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مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طالق و
تعدد زوجات
تاريخ دريافت49/1/81 :

تاريخ تأييد45/3/5 :

شمساهلل مریجی

لهای است که از دیرزمان محوو مااحو
حقوق خانواده شاید مهمترین مسئ 
پژوهشگران و اندیشمندان بوده است .بدیهی است که بح

حول محوو ماوانی

یتواند بسیا ی از مسائل پدیودآموده د حقووق خوانواده ا بر ورد کنود.
آن م 
نوشتا حاضر د صدد شناخت ماانی حقوق خانواده – الاتوه ،د چهوا چو دو
حقّ الق و تعدد زوجات  -از دیدگاه اسالم است تا د پرتو بر سی آن وشن
الق یا اجازۀ تعودد زوجوات بوه

گردد که آیا عدالت جنسیتی د سپردن اختیا

مردان دخالت داشته است یا تأثیری د آن ندا د .د اثنای مااح

وشن گردیود

که چه بسا د موا دی شائاۀ تأثیر جنسیت وجود دا د اما با توجه به اینکه منشوأ
جعل این حقوق ا ادۀ الهی و معیا تعلق آن مصالح حقیقی انسوان اسوت ،عامول
یتواند نقش اساسی د تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشود .الاتوه،
جنسیت نم 
دگاههای دیگری نیز مو د بر سی و ا زیابی قرا گرفته است.
د این میان ،دی 

واژگان کلیدی :اسالم ،ماانی نظری ،حقوق ،الق ،تعدد زوجات ،جنسیت.
* دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

.

*
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مقدمه

بىتردید ،انسانیت انسان که مایۀ فخر بر ماسویاهلل است حاصل بهرهگیور از
عقل است .ازاین و ،معیا سنجش فتا و د سرا فانى و باقى ا عقول قورا
دادهاند؛ بدیهى است که اگر د بهرهگیر از عقل میان زن و مورد تاواوتى باشود،
دیگر نوبت به بر سى تااوت د حقووق و تکوالیآ آنهوا نخواهود سوید ،شواید
حدی « :عُقُولُ النِّسَاءِ فِي جَمَالِهِنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَالِ فِي عُقُوولِهِ » (ابن بابوین:2631 ،

 )112موجب توهم تااوت گردیده است که این دو د بهرهگیری از عقول از هوم
متمایزند.
تاهلل جوادی از حدی
اما به اعتقاد آی 

شریآ علو مىتوان معنا دسوتو

فهمید ،نه معنا وصاى .به بیان دیگر ،منظو حدی

توصیآ دو صنآ از انسان

نیست که عقل زن د جمال او خالصه شود و جناۀ سرزنش داشته باشد و جمال
مرد د عقل او تعایه شود و عنوان ستایش بگیرد ،بلکوه ممکون اسوت معنوا آن
دستو یا وصآ سازنده باشد به این معنا که زن موظآ است یا مىتواند عقول و
اندیشۀ انسانى خویش ا د ظرافت عا اوه و زیاوایى گاتوا و فتوا و کیایوت
محاو ه و نحوۀ برخو د و نظایر آن ا ائه دهود ،چنوانکوه مورد موظوآ اسوت و
مىتواند هنر خود ا د اندیشۀ انسانى و تاکر عقالنى خود متجلى سازد.
خالصه آنکه زن باید حکمت ا د ظرایآ هنر ا ائه دهود و مورد ،بوالعک ،
باید ظرایآ هنر ا د ظرایآ حکمت جلوهگر نماید ،یعنى جوالل زن د جموال
او نهاته است و جمال مرد د جالل او متجلى شده است و ایون توزیو کوا نوه
نکوهشى برا زن است و نه ستایشى برا مرد ،بلکه هنموود و دسوتو عملوى
برای هر یك از آنهاست تا هر که به کا خاص خویش مأمو باشد و د صو ت
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امتثال از دستو مخصوص خود د خو ستایش شوود و د صوو ت تمورّد از آن
مستحق نکوهش گردد .به این ترتیب ،قد ت عقالنوی زن و مورد د نحووۀ ا ائوۀ
اندیشهها

د ست ظهو مىنماید و زن نیز چون مرد مستحق تقدیر است( .ر.ک.

جوادی آملی )12-22 :2631

حال که وشن گردید ،زن و مرد د گوهر عقل تااوتى ندا نود  -هرچنود د
بهرهگیر از آن نه تنها زن و مرد بلکه مردها و زنها و اساساً انسوانهوا متاواوت
عمل کرده و خواهند کرد  ،-اینك ،نوبت به این پرسش مى سد که چورا د بوین
این دو حقوق و تکالیآ یکسان نیست .به تعایر دیگر ،مىتوان پرسید :اسالم بنابر
چه دلیلی این تااوتها ا قایل شده است؟ آیا جنسیت د این میوان نقشوى دا د
یا دلیل تااوتْ امر دیگر است؟
ازآنجاکه حقوق و قوانین شریعت مقدس اسوالم بور پایوۀ یوك شوته ماوانى
هستىشناختى و انسانشناختى و معرفتى اسوتوا اسوت و شوناخت ایون قووانین
بستگى به آگاهى از آن ماانى دا د ،باید دید که مانای نظری این قوانین چیست و
اساساً قوانین حقوقی بر چه خاستگاهی استوا است.
 .1خاستگاه قوانین حقوقى

ازآنجاکه تشکیل زندگى گروهى و پیدایى جامعه وابسته به افراد است و افوراد
نیز خواستها متنوع و متعددی دا ند ،قانون و قواعد حقوقى تنها عاملى اسوت
که مىتواند خواست و میل انسانها ا کنترل و انسجام اجتماعى و استمرا حیات
جمعى ا تضمین کند .اساساً ،فقدان قانون د جامعه نه تنهوا موجوب سورگردانى
افراد و متوقآ شدن اجرا وظایآ مىشود بلکه ساب توقوآ حرکوت زنودگى
جمعى است ،چراکه با فقدان قانون ،هنجا هوا ززم جهوت اجورا وظوایآ و
کا آمد ساختا ها اجتماعى نامعین است .ازاین و ،احد د ضرو ت وجوود
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قانون د جامعه د نگ نمىکند .عمده این است که خاستگاه این قانون چه بوده و
چه کسى حق قانونگذا

دا د؟

اقتضا بینش اسالمى این است که همۀ هستى مخلوق خدا متعوال و ملوك
تکوینى اوست و خداوند متعال مالك حقیقى هر آنچه که نشوانى از هسوتى دا د
است و

تکوینى و تشریعى نیز اوسوت« :بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِِّ شَىءٍ قَدِيرٌ»

(ملك .)2 :پ  ،باید پذیرفت که هرگونه تصرد د جهان هستى باید مسواوق بوه
اذن و اجازه پرو دگا عالم باشد و انسان آنچنان آزاد نیست که بتوانود د اشویا
گوناگون و از جمله انسانها دیگر ،که آنها نیز مخلوق خدا و مملوو حقیقوى
اویند ،هرگونه که بخواهد تصرد کند.
د نگاه اسالمى ،انسان به ساب ناآگاهی و عدم احا ۀ کامل نسات به مصالح
واقعى نه تنها نمىتواند قانونگذا باشد بلکوه حوق نودا د د زنودگى دسوت بوه
اعتاا هایى بزند که با مالکیت حقیقوى خداونود متعوال تنوافى داشوته باشود؛ هور
اعتاا

دا ا آثا و نتایج فراوان د زنودگى فورد و اجتمواعى افوراد اسوت و

اعتاا ها نااید چنان باشد که آثا و نتوایج حقیقوى و تکووینىشوان بوا مالکیوت و
بوبیت خدا متعال منافى باشد .به بیان وشنتر ،هیچک

حق اعتاوا و انشوا

امر و نهى ندا د .حتى اجماع آحاد یك جامعه یوا هموۀ انسوانهوا

و زموین

قانونآفرین نیست .تنها کسى حق فرمان دادن و تعیین حوق و تکلیوآ کوردن بوه
انسان ا دا د که مالك حقیقى او و همۀ جهان باشد ،که همان

تکوینى انسان

است و مىتواند با بوبیت تشریعىاش قانونگذا باشد .د دیودگاه اسوالم ،نظوام
اعتقاد از نظام ا زش و قانونى جدا نیست بلکه ایندو با یکدیگر ا تااط نزدیك
و مستقیم دا ند و اصوزً نظام اعتقاد منشأ نظام ا زشى است.
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کوتاه سخن آنکه چون احکام و مقر ات  -خواه فرد و خوواه اجتمواعى -
باید با مصالح اخرو و مصالح واقعى سازگا باشد و عقل بشر از کشآ وجوود
و عدم این دو سازگا

ناتوان است ،پ  ،نه تنها انسان نموىتوانود بلکوه ناایود

قانون وض کند و تنها خداست که حق قانونگوذا

دا د ،او کوه دانوا نهوان و

آشکا است و همۀ مصوالح دنیوو و اخورو و ابود انسوانهوا ا مویدانود و
نزدیكترین و بهترین اه تحصیل آن مصالح ا نیز موىشناسود ،پرو دگوا ی کوه
بی نیاز مطلق است و تحت تأثیر اغراض شخصى واق نمىشود،

العالمین کوه

خالق هستى و مالك و صاحب اختیا حقیقى هستی اسوت( .ر.ک .مصناا ینیدی
)22-23 :2633
 .1-1مالك و معیار قوانین حقوقى

