
 مقاالت جدید رادیو آلمان در باب مسأله جنسیت

کنند؟ ها بیش از دیگران صیغه می آیا طلبه  
 

کنیم چگونه فعل صیغه را صرف می  
 تاثیر نام افراد بر سرنوشت اجتماعی و روابط عاطفی آنان

از شرق آسیا تا شمال آفریقا ٬مردانی با چند همسر  
 

 

 

کنند؟ ها بیش از دیگران صیغه می آیا طلبه  

ها و روحانیون نسبت  شود و شاید به همین دلیل نزد طلبه ازدواج موقت در احکام شیعه "حالل" و گاه دارای "اجر و ثواب" دانسته می

دهند ها تن می برای "ثواب" به ازدواج موقت با طلبه تر است. گاه زنان هم های اجتماعی محبوب به دیگر گروه .  

 

صیغه" یا "متعه" در فقه اسالمی، نام دیگر "ازدواج موقت" است و راه و رسمی است که بخشی از فقها و روحانیون برای "به گناه "

کنند نیفتادن جوانان" تجویز می . 

شود، این است  اشد، اما آن چه باعث تسهیل فقهی این نوع ازدواج میدر ازدواج موقت مدت ازدواج و مهریه از ابتدا باید مشخص ب

 .که در نظر تعدادی از مراجع شیعه، دختر جهت ازدواج موقت نیازی به "اذن پدر" ندارد

های گذشته، حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تالش زیادی برای جا انداختن  ازدواج موقت در فقه شیعه "حالل" است. در سال

گفته  ۶۸اند. از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور و وزیر کنونی دادگستری، در خرداد  ین مسئله در میان مردم کردها
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باشد، پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور  ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می»بود: 

 «.ترویج شود

، هاشمی ۰۷رو شد. پیش از این نیز در دهه  های گسترده مخالفان و موافقان ترویج ازدواج موقت روبه نظر با واکنش این اظهار

جمهور وقت، بحث ترویج ازدواج موقت را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان، مسکوت ماند رفسنجانی، رئیس . 

ایران همچنان مذموم است با وجود تمام تبلیغات، ازدواج موقت در فرهنگ عمومی مردم . 

دهند.  ها و روحانیون جوان به ویژه در شهرهای مذهبی قم و مشهد، به این مسئله عالقه نشان می شود طلبه در این میان، گفته می

این،  کنند، اما ظاهراً با وجود ها و روحانیون بنا به تجویز شرع و فرهنگ سنتی ایرانی، عموماً در سنین خیلی کم ازدواج می طلبه

دهند همچنان به ازدواج موقت، چه پیش از ازدواج دائم و چه خارج از رابطه با همسر دائم خود عالقه نشان می . 

در مسئله ازدواج موقت نیز مانند اکثر مسائل مربوط به سکس در ایران، آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد و پژوهش خاصی انجام نشده 

ها درباره این موضوع، چندان مستند نیستند و معموالً حاصل مشاهدات شخصی هستند یدهها و شن است. به این ترتیب گفته . 

حکومت ایران روی این مسائل حساسیت خاصی دارد. به خصوص دادگاه ویژه روحانیت، با مسئله ازدواج موقت و صیغه در میان 

ها به این نوع رابطه نشده است روحانیون و طلبهکند. برخوردی که البته مانع گرایش  ها شدیدا برخورد می روحانیون و طلبه . 

ها خدمات  کرد که در آن در شهر قم اداره می« خانه عفاف»های گذشته شخصی به نام شیخ حسین وافی، تشکیالتی شامل چند  در سال

شود(  نامیده می« عدم دخول»عه ها زنانی بودند که )بنا به شرطی که بین فقیهان شی شد. در این خانه ها ارائه می ازدواج موقت به طلبه

توانستند در یک روز در چارچوب ازدواج موقت با چند مرد رابطه داشته باشند می . 

 

های عفاف با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برچیده شدند و شیخ حسین وافی برای چند سال راهی زندان شد این خانه . 

معه کشش این مسئله را ندارد و از مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست، و هم جا که جا از آن»گوید:  وله می یک روحانی به دویچه

کنند و در مورد آن  ها از علنی کردن این مسئله شدیداً پرهیز می کند، طلبه که دادگاه ویژه روحانیت با این مسئله برخورد می این

ها ارتباط داشته، مسئله ازدواج  های مختلفی از طلبه او همچنین معتقد است در طول چهارده سالی که با طیف« دهند. اطالعات نمی

رنگ شده است موقت کم . 

 رواج بیشتر در شهرهای مذهبی

های علمیه ایران که در گذشته دور نیز مرکز جهان  ترین حوزه گوید در یکی از قدیمی روحانی دیگری که در شیراز تحصیل کرده، می

های گذشته، مسئله صیغه شدیدا رایج بوده است و  ه دلیل نحوه مدیریتش در سال، ب«حوزه علمیه خان»اسالم بوده است، به نام 

اند جا به این کار معروف بوده های آن طلبه . 
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کردن" در شهرهای قم و مشهد بسیار رایج است و حتی دفتر رسمی برای این کار وجود دارد   گوید که "صیغه این روحانی جوان می

شان خوب است از همان اوایل دست به صیغه»آید و  خوششان میها هم از این کار خیلی  و طلبه ». 

گفتند  کرد، به او می های این شهرها اعتراض می گوید وقتی به طلبه وی می « به نظر این روحانی « خواهی حالل خدا را حرام کنی؟ می

طالق»و « قسم»جوان،  » 

تا مجبور نشود نباید دست به آن بزندصیغه حاللی است که فرد »گوید:  هم حالل است، اما مذموم. او می  .» 

ها به قصد نمره و نه به قصد  های این شهر غلط است و طلبه داند که روش مدیریت در حوزه او دلیل رواج این مسائل در قم را این می

برای خدا درس هایی که در قم و مشهد  گوید طلبه وی می« افتند توی این کارها. می»خوانند و به این دلیل  یادگیری درس می

خوانند، نه مقام و پول، در اکثریت نیستند می . 

ای زنان صیغه»پیدا کردن  » 

شوند، در شهر قم، در قبرستان شیخان و اطراف آن حضور چشمگیری  خوانده می« ای زنان صیغه»شود زنانی که در ایران  گفته می

 .دارند

خیابان ارم، گذر خان و اطراف مدرسه گلپایگانی دیگر  حیاط بزرگ مسجد امام حسن عسگری، صحن و اطراف حرم معصومه،

ای زنان صیغه»توان  جاهایی هستند که می » 

 را پیدا کرد. 

