هر آ�ه به حـكمى

متفاوت است (صدر، ١٤٢٠: ١٦٤/٦).
برخى د�گر ا�ن گـونه پـاسخ داده5اند كـه آ�ه دوم به تعـدد زوجـات مـربوط ن�ـست، بلكه
درباره رعـا�ت عــدالت در مـورد همـسـر اسـت، هرچند �كى باشـد. پـس عـدالت در آن، با
عدالت در آ�ه اول كه مربوط به عدالت م�ان زنان است، تفاوت دارد (�زدى، ١٤١٥: ١٩/٣).
ا�ن ادعا با ظاهـر عبارت «بَ�َْن النَّسـاءِ» منافات دارد؛ ز�را ا�ن عـبارت، ظهـور در ا�ن دارد كه

مقصود، عدالت م�ان زنان است و آن با فرض تعدد زوجات سازگار است.
پاسخ سـوم ا�ن است كه وجـوب رعـا�ت عدالت، شـرط صـحت عقـد نكاح ن�ـست تا با
فـقدان آن، بطالن و عـدم مشـروعـ�ت تعدد زوجـات فهـمـ�ده شـود، بلكه حكم تكل�ـفى براى
مردى اسـت كه داراى همـسران مـتعـدد است. پس نمى5توان از عدم اسـتطاعت مرد بـر اجراى
كامل عدالت، بطالن و عدم مشروع�ت تعدد زوجات را نت�جه گرفت (صدر، ١٤٢٠: ١٦٢/٦).
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ا�ن پاسـخ اگـرچـه اسـتــدالل به ا�ـن دو آ�ه براى بطالن تعــدد زوجــات را مــردود مى5ســازد،
پاسخگوى اشـكال لغو�ت ن�ست؛ ز�را اگـر رعا�ت عـدالت بنا بر آنچه در آ�ه ١٢٩ سـوره نساء

آمده، فوق استطاعت مردان باشد، پس تكل�p كردن آن5ها به آن، لغو خواهد بود.
به نظر مى5رسد در فرض وحدت معناى عدالت و متعلق آن در هر دو آ�ه ن�ز بتوان پاسخ
مناســبى به هر دو اشكال داد؛ ز�را اوالَ بنـا بر آنچـه گـذشـت، عـدالت به مـعنـاى تسـاوى در
مقـدار ن�ست، بلكه به معناى دورى از ظلم، افـراط و تفر�ط و عمل بـه حق است؛ ثان�اً بناى
قرآن در هر دو آ�ه، صرفاً ب�ـان احكام حقوقى محض ن�ست، بلكه قرآن5كـر�م ابعاد حقوقى،

اخالقى و عاطفى را همراه با هم طرح كرده است.
با توجـه به ا�ن دو نكته، خـداوند در آ�ه سـوم فرمـان مى5دهد كـه رعا�ت عـدالت ـ �عنى
رعـا�ت حق و دورى از افـراط و تـفـر�ط ـ نسـبت به زوجـات در حــقـوق شـرعى و در روابط
اخـالقى و عاطفى الزم است و نبـا�د به ه�چ �ك از آن5ها ه�چ5گـونه ظلمى وارد شود؛ سـپس
در آ�ه ١٢٩ تأك�د مى5كند كه مقصود از ا�ن عدالـت همه5جانبه كه در آ�ه اول ب�ان شد، رعا�ت
عدالت به طور كـامل و بدون ه�چ5گونه تسـامح ن�ست كه رعـا�ت چن�ن عدالتى در توان شـما
ن�ـست، بلكه مـقـصـود ا�ن است كـه گرفـتـار ظلم فـاحش نشـو�د؛ به گـونه5اى كـه به �كى از
همسران كامالً م�ل كن�د و د�گران را كامالً رها ساز�د؛ بلكه در حد توان، اگر اصالح كن�د و

رعا�ت تقوا نما��د، خداوند سا�ر كوتاهى5هاى شما را خواهد بخش�د.
شاهد بر وحـدت معناى عدالت و متـعلق آن در ا�ن دو آ�ه، به5كارگ�ـرى لفظ عدالت در
هر دو آ�ه و استفـاده از لفظ م�ل در آ�ه ١٢٩ و لفظ عول ـ كه به مـعناى م�ل است ـ در آ�ه سوم
U�ËÔ—Óc?Ó�??Ó� qÚ}?ÓLÚ�« ]qÔ� «uÔK}??LÓ� ö?Ó�» مـقـابل عـدالت مى5باشـد. همــچن�ن عـبـارت به عنوان نقـطه
» شاهد بر ا�ن است كـه رعا�ت عدالت در آ�ه ١٢٩ ن�ـز در حد توان الزم است و ا�ن WÓI]KÓF?ÔLÚ�UÓ�

آ�ه در صدد نفى شرط عدالت ن�ست، بلكه مفسّر محدوده عدالت در آ�ه سوم است.
روا�ت امـام صادق(ع) ن�ـز در صدد فـرق نهادن مـ�ـان متـعلق عدالت در دو آ�ه ن�ـست،
بلكـه گـو�اى ا�ـن است كـه آن بـخش از عــدالت كـه در تـوان مـرد است، رعــا�ت در نـفـقــه
مى5باشد، اما او توان اجراى عدالت در ابراز دوسـتى و مودت را ندارد. به عبارت د�گر، در
ا�ن روا�ت، تفاوتى م�ان متعلق عدالت در ا�ن دو آ�ه گذاشته نشده، بلكه م�ان محدوده5اى از
عدالت كه در حد توان مرد است با محدوده5اى از آن كه خارج از توان او است، تفك�ك شده

است.
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٥. عدالت، محور زندگى زناشو4ى

در ا�ن آ�ه، حكم به ازدواج تا چهـار همـسر از دو سـوى جـواز و عدم جـواز، بر عدم اجـراى
عدالت و قسط معلّق شده است. در آغاز آ�ه، حـكم به جواز ازدواج با چهار همسر، بر عدم
پاى5بندى به عدالت در مـورد �ت�مان مـعلّق شده و در ادامه آ�ه از تعدد زوجـات در فرض عدم
پاى5بندى به عـدالت در مـ�ـان همـسـران، نهى شـده است. از ا�ـن نكتـه مى5توان در�افت كـه
اساس زندگى زناشـو�ى و خانوادگى از نظر قـرآن كر�م، بر عدالت و رعـا�ت حقـوق طرف�ن

است.
در عبـارت پا�انى آ�ه ن�ز مالك احكام ذكـر شده است: «–�uÔ�uÔFÓ� üÓ√ v�ÚœÓ√ Óp»». ابن5عربى
مى5گـو�د: عـول در لغت، فـقط به هفت مـعنا به كـار مى5رود كـه عـبـارتند از: مـ�ل كـردن به
چ�زى، ز�اد شدن، فق�ر شدن، ستم كردن، سنگ�ن شدن، عهده5دار ع�ال و خانواده شدن،
و غلبه �ـافتن (ابن5عـربى، بى5تا: ٣١٤/١). قـرطبى بر او خـرده گـرفتـه و سـه مـعناى د�گر بر آن

افزوده است (قرطبى، ١٤٠٥: ٢٢/٥).
در مورد مـعناى «تعولـوا» چهار قول وجـود دارد. نخست به مـعناى ستـم كردن است.
ب�ش5تر مفـسران ا�ن قـول را برگز�ده5اند (طوسى، ١٤٠٩: ١٠٨/٣؛ اردب�لى، بى5تا: ٥٠٨؛ سا�س،
بى5تا: ٢١٣؛ مكارم، ١٣٧٤: ٢٥٤/٣). دوم، به مـعناى فقـر و ن�ـازمندى است؛ �عنى ازدواج با
�ك همـسـر و ملك �مـ�ن براى ا�ن كـه فقـ�ـر نشـو�د، مناسب5تر است. بر ا�ن قـول، اشكال
لغوى شده است كه در ا�ن صورت با�د گـفته مى5شد: «أَآلتًع�لوا» (طوسى، ١٤٠٩: ١٠٨/٣).
سوم، به معناى ز�اد شـدن عائله است. شافعى ا�ن قـول را برگز�ده است. در ا�ن صورت،
معناى آ�ه ا�ن خواهـد بود كه اگر نمى5توان�د عدالت را مـ�ان همسرانتان رعـا�ت كن�د، پس به
�ك زن اكتفا كن�د �ا ملك �م�ن اخت�ـار كن�د كه ا�ن براى پره�ز از كثرت عائله مناسب5تر است
(ابن5عربى، بى5تا: ٣١٤/١). بس�ارى بر او اشكال لغوى گرفته5اند كه در ا�ن صورت، با�د گفته
مى5شد: «أَآلتُعـ�لوا» (رضى، بى5تا: ٢٩٤؛ طوسى، ١٤٠٩: ١٠٨/٣؛ جـصاص، ١٤١٥: ٣٥٠/٢).
اشكال د�گرى كه بر دو قول اخ�ر وارد است، ا�ن است كه با ملك �م�ن كه حدى براى تعداد
آن ن�ـست، سازگـار نمى5باشـد؛ ز�را ملك �مـ�ن هم در زمره عـائله است (رضى، بى5تا: ٢٩٤؛
طوسى، ١٤٠٩: ١٠٨/٣؛ طبــرسى، ١٤١٥: ١٢/٣). چهــارم، به مــعناى مــ�ل بـه زنان است.
طبـرى ا�ن قـول را به مـجاهد و عكـرمه (از نخـسـتـ�ن مـفسـران قـرآن نسـبت مى5دهد (طبـرى،