د اینکه اسالم د همهجا برا زن و مرد حقوق مشابهى وض نکورده اسوت،
چنانکه د همۀ موا د برا آنها تکالیآ و مجازاتهوا مشوابهى وضو نکورده،
تردید نیست اما آنچه نااید مو د غالت قرا گیرد این اسوت کوه قانونگوذا د
شریعت اسالم ،به هنگام وض قانون ،مصالح عموم ا مطمح نظر قرا داده است.
بهیقین ،د قوانین حقوقى زن و مرد مصلحت جمعى معیا وض قانون بوده است
و هیچگونه غرض شخصى د آن دخالت نداشته است ،اگرچه ممکون اسوت بوه
ظاهر د برخى موا د ظلم د حق زن و یا مرد به نظر آید یا گروهی این منظور ا
القا کنند ،چنانکه رفدا ان جناش زنان ،با دستاویز قورا دادن برخوى از حقووق
مربوط به زنان ،فریاد دادخواهى زده و شریعت ا متهم به نادیده گرفتن مصلحت
زنان نمودهاند .اما مال
بوده چیست؟

تشخیص اینکه حقوق براساس عدالت و یا احیانواً ظلوم
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 .1-2مالك تشخیص ظلم و عدل در حقوق

وشن شد که برمانا دیدگاه اسالمى معیا جعل قووانین حقووقى مصولحت
عمومى است و شناخت این مصلحت نیز از آن خالق هستى است .اعواً ،موال
تشخیص مصلحت و عدالت د جعل قوانین نیز شریعت و شا ع مقدس است.
اما برخى بر این گمان پا مىفشا ند که د وض قانون باید ضوابط عرفوى و
وانشناختى عصر ا مراعات کرد .به تعایر « ،عدالت زمانى» بایود مانوا جعول
قانون باشد .اگر مسئلها د زمان گذشته مصوداق ظلوم ناوود ولوى اموروز او
جامعه از آن نارت دا د و آن ا ظلم مىشما د ،باید آن مسئله کنا گذاشته شود،
چون احکام و مقر ات د خأل تشری نمىشوند و د خوأل هوم لاواس واقعیوت
نمىپوشند .باید هم د مرحلۀ تشری حکم و هم د مرحلۀ اجرایى کردن ،قوانین
عرد و وانشناسى زمانه ا مراعات کرد .از سویی دیگر ،اوق آیوۀ «لَوايََُلُُِِّ اُُ
نَفْساً إِلَّا وُسعَهَا» (بقره ،)183 :احکامى که انجامش د توان مکلاوان نااشود از آنوان
خواسته نمىشود و یکى از مصادیق توان آدمى همان تحمل وحى است .امروزه،
تعا ض اجتماعى کامالً خود ا آشکا کرده است و نشان مىدهد که این حقووق
و احکام به نیازها اجتماعى و نقش و انتظا

که زنان دا ند پاسو نموىدهود.

(ر.ک .مجل ،زنان ش )63 :92
 .1-2-1بررسی مالک بودن عرف:

سستى چنین تاکراتى با توجه به بینش اسالمى آشکا است ،چراکه اگر ماهوم
عدالت به عرد واگذا شود ،باید دائماً شواهد تیییور قووانین شورع باشویم و ،د
نتیجه ،اصل ثابتى د قوانین اسالم وجود نخواهد داشت؛ با این مانا ،قوانین اسالم
هیچ ثااتى نداشته و تاب عرد و تحمل جوام د ادوا گونواگون اسوت .نتیجوۀ
چنین برداشتی عدم خاتمیت شریعت اسالم خواهد بوود ،د حوالى کوه د جوا
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خود اثاات شده است که اسالم آخرین شریعت الهى است.
افزون بر این ،اگر مال د عدالت فهم عرد و ظرفیت آنوان باشود ،بایود د
صد اسالم نیز قرآن کریم و سولخودا

بورا منوا ق مختلوآ دسوتو ات

گوناگونى صاد مىکردند ،چون ممکن بود هر عرفوى د هور منطقوها  ،بوا خوو
گرفتن به برنامها  ،خالد عادت خود ا برنتابیده و ظلوم بدانود و عودالت ا د
ادامۀ برنامۀ سابق بداند .بنابراین ،عرد نمىتواند موال اسوتنااط احکوام شورعى
باشد ،چون احکام شرعى ،با وجود تیییر زمان و مکان ،همووا ه ثابوتانود ،مگور
آنکه موضوع یك حکم شرعى تیییر کند ،که این فرض تخصصاً از بح

خوا

خواهد بود .پرسشى که ممکن است مطرح شوود ایون اسوت :اگور عورد موال
استنااط احکام نیست ،پ  ،چگونه شا ع مقدس د موا د متعدد به عرد ا جواع
داده است؟ د ادامه به این پرسش پاس داده میشود.
 .2-2-1قلمرو دخالت عرف:

د پاس به پرسش فوق ،استااده از عرد د فرایند استنااط احکام شرعى بور
سه محو است:
أ .تشخیص مااهیمى که شا ع مقدس ،تحدید و تعیین آنها ا به عرد واگذا
کرده است ،مثل لاظ «صعید» د آیۀ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِِّباً» (مائده .)3 :د اینجا ،فهم
عردِ زمان نزول آیه یا د مو د وایات زمان صدو وایت مال است و بدیهى
است که این عرد با این معنا ثابت بوده و امر متییر نیست.
 .تشخیص مااهیمى که شا ع مقدس تحدید آنها ا بوه عورد هور زموان و
مکانى متناسب با شرایط ویژۀ خود واگذا نموده است ،مثل معنا «معورود» د
آیۀ «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ» (نساء ،)22 :چون مصوداق معاشورت بوه معورود د
صد اسالم چیز بود و د یکصد سوال پویش یوا اموروز چیوز دیگور اسوت،
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همان و که د عرض مکان نیز مصداق «معورود» متاواوت اسوت .ایون عورد
چنانکه پیداست د زمانها و مکانها مختلآ متااوت اسوت و الاتوه ،موجوب
تااوت حکم شرعى نمىشود ،زیرا حکم شورعى امور ثوابتى اسوت کوه د مثوال،
«وجو » معاشرت به معرود با زوجه است.
 .کشآ مراد شا ع به عهدۀ عرد است ،چون شا ع به زبوان عورد سوخن
مىگوید .بنابراین ،برا فهم مالزمات عرفیه و قوراین کوالم و بایود بوه عورد
مراجعه کرد .مثالً ،وقتى شا ع حکم مىکند که شرا

بر اثر تادیل شدن به سرکه

پا مىشود ،ززمۀ عرفیۀ آن این است که ظرد حاو خمور نیوز بوا تاودیل بوه
سرکه شدن پا مىگردد.
ذکر این نکته ضرو

است کوه اگور عورد خاصوى د زموان معصووم

موجود باشد و معصوم آن ا امضا کورده باشود ،از بوا

سونت معصووم حجوت

خواهد بود و منا استنااط حکم شرعى خواهد شد؛ این عورد بوه سواب عورد
بودن حجت نیست بلکه به ساب آنکه از رد معصوم امضا شده حجت اسوت.
ازاین و ،کلیت این سخن که عرد منا حکم شرعى نیست به قوت خوود بواقى
است( .داوری )288 :2686

با اینهمه ،اگر بپذیریم که فهم عرد د تشخیص ماهوم عدالت مىتوانود بوه
نوعى دخالت داشته باشد ،قطعاً هر عرفى نیست بلکه عرد متشرعه موراد اسوت.
والّا ،چه کسى مىتواند انکا کند که برا افراد و جوام غیرمتشرع محروم ماندن
یك وز کامل از غذا و آ
ظلم است یا بسیا

 -آنهم د هوا گورم و ووزنى تابسوتان  ( -وزه)

از محرمات الهى برا افوراد ضوعیآازیموان قابول تحمول

نیست؟ آیا د این موا د ،باید حال اجتماع و عرد مالحظه گردد؟ د آمریکا ،د
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برخى از دانشگاهها کرسىها مخصوص برا دفاع تئو یك از مااسود چوون
همجن گرایى وجود دا د و صدها پایاننامه و کتا

د توجیوه آن نوشوته شوده

است .و اخیراً ،د یوك نظرسونجى سومى  %11جوانوان آمریکوایى علنواً اعوالم
کردهاند که همجن باز

ا کا د ستى مىدانند .د بریتانیا تا جایى پویش فوت

که همجن باز به صو ت یك قانون د آمده است و همجن بازان سماً بورا
خود کلیسا دا ند و جلوگیر از اعمال همجون گرایوان خوالد عودالت اسوت.
(ر.ک .فصلنام ،كتاب نقد شماره  )23-22 :23بی شوك ،چنوین عرفوی قابول احتورام
نیست ،چه سد به آنکه مال باشد.
 .1-2-2بررسی مالک بودن عقل:

اگر بپذیریم که عرد حق دخالت ندا د و مال تشخیص ظلم و عدل نیست،
چرا عقل که شرع داخلى است ،نتواند مرج تشخیص ظلم و عدل باشد.
د پاس گاته شد :حوزۀ عملکرد عقل نیز د سه محو است:
أ .عقل تنها د اثاات اصول دین مرج اسوت و الاتوه د فروعوى کوه شوا ع
مقدس نتواند د خصوص آن ،به جهت پدیدا

دو و تسلسل ،حکموى صواد

نماید ،مانند اوامر ا اعت و اعتاا قصد قربت د انجام تکالیآ عااد ؛ بنوابرقول
مشهو میان اصولىها ،شا ع د چنین موا د حکوم نموىکنود ،چوون دو و یوا
تسلسل پیش مىآید.
 .عقل مىتواند بر اساس قواعد حسن و قاح عقلى بعضوى از احکوام کلوی
شرعی ا د

کند ،ولى نمىتواند جزئیات آنها و برخى از حوزههوا تطایوق و

مصادیق آنها ا د

نماید ،چراکه اصوزً عقل چیز

ا اد ا مىکند که بر تمام

جواناش اشراد داشته باشد ،د حالى که عقل بر تمام جوانب امو جزئى شرعی
احا ه و اشراد ندا د .افزون بر این ،ممکن است د برخوى مووا د عقول تحوت
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تأثیر برخى دیگر از نیروها و غرایز موجود د انسان قرا گیرد .لذا ،شناخت عقل
نسات به جزئیات به ساب دخالت غرایز ممکن است خدشهدا شود.
 .عقل توان د