نیز حضور دارند« گدا»فروش و  این زنان در قالب دست  . 

دهند یا  قرار میهای برخی از این زنان را دارند که آن را در اختیار دوستان خود  تلفن  ها شماره شود بعضی طلبه همچنین گفته می

شوند شان می ای و دوستان گاهی خود واسطه آشنایی زنان صیغه . 

ها را با  دهد و خودش طلبه برخی از این زنان را می تلفن   شود آرایشگاهی در شهر قم به مشتریان مطمئن خود شماره حتی گفته می

نجات جوانان از گناه»و « کار خیر»کند. برخی روحانیون نیز بابت انجام  ای آشنا می زنان صیغه » 

های جوان معرفی کنند ای را به طلبه ممکن است زنان صیغه  . 

 پاداش و اجر اخروی در فقه شیعه

در میان شیعیان وجود دارد، اما غالب این روایات « متعه»روایات و احادیث متعددی در خصوص اجر و پاداش اخروی برای 

مانده از پیامبر اسالم و امامان شیعه، ازدواج  برخی فقیهان شیعه به استناد سخنان باقی رسند. هرچند که در نهایت نامعتبر به نظر می

دانند موقت را دارای ثواب می . 

 

 

 »از جمله در حدیثی از محمد باقر، امام پنجم شیعیان، آمده است که اگر متعه 

 با نیت الهی

» 

  



دانجام شو  

)کتاب "من ال یحضره الفقیهبه تعداد موهای بدن از گناهان فرد بخشیده خواهد شد   "). 

دانند می« ثواب آن»، هدف خود از این کار را، «ای زنان صیغه»به این دلیل حتی برخی  . 

دانند. زنانی  ها، به شدت با این موضوع مخالف هستند و گاهی آن را خیانت به خانواده می شود همسران طلبه از سوی دیگر، گفته می

کنند که به هیچ وجه با شرایط همسر خودشان سازگار نباشد قت را به شکلی تفسیر میکه خود طلبه هستند، ازدواج مو . 

ها از وی شده است ای افشا شده و موجب نفرت همسران دیگر طلبه شود در قم گاهی پیش آمده که ازدواج موقت طلبه گفته می . 

ها شایعه است؟ آیا همه این حرف  

تی در مورد رواج ازدواج موقت در میان این قشر دارند. طلبه جوانی که در زنجان و قم اما گروهی از روحانیون نظر کامالً متفاو

تر از واقعیت است. موضوع صیغه برای من هم مسئله بود، پیگیر آن شدم  شایعه همیشه بزرگ»گوید:  وله می تحصیل کرده، به دویچه

ری، بسیار بیشتر از تصوری که نسبت به روحانیون وجود دارد، اهل ها گرفتم: افراد متمول و بازا ای کامال متفاوت از شنیده و نتیجه

چه برای  ها عده بسیار کمی اهل ازدواج موقت هستند، آن هم به قصدی متفاوت از آن او معتقد است در میان طلبه« صیغه هستند.

شود ازدواج موقت تصور می . 

باشد از تجربه ازدواج موقت خود بگوید. هم به خاطر مسائل  ای حاضر کنم هیچ طلبه راستش فکر نمی»گوید:  یک طلبه دیگر می

کنند و هم اینکه وضعیت جامعه و کنترل حکومت فرق کرده، کمتر  ها زود ازدواج می اش. چون طلبه امنیتی و هم حریم خصوصی

و شایعات، مکان خاصی  کند که برخالف تصورات او اضافه می« دهند. روند. اگر هم بروند کمتر بروز می سراغ ازدواج موقت می

ای در شهر قم سراغ ندارد برای زنان صیغه . 

در نهایت باید گفت در جامعه پر از شایعه ایران که گردش آزاد اطالعات در آن وجود ندارد و حاکمیت اجازه تحقیق و پژوهش در 

هایی از  که هر کدام بخش تند، در عین ایندهنده تمام واقعیت نیس دهد، هیچ کدام از این مشاهدات، نشان خصوص چنین مواردی را نمی

کنند واقعیت را روشن می . 

 

کنیم چگونه فعل صیغه را صرف می  

رود. این "کاله شرعی" اما نزد برخی جوانان سکوالر و در  شمار می ازدواج موقت از نظر عرفی و فرهنگی امری مذموم به

کند های حکومتی را هم ایفا می ر دفاعی در قبال نظارتای با استانداردهای دوگانه اخالقی، گاه نقش یک سپ  جامعه .  
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افتند. کلیشه ذهنی رایج،  ها می عبدالعظیم یا گورستان آید، یاد شهرها و اماکن زیارتی چون مشهد، قم، شاه بسیاری تا اسم صیغه می

گذارد ش میگیرد و نانی و پولی در دست عاقله مردی پولدار و هوسران است که از لعبتی فقیر کام می . 

ازدواج دایم و ازدواج موقت قراردادهایی شرعی در تنظیم مناسبات زن و مرد هستند، اما صیغه در فرهنگ و عرف عمومی نوعی 

آید و کراهت دارد. هرچند مبنای ازدواج دایم نیز مناسبات جنسی شرعی و تولید مثل است، اما "متعه"  خودفروشی به حساب می

شود بودن مسئله "سکس" مذمت میعموما به دلیل کانونی  . 

ای با استانداردهای دوگانه اخالقی،   تواند در جامعه خوانند. آیا این کاله می صیغه را یک کاله شرعی نیز برای پوشش روابط آزاد می

های حکومتی و فشارهای فرهنگی باشد؟ نقش یک حفاظ را ایفا کند و سپری دفاعی در برابر نظارت  

کنند تا حاشیه امنی در زندگی  هایی در جامعه، از این منافذ شرعی یا عرفی استفاده بهینه می شد که قشرها و گروهتوان مدعی  آیا می

 خصوصی و خلوت خود داشته باشند؟

تواند از نظر کاربردی وارونه شود و تصویر صید و صیاد، خریدار و فروشنده، مناسبات نابرابر و جلوه سنتی  آیا این امر مذموم می

مذهبی آن را مخدوش کند؟و   

نشینیم که سکوالر، جوان و تحصیلکرده هستند. هیچیک از آنها پیوندی با اتوریته مذهب  پای صحبت سه زن و یک مرد جوان می

کنند اما هر چهار نفر تجربه صیغه کردن و صیغه شدن  ندارند و ورود چنین قیدی به زوایای زندگی عاشقانه و جنسی خود را رد می

ند. چرا؟را دار  

 