.(١٤١٥: ١٦٠/٤
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ب�ش5تر مفسران، «ذلِكَ» را اشاره به ازدواج با �ك همـسر �ا ملك �م�ن دانسته5اند. پس
مفاد آ�ه بنـا بر نظر مشهور مفـسران درباره معناى «تعولوا»، ا�ن خـواهد بود كه ازدواج با �ك
همسـر �ا ملك �م�ن نزد�ك5تر است بـه پره�ز از ستم نسـبت به ازدواج با زنان متـعدد (طبرى،
١٤١٥: ١٦٠/٤؛ طوسى، ١٤٠٩: ١٠٨/٣؛ طـبـرسى، ١٤١٥: ١٢/٣؛ ســا�س، بى5تـا: ٢١٣؛ مكارم،
١٣٧٤: ٢٥٤/٣). برخى آن را اشـاره بـه ازدواج تا چهـار همـسـر مى5دانـند. در ا�ن صـورت،
معناى آن ا�ن خواهد بود كه ازدواج تا چهار همسر، نزد�ك5تر است به پره�ز از ستم نسبت به
ازدواج با زنان �ت�م (ابن5عـربى، بى5تا: ٣١٤/١). پس عـبارت «–�uÔ�u?ÔFÓ� üÓ√ v�ÚœÓ√ Óp»؛ ن�ز گـو�اى
ا�ن است كـه احكام ازدواج، بر پا�ه عـدالت و پره�ـز از ظلم بنا نهـاده شـده است (طباطـبا�ى،

.(١٤١٧: ١٦٩/٤

٦. ابعاد اخالقى عدالت

جواز تعـدد زوجات اگـر چه حكمى فقـهى ـ حقوقـى است، اما از نظر اسالم در عـمل به ا�ن
حكم، مـانند سـا�ر مـقـررات فـقهى ـ حـقـوقى نبـا�د از ابعـاد اخـالقى، غـافل بود. چنان5كـه
گذشت، عدالت شرط شده در تعدد زوجات، مختص قَسم �ا برخى وظا�p خاص حقوقى
مـرد نسبت به همـسرانش ن�ـست، بلكه شـامل همه وظا�p حـقوقى و اخـالقى مرد نسـبت به
همسرانش مـى5شود. قرآن كر�م هرچند اذعـان دارد كه رعا�ت عدالت كامل در هـمه ابعاد از
توان مـردان خـارج است، از آن5هـا مى5خـواهد در حـد توان، در ا�ن مـسـ�ـر كــوشش كنند و
گرفـتار ظلم فاحش نشوند؛ بـه گونه5اى كه همه مـ�ل و عالقه خـود را به �كى معطوف كنند و

د�گرى را به طور كامل رها سازند.
تشخـ�ص ابعاد اخـالقى ا�ن حكم، مانند سـا�ر مسـائل اخالقى، با�د با توجـه به شرا�ط
گوناگون زندگى فردى و اجتماعى مـرد و همسرانش به عمل آ�د. از ا�ن نظر، ازدواج مجدد
از نظر اخالقى براى بس�ـارى از مردان، ناشا�ست است. ابعاد اخـالقى تعدد زوجات از نظر
برخى فقـ�هـان دور نبوده است و آن5ها عـمل به آن را در شرا�ط نامناسب، كـارى غ�ـراخالقى

دانسته5اند.
مردى از آ�ت5الله خو�ى استفتا كرده كـه داراى همسر ن�كوكار و وظ�فه5شناسى است كه
دچار سـرطـان سـ�نه شــده است و او تصـمـ�ـم دارد با زن د�گرى ازدواج كند، در حــالى كـه
مى5داند ازدواج مـجدد او مـوجب آزار روحى همسـر اول او و شـا�د تشد�د ب�ـمار�ش شـود.
ا�شــان در پاسخ مى5گـو�ـد: «ازدواجت با زن د�گر حــرام ن�ـست، ولـى خـالف احـســان به
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اوست. خداوند مى5فرما�د: آ�ا پاداش احسـان، جز احسان است؟ اگر با زن د�گرى ازدواج
كنى، خداوند تو را در ا�ن دن�ا با بى5بركت كردن ازدواج دومت مؤاخذه خواهد كرد» (خو�ى،
١٤٢٧: ١٠٧). حـتى �كى از دانشمـندان معـاصر، با اعـتـراف به مشـروعـ�ت ا�ن حكم از نظر
فقـهى در عـصر حـاضر، عـمل به آن را در زمان حـاضر و با توجـه به فرهنگ حـاكم بر روابط
خـانوادگى، از نظر اخـالقى، مـخـالp تقـوا و مـوجب ظلم، كـ�نه، دشـمنى و اخـتـالف در