بسیا

از احکام کلی مانند عاادات ا ندا د ،زیرا موال

این احکام دائماً برمانا حسن و قاح ذاتى نمىباشد ،بلکه گاهى برمانا اقتضا
حسن و قاح است ،نه علیت برا حسن و قاح .مثالً ،عقل وقتى مناسوك حوج ا
مالحظه مىکند ،نمىتواند حج با آن اعمال و اشکال ا علت تامها برا حسون
بداند ،آنگونه که د عدل چنین حکمى ا مىکند .بلکه مىگوید :اقتضا حسون
ا دا د ،مثل صدق و کذ

که استگو بودن د همۀ حازت پسندیده نیست بلکه

اقتضا حسن ا دا د .لذا ،اگر مظلومى به شما پناه بیاو د و ظالمى د تعقیوب او
باشد ،بازگاتن او حُسن ندا د( .داوری )221 :2686

بنابراین ،آنچه د این مسئله مىتوان گات این است :ما نمىتوانیم از کتوا

و

سنت دست بردا یم .به تعایر برخى از علما ،مانا ما این است که آنچه از کتا
و سنت به و قط استااده مىشود ،مقدم بر تمام اینهاست و باید بگوییم حتمواً
نکتههایى وجود دا د که دیگران به آن نرسیدهاند .موثالً ،د اخوتالد ا

مورد و

بهیقین،
زن یا چیزها دیگر که به نظر فرهنگ عمومى این زمان تاعیض است ،
حکمت و مصلحت همان است که شا ع مقدس آگاه به آن اسوت( .ر.ک .مصناا
ییدی )63 :2681
 .2بررسی علت تفاوت در حقوق

نابرابر زن و مرد د حقوق از دیرباز د حوزههوا مختلوآ وانشناسوى،
جامعهشناسى ،فلساه ،الهیات و  ...مطرح بوده است و دیدگاهها بسیا متاواوت
و گاه متضاد د این زمینه وجود دا د .هرچند نوشتا پیش و د صدد بیان ماانى
اسالمى این تااوت است اما اشا تى کوتاه به برخى از نظریهها بشر خوالى از
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فایده نیست.
1ـ .2ديدگاه زيستشناختى:

بر اساس این دیدگاه ،تااوت زن و مرد ایعى و تقسیم کا بر اساس جنسیت
است این نگرش یشه تا یخى دا د و د آ ا متاکرانى از قایل ا سطو ،دکا ت،
ز  ،بوووویکن و وسووووو متالووووو اسووووت ،بوووویکن تمووووایز زن و موووورد ا
اینگونه ترسیم مىکند :مرد تداعى کننده دلیل و استدزل ،فونآو
زن برعک

و تمودن اموا

سرشا از عوا آ و عشق است .به اعتقاد فروید مرد و آناتومى او به

عنوان معیا استاندا د و زن و آناتومىاش انحراد از اسوتاندا د اسوت و نقوش
عوامل بیرونى ا نادیده گرفته و وضعیت زیستى زن و مرد ا عامل تعیوین کننوده
مىداند( .ر.ک .نوابینژاد )11-28 :2638

د نگاه زیستى ،تااوت زن و مرد و تسلط مرد بور زن امور ذاتوى و ایعوى
است گرچه د جوام اولیه بشر این تااوتها گستردهتور ،عمیوقتور و آشوکا تر
است .د

ول تا ی بشور ،موردان بوه تود یج موجووداتى خشون ،سولطهگور و

یاست لب مىشوند د مقابل زنان موجودهایى عا اى ضوعیآ و سولطهپوذیر،
بهمین جهت هموا ه مردها حکومت کرده و قد ت سیاسى ا د دست داشتهاند.
الاته د برابر این دیدگاه نامآو انى چون افال ون هستند که زنوان ا هومشوأن
نخاگان و حاکمان جامعه دانسته و معتقد اسوت زنوان و موردان د هموه ابعواد و
زمینهها مشابه هستند جز د قد ت بدنى ،بوا دا

و زایموان .و

ایعوت زن و

مرد ا یکسان مو د لطآ و عنایت قرا داده است و د جامعه هویچ امتیواز بوه
دلیل مرد یا زن بودن ندا ند( .ر.ک .همان)
2ـ .2ديدگاه کارکرد گرايانه:

جامعهشناسوان کوا کردگرا معتقدنود :خوانواده حلقوۀ اتصوال نسولهاسوت و
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انتقالدهنده باو ها ،ا زشها و فرهنگ از نسلى بوه نسول دیگور اسوت؛ خوانواده
محیطى آموزشى برا کودکان و نسل آینده است و نیوز محیطوى امون و عوا اى
برا مرد خانواده است .زن محو اصلى این نهاد بهشما مىآید ،چون او کوود
ا به دنیا آو ده و د سالها اولیۀ زندگى کود  ،بیشترین نقش ا ایاا مىکنود.
لذا ،به و

ایعى ،زن انتقال باو ها و ا زشها ا د خانواده عهودهدا اسوت .از

ازایون و ،د
رد دیگر ،مهر و عا اۀ زن ایجادکنندۀ محیطى امن و آ ام اسوت .
کاهش فشا ها

وحى  -وانى مرد نقش بسزایى دا د( .ر.ک .مقال ،اسالم غنرب

زنان و اصالحات نشری ،فرزان ،شماره  )21این دیدگاه تأکید مىکنود کوه اگور  -بور
فرض که  -تااوت ایعى میان زن و مرد وجود نمىداشوت ،بواز هوم ضورو ت
اجتماعى شدن کودکان ،از یك سو ،و ایجاد محیط گرم و عوا اى خوانوادگى ،از
دیگر سو ،ایجا

مىکرد که یکى از دو جن

ایون نقوشهوا ا بور عهوده گیورد.

(فتاحیزاده )199 :2683
3ـ .2ديدگاه اقتصادى:

باو مندان به این دیدگاه ،با نادیده گرفتن تااوتها

ایعى و ذاتى زن و مرد،

بر مناساتها اقتصاد تأکید دا ند و معقتدند :مادامىکه سولطۀ اقتصواد مورد
تداوم داشته باشد ،تسلط بور همسورش اداموه خواهود یافوت .پیودایش مالکیوت
خصوصى ساب شده است تا مرد برا تمرکز بخشیدن به حاظ امووالش و بورا
آنکه ثروت و دا ایىهایش فقط د بین فرزندان خودش باقى بماند ،از ازدوا زن
با مردان دیگر جلوگیر کند.
ما ک

و انگل

معقتد بودند :تا زمانى که مالکیت خصوصى بر ابوزا تولیود

وجود داشته باشد ،مرد نیوز زن ا د تملوك خوود خواهود داشوت و د چنوین
شرایطى ،هرگوز تسواو میوان زن مورد برقورا نموىشوود ،مگور اینکوه جامعوه
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سوسیالیستى شکل بگیرد که د این جامعه ،امکان تساو واقعى میان زن و مورد
فراهم خواهد شد ،چراکه د چنین جامعها مالکیت خصوصى از بین فته ،کسى
مالك چیز نیست و ابزا تولید د اختیا جم قرا دا د( .همان)199 :
4ـ .2ديدگاه فرهنگى:

اق این دیدگاه ،نابرابر میان زن و مرد و جایگاه زن د خانواده و جامعه و،
همچنین ،تقسیم کا جنسى ،همه و همه ،محصول فرهنوگ و باو هوا فرهنگوى
است .رفدا ان این دیدگاه  -که به فمینیست معروداند  -معقتدنود کوه د صود
بازیى از ا تش کشو ها چین ،کوبا ،آمریکا و اسرائیل ا زنوان و دسوتکوم 71
د صوود از کووا گران سوواختمان د هنوود ا زنووان تشووکیل مووىدهنوود و د برخووى
کشو ها آمریکا جنوبى و آسیا ،یكچها م معدنچیان زنان هستند و این خود
دلیلى است که تقسیم کا ماتنى بر جنسیت نیست( .همان)193 :

این دیدگاه نگرش کا کردگرایانه ا نیز مو د مناقشه قرا میدهد و مىگویود:
تأکید که جامعهشناسان کا کردگرا بر نهاد خانواده دا ند و نقشهایى ا که برا
زن تعریآ مىکنند به هیچوجه الزامى نیست .دلیلش نیز وجود جوامعى است که
د آن فرد دیگر غیر از ماد وظیاۀ پرو ش و تربیت فرزندان ا عهدهدا است.
د بخشهایى از مجم الجزایر اندونز ماد  ،دو هاته پ

ا

از تولد نووزاد ،و

به پد یا دایهاش مىسپا د و خود برا ادامۀ کا کشواو ز بوه منطقوۀ دیگور
مى ود .پ  ،بنابر شواهد موجوود ،کودکوان الزامواً وابسوته بوه ابطوۀ نزدیوك و
صمیمانه با ماد نیستند .بر اساس همین شوواهد و واقعیوات اسوت کوه توافلر د
کتا

شو آینده ایدۀ «شاهوالدین» ا مطرح مىکند ،و والدین حرفها

والدین مىنامد ،که تخصص این افراد پرو ش کودکان است؛ ایون افوراد پو

ا شاه
از

فراگیر مها ت فرزنددا ی ،آن ا به صو ت حرفها انجام میدهند و د مقابل
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خدمتشان ،حقوق د یافت مىکنند( .تافلر )33 :2633