 صیغه اول شخص مفرد

● 

هزار تومن دادیم و یکی ما را توی ماشین  ۰۷۷خواست. ما هم  من و یارم همخانه شده بودیم و صاحبخانه از ما مدرک ازدواج می 

فکر نامه توی زندان اوین برای من خیلی فایده داشت.  صاحبخانه حل شد! چندی بعد دستگیر شدیم و تازه صیغه  صیغه کرد و مشکل

شان  نامه هم بود و خیال گذاشتند.علتش هم این بود که وقتی همه خانه را گشتند، صیغه کردند که متاهلم و بازجوها به من احترام می می

   !راحت شد که ما با هم رابطه مشروع داریم

● 
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های هنرمند و آزاد از  کنند. اکثر جوانشوند صیغه  ها در خفقان جامعه ایران برای داشتن روابط جنسی وعاشقانه امن مجبور می جوان 

کنند تا راحت باشند. بحث سوءاستفاده و این چیزها مطرح نیست. این فقط یک فرم است برای زندگی در  این حربه استفاده می

پذیرد و کاری به کارت ندارد ای که این را می جامعه . 

● 

اند. به این ترتیب، برای مسافرت و با هم  نند جا بگیرند، صیغه کردهکه بروند سفر و در یک هتل بتوا خیلی از دوستان من برای این 

 .بودن و لذت بردن از زندگی، از شر نیروی انتظامی و بسیج راحت بودند

● 

داد. حتی با  خواستم به عنوان یک دختر جوان، آزادانه روابط جنسی داشته باشم، ولی فرهنگ مردساالر این اجازه را به من نمی می 

کنم حتی دوستان مذهبی من فضاهای  های جدی داشتم. گاهی فکر می  اده غیرمذهبی و سکوالر، برای این آزادی محدودیتیک خانو

ای مدرن مثل شیر باالی سرمان  بازتری برای تجربه جنسی داشتند تا ما که همیشه تحت کنترل نهاد خانواده بودیم و خانواده هسته

ای و جاهایی  ای، مسجدی، روضه توانستند جیم شوند و بروند هیئتی، دسته ز دوستان مذهبی ما میکرد. با مان می ایستاده بود و تادیب

تر بود داشته باشند. برای آنها این روابط، چه با همجنس و چه با دگرجنس؛ فراهم که بتوانند نیمچه روابط جنسی  . 

● 

خواستند همه چیز موجه  ها می لگی نامزد شده بودم و خانوادهمن دو بار از روی ناچاری صیغه شدم. یک بار زمانی که در شانزده سا 

باشد. در نتیجه یک صیغه محرمیت خواندند که رفت و آمد آزاد باشد و کسی چیزی نگوید. من آن موقع اصال نفهمیدم کی و کجا 

خواستم بروم سفر و چون  پسرم می صیغه شدم! فقط پدرم اعالم کرد که خوانده شده؛ راحت باشید! بعد از ازدواج و طالقم هم با دوست

مان گرفته بود و محضردار هم خودش  نامه بگیریم. ما خنده شد بدون مدرک شرعی هتل بگیریم، مجبور شدیم برویم صیغه نمی

گفت از این موارد زیاد داریم خندید و می می ! 

● 

کنند تا مبادا  متوسط و شهری از روی اجبار صیغه میهای نظیر من از قشر  من چند مرتبه دوست دخترهایم را صیغه کردم! اکثر آدم 

دهد اما به خانم همراهت غیرمستقیم به   گیر منکرات بیفتند. اما یک تناقضی هم در ماجرا هست. پلیس یا مدیر هتل به شما گیر نمی

شوی کنی، اگر بکنی قضاوت می کند. یعنی اگر صیغه نکنی مشکل پیدا می چشم یک هرزه نگاه می ... 

غه سوم شخص جمعصی  

ها با رابطه آزاد مخالفتی  اند. خانواده خود پنهان کرده  گویند که ماجرای صیغه کردن و صیغه شدن را از خانواده  هر چهار نفر می

کنند که مردم و جامعه  شوندگان این را هم اضافه می اند. پرسش کرده اند اما صیغه را نوعی سرشکستگی فرهنگی تلقی می نداشته

کشند زنند و پیش می دی دوگانه با صیغه دارند؛ پس میبرخور . 

 

● 

شوکه  کنم، اما ماجرای صیغه شدن را پس از زندانی شدن ما فهمیدند و کرد که من با دوست پسرم زندگی می خانواده من فکر می 

نامه خیلی به درد ما خورد: هم در مورد صاحبخانه، هم در مورد زندان، هم برای دوران انتظار در ترکیه و هم  شدند. اما این صیغه

مان. یعنی با اینکه صیغه یکساله بود، چند سال برای ما کارکرد داشت. یک چیز جالب این که عاقد  توی اروپا برای اثبات پارتنر بودن

هزار تومان گرفت که برای هفت سال پیش خیلی زیاد بود، آخرش به من گفت  ۰۷۷که توی ماشین صیغه ما را خواند و  ما با این

  .حتما هرچه زودتر عقد دایمی کنم

● 



هاست. چه خانواده، چه پلیس، چه صاحبخانه و غیره. از طرف دیگر، پسرها اگر بفهمند  صیغه در جامعه ایران برای بستن دهان آدم 

شوند.اگر پنجاه  دوست دخترشان قبال دوست پسرهای زیادی داشته، مشکلی ندارند اما اگر بدانند او صیغه کسی بوده ناراحت میکه 

مرتبه با پنجاه تا پسر خوابیده باشی ایراد ندارد اما اگر پنج بار صیغه شده باشی، رسوایی است. خانواده من اصال مخالفتی نداشت که 

ترسیدند که مردم حرف در بیاورند م اما دوست نداشت که صیغه او باشم چون میبا دوست پسرم سفر برو . 

● 

مشکلی که سکوالر و مذهبی با ذات صیغه دارند این است که دو نفر آدم به قصد تمتع جنسی با هم رابطه جنسی دارند. این بر خالف  

یک زن و یک مرد و چند بچه هستید و قرار است در  ای مدرن شما ای مدرن است. در خانواده هسته ساختار مقدس خانواده هسته

پذیرد که افراد آزادانه روابط جنسی داشته باشند و خانواده مقدس هم  ای مستقل تا آخر عمر با هم سر کنید. این ساختار مقدس نمی خانه

ویانه آن است. زن اگر موجود ج نباشند و قصد تشکیل خانواده مقدس هم نداشته باشند. دلیل کراهت صیغه، وجه جنسی و ذات لذت

جنسی باشد، دنبال لذت جنسی باشد و با عاملیت خودش به دنبال رابطه جنسی باشد و برود صیغه شود، تمام این معادله مردساالرانه و 

خورد ستیزانه به هم می زن . 

