در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات
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مهدی شجریان
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چکیده

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

جایگاه تکوینی و تشر یعی غیرت زنان

مسأله اصلی این مقاله تبیین جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصهوص مسهأله

تعدد زوجات از منظر روایات است .روایات در ایهن زمینهه ههم بهه حهوزه هسهتی یها نیسهتی

غیرت ماکور و هم به حوزه تشریع و عد جواز الت ا به آثار و لواز آن پرداختهانهد .ههدف

ایههن نوشههتار شههناخت گوشهههای از شخصههیت زن در کنههار ارائههه تحلیلههی از رابطههه میههان
غیرت زنان و مسأله تعدد زوجات اسهت .ایهن مقالهه بها روش توصهیفی  -تحلیلهی مهدلول

ایهن روایههات را  -کههه نههوعی تعهارض بههدوی بههر آنههها حهها کم اسهت  -بررسههی کههرده و بههه ایههن
نتیجه رهنمون شده که مجموع آنها بر «اثبات تکوینی غیرت در نهاد زنان در کنهار نفهی

تشریعی از الت ا به آثار و لواز آن» داللت دارنهد؛ بهه ایهن معنها کهه هرچنهد زنهان در فطهرت

خلقههی خههود بههر اثههر محبههت بههه همسههر خههویش نسههبت بههه او غیههرت میورزنههد ،امهها اگههر در

خصوص مسأله ازدواج مجدد مشهروع ایهن غیهرت را اعمهال کننهد ،در حقیقهت بهه نهوعی

«حسادت» مبتال شدهاند.

کلیدوا هها غیرت زنانه ،غیرت ،حسد ،تعدد زوجات.

مقدمه

جواز ازدواج مجدد مردان از احکها ضهروری و اجمهاعی اسهال اسهت؛ 2امها بهرای بسهیاری از

زنان امری ناخوشایند است و حتهی برخهی زنهان متهدین ،ههر چنهد بهر ز بهان ایهن ان جهار را جهاری
 .1دانشجوی دکترای دانشگاه باقر العلو (.(m.shajarian110@gmail.com
 .2جواهر الکال  ،ج ،30ص2؛ جامع المقاصد ،ج ،12ص.373
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نکنند ،اما در دل نمیتوانند آن را به سادگی بپایرنهد .در ایهن میهان ،پهارهای از روایهات اسهالمی
بههه ح ه

«غیههرت زنانههه» در قبههال مسههأله ازدواج مجههدد مههردان پرداختهانههد و جایگههاه تکههوینی و

تشریعی آن را بیان نمودهاند .مسأله اصلی که این نوشتار دنبال می کند ،کش

دقیه داللهت

ایههن روایههات در حههوزه غیههرت تکههوینی و تشههریعی زنههان اسههت .آیهها مههدلول ایههن روایههات مههدلولی

یککارچه است و یا اینکهه تعهارض یها تعارضهاتی بهدوی در آنهها وجهود دارد کهه نیازمنهد بررسهی
است؟ آیا این روایات  -چنان کهه برخهی معتقدنهد  -غیهرت را در مسهأله تعهدد زوجهات از نههاد

زنان به صورت تکوینی نفی کرده ،آن را امری غیرطبیعی و عارضی قلمداد می کنند؟ یا اینکه

اص ههل آن را در تک ههوین زن ههان میپایرن ههد و تنه هها در خص ههوص آث ههار و نت ههایجی ک ههه ب ههر اث ههر حه ه
ً
غیههرتورزی افراطههی زنههان در ایههن مسههأله ر مههیدهههد ،تشههریعا ممانعههت می کننههد؟ آیهها ح ه

غیرت در زنان به خودی خود امری پسندیده است و دست آفرینش آن را برای کمالیهابی زنهان
قرار داده است یا اینکه این حالت صهفتی مهامو و ناپسهند اسهت کهه بایهد کوشهیده شهود تها از

زنان پیراسته گردد؟ این نوشتار با روش توصیفی  -تحلیلی مدلول روایات این حهوزه را تحلیهل

کرده ،می کوشد تا در نهایت به سؤاالت پیشگفته پاسخ دهد.