آنچه د با ۀ نابرابر ها باید گات این است که همۀ دیدگاهها یادشده اصول
نابرابری ا پذیرفتهاند لکن د یشۀ آن اختالد نظر دا ند ،جز فمنیستها که این
اصل ا نمىپذیرند و اعتقاد به تااوت و نابرابر ندا ند.
اما اینکه زن و مرد به لحاظ زیستى و ایعى متااوتاند انکا ناشدنی اسوت و
فمنیستها نیز نمىتوانند آن ا نادیده گیرند؛ سخن د این است :این تاواوتهوا
چه تأثیر د تااوت حقوق دا ند؟ آیا تااوتها د حقووق ناشوى از ایعوت و
جنسیت است یا علت دیگر دا د؟
 .3میزان تأثیر تفاوتها در روابط حقوقى

بىتردید ،تااوتهایى میان زن و مرد وجود دا د .اما نمىتوان همۀ آنهوا ا بوه
ذات و جوهرۀ این دو جن

نسات داد ،زیرا برخى از تااوتهوا معلوول شورایط

اجتماعى و تا یخى است ،برخى دیگر از قایل نگ و نژاد است که تاواوتهوا
عا ضى و ناپایدا ند،و بخش دیگر نیز موهوم است و یشه د ضر المثلهوا و
شایعات اجتماعى دا د و دلیل متقن علمى یا دینى بر آن اقامه نشده است.
ازاین و ،د مقام بر سى میزان اثرگذا

تااوتها بر وابط حقوقى موىتووان

گات :تااوتها دو گونهاند :یك نوع آن ذاتوى و جووهر زن و مورد بووده و د
سرشت آنها نهاده شده است و قسم دیگر غیرذاتى اسوت ،خوواه معلوول شورایط
اجتماعى و تا یخى باشود ،ماننود برخوى نواتوانىهوا ،و خوواه شورایط اقلیموى و
جیرافیایى باشد ،مثل نگ و نژاد.
بخش اول از تااوتها مىتوانند مانا تقسیم تکالیآ ،مسئولیتهوا و حقووق
قرا گیرد ،زیرا این سه به نیاز و توان انسان گوره خوو ده اسوت .اموا بخوش دوم
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چنین نیست و تنها قانونگزا مىتواند آن ا به هنگام تقنین مد نظور قورا دهود،
آنهم به و موقت ،یعنى زمانى که شرایط چنین است.
عالمه اا اایى د این با ه معتقد است:
مشاهده و تجربه بر این امر حکم مىکنند که زن و مرد دو فرد از نوع واحدند ،یعنوى زن و
مرد دو فرد انسانىاند ،زیرا تمام آثا

که د مردان آشکا است د زنان نیز پیداست .بروز آثا

یك نوع نشاندهندۀ تحقق خا جى آن نوع است؛ د ست است که میان این دو صونآ د آثوا
مشتر شدت و ضعآ وجود دا د اما این تااوت ساب بطالن حقیقت نوع د فورد نیسوت .از
اینجا وشن مىشود که کمازت نوعى ،که برا یك صنآ میسو است ،برا صنآ دیگر نیوز
دستیافتنى است ،همانگونه که کمازت معنو چنین است .زیااترین و جام ترین سخنى کوه

این معنا ا مى ساند آیۀ شریاۀ «لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِِّنَُ مِِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بَعضُوَُ مِِّون
بَعضٍ» است( .طااطاایی  2622ج)82 :3

به اعتقاد عالمه ،مال و مانا احکام شرعى و مسئولیت د انسان به فطورت
انسانى او برمىگردد .اگر دو صنآِ زن و مرد جوهر واحد دا ند و آثا صوناى
هر یك برا دیگر قابل دستیابى است ،یعنوى تاواوتهوا ذاتوى نیسوت .و اگور
تااوتها ذاتى نااشد ،احکام و مسئولیتها نیز متااوت نخواهود بوود .پو  ،اگور
تااوتى د احکام اجتماعى بین زن و مرد د اسالم دیده مىشود ،به تاواوت بنیوۀ
جسمى و فیزیولوژیکى برمىگردد ،که هر کدام بوا توجوه بوه ویژگوىاش حوق و
تکلیآ خاصى دا د( .همان ج)139-133 :1

آنچه د این بخش از مااح

مىتوان گات این است:

اگر با سند قطعى  -خواه از سو شرع و خواه از سوی عقل یوا تجربوه  -بوه
تااوت جوهر د خصلتها زن و مرد دست یافتیم ،باید آن ا مانا تاواوت
حقوق قرا دهیم .د غیر آن موا د ،تااوت غیرذاتى میوان صونآ مانوا قووانین
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ثابت و دائمى نخواهد بود.
از سو دیگر ،گاهى تاریق مىتواند وشنگر پا ها تااوتها دائمى باشود،
به این معنا که اگر د شریعت میوان زن و مورد د احکوام فورق گذاشوته شود و
دانستیم که این تاریق جهتى ذاتى دا د و به شرایط خاصى مربوط نیست ،کشوآ
مىشود که میان زن و مرد تااوت هست .این مطلب اگرچه مو د تردیود و انکوا
نیست اما سخن د آن است که اثاات دائمى بودن تااوتها میان زن و مورد د
احکام و حقوق امر آسانى نیست ،چون بدون شك موا د حقوقى زیاد د بستر
زمان پدید مىآید ،که گاه یشه د گذشته دا د و گاه ماهیتواً تیییور مویپوذیرد و
موضوع جدید ا ائه میشود یا حالتها متااوتى ا ترسیم مىکنود .اینجاسوت
که نیازمند سازوکا

برای حل مسائل حقوقی زن و مرد  -بوهویوژه بورای حول

مسئلۀ حقوق زنان – هستیم .چنانکه مىدانیم ،مکاتب و دیدگاهها برای حل ایون
مسئله اههایى ا ائه کردهاند که مرو آنها موجب وزنى شدن بحو

مویشوود.

لذا ،د اینجا ،اههایى که اسالم ا ائه کرده مو د مالحظه قرا میگیرد.
 .3-1سازوکارهاى اسالم در تبیین تفاوتها

اساساً ،دستو ها اسالمى مربوط است بوه وح و معنوا زنودگی و هودد از
زندگى و به بهترین اهى که بشر باید برا

سیدن به آن اهداد د پویش گیورد.

ازاین و ،خداوند متعال شاخصهایى ا د خط سیر بشر نصب کرده است که ،از
یك رد ،مسیر و مقصد ا نشان مىدهد و ،از رد دیگور ،بوا عالموتِ خطور،
انحرادها و سقوطها و تااهىها ا ا ائوه موىدهود .بوا توجوه بوه ایون حقیقوت،
سازوکا هایى جهت حل مسئله حقوق زنان ا ائه داده است (ر.ک .مطهری مجموع،

آثار ج:)216-223 :22
نخست اینکه وسایل و ابزا ها زندگى د هر عصر به میوزان معلوموات و
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ا العات علمى بشر بستگى دا د و ،لذا ،هر اندازه معلومات و ا العات و توسعه
یابد ،ابزا ها کاملتر میشوند و ،به حکم جار زمان ،جا ناقصترها ا مىگیرند،
ازاین و ،د اسالم یك وسیله یا یك شکل ظاهر ماد نمىتوان یافت که جناوۀ
«تقدس» داشته باشد تا یك مسلمان خود ا موظآ بداند آن ا همیشه حاظ کند.
دوم اینکه اسالم برا احتیاجات ثابت بشر قوانین ثابت و برا نیازها متییر
و وض متییر

ا د نظر گرفته است پا ها از نیازها ،چه د زمنیوۀ فورد و

چه د زمینۀ عمومى ،وض ثابتى دا د و د هور زموان و مکوان جوا

و سوا

است .اما موا د نیز هست که د اثر تیییر زمان و مکان تیییر موىکنود .لوذا ،بوه
قوانین و وض جدید آن قوانین نیاز است.
سوم اینکه اسالم به پیروان خود اعالم کرده است که همۀ دستو ها او ناشى
از یكسلسله مصالح عالیه است .الاته ،خود نیز د جۀ اهمیت مصلحتها ا بیوان
داشته ،به گونها که کا شناسان اسالمى با توجه به اهنمایىهایى که خود اسالم
کرده است مىتوانند مصلحتها ا سنجیده ،مصلحتها مهمتر ا انتخا

کنند.

فقها این قاعده ا «اهم و مهم» نامیدهاند.
چها م اینکه اسالم یكسلسله قواعد و قوانینى ا که کا شان کنترل و تعودیل
قوانین دیگر است وض کرده است؛ این قواعد که فقها آن ا «قواعود حاکموه»
نامیدهاند ،مثل قاعده زضر و قاعدۀ زحر  ،کنترل کنندهاند .د حقیقوت ،اسوالم
برا این قاعدهها نسات به سایر قوانین و مقر ات حق «وتو» قایول شوده اسوت.
پ  ،برای نمونه ،ممکن است قانونى د یك زمان د بردا ندۀ ضر باشد و ،بدین
ساب ،با قاعدۀ زضر کنا گذاشته مىشود .الاته ،گاه ،با شرایطى که معوین شوده
است مسکوت گذاشته مىشود.
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پنجم اینکه اسالم اختیا اتى به حکومت صالح و حاکم صالح اسالمى تاویض
کرده است؛ این اختیا ات از جمله سازوکا ها مهمى است که موجب ابودیت و
خاتمیت دین شده است .با این بیان ،فقیه جام الشرائط با بهرهگیر از اجتهواد -
که د حقیقت ،قوۀ محرکۀ اسالم است  -مىتواند براساس مقتضیات زموان و بوا
تکیه بر ضوابط اسالمى و مصلحت عاموه احکوامی ا تودوین نمایود و بوه حول
معضالت بپردازد.
حال که وشن شد که د بینش دینى و براسواس مانوا اسوالمى ،خاسوتگاه
قانونْ ا ادۀ الهى است و تنها خداست که حق قانونگذا