● 

و هرزه است و دارد به اسم صیغه  شود این بود که خراب ام در مورد زنی که صیغه می در مقطع سنی هجده نوزده سالگی، ذهنیت 

توانم انتظار داشته باشم که اکثر جامعه تصور مثبتی نسبت به  کند. وقتی خودم به عنوان یک مرد جوان این طور بودم، نمی توجیه می

ه را. در کند تا صیغ تر قبول می موضوع داشته باشد. االن افکار عمومی و طبقه متوسط شهری، رابطه دوست پسر و دختر را راحت

تر پذیرفته شده  ها و شهرهای مذهبی و نزد کسانی که درگیری روشنفکری و فرهنگی با موضوع ندارند، این موضوع راحت شهرستان

 .است

 صیغه اول شخص جمع

د و تواند با این ابزار کنار بیای خوانند اما یک فرد سکوالر چطور می ها می کار شرعی برای دور زدن محدودیت صیغه را یک راه

 فرهنگی را بازتولید کند که سنخیتی با آن ندارد؟

● 

خواست چه کار؟ فرد سکوالر و  اگر فرهنگ عمومی مذهبی مملکت ایران و جمهوری اسالمی ایران در کار نبود، آدم صیغه را می 

مذهبی، اجتماعی اعالم کند حتی فردی که مثال به شکلی پیشرو مومن است و مذهبی نیست، نیازی ندارد برود به کل ساختار سیاسی، 

همان طلب لذت باشد )که خود این کلمه متعه یا صیغه    کند. خودمانی بگوییم قصد اگر تمتع یا که با کسی دارد به قصد تمتع جماع می

برد و به کسی هم الزم نیست اعالم کند رود حالش را می آید(، آدم می از تمتع می . 

● 

کند. ولی اگر هر دو طرف به صیغه به  ت، چون زن در رابطه به ماجرا کارکردی نگاه نمیصیغه در برخی روابط به نفع مردهاس 

تر کند، به ضرر هیچ کدام نیست و خیلی هم خوب است. هیچ دلیلی وجود ندارد که برای  عنوان ابزاری نگاه کنند که رابطه را راحت

ه کام پلیس و نیروی انتظامی و کمیته بیندازیممرزبندی با یک قاعده پوسیده و ایدئولوژیک، خودمان را دو دستی ب . 

● 

ماند که با ازدواج رسمی و محضری و نهاد مقدس خانواده در چارچوب مذهبی آن کنار بیایید.  با صیغه یا متعه کنار آمدن مثل این می 

ستیز و پدرساالرانه عمل کنند. من با  زنتوانند بسیار  ها در ذات خود می ها کنار نیامدم چون این نهاد من هرگز با هیچکدام از این نهاد

تر در چارچوب قوانین  دردسر صیغه از دریچه یک نگاه پراگماتیست کنار آمدم که این یک راه حلی است برای زندگی کمی بی

های  تر، دنبال راه مان این است، الاقل برای داشتن روابط جنسی آزادانه حکومتی اسالمی و شیعه. یعنی گفتم حاال که سرنوشت

بخش وسط همین قوانین اسالم شیعه بگردیم رهایی . 



● 

ای به سلیقه و  ریزند و هر کدام نوشابه ها را در یک لیوان می شاید بتوان گفت در جامعه فرهنگی و عرفی ایران، ملت همه تناقض 

حاکمیت غیرآزاد را از جیب  های زندگی آزاد در جوار یک سازند. این هم یک نوع هوشمندی است که هزینه ذائقه فردی از آن می

های همان حکومت پرداخت کنیم ایدئولوژی . 

 تاثیر نام افراد بر سرنوشت اجتماعی و روابط عاطفی آنان

بخش است؟  هایی برایتان لذت آیا از نام خود راضی هستید؟ دوست دارید شنیدن نامتان چه حسی را در دیگری برانگیزد؟ شنیدن چه نام

اند اند که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای داده های گوناگون فرهنگدهنده  ها بازتاب نام .  

 

تصور این که موجودی نام نداشته باشد بسیار دشوار است. مبادله "نام" میان آدمیان گام نخست برای ایجاد یک رابطه انسانی یا 

یوند عاشقانه و چه برای داوطلب شدن برای انجام کاری باید "نام"ی را گسترش هر گونه پیوند اجتماعی است. کما اینکه چه در آغاز پ

 .بر کسی یا کاری گره زد و "نامزد" شد

 

نام عنصری است که فراگیر شدنش موجب شهرت است و بیش از حد محدود شدنش باعث گمنامی. قضاوت نیک مردمان درباره آن 

نامی"  را "خوش  

 

 "و نقطه مقابلش را 

 بدنامی"

دخوانن می  . 

 

بیند نامی را جور دیگر می اگر چه سعدی پیوند عشق و نیک : 

بایدم شراب و سماع دگر بخفته نمی  

نامی در دین عاشقان ننگست که نیک  

 

ماند؛ هویتی که باعث شناخت  نه فقط انسانها بلکه هر موجودی بدون داشتن یک نام معین، در یافتن یک هویت مستقل ناکام می

http://www.dw.de/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86/a-17606117


ه مرور زمان و در پیوند با دیگر افراد جامعه، عالوه بر تداعی یک هویت ظاهری، حامل یک هویت عمیق شود. نام هر فردی ب می

گیرد تری به خود می غیرظاهری برای مخاطبان است که در پی تداوم روابط، به مرور شکل کامل . 

 

گذارد که خاستگاه اصلی  دیگران به جا می ای از خاطرات و تاثیرات را در ذهن و ضمیر بنابر این هر "نام" به مرور زمان مجموعه

شود؛ عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری  ها یا تمایالت متقابل افراد به یکدیگر تلقی می بسیاری از قضاوت

 .دیگر

 

عنصر اصلی تمایز افراد شود، عالوه بر آنکه  های آن که با شنیدن نام دیگران در ضمیر افراد تداعی می این نوع تصورات و بازتاب

یابد که نقش کارکردی آن در روابط اجتماعی به مرور از شکل ظاهری فرد هم فراتر رفته و  از یکدیگر است، تا جایی ادامه می

گذارد. تصوراتی که کلیدواژه ورود به آن "نام" افراد است تاثیرات پایدارتری به جا می . 