خانواده مى5داند (مصطفوى، ١٤٠٢: ٢٦٥/٨).
شهـ�د مـطهرى با تأكـ�د بر بعـد اخالقى شـرط عدالت مى5گـو�د: «تعدد زوجـات با ا�ن
شرط اخالقـى اك�د و شد�د به جـاى آن5كه وس�له5اى براى هوسرانى مـرد واقع گردد، شكل و
ق�افه انجام وظ�ـفه به خود مى5گ�رد» (مطهرى، بى5تا: ٣٦١/١٩). آ�ت5الله مكارم ش�رازى ن�ز با

تك�ه بر شرط عدالت مى5گو�د:
با�د توجـه داشت كـه جـواز تعـدد زوجـات با ا�ن5كـه در بعـضى از مـوارد �ك ضـرورت
اجتماعى است و از احكام مسلم اسالم محسوب مى5شود، اما تحص�ل شرا�ط آن در امروز،
با گذشته تفاوت بس�ـار پ�دا كرده است؛ ز�را زندگى در سابق �ك شكل ساده و بس�ط داشت
و لذا رعـا�ت كـامل مسـاوات ب�ن زنان آسـان بود و از عـهـده غالب افـراد برمى5آمـد؛ ولى در
عـصـر و زمـان مـا با�د كـسـانى كـه مى5خـواهند از ا�ن قـانون اسـتـفـاده كنند، مـراقب عـدالت
همـه5جانبـه باشند و اگر قـدرت بر ا�ن كـار دارند، چن�ن اقدامى بـنما�ند. اسـاساً اقـدام به ا�ن

كار، نبا�د از روى هوا و هوس باشد (مكارم، ١٣٧٤: ٢٥٩/٣).
پس اگـر ازدواج مـجـدد كـسى، مـوجب ظلم فـاحش به همـسـر اول �ا خـانواده شـود،
هرچند قَـسم را هم رعـا�ت كند، به فـرموده قـرآن، ا�ن ازدواج جـا�ز ن�ـست. شا�د در زمـان
حـاضـر و با توجـه به فـرهنگ مـردم، ازدواج مـجـدد در بـ�ش5تر مـوارد، مـوجب ظلم و آزار
نسبت به د�گران شود. برخى دانشمندان كوش�ده5اند جا�گاه ا�ن قانون را در نظام اجتماعى و
خـانوادگى، از د�دگـاه اســالم ترسـ�م كنند. به نظر آن5هـا از د�دگـاه اسـالم، تعـدد زوجـات
تأم�ن5كـننده وضع�ت مطلـوب و آرمانى در نظام خانواده نـ�ست و تنها راهكارى قـانونى براى
حل5ّ برخى مشكـالت اجتمـاعى و خانوادگى است (قطب، ١٤١٢: ٥٨٢/١). به عقـ�ده شهـ�د
مطهـرى در ا�ن كه تك5همـسرى بهتـر است، ترد�دى ن�ـست. تك5همسـرى �عنى اختـصاص
خانوادگـى، �عنى ا�ن5كه جـسم و روح هر �ك از زوج�ن، از آنِ �كد�گر باشـد. بد�هى است
كه روح زندگى زناشو�ى كه وحدت و �گانگى است، در زوج�ت اختصاصى بهتر و كامل5تر
pپ�دا مى5شود. او با د�دگاه كسانى كه طبـ�عت مرد را در چندهمسرى مى5ب�نند و آن را مخال
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تك5همــسـرى مى5دانـند، مـخــالp است (مطهــرى، بى5تا: ٣٤٠/١٩). پس از نظر اسـالم، در
شرا�ط طب�ـعى، نظام تك5همسرى مطلوب است و قانون تعدد زوجـات براى موارد خاص و
گـروه اندكى تشــر�ع شـده است و خـالف اصل اولى در نـظام خـانواده است (صـدر، ١٤٢٠:
١٥٩/٦). تساوى نسبـى تعدد زنان و مردان در نظام تكو�ن ن�ز ا�ن نكتـه را تأ��د مى5كند؛ ز�را
اگـر تعـدد زوجـات، بر تـك5همـسـرى رجـحـان داشت، در ا�ن صـورت مى5بـا�ست در نظام
خلقت، حداقل تـعداد زنان دو برابر مردان مى5بود تا امكان بهـره5مندى همه مـردان از ا�ن امر

راجح و مطلوب، فراهم مى5شد.
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اول.
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