دا د و معیوا و موال

جعل قانون د شریعت مصلحت عامه است و زن و مرد د انسانیت همساناند و
براساس یك هدد مشتر آفریده شدهاند و تااوت د حقوق و تکلیآ تنهوا د
زمانى ممکن است که سند قطعى ،خواه از سو شورع و خوواه بوه حکوم عقول،
وجود داشته باشد و د موا د تااوت نیز اسالم سازوکا هایى ا ا ائه داده اسوت،
اکنون ،نوبتِ بر سى دو مسئلۀ الق و تعودد زوجوات موى سود .د اداموه ،بوه
بر سى این پرسش مىپردازیم که آیا حق الق و تعدد زوجات براساس عودالت
جنسیتى جعل شده است و اساساً مانا اسالمى د این مسئله چیست؟
 .4طالق و عدالت جنسیتى

از نظرگاه اسالمى ،شوکى نیسوت کوه زن و مورد دو صونآ مختلوآ بووده و
ویژگىها

ایعى آنها ا از یکدیگر متمایز مىسازد .هر چند به لحواظ انسوانیت

همساناند و بر پایۀ هدد مشتر آفریده شدهاند ،تااوتهاسوت کوه زمینوهسواز
د

متقابل ،تمایل دوسویه و هماهنگى و همکا

جدّ بین ایون دو جون

ا

فراهم مىسازد .بنابراین ،آنچه مقوم انسانیت است د هر دو صنآ موجود اسوت
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و آنچه مقوم جنسیت (زنانگى و مردانگى) است منحصر به همان صنآ مىباشد.
بر همین اساس ،تکلیآ الهى  -که شرط آن داشوتن آگواهى و قود ت و اختیوا
است  -به همۀ انسانها تعلق مىگیرد و اختصاص به جن

خاصى نودا د .آنچوه

د اصل تکلیآ دخالت دا د جناۀ مشتر زن و مرد است ،اما نوع تکلیآ ممکن
است به جناهها متااوت آن دو بازگردد ،کوه د ایون صوو ت ،احکوام خواص
جنسیتى شکل مىگیرد.
با توجه به این واقعیت ،باید مسئلۀ الق ا مو د بر سی قرا دهیم.
آنچه از آیات و وایات به دست مىآید این است که اختیا

الق بوه دسوت

مرد سپرده شده است .آیاتى که به این امر تصریح دا ند زیادند:
 عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقََُنَّ أَن يُبدِلَهُ أَزوَاجاً خَيرًا مِِّنَُنَّ( .تحریم)9 : يَآ أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُ ُ النِِّسَآءَ فَطَلِِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( .طالق)2 : -يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَََحتُ ُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُ َّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ( . ...احیاب)32 :

د

وایات نیز همین سخن آمده است( .ر.ک .حر عاملی وسنای الشنه  ،ج:29

 692و )633

برخی بر اینکه اختیا

الق انحصا

است و زن هیچگونوه حقوى د مسوئلۀ

الق ندا د خدشه کرده و معتقد است که از پتانسویلهوا موجوود د نصووص
دینى بهخوبی بهره برده نشده است .هنوز د اجتهادات و استناا ات جسا تها
ززم به خر داده نشده و هنوز حق عقل بهعنوان پیامار د ونى خو

ادا نشده و

از آن د فرهنگ دینى بهد ستى استااده نشده است( .منصورنژاد )116 :2682

نویسنده مذکو د تأیید دیدگاه خوود تحووزت د قوانون والق جمهوو
اسالمى به نا زن ا حاکى از ناعادزنه بودن قوانین دانسوته و اه بورون فوت از
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این معضل ا تنها د بهشما آو دن الق د زمرۀ عقود مىداند تا به این صو ت
رفین بتوانند صییه ا اجرا کنند ،نه از ایقاعات باشد که اجرا صییه یك رفوه
باشد .از این ریق است که زن و مرد به صو ت همسان حق د خواسوت والق
خواهند داشت و حقى تضیی نخواهد شد( .همان)112 :
1ـ .4ارزيابی عدم انحصار حق طالق

صد الاته د ست است که فقیه باید از همۀ پتانسیل موجوود د مسویر اجتهواد
بهره گیرد تا حکمى که به واقعیت نزدیكتر است تولید گردد و شکى نیست کوه
بازشناسى مسائل و حقوق فقهوى موىتوانود بسویا

از معضوالت ا حول کنود.

چنانکه د سازوکا ها بیان شده ،اجتهاد مىتواند ،با توجه به مقتضیات زموان ،اه
زندگى جم و حقوق اجتماعى ا هموا کند .اما آیا مىتوانیم با اجتهوادْ ماهیوتِ
حکمى ا تیییر دهیم ،یعنى آیا حق تأسی

حکم جدید دا یم و مىتوانیم حکمى

ا منقلب کنیم؟ آیا – چنانکه نویسنده محترم میپندا د  -مىتوانیم ایقاعى ا بوه
عقد و یا بالعک

تیییر دهیم .چون این امو ماتنى بر عقل یا شرع است و الق

د قرآن به صو ت ایقاع آمده است ،تادیل آن به عقد سخنى قابل تأمل است کوه
تحمل آن آسان نیست .بهعالوه ،شما با این کا صو ت مسئله ا عووض کردیود؛
مگر مىشود همۀ مسائل ا اینگونه حل کرد؟
نکته قابل توجه دیگر اینکه آیا تمهیدات ززم د پیشگیر از ظلوم دلیول بور
ظالمانه و غیرعادزنوه بوودن حوق اسوت؟ چگونوه از اینکوه جمهوو

اسوالمى

تمهیداتى ا جهت عدم تضیی حق زنان د نظر گرفته است نتیجه میگیریود کوه
این وند دلیل غیرعادزنه بودن سپردن اصل اختیا

الق به مرد است؟ چه کسى

مىتواند انکا کند که هر گونه حقى برا صواحب آن پتانسویل و زمینوۀ ظلوم ا
منتقى نمىکند؟ چه بسا فرد د بهرهگیور از حوق خوود زیواده و کورده ،حوق
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دیگران ا نادیده گیرد .مثل اینکه فرد حق حیات دا د ،آیا مىتواند بوا اسوتااده از
آن حق ،حیات دیگران ا متزلزل کند؟
د اینچنین حقوقى نیز تمهیداتى دیده مىشود که افراد مرتکب ظلم نگردند
و این تمهیدات دلیل بر ظالمانه بودن این حقوق نیست .پ  ،آنچوه کوه آیوات و
وایات بر آن دزلت دا ند این است که اختیا

الق د دست موردان اسوت .د

عین حال ،این ادله برا اثاات انحصا کافى نیست .حتى د موا د  ،ادله بر حق
زن دزلت دا ند ،اگر چه اجرا آن به دست مرد است.
سؤال اصلى این نیست که آیا اختیا د دست مرد است یا نه؟ پرسش اصولى
د این تحقیق آن است که چرا اختیا این امر به مرد سپرده شود؟ آیوا بوه جهوت
جنسیت است یا امر دیگر دخالت دا د؟
د پاس به این پرسش ،مشهو معتقدند که بهترین اه حول د ایون مسوئله
سپردن اختیا به دست مرد است ،زیرا اگر الق به دست زن داده شود ،به دلیول
غلاۀ احساسوات زنوان ،بنیوان خوانواده سسوت خواهود شود ،چوه اینکوه زن بوا
کوچكترین نا ضایتى اقدام به الق خواهد کرد .آما نیز بر این حقیقت شهادت
مىدهد .مثالً ،د دادگاهها فرانسه د سال  7111به  1111الق أ دادند کوه
هات هزا آن به د خواست زنان بوده است( .گواهی )91 :2636

اما این توجیه چندان متقن نیست و از جهاتى قابل خدشه اسوت ،مثول اینکوه
چگونه اثاات گردید که احساسات زن بیش از مرد است؟ آیوا ایون آمووزۀ شورع
است یا تجربۀ انسان آن ا به اثاات سوانده اسوت؟ و د صوو ت پوذیرش ایون
فرض ،آیا دلیل حکم شرع هم این تجربۀ انسانى است؟ اگور بپوذیریم کوه شورع
مقدس به ساب احساسى بودن زن حق الق ا به مرد سپرده اسوت ،پو  ،چورا
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بسیا

از فقها شرط الق ضمن عقد ا برا زن جایز مىدانند؟ وشون اسوت

قاعدۀ کلى استثناپذیر نیست .به عالوه ،مگر آنجا که الق بوه دسوت مورد بووده
است ،آما

الق پایینتر است؟ مثالً ،د آما آموده اسوت کوه د سوال  7311از

تعداد  77311مو د ازدوا  7311مو د منجور بوه والق شوده اسوت( .مهرینیی

شخصهت و حقوق زن در اسالم )332 :چه بسا د خواستها که به الق حکم شوده
باشد! مگر مىتوانید دلیل اقامه کنید که این القها بر اساس تعقل بوده است؟
الاته ،وشن است که «توجیه» زمانى بوا

مویشوود کوه علوت اصولى حکوم

شناخته نشود .شوکى نیسوت کوه اگور مشوهو ْ علوت اصولى حکوم ا از آیوات
د مىیافت ،با

توجیه ا باز نمىکرد .اگر با

برا عدم سو استااده مردان از اختیا

توجیه باز شود ،هموانگونوه کوه

الق ،اهکا ها و موانعى ا د پیشگیر

از ظلم و هوسرانى مردان د نظرگرفتوهانود ،موی شود بورا احسواسگرایوى نیوز
اهکا هایى د نظرگرفت و برای کنترل آن ،سازوکا

ا ایجاد نمود.