 

 نام٬ ابزاری فراتر از شناخت ظاهری

 

ترین ابزارهایی هستند که ما برای  ها یکی از پراهمیت نام»نویسد:  ها و فرهنگ" می شناس، در مقاله "نام ناصر فکوهی، انسان دکتر

ها در دست داریم. فاصله میان مفهوم ایدئولوژیک، هژمونیک و تعریف عمومی یک نام در یک نظام اجتماعی، همگی  تحلیل فرهنگ

هایی که بیشترین اجماع درباره آنها وجود دارد( صرفا  ها )بنا بر نظریه نها توجه کرد. هر چند ناماز مواردی هستند که باید به آ

ها هستند تا بتوان دستگاه نمادساز زبان را کارا کرد، اما در عمل به دلیل درونی شدن در نظام ذهنی،  ابزارهای قراردادی در زبان

اند بسیار فراتر از این قرارداد رفته .» 

 

کند. یعنی  می عالوه بر داشتن معنای معین یک کلمه، بار معنایی خاصی را در ارتباط با یک شخص بخصوص با خود حمل میهر نا

های متفاوتی را در ذهن طرف  شود که واکنش نام عالوه بر اطالق به یک فرد، در طول زمان معرف شخصیت همان فرد هم تلقی می

ای از خاطرات و تصورات را با خود جابجا  "اسامی" را کلماتی فرض کرد که مجموعه توان کند. از این رو می مقابل ایجاد می

کنند می . 

 

 :به گفته حافظ

ست روزی بر لب جانان به سهو نام من رفته  

آید از نامم هنوز اهل دل را بوی جان می  

 

ها اسامی دخترانه٬ تابوها و تبعیض  

 

صیت فرهنگ عمومی همان جامعه است، یعنی آینه تمایالت فکری و مناسبات نوع کاربرد اسامی در یک جامعه تا حدودی معرف شخ

شود های اجتماعی محسوب می اجتماعی دستکم بخشی از الیه . 

 

" اش به یک  آقا محسن! من بیرون کنار ماشین منتظرم، زود بیا..." این جمله توام با فریاد مردی است که با همسر و فرزند دو ساله

خواهد به همسرش که در "قسمت زنانه تاالر پذیرایی" مشغول شادی است یادآوری کند که وقت  اند. او می جشن عروسی دعوت شده

دهد: "محسن  گوید "آقا محسن" پاسخ می پرسم چرا به همسرش می رفتن است و او در خیابان منتظرش است! وقتی با تعجب از او می

دونه که منظورم چیه اسم پسر منه، عیال هم می "! 

 

شان نیستند و از آنها با عناوینی مانند عیال، خانواده، منزل یا  ا برخی از مردان در فضاهای عمومی حاضر به بردن نام همسرانچر

کنند؟ بسیاری از کارشناسان علت این رفتار را، مالکانه و  هر لقب غیرمستقل دیگری یاد می  

 ""ناموسی



های لغت،  دانند. در فرهنگ مذهبی می -هران( از سوی برخی مردان سنتی دانستن تمام هویت زنانه همسر )دختر یا مادر و خوا 

رود که در ردیف کلماتی  های مردساالرانه در نظام اخالقی کشورهای اسالمی از جمله ایران به شمار می "ناموس" از مفاهیم و ارزش

گیرد مانند شرف و عصمت و آبرو قرار می . 

 

دارد که مسئله حریم خانوادگی خود را تا آنجا تعمیم دهند  های اجتماعی، مردان را وا می گروهباور داشتن به "ناموس" در بین برخی 

های فراوان  که نام بردن از همسرشان در فضای عمومی را نوعی شکستن حریم خانوادگی تلقی کنند. رفتاری که همزمان محدودیت

تواند سرزنش سایر مردان همان طبقه اجتماعی را در  و رسم، میکند و گاهی تخطی یک مرد از این راه  دیگری بر زنان تحمیل می

 .پی داشته باشد

 

های جنسیتی محدود به "ناموسی" دیدن حقوق زنان نیست، زیرا گرچه با توسعه نسبی شرایط اجتماعی از شدت ناگوار  البته تبعیض

ود را زنده نگه دارد کاسته شده، اما همچنان در برخی بودن "دختردار" شدن به جای آوردن "پسر کاکل زری" که بتواند نام نیاکان خ

توان نادیده گرفت. تا آنجا که همچنان شاهد  از مناطق جهان، از جمله ایران، ترجیح بعضی والدین به داشتن فرزند پسر را نمی

هایی مانند  گذاری نام  

 کفایت"""بسی"، "دختر بس" یا معادل آن مثل "قزبس" و "گل بس" و 

نی هستیم که خانواده از تولد آنها ناخرسند استبرای دخترا  . 

 

شود.  های نسبتا مشابهی دیده می آمیزی البته در شماری از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و شرق آسیا نیز به شکل چنین رویکرد تبعیض

های موسسه  مثال گزارش " 

 اکشن اید"

شود. طبق  عیین جنسیت جنین و سقط کردن دختران در هند افزوده میهای سونوگرافی برای ت دهد که ساالنه به شمار آزمایش نشان می 

 "آمار مجله پزشکی 

  النست

اند یا بعد از تولد نوزاد به  میلیون زن هندی جنین خود را صرفا به دلیل دختر بودن سقط کرده ۰۷چاپ لندن در دو دهه گذشته بیش از 

اند ت مرگ آنها را فراهم ساختهدلیل عدم توجه عمدی به مسائل بهداشتی یا غذایی موجبا . 

کنند که از آن جمله  گذرند با مشکالت متعدد دیگری دست و پنجه نرم می در همین حال دخترانی که از این مرحله به سالمت می 

ز های عشقی و عاطفی را ا شود. این نوع اسامی نه تنها امکان معاشرت اسامی تحقیرآمیزی است که روی برخی از آنها گذاشته می

کند گیرد بلکه در تمام طول زندگی شرایط ناگواری برای آنان فراهم می این دختران می . 
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 جزئی از تابلوی "آفرینش" اثر میکل آنژ

 

دختر جوان اجازه یافتند اسامی مورد عالقه خود را برگزینند و  ۰۶۲چندی پیش درمنطقه ساتارا در شهر ماهاراشترا در هند 

شدند که به زبان هندی  های جدیدی دریافت کنند. این دختران همه "ناکوزا" یا "ناکوشی" نامیده می شناسنامه " 

وود"  های معروف "بالی های تحقیرآمیز" تعدادی از این دختران اسامی هنرپیشه دهد. در این جشن "رهایی از نام ناخواسته" معنی می

را برای خود برگزیدند و برخی دیگر اسامی سنتی و زیبای هندی مانند "وایشالی" که مترادف زیبا، خوب یا متمول است را انتخاب 

کردند. طی سالهای اخیر جنبش دختران هندی برای رهایی از اسامی تحقیرآمیز و تحمیلی که تاثیر مستقیمی بر موقعیت اجتماعی آنان 

گذارد، رشد یافته است می .  