شههارحان نهجالبالغههه و اصههول الکههافی در ذیههل احههادیثی کههه بههه غیههرت زنههان پرداختهانههد،

توضیحاتی در این حوزه دارند؛ چنان که برخی از مفسران و اندیشمندان اسالمی نی به تحلیل

این صفت با نیمنگاهی به روایات شریفه پرداختهاند 3.مقاله «نقش زنهانگی در مقولهه اخالقهی

غیرت» نوشته رحیم دهقان سیمکانی و کتاب غیرتمندی و آسیبها نوشته محمود اکبری و

بخش تفاوتهای جنسیتی از کتاب اسال و تفاوتهای جنسیتی نوشته بستان نجفهی نیه بهه
عنههوان پیشههینه ایههن نوشههتار قابلبیههان هسههتند؛ امهها هههیچ یههو از ایههن منههابع ،نگههاه تفصههیلی بههه
مجموعهه روایهات مطرحشهده در ایهن بهاب نداشههتهاند و بهه سهؤال از جایگهاه تکهوینی و تشههریعی

ایه ههن وص ه ه

نکرداختهاند.

از منظه ههر روایه ههات و در نهایه ههت ،اسه ههتظهار مه ههدلولی یککارچه ههه از مجمه ههوع آنهه هها

اهمیت پاسخ به این مسأله در دو جهت است :جهت نخست ،ارزش ذاتی آن اسهت؛ چهرا

کهه پههرده برداشههتن از جایگههاه تکهوینی زنههان در حههوزه غیههرتورز ی از منظهر روایههات ،بههه شههناخت

بیشتر شخصیت زن کمو می کند و این مسأله عالوه بر نتایج فرهنگی و اجتمهاعی کهه دارد،

در تشههخیص حقههو زنههان بههرای تحق ه عههدالت در ح ه ایشههان نی ه مههؤثر میافتههد؛ ز یههرا رعایههت
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 .3در خالل بخش دو و سو خالصه این نظریات بیان خواهد شد.

عههدالت در ح ه هههر جنسههی متوقه
ً
طبعها تشهخیص ایههنکههآیا زنههان در حهوزه تعهدد زوجههات بهه صههورت طبیعهی غیهرت دارنههد یها نههه،

میتواند کمو شایانی در این مسأله نماید .جهت دیگر اثرگااری پاسخ این مسأله در تحلیل

حکم «تعدد زوجات» در اسال است .توضیح ،اینکه تحلیل ایهن حکهم بها ایهن مسهأله ارتبهاط

دارد؛ زیرا اگر ،بر پایه فهم برخی از متفکران از این روایات 4،غیهرت را در زنهان حهالتی عارضهی و

غیهر ذاتهی محسهوب کنهیم ،آنگههاه مخالفهت ایشهان بها ایههن حکهم را مخهالفتی اصهیل محسههوب

نکرده ،زمینه طبیعی برای آن منظور نخواهیم کرد؛ اما ا گهر ایهن صهفت در روایهات در نههاد زنهان

ثابههت باشههد ،آنگههاه الز اسههت در مقهها تحلیههل جههواز ایههن حکههم ،مخالفههت زنههان را مخههالفتی
طبیعی محسوب کرده ،در مقا توجیه این حکم به جای اینکه آن را ریشهدار در نهاد طبیعهی

زنان بشماریم ،چارهای دیگر بیاندیشیم .بهرای نمونهه ممکهن اسهت در ایهن مقها گفتهه شهود کهه

اص ههل در اس ههال تو همس ههری اس ههت و ازدواج مج ههدد خ ههالف اص ههل اس ههت 5و ض ههرورتهای

اجتماعی ،نظیر شرای دوران جنه  ،نابهاروری برخهی زنهان ،فزونهی تعهداد زنهان بهر مهردان و ...

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

بههر شههناخت نیازهههای جسههمی و روحههی آن جههن

اسههت و

6

ایههن امههر را ایجههاب می کنههد و اال آنچههه طبیعههت زنههان اقتضهها مههیکنههد ،مخالفههت بهها همسههر دو

اسههت؛ امهها از بههاب اهمیههت بیشههتری کههه در ایههن مصههالح اجتمههاعی وجههود دارد ،زنههان مههأمور بههه
مخالفت با این ح

درونی و نوعی جهاد نفه

هسهتند تها آن مصهلحتهای مهمتهر تحصهیل

شود؛ نه اینکه این حکم مواف با طبیعت دستنخورده زنان است و زنانی که با آن مخالفهت
می کنند ،در واقع ،خود اشکال دارند و الز است بها اصهالح تربیهت اجتمهاعی و ترییهر عهواملی

ک ههه آنه هها را از ای ههن حال ههت تک ههوینی بازگردان ههده اس ههت ،ایش ههان را ب ههه وض ههعیت طبیع ههی خ ههود

بازگردانیم.