2ـ .4شهید مطهری و مسأله طالق

شهید مطهری معتقد است :مکانیسم ایعى ازدوا که اسالم قوانین خود ا بر
آن اساس وض کرده این است که زن د منظومۀ خوانوادگى محاوو

و محتورم

باشد .از نظر اسالم ،منتها اهانت و تحقیر برا یك زن این است که مرد بگوید
من تو ا دوست ندا م ،از تو تنار دا م و آنگاه قانون بخواهد به زو و اجاوا آن
زن ا د خانه مردش نگهدا د .ازاین و ،هر زمان که شعلۀ محاوت و عالقوه مورد
خاموش شود ازدوا از نظر ایعى مرده است .لذا ،ایعوت کلیود فسو
ازدوا

ایعوى

ا به دست مرد داده است ،یعنى ایون مورد اسوت کوه بوا بوىعالقگوى و

بىوفایى خود نسات زن ،او ا نیز سرد و بوىعالقوه موىکنود ،بورخالد زن ،کوه
بىعالقگى اگر از او شروع شود ،تأثیر د عالقۀ مورد نودا د بلکوه احیانواً آن ا
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تیزتر مىکند .حداکثر این است که سرد و بىعالقگى زن بوه مورد سواب پایوان
حیات خانوادگى نمىشود بلکه آن ا به صو ت مریضى نیمهجان د مىآو د کوه
امید به بهاود و شاا دا د .چون د صو ت خاموشى عالقۀ زن ،مرد ،اگر عاقول و
وفادا باشد ،مىتواند با ابزا محات و مهربانى عالقۀ زن ا از نو شعلهو کنود و
عالقه او ا به خود بازگرداند و این کا برا مرد اهانت نیست که محاو

میدۀ

خود ا به زو قانون نگهدا د تا تد یجاً او ا آ ام کند ،ولوى بورا زن اهانوت و
غیر قابل تحمل است که برا حاظ حامى و دلااختۀ خود به زو و اجاا قوانون
متوسل شود.
الاته ،این د صو تى است که علت بىعالقگى زن فساد اخالقى و سوتمگر
مرد نااشد ،که د این صو ت ،به مرد اجازه داده نخواهد شد که سو استااده کند
و زوجه ا برا اضرا و ستمگر نگهدا د .اسالم کا

کرده است کوه مورد د

عمل زن ا بخواهد و دوستدا ش باشد والّا ،هرگز نمىخواهد کوه بوه زو زن ا
به مرد بچسااند( .مطهری همان)192-133 :
 .4-3نگاهی ديگر به مسئله

اما آنچه نگا نده د پاس به پرسش مو د نظر مىتواند بگوید این است که با
توجه به آموزهها دینى و اسالمى ،والق مطلوبیوت ذاتوى نودا د و اساسواً هور
گسست و جدایىا اوزً و بالذات مطلو

نیست؛ خداوند نیز پیونددهندۀ قلو

است .بنابر تصریح قرآن کریم ،د عالم تنها خداست که قاد به اتصوال و توألیآ
قلو

است ،حتى پیامار اکرم

نیز اگر همۀ آنچه که و زمین است ا انااق

کند ،بدون اذن الهى ،توان تألیآ قلو

ا ندا د« :لَو أَنفَقْتَ مَا فِى األَرضِ جَمِيعاً مَّآ

أَلَّفْتَ بَينَ قُلُوبِهِ وَلََِنَّ اَُ أَلََُّ بَينَهُ » .ایون حقیقوت انکا ناپوذیر ،از یوك سوو ،و
مایوض بودن الق د پیشگاه الهى ،از دیگر سو ،ما ا بوه ایون سوخن هنموون
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می شود که چون الق ازبینبرندۀ اتصال است ،اتصالى که تنها خدا آن ا ایجواد
مىکند ،زن که از صاات جمال الهى است و جلوهگور زیاوایىهوا الهوى اسوت،
خالقش خوش ندا د که جلوۀ جمالش جموالى از عوالم امکوان ا منهودم کنود و
ازمیانبردا د .ازاین و ،این امر ا به دست مرد ،که جلوۀ جاللوش اسوت ،سوپرده
است .حتى آن موا د استثنایى ا که حق الق به زن داده شد نیز زن نااید صوییه
ا جا

کند بلکه د آن موا د نیز مرد جا

کننده و انشا کننده صییه است.

اما ازدوا ایجاد اتصال و نمایش صحنۀ زیاوایى الاوت د عوالم اسوت .لوذا،
خداوند متعال انشا این اتصال ا به زن سپرده و مرد ا ملزم بوه پوذیرش انشوا
کرده است ،یعنى این زن است که با جملوها انشوا ِ اتصوال موىکنود و مورد بوا
کلمها قاول انشا  .اگرچه این توجیهى است زیااشناختى ،اموا یشوه د ذوق و
سلیقه ندا د بلکه یشه د واقعیات نا ازمر داشته و برگرفتوه از آمووزههوا
اسالمى یعنى آیات و وایات است .و جداً جا تأمل و الاته تحمّل دا د.
 .4-4راهکارهای اسالم در پیشگیری از ظلم در مسأله طالق

اما د پاس به این پرسش که اسالم چه سازوکا و تمهیداتى برا برون فت
از پیامدها سپردن اختیا
مطالعۀ پروندهها

الق به دست مرد د نظرگرفتهاست؟ باید گات که با

الق نمىتوان انکا کرد که چه بسیا مردانى از داشتن چنین

حقى سو استااده نموده و ظلمهایى ا د حق زنان کردهاند .و الاته د هر حقوى
چنین پتانسیلى هست که صاحب حقى پوا ا فراتور گذاشوته و د حوق دیگوران
اجحادهایى نماید .به همین ساب ،د حقوق و قوانین ،تدابیر برا عدم سوو
استااده اندیشیده شده است .د مسئلۀ الق نیز ،اگرچه شا ع مقدس اختیوا آن
ا به مرد سپرده است ،از یك سو ،موانعى اخالقى ،حقوقى ،وانوى ،اجتمواعى و
مالى بر سر اه انجام الق قرا داده که مردانْ لجامگسویخته نااشوند و ،از دیگور
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سو ،اهها و فرصتهایى به نا زنان گشوده است که ما آن ا سازوکا برون فت
از پیامدها مناىا که احیاناً د

الق پدید مىآید مىدانیم.

 .4-4-1راهکارهای سلبی:

أ .توصیهها اخالقى د مذمت الق و مردانى که بدون انگیزه اقدام به الق
همسر خود مىکنند :به استى اگر ناود وایاتى از پیامار

و ائمه

کوه هویچ

حاللى مایوضتر از الق نزد خدا نیست (برای نمونن ،ر.ک .حنر عناملی وسنای

الشه  ،ج :29باب  2حدیث اول و پنجم و ،)...شائاۀ حرمت الق مىآمد.
 .دعوت به حکمیت برا

ف اختالد بین زوجین :د آیۀ  31سو ۀ نسوا

بیان شده که اگر از اختالد زن و شوهر باخار شدید ،به قصد اصالح ،داو انى ا
از بستگان زن و مرد برگزینید.
 .تعهدها مالى که بر عهدۀ شوهر مىآید از مهریه و نیز ناقه د ایام والق
جعى.
د .عدم اجرا

الق د ایام حیض و نااس ،هرچند ازدوا موقت باشد [چوه

بسا د همین زمان اختالد بر رد گردد].
ه .الق اگر سه با صو ت گیرد باید تحلیل شود توا مقدموه زنودگى دوبوا ه
گردد.
 .4-4-2راهکارهای ایجابی:

أ .اجازۀ الق برای زن [شرط ضمن عقد] :زن مىتواند ،به هنگام عقد ،شورط
کند که اجازۀ الق داشته باشد( .شههد اول و ثانی لم ن ،ج212 :1؛ خمهننی اامنام
صحهف ،نور ج)633 :6

 .الق قضایى :د صو ت عدم برآو ده شدن نیاز زن یا ستمگر به زن یا
امثال آن ،زن مىتواند تقاضا

الق کند و قاضى هم د صو ت احوراز مطلوب،
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مرد ا مجاو به الق مىکند.
 .الق خل  :القى است که به تقاضا زن د مقابل پرداخوت مالیوى بوه
شوهر صو ت مىگیرد.
د پایان این ماح  ،یادآو

این نکته ززم است که اگرچه موان یادشوده د

جا خود تدابیر مناسب است ،انحصا

الق به دست مردان ،اگر مو د تأکیود

باشد ،کماکان خطر استاادۀ بىجا از این حق یا خووددا
کامالً از بین نمىبرد .آ

از والق و آزا زن ا

 ،اگر د فرایند تربیت دینى اختالل ایجاد نشود و افوراد

متدین به ا زشها اخالقى پایاند باشند ،انحصا

الق به دسوت موردان عامول

مهمى د کاستن الق است و خانوادهها ا از خطر ازهمپاشیدگى مى هاند .اموا
فراموش نکنیم که د عصر

وزگا سر مىکنیم که ا زشها اخالقى متأساانه

د جامعۀ اسالمى کم نگ شده و تنایهها ماد کا آتر به نظر مى سد .شاید بوا
توجه به این واقعیت است که د قانون جمهو

اسالمى تمهیداتى دیده شود توا

کمتر شاهد این واقعۀ تل باشیم ،تمهیوداتى چوون :زن پو
اجرتالمثل بگیرد ،یعنى حقالزحمۀ کا هایى ا که د

از والق موىتوانود

ول زندگى وظیاۀ شرعى

او ناوده و انجام داده است بگیرد .یا اینکه زن مىتوانود وکالوت بالعوزل بوا حوق
توکیل به دیگر بگیرد تا د موا د زیر به دادگاه مراجعه کرده ،با اخوذ مجووز از
دادگاه ،خود ا مطلقه کند .بعضى از آن موا د عاا تاند از :سو فتوا یوا سوو
معاشرت زو به حد که ادامۀ زندگى برا زوجه غیر قابل تحمل باشد یا زو
همسر دیگر بدون ضایت زوجه اختیا کند یا به تشخیص دادگواه نسوات بوه
همسران خود اجرا عدالت ننماید( .داور )323 :2633
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 .5تعدد زوجات و عدالت جنسیتى