 

 تاثیر نام بر روابط عاطفی و عاشقانه

 

ای است که عالوه بر اشاره به یک فرد خاص، هویت و شخصیت فرد را نشان  همانگونه که پیشتر اشاره شد "نام" هر فرد کلیدواژه

کند. در حقیقت  درباره آن شخص هدایت می های ما دهد و ناخواسته ما را به آرشیوی از اطالعات انباشته شده و تحلیل و قضاوت می

آنکه نیازی به دیدن او داشته باشیم یابد بی تمامی تصورات ما از یک فرد آشنا بالفاصله پس از شنیدن نام او در ضمیرمان تجلی می . 

 

رادی و غیرارادی رفتاری، های ا ها و تصورات انسان بر فعل و انفعاالت شیمیایی بدن و نیز واکنش همچنین به دلیل تاثیر مستقیم حس

دهد. هرگاه نامی را  های رفتاری به خود اختصاص می "نام" جایگاه مهمی را در چگونگی مبدل ساختن این تصورات به انواع واکنش

کند؛ واکنشی که سوابق ذهنی و  شنویم اما نسبت به صاحب آن شناختی نداریم، ذهن به طور خودکار مناسبترین واکنش را پیدا می می

گیری آن نقش به سزایی دارد کاراکتر فرد شنونده در شکل . 

 

شد و  تر از آن چیزی است که تاکنون تصور می هد که انتخاب اسم بسیار مهم د تحقیقات پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن نشان می

 "شاید به همین دلیل است که 

های اسم"  کتاب  

این محققان، نزد مردم از محبوبیت باالیی برخوردارند. به گفته   

شود دیگران به طور  دهد بلکه موجب می آهنگ نه تنها احساس اطمینان فرد به خودش را افزایش می داشتن یک اسم زیبا و خوش

تری به فرد نگاه کنند مثبت . 

 

قع مغز انسان به کنند اهمیت چندانی ندارد. در وا کنند و به چه فکر می این که افراد چه کار می»گوید:  سرپرست این تیم پژوهشی می

کند. زیرا نامی  شود پالسهایی را ارسال و دریافت کرده و با توجه به اسم فرد درباره وی قضاوت می محض شنیدن اسمی که تلفظ می

کند که معرف و بیانگر  زنند یک نماد و یک آینه است. در واقع اسم همچون یک کارت ویزیت عمل می که ما را با آن صدا می

تواند به طور مستقیم روی رفتار و قضاوت دیگران نسبت به ما اثر  ا است. آوا و معنایی که یک اسم دارد میشخصیت درونی م

گذارد های اکسیتوسین، دوپامین و اندورفین نیز اثر می بگذارد. آهنگ و معنای اسم فرد حتی روی تولید هورمون .» 

 

های جسمی و جنسی دارند. "اکسیتوسین"  می رابطه مستقیمی با فعالیتهای مورد اشاره در این پژوهش عل جالب توجه این که هورمون

شود و به طور کلی در رشد رفتارهای اجتماعی و  برند، توسط غده هیپوفیز ترشح می که از آن به عنوان "هورمون عشق" هم نام می

فداکاری، خطرپذیری، مهربانی و تقویت  های فردی و کنترل اضطراب نقش کلیدی دارد. تقویت اعتماد به نفس، جلب اطمینان، واکنش

های ترشح این هورمون است روابط عاطفی و عاشقانه و تمایالت جنسی از جمله مزیت . 

جالب آن که شنیدن نام یا صدای فرد مورد عالقه، یادآوری خاطرات شیرین و حتی یک نگاه مهربان از راههای ترشح این هورمون  

 .در بدن هستند



" رسان عصبی است که ارتباط آن با اجتماعی بودن بسیار شناخته شده است. پیامهم نوعی  دوپامین"   

های دوپامین  بنا بر نتایج یک مطالعه جدید ارتباط مستقیمی بین اعتماد به نفس و موقعیت اجتماعی افراد و میزان چسبندگی گیرنده 

 .وجود دارد

 

" بخش است. این ماده هنگام  دهد و آرامش اضطراب درد را تسکین می ای است که با کاهش طبیعی بدن نیز ماده یا مسکن آندروفین" 

شود فعالیت بدنی، هیجان، احساس عشق و هنگام رسیدن به اوج لذت جنسی تولید می . 

 

های جنسی آگاهی و مقاومت در برابر تبعیض  

 

ندهای اجتماعی پی برده و تاثیرات بسیاری از مردم در جوامع مختلف به مرور زمان به اهمیت کارکرد و نقش نام در ایجاد پیو

کننده بهترین  اند. به همین دلیل اغلب افراد عالقه دارند نام آنها تداعی کاربردی آن را در روابط خصوصی و عمومی خود تجربه کرده

یا صرف وقت ها در ذهن مخاطبان باشد. در نظر داشتن جوانب گوناگون برای تغییر نام خود یا استفاده از اسامی مستعار  واکنش

کند فراوان برای برگزیدن نام فرزندان این نکته را اثبات می . 

 

 

 

گذاری دختران  شود نوعی مقاومت منفی به خصوص در نام از سوی دیگر در بعضی جوامع سنتی، آگاهی از جذابیت "نام" باعث می

های جنسیتی آشکاری در آن دیده  های تعصب و تبعیض ی که رگهصورت پذیرد. به عبارت دیگر شرایط اجتماعی به ویژه هنگام

ها اهمیت بدهند گذاری فرزندان خود حساسیت خاصی داشته باشند و به تبعات این نام دارد که در نام ها را وا می شود خانواده می . 

 

هایی که کمترین زیبایی ممکن را  تحمیل نامهای فرهنگی، مذهبی و قومی را تحمل کنند،  در جوامع مردساالر که زنان باید محدودیت

هایی مثل منع شدن از هر گونه مراوده دوستانه با مردان، استفاده جبری از حجاب و حتی در  به مخاطب منتقل کنند در کنار محدودیت

می کند. البته  برخی مناطق ختنه کردن دختران برای سرکوب نیازهای جنسی و عاطفی، پازل تبعیض جنسیتی علیه آنها را تکمیل

تری را در برابر دیدگان  انداز روشن یافته برای برابر ساختن حقوق زنان و مردان چشم توسعه آگاهی عمومی و گسترش تالش سازمان

دهد ما قرار می . 