این نوشهتار در سهه بخهش تنظیمشهده اسهت :ابتهدا دو واژه «غیهرت» و «حسهد» معناشناسهی

شدهاند؛ زیرا در برخی روایات از غیهرت زنهان تعبیهر بهه حسهد شهده اسهت .بنهابراین ،الز اسهت
عههالوه بههر شههناخت معنههای غیههرت ،معنههای حسههد نی ه تبیههین گههردد .پ ه

از آن در بخههش دو ،

روایاتی که ادعای داللت آنها در حهوزه غیهرت زنانهه وجهود دارد ،در ضهمن تقسهیمبندی نهوینی

تبی ههین خواهن ههد ش ههد .در ایه هن بخ ههش ،م ههدلول روای ههات ب ههه ص ههورت مس ههتقل و در نگ ههاهی غی ههر
مجموعی مورد بررسی قرار گرفته است و از دو منظر تکهوین و تشهریع مهدلول آنهها کاو یهده شهده

 .4در بخش سو این مقاله برخی از این دیدگاهها بیان میشوند.
 .5شخصیت و حقو زن در اسال  ،ص.482
 .6ر.ک :نظا حقو زن در اسال  ،ص453-398؛ تعدد الزوجات فی االسال  ،ص.90-77
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است .در بخش سو  ،نگاه مجموعی به روایات شهده و تهالش شهده اسهت مهدلولی یککارچهه از
مجموع آنها در حوزه غیرت تکوینی و تشریعی زنان برداشت شهود؛ بهه گونههای کهه په

از رفهع

تعارض بدوی موجود در این روایات ،نتیجه جامعی که میتوان از مجموعه آنها در این حوزه

استظهار نمود بیان می گردد.
 .1معنای غیرت و حسادت
 .1-1معنای غیرت

گوهر معنایی  -که ماده «غیر» برای آن وضعشده است  -از منظر برخهی لرهتدانهان «نفهع» و

یا معانی هماف آن نظیر خیر رساندن ،فایده داشهتن ،اصهالح و  ...اسهت 7 .در مقابهل ،عهدهای
دیگههر ایههن روح معنههایی را «اخ ههتالف الشههیلین» و تمههای و تف ههاوت و  ...مطههرح نمههوده و ت ههالش

کردهاند موارد استعمالی که از آنها معنای نخست برداشت میشود را به گونهای به ایهن معنها

ارجههاع دهنههد 8.عههدهای دیگههر نی ه ایههن مههاده را بههه گونهههای لفههظ مشههترک دانسههته و هههر دو روح
معنایی را در مشتقات آن رصد کردهاند.

9

در خصههوص مشههت «الریههره» نی ه میتههوان دو دیههدگاه را مشههاهده نمههود .عههدهای آن را دارای

معنای «نفع و خیر» میدانند و محض نمونه معتقدند غیرتور ز ی مهرد نسهبت بهه خهانوادهاش
به معنای نفع رسانی به آنها 10،اقدا خیرخواهانه 11،آمادهسازی بهرای محافظهت از خهانواده

12

 ...است .در مقابل ،عدهای دیگر غیرت را دارای معنهای «اخهتالف و تمهای » میداننهد و آنگهاه

در تفسیر غیرت مسیر متمهای ی را میپیماینهد .عهدهای معتقدنهد غیهرت بهه ایهن معناسهت کهه
مرد متولی امور خانواده گردیده و به نوعی با آنان مرایرت یافته است 13.عهدهای دیگهر ،غیهرت

را «غیرزدایههی» شههمردهاند و آن را بههه «نفرتههی طبیعههی کههه از بخههل مشههارکت غیههر در امههر محبههوب
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 .7الصههحاح ،ج ،2ص775؛ لسههان العههرب ،ج ،5ص40؛ المصههباح المنیههر ،ج ،2ص458؛ القههاموس ،ج ،2ص178؛ تههاج
العروس ،ج ،7ص. 331
 .8التحقی  ،ج ،7ص.293
 .9معجم مقایی اللره ،ج ،4ص.403
 .10الصحاح ،ج ،2ص ،775لسان العرب ،ج ،5ص.40
 .11المصباح المنیر ،ج ،2ص.458
 .12االفصاح ،ج ،1ص.344
 .13التحقی  ،ج ،7ص.293

غیرت را به معنای «ترییر حالت» و حالتی غیر از حالت طبیعهی یهافتن دانسهته اسهت؛ بهه ایهن
معنهها کههه شههخص غیههور هنگهها مواجهههه بهها تعههرض دیگههری بههه نههوامی

خههود دگرگههون میشههود و

حالتی مرایر پیدا می کند 