آیا د

ایعت مرد چندهمسر نهاته است؟ آیا میل به تعدد زو د مورد بوه

د ون و ذات او برمىگردد یا این گورایش امور عا ضوى و بورا حول بحوران
خا جى است؟
برخووى بوور ایوون باو نوود کووه موورد ذات واً ایعووت چندهمسوور دا د و فقووط
نیرومندترین قیود اخالقى ،میزان مناساى از فقر و کا سوخت ،و نظوا ت دائموى
زوجه مىتواند تكهمسر

ا به او تحمیل کند .ازاین و ،مرد اگر به زنش خیانت

مىکند ،مقصر نیست .این ایعت و خلقت اوست که همۀ عوامل خیانت ا د او
به وجود آو ده است .و براساس این واقعیت است که د فرانسوه اگور شووهر
مرتکب خیانت شود ،زنش احساس نا ضایتى نکرده و عصاانى نمىشود ،زیرا به
خودش دلدا

مىدهد و مىگوید :او فقط جسمش ا با خود نزد دیگر بورده،

نه وح و احساساتش ا ،که وح و احساساتش مال من است .حتى بعضى پوا ا
فراتر گذاشته ،مىگویند :قناعت مرد به یك زن خیانت به نسل است ،نوه از نظور
کمیت بلکه از نظر کیایت ،زیرا بسنده کردن مرد به زن نسل او ا ضعیآ مىکند.
نسل د چندهمسر قو و نیرومند مىگردد( .مطهری همان)613 :

آنچه که مسلّم است و نمىتوان آن ا انکا کرد این اسوت کوه چندهمسور
خالد فطرت و ایعت مرد نیست .وازّ ،یکى از اه حلها مو د پذیرش اسالم
برا حل بحران خا جى قرا نمىگرفت .اما سخن د این است که وجود ایعى
این میل نمىتواند بهانها برای بهرهگیر برخى از فرصت لاان گردد .مگور هور
آنچه ا که موافق فطرت است د زندگى خود محقق سازند تا نوبت بوه فعلیوت
ساندن آن قوۀ فطر

سیده باشد؟ مگر قوۀ میل به مالکیوت د هموۀ انسوانهوا

نهاده نشد؟ آیا هست کسى که از مالکیت عالم گریزان باشد؟ آیا هیچگاه د صدد
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برآو دن این خواستۀ بىنهایت هست یا به اندازۀ نیاز اکتاوا موىکنود؟ د مسوئلۀ
تعدد زوجات ،اگرچه ممکن است ا چندهمسر د مردان باشد ،ولى با توك
همسر مىتواند سر کرده و به آن اکتاا کند ،مگر اینکه عوامل خا جى موجب تون
دادن به چندهمسر گردد ،مثول اینکوه همسورش نتوانود نقوش همسور اش ا
بهخوبى ایاا کند یا د اثر بیما

 ،حادثه و امثال آن ،این امر تحقق پیدا کند.

به این ترتیب ،بر فرض هم تعدد زوجات ا ا مرد بدانیم ،مقصود رفدا ان
ایعت که همانا عدم وفا به همسر و معشوقه لاوى و امثوال آن اسوت ،اثاوات
نخواهد شد ،چه اینکه ا مرد با وجود همسور آشونا بوه نقوش همسور کوه
بهد ستى این نقش ا ایاا مىکند ،ا ضا شده و جا خالى باقى نمىگوذا د توا بوا
تعدد همسر یا معشوقهگرایى و امثال آن برگردد.
با این همه ،حقیقتى ا که نمىتوان از آن غافل شد این است که تعدد زوجات
اهکا

است کوه موى توانود بسویا

از مشوکالت کوه افزونوى زنوان یکوى از

آنهاست ،حل کند و اسالم نیز آن ا مو د تأیید خود قرا داد و سازوکا هایى ا
نیز د جهت بهتر بهره گرفتن آن پیش و قرا داد.
 .5-1ديدگاه انتقادی به تعدد زوجات

شاید پرسشى مطرح شود که هرچند وجود برخى از مشوکالت مثول نوازایى،
ناتوانى جسمى و امثال آن د بعضى از بانوان با تعدد زوجات ممکن اسوت حول
گردد و با وجود تعدد زوجات بهانها برا

هایى زنان نازا و بىسرپرستى آنوان

وجود نخواهد داشت ،اما اسالم که دین کامل است چرا اه حلى ا تأییود کورده
است که د د ون خود پیامدهایى ناخوشایند دا د .مثل دا و شیمیایى کوه اگور
عضو

ا از د د نجات مىدهد عضو دیگر

عوا ض جاناى متعدد

ا د معرض خطر قرا موىدهود.

ا به همراه دا د .برخالد دا وها گیاهى که عالوه بور
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مداوا عضو بیما  ،آثا تخریاى ندا د.
استاد شهید د پاس مىنویسد« :به عقیده ما همۀ این نا احتىها معلول تعودد
زوجات نیست ،بیشتر معلول رز اجرا آن است .قانون تعدد زوجوات یوك اه
حوول مترقیانوۀ ناشووى از یووك دیوود اجتموواعى وسوویعى اسووت .بوودیهى اسووت کووه
اجراکنندگان آن نیز باید د سطح عالیتور فکور کننود و از یوك تربیوت عوالى
اسالمى برخو دا باشند( ».مطهری همان)632 :

نکتها که نااید فراموش کرد این است که د نظام ا زشى و حقووقى اسوالم،
احکام و قوانین  -چه امضایى و چه تأسیسى  -تاب مصالح و مااسد واقعىانود و
مصلحت عمومى جامعه مال و معیا تقنین د شریعت است ،نه مصلحت فورد.
بنابراین ،قوانین اسالمى د ذات خود دا ا مصالح عمومىاند .الاته ،واضح است
که مرحلۀ وض و اجرا قانون متااوت اسوت؛ چوه بسوا قوانونى دا ا مصوالح
واقعى است اما به نحو اجرا گردد که ماسده به همراه داشته باشد و ایون پیامودِ
ناگوا ممکن است به شرایط ،مقتضیات زمان و مکان ،و حال افراد برگردد .شکى
نیست که تعدد زوجات د ذات خود مصالح فراوانى ا به همراه دا د اما د مقام
اجرا ممکن است آثا تربیتى ناگوا

به همراه داشته باشد.

اگر فرد که تن به تعدد زوجه مىدهد نتواند عدالت سواا ششودۀ قورآن ا
عایت کند ،ایعى است که پیامد مناى به همراه خواهد داشوت .وقتوى کوه موردْ
ژست خودسر و هوسرانى مىگیرد و زن دوم ژست شایخون زدن ،نااید انتظوا
داشت که زن اول تحمل و بردبا

داشته باشد .اگر زن دوم توجه داشته باشد که

زن اول حقوقى دا د و حقوق او محترم است و مرد نیز از عوا وآ خوود بوه زن
اول کم نکند ،معلوم نیست که نا ضایتى زن ا به همراه داشته باشد .د واقعیوت
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عینى ،شواهد فراوانى وجود دا د که این حقیقت ا ثابت مىکند( .مطهری ،همان)
به هر تقدیر ،تعدد زوجات اهحلوى اسوت بورا بر ورد کوردن معضولى از
معضالت اجتماعى و ا تااط مستقیمى با جنسیت ندا د تا عدالت جنسویتى د آن
مو د توجه قرا گیرد .تعدد زوجات اهکا
موضوعاً خا

است که د صو ت ناوودِ معضول

خواهد شد ،بلکه اگر گاته شود که تعدد د ذات مرد نهاته شوده

و خوالد آن موجوب بسوته شودن کمووالى از کموازت وجوود مورد موىگووردد
مىتوانست با

عدالت جنسیتى باز شود ولى این امر مو د خدشوه اندیشومندان

دینى و غیر دینى قرا گرفت.
 .5-2علل مخالفت با تعدد زوجات

د اینکه تعدد زوجات مىتواند اه حل مناسواى بورا بورون فوت از برخوى
معضالت اجتماعى باشد تردید نیست .با این حال ،چرا اینهمه مقاومت و گواه
هجمه علیه این اه وجود دا د .عواملی وجود دا د که اشوا ه بوه برخوى از آنهوا
خالى از فایده نیست.
 . 5-2-1گرایش بیشتر زنان به اسالم:

نخست اینکه تعدد زوجات پیش از اسالم هوم وجوود داشوت و اسوالم تنهوا
امضاکنندۀ آن بووده و حتوى سوازوکا هایى جهوت صویانت حقووق زن پویش و
گذاشته است .پ  ،سرّ این همه جنجال علیه اسالم چیست؟ به نظر مى سود کوه
برانگیختن احساسات و ایجاد بدبینى د زنان  -که بیشترین گرونودگان بوه دیون
اسالم هستند  -مىتواند انگیزۀ خوبى برا فمنیستها یا رفدا ان فمنیسم باشد؛
فرهنگ غر
برا

که د مقابل قد ت فکر و ماانى نظر اسالم توان مقاومت ندا د

هایى از خطر اضمحالل دست به هیاهو زده ،اسالم ا متهم به نقض حقوق

زنان با امضا تعدد زوجات مىداند .شناسایى و شناساندن منشأ شاهه خود کمك
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زیاد به جامعۀ زنان خواهد نمود .والّا ،مگر چند د صد از مردان جوام اسالمى،
حتى مردان کشو ها عربى که د آنها بهظاهر بیش از سوایر ملول تعودد زوجوه
وجود دا د ،تن به تعدد زوجات دادهاند؟ د سال  7111د کشو مصر تنها چها
د صد تعدد زوجات د آن یافت شد یا د سو یه سال  7141تنهوا یوك د صود
تعدد زوجات د آن گزا ش شده است( .گلنیزواره  263 :2631بن ،ب ند) ایون د
حالى است که د همان سالها علیه شریعت اسالمى تالییات مناى د با