. 

از شرق آسیا تا شمال آفریقا ٬مردانی با چند همسر  

ان مذاهب مختلف اسالم توافق وجود ندارد. با این حال رواج این دو ها می هایی هستند که در مورد آن  چندهمسری و صیغه موضوع

های دولتی برخی کشورهای عربی شده است موجب ابراز نگرانی مقام ،های اخیر در کشورهای اسالمی پدیده در سال .  
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ای  شمار همسر صیغه مسر دایم و بیه ۴دهد که تا  ها می شده و این آزادی را به آن چندهمسری در دین اسالم برای مردان مجاز دانسته 

های مختلف اسالم در این باره اختالف نظر وجود دارد. پیروان مذاهب اباضیه، زیدیه و اهل سنت معتقدند  داشته باشند. اما میان مذهب

نت، در که پیامبر اسالم ازدواج موقت یا صیغه را حرام اعالم کرده است. با این حال شیخ یوسف قرضاوی، از علمای اهل س

های اهل سنت صحیح است و حرمتی در آن نیست ای با شبکه "الجزیره" توضیح داد که "ازدواج موقت طبق روایت مصاحبه ". 

ها در این زمینه در  ای زیاد است که برخی از فتواها و روایت های مختلف در مورد ازدواج موقت تا اندازه دامنه اختالف بین مذهب

د. به عنوان مثال در حالی که اهل سنت معتقد به حرمت این ازدواج هستند، در کتاب "من ال یحضره الفقیه" تضاد با یکدیگر قرار دارن

شود، ازدواج موقت بخشی از دین معرفی شده و هر کس که با آن مخالف باشد، "خارج از  های مرجع شیعیان محسوب می که از کتاب

های منشعب از اسالم هر کدام راه و روش خاص خود  است که پیروان مذهبه دین" توصیف شده است. در نتیجه همین نوع اختالف

کارهای قانونی برای  را در این زمینه دارند. در برخی کشورهای اسالمی ازدواج موقت قانونی نیست، در حالیکه در برخی دیگر راه

 .آن وجود دارد

 تسهیل صیغه و چندهمسری در قوانین ایران

قانونی شد.  ،پیش آمد ،ها در قوانین مرتبط با چندهمسری و صیغه ت پس از تغییرهای بسیاری که طی سالدر ایران اما ازدواج موق

توانند صیغه را به  تصویب شد، افراد متقاضی می ۱۹۳۱طبق قانون "حمایت از خانواده" که توسط مجلس شورای اسالمی در سال 

ی همسر اول ندارند ثبت برسانند و نیازی به اجازه . 

اند ن حقوق زنان همواره به این قانون اعتراض کردهفعاال  . 

تصویب الیحه مربوط به "حمایت از خانواده" در جمهوری اسالمی و تبدیل آن به قانون به تعبیر بسیاری از فعاالن حقوق زنان 

مردان برای ازدواج  ،دتصویب شده بو ۱۹۴۸قانون "حمایت از خانواده" که در سال  ۱۸زیرا طبق ماده  ،شود گرد" محسوب می "عقب

 ۳۱کرد. با تصویب الیحه "حمایت از خانواده" در سال  هایی مواجه بودند که راه را برای چندهمسری ایشان دشوار می مجدد با شرط

 .مانعی بر سر چندهمسری مردان وجود ندارد

 وضعیت کشورهای اسالمی دیگر

آسیای شرق تا خاورمیانه و از آسیای میانه تا شمال آفریقا مورد بحث و ی چندهمسری مردان و صیغه در کشورهای اسالمی از  مسأله

های فراوانی  باعث شده که بحث و جدل،به خصوص در منطقه خاورمیانه  ،اختالف است. فضای خاص حاکم بر کشورهای اسالمی

ت که در سی سال گذشته روند های مختلف و کاهش جمعیت مردان در کنار پدیده مهاجر در مورد ازدواج موقت شکل بگیرد. جنگ

آیند. این عوامل نقش مهمی در پذیرش این مسأله میان  رو به افزایشی داشته از تاثیرگذارترین عوامل در این زمینه به حساب می

اند قشرهایی از جامعه داشته . 

دارد. در برخی از این کشورها، ها رواج  شماری از کشورهای شرق آسیا کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند که چندهمسری میان آن

وله،  وگو با دویچه آمار طالق نیز به همان میزان باالست. پروفسور محمد عبدل راجی، استاد دانشگاه مالزی، در گفت ،مانند مالزی

 ،د ندارندای که وابستگی مالی به همسران خو کرده زنان تحصیل»کند:  ضمن اشاره به جمعیت بیشتر مردان در برابر زنان، تاکید می

دهند که مادران یا زنان تنها و مستقلی باشند. بیشتر زنانی که تحصیالت  ها ترجیح می از جمله مخالفان چندهمسری مردان هستند. آن

پذیرند چندهمسری و صیغه را برای همسران خود می ،ندارند یا پیشینه مذهبی دارند .» 

درصد سه همسر و نیم درصد نیز چهار همسر دارند:  ۹ ،دو همسردرصد مردان در مالزی  ۰۷های پروفسور راجی  طبق گفته

ی دادگاه و همسر اول خود  ها برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه اما آن ،ای نیست اگرچه صیغه یا ازدواج بعدی در مالزی پروسه ویژه»

قابل مدیریت است دارند. بسیاری از دوستان من دو همسر دارند و با مشکلی نیز مواجه نیستند. این مسأله .» 

ست که همسرش چندین بار ازدواج کرده است.  توان رواج چندهمسری را مشاهده کرد. غاده زنی مصری در کشورهای عربی نیز می

پس  ،تواند مرد است. حق دارد. خدا گفته می»گوید:  ی چگونگی تعامل با همسران شوهرش می وله در باره او در پاسخ به سوال دویچه

واند دیگرت حتما می .» 



های دولتی این کشورها را برانگیخته است.  در کشورهای عربی میزان رواج این نوع ازدواج به حدی زیاد شده که نگرانی برخی مقام

ای افزایش یافته است، به طوری که  سابقه وزارت دادگستری عربستان به تازگی اعالم کرد که آمار طالق در این کشور به شکل بی

شود مورد طالق ثبت می ۰۲ابل هر یک ازدواج، روزانه در مق های موقت که  بر اساس اعالم وزارت دادگستری عربستان، ازدواج .