تعدد

زوجات به اه انداختهاند.
شکى نیست که تعدد زوجات د قرآن ،الاته بوا شورایط خواص خوود ،مجواز
شمرده شده است .و حق آن است که ما نااید تحت تأثیر هیاهو فمنیسوتهوا و
مروجان فرهنگ غربى قرا گرفته و بایستی بودون تعصوب ایون مسوئله ا موو د
مطالعه قرا دهیم و بدانیم که شا ع حکیم بدون حکمت ،حکموى ا تأسوی

یوا

تأیید نمىکند.
 . 5-2-2ایجاد اختالف در خانواده:

نکته دوم اینکه مدتهاست تعدد زوجات بهعنوان مسئله د حقووق زنوان بور
سر زبانها است و فرصت زیاد هزینۀ پاسخگویى به آن شده است ،د حالى که
د حوزۀ جامعهشناختى ،د بح

از انحرافات ،مسئله هنگامى پدیدا مىگردد که

اوزً ،انحرافى از هنجا ها و ا زشها حاکم صو ت گیرد و ثانیاً ،بخش زیاد از
افراد و جامعه ا د برگرفته باشد و به نوعى دغدغۀ غالب افراد بدل گردد .آیا بوا
توجه به ا زشها اسالمى  -اگر نگوییم ا زشهای انسانى ،واقعاً انحرافى د اثر
پذیرش تعدد زوجات د اسالم صو ت گرفته است ،تا نوبت به مسئله شودن آن
برسد؟ چرا و به چه انگیزها نام مسئله ا بر این موضوع گذاشته و خا ر بوانوان
ا که باید به آ امى و آ امش د کنا شوهر و فرزنودان خوود وزگوا سورکنند،

711

مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طالق و تعدد زوجات

آز ده کرده و هراس موهومى ا وا د کوانون گورم و صومیمى آنهوا موىنماینود؟
بانوانى که باید ذهن خود ا به امو خانه و تدبّر د آن مشیول کنند تا حاصل آن
فرزندان سالم جامعه باشد و زمینۀ معرا مردان فراهم گوردد ،د گیور موضووعى
جزئى شده و هر حرکتى ا با نگاهى مشکو و کاوشگرانه د نظرمیگیرنود کوه
نکند این امر به تعدد زوجات کشیده شود و کانون گرم او به سرد ماتال گوردد.
زنى که باید د پى اهکا هایى باشد که بتواند فراینود فرهنوگپوذیر فرزنود و
شوهر خود ا بهخوبى اجرا کند دچا توهماتى مىکند کوه د واقعیوت خوا جى
احتمال آن بسیا ناچیز و غیر قابل توجه است.
ازآنجاکه بسیا ی از گروههای منحرد جنسی بقوای خوود ا د وجوود زنوان
بهظاهر مشکلدا میبینند ،تالش میکنند با ایجاد زمینههای اختالد ،تعداد افوراد
بیسرپرست یا دختران مجرد ا زیاد نمایند تا از این ریق به اهداد خود برسند.
 .5-2-3زیادهخواهی:

نکتۀ سوم تذکر بایستۀ استاد شهید است که مىفرماید:
مردِ امروز از تعدد زوجات روگردان است .چرا؟ آيا به خاطر اينكه مىخواهد
به همسر خود وفادار باشد و به يك زن قناعت كند يا به خاطر اينكه مىىخواهىد
حس تنوعطلبى خود را از طريق گناه ارضا نمايد؟ امروز ،گناه جاى تعدد زوجات
را گرفته است نه وفا .و به همين دليل ،مردِ امروز سىتت از تعىدد زوجىات كىه
براى او تعهد و تكليف ايجاد مىكند متنفر اسىت .مىرد ديىروز اگىر مىىخواسىت
هوسرانى كند ،راه گناه چندان براى او باز نبود .ناچار بود تعدد زوجات را بهانىه
قرار داده و هوسرانى كند .در عين اينكه شانه از زير بار بسيارى از وظايف خالى
مىكرد ،اما از انجام بعضى تعهدات مالى و انسانى دربارۀ زنان و فرزنىدان چىاره
نداشت .اما امروزه ،هيچ الزام و اجبارى نمىبينىد كىه كوچىكتىرين تعهىدى در
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زمينۀ هوسرانىهاى بىپايان خود بپذيرد ،ناچار عليه تعدد زوجات قيىام مىىكنىد.
(مطهری ،همان)453 :

نتیجهگیری

د پایان این نوشتا  ،آنچه که حاصل تحقیق د مسئله است ا د چنود نکتوه
خالصه مىکنیم:
 .7مسئلۀ الق و تعدد زوجات و امثال آن از حقووق هسوتند کوه قووانین آن
دا ا

یشه و خاستگاهى است ،که توجه به آن خاستگاه بسویا

از سوؤازت و

ابهامها ممکن د مسئله ا حل خواهد کرد .چنانکه گاته آمد ،د نگاه دینوى و
اسالمى ما خاستگاه و یشۀ قوانین حقوقى ا اده الهى و واقعیات نا ازمر است.
به لحاظ ماانى هستىشناختى اسالم ،تنها خداست که حق قانونگزا

دا د ،چون

خالق عالم و آدم بوده و بهد ستى مىداند که مصالح واقعى آنها د چه بوده و اه
سیدن به آن کدام است و براساس آن ،قوانین ا جعل کرده است.
 .1هر جعل قانون و تدوین قوانین حقوقى مال و معیوا دا د کوه قوانونگزا
براساس آن ،قوانین ا تشری مىکند .معیا و مال ْ همان مصالح ،آنهوم مصوالح
عمومى ،است و شناخت این مصالح نیز د توان قاد متعال و خالق هستى است.
بنابراین ،عرد و امثال آن حق دخالت د مصولحت و جعول آن ندا نود .قووانین
حقوقى خانواده نیز از جمله قوانینى است که با توجه به مصلحت عامه جعل شده
است .بىتردید ،جنسیت د مصلحت یا ماسده دخالت ندا د بلکه جنسیت قلمرو
و میدان عمل ا نشان مىدهد و د عهدهدا

مسئولیتها نقوش دا د .بنوابراین،

مال احکام و قوانین  -خواه حقوقى و خواه غیرحقوقى  -جنسیت نیست.
 .3د حقوق خانواده موا د هست که شائاۀ دخالت جنسویت د آن وجوود

711

مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طالق و تعدد زوجات

دا د ،مثل الق و اختیا آن ،که برخى بور ایون باو نود :ایون حوق بوا توجوه بوه
جنسیت از آن مرد دانسته شد ،د حالى که با توجه به ماوانى اسوالمى ،جنسویتْ
فقط محدودۀ قانون ا مشخص مىکنود .والّوا ،حوق و قووانین حقووقى براسواس
مصلحت تعیین شده است .د

الق ،اگر مصولحت اقتضوا کنود ،د دسوت مورد

است و الّا ،د اختیا زن گذاشته شده است که موا د د متن اشا ه شد.
 .4مسئلۀ تعدد زوجات مسئلها دقیق و قابل تأمل است ،چه اینکوه بوهظواهر
نقش جنسیت د آن پر نگتر جلوه مىکند ،تا جایى که برخوى گاتوهانود :تعودد
زوجات د ذات و ایعت مرد نهاته است و مخالاوت بوا آن د حقیقوت نادیوده
گرفتن بخشى از وجود مرد است و اه سیدن به کموال مخودوش موىگوردد .و
چون اجازۀ به فعلیت سیدن قوۀ تعدد زوجه به مرد داده نشود ،د حقیقت ظلمى
است بر او و عدالت اقتضا دا د که مردان – اگر خواستند  -تن به تعدد زوجوات
دهند .گاته آمد که اوزً ،تعدد زوجات اه حلى است برا حل معضل اجتمواعى،
مانند فزونی زنان ،و خانوادگى ،مانند نازایی همسر اول.
ثانیاً ،بر فرض پذیرش فطر بودن میل به تعدد زوجه ،مدعا

ایعتگراهوا

اثاات نخواهد شد ،چه اینکه بسیا قوههایى د وجود انسان نهاده شده که گاه توا
پایان عمر به فعلیت نمى سند و گاه با حداقل به فعلیت سیدن ا ضوا موىشووند
مثل میل به مالکیت .میل به تعدد مىتواند با حداقل  -الاته حداقل مناسب  -ا ضا
گردد .به عالوه ،اثاات ا تااط تعدد زوجات با عدالتِ جنسیتى کا آسانى نیسوت،
همانگونه که دّ و انکا آن هم قابل تأمل است.
 .1اگرچه شناخت حقوق خانواده با همۀ جواناش فواید بسیا زیاد دا د کوه
تحکیم و استمرا خانواده از جملۀ آنهاست ،خو

اسوت مسوائل و شواهاتى کوه
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مطرح مىشود مو د دقت بیشتر قرا گیرد و خاستگاههوا آن بوا تأمول بیشوتر
مو د کاوش قرا گیرد .چرا برخى از مسائل اساسى و اصلى که باید کانون توجه
ما باشد از قلم افتاده و تحقیقاتى د با ۀ آن صو ت نمىگیرد ،اما به مسوئلۀ تعودد
زوجات ،که به گواهى آما بسیا جزئى است و توجه به آن و پوردازش آن خوود
مقدمۀ فروپاشى خانواده است ،دامن زده مىشود و د مراکز علموى و آکوادمى و
بین دختران و زنان موجب دلهره و نگرانى مىشوود و چوه بسوا یکوى از عوامول
ازدیاد سن ازدوا همین دلهرههاست.
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