اند شوند، باعث افزایش این آمار شده به سرعت به طالق منجر می . 

 طالبان و پذیرش چندهمسری در افغانستان

های فعاالن حقوق بشر، به عنوان یک  دان را، با وجود اعتراضنشین آسیای میانه نیز چندهمسری و صیغه برای مر کشورهای مسلمان

اند قانون یا عرف پذیرفته . 

در آن چندهمسری به عنوان یکی از حقوق مردان چه در قانون  ،ها حکومت طالبان کشورهاست که در پی سال  افغانستان یکی از آن 

پذیرفته شده است  و چه در عرف  . 

داند و  های عمده فعاالن حقوق زنان در این کشور می ن افغانستان، چندهمسری را یکی از نگرانینگار ساک روزنامه ،آدال یادگار

ی پایانی بر آن  نتوانستند نقطه ،ای است که نه قانون مدنی افغانستان و نه قوانین منع خشونت علیه زنان گوید که این "مسأله می

 ."بگذارند

قانون منع »گوید:  به قانون مدنی افغانستان در مجاز دانستن مردان به ازدواج مجدد می وله ضمن اشاره وگو با دویچه یادگار در گفت

کنند سه ماه حبس در نظر گرفته  خشونت علیه زنان نیز برای مردانی که بدون داشتن شرایط ذکر شده در قانون مدنی ازدواج می

کنند. هر هفته خبرهایی از گوشه و  با متخلفان برخورد قانونی می گذاران گذارند و نه قانون است. اما نه مردم به این قوانین ارج می

ای  عده ،ست که مخالف ازدواج دوباره همسرشان هستند به گور کردن زنانی  شود که حاکی از کشتن و زنده کنار افغانستان منتشر می

برند نیز که تاب اعتراض ندارند به کبریت و بنزین پناه می .» 

های قومی" و "بیماری و ناتوانی  "رقابت ،"نداشتن فرزند پسر" ،"اقتصاد باال" ،شتن موقعیت و قدرت سیاسی"نگار "دا این روزنامه

زورمندان و سیاسیون همواره مانعی بر سر راه از »گوید:  داند. او می ترین دالیل چندهمسری در افغانستان می جنسی زنان" را از مهم

کنند بیشتر به فکر کسب شهرت و  از نهادهایی نیز که پرچم دفاع از حقوق زن را حمل میبین بردن این معضل بزرگ بودند. تعدادی 

دهی به مردان و زنان هایی مفید برای آگاهی ثروت هستند تا برگزاری برنامه .» 

 

تواند عادالنه باشد؟ چندهمسری می  

 "اگرچه در قرآن به عنوان کتاب مرجع مسلمانان آمده که شرط چندهمسری رعایت 

http://www.dw.de/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7/a-17720566


دالت" ع  

کنند که چندهمسری به هر حال با حقوق زنان مغایرت دارد. آنان همچنین به تاثیراتی  بشر تاکید می اما فعاالن حقوق ،میان زنان است

گذارد ها می ها و نسل کنند که به گفته روانشناسان وجود "هوو" به طور معمول بر روحیات و روابط درون خانواده اشاره می . 

ست؟ ای شدنی آیا عمل به چنین آیه جاست که سوال این  

ی ازدواج مجدد در قرآن در راستای "احقاق حقوق زنان" نازل شده بود اما  پژوه ساکن پاریس، معتقد است که آیه دین ،حسن فرشتیان

ای را باید در ظرف زمان و مکان خود سنجید "هر مسأله ". 

در زمان پیامبر، چندهمسری مردان، بخشی از فرهنگ اعراب »گوید:  میوله ضمن اشاره به این آیه  وگو با دویچه فرشتیان در گفت

ها کمک کرد؛ چرا که چند  به حقوق انسان ،ای که پیامبر انجام داد رسید. اقدام شایسته بود که گاهی تعداد همسرانشان به ده نفر نیز می

یان همسران را نیز گذاشت. اما در ظرف زمانی در و پیکر را به چهار نفر محدود کرد و شرط سنگین رعایت عدالت م همسری بی

تواند منع هم بشود چون با اصل دیگری در اسالم تحت عنوان "ستم نکردن به  می ،تواند جایز باشد که تعدد زوجات می امروز در حالی

ها" منافات دارد انسان . 

یط عادی و نه خاص ـ مانند عدم توانایی همسر ستم کردن به دیگران در اسالم ممنوع است. امروز کسی که همسر دارد اما در شرا 

دهند ـ به سراغ همسر دیگری  در بارداری یا برخی دیگر از موقعیت های خاص، که گاهی خود زنان رضایت به ازدواج دوم مرد می

توان گفت که مرد به زن ستم کرده است می ،رود می .» 

البته همین موارد ویژه نیز ممکن است در »دهد:  کند چنین توضیح می ح میی مواردی که به عنوان "استثنا" مطر فرشتیان اما در باره

ها  هایی که ما تعدد زوجات را برای آن ای را داریم و همین زوج آینده غیرمجاز شناخته شود. به طور مثال امروز بحث رحم اجاره

نیم. مهم این است که ستم نکنیمها مجاز ندا دانیم ممکن است در چند دهه آینده چنین چیزی را برای آن جایز می .» 

 

ها بتوانند جلوی  های مختلفی وجود دارد تا خانم راه»گوید:  پژوه همچنین با اشاره به قانون "حمایت از خانواده" در ایران می این دین

ای غیر مستقیم جلوی چندهمسری شوهرشان  توانند در شروط ضمن عقد به گونه طور مثال میچندهمسری شوهرانشان را بگیرند. به 

 .را بگیرند یا تقاضای طالق برابر کنند

پذیر است کار دارد و هم از نظر قانونی امکان این مسایل هم از نظر شرعی راه  . 

ها به حقوق خود آگاهی پیدا  قایان هم تمایلی ندارند که خانمدانند و بسیاری از آ ها حق و حقوق خود را نمی متاسفانه بسیاری از خانم 

تر مقابل این اقدام بایستند و  تر و جدی ها باید آگاهانه ها یاد بدهند. خانم شان را به آن ها نباید منتظر باشند تا آقایان حق و حقوق کنند. خانم

 «.بر این مطالبات به حق خویش پافشاری کنند

اند زنانی هستند  ان و حقوق بشر در اکثر کشورهای اسالمی مخالفت خود را با این قانون و عرف ابراز کردهاگرچه فعاالن حقوق زن

شوند شان می که بخاطر فقر، باورهای مذهبی و ناآگاهی از حقوق خود پذیرای چندهمسری مردان . 

 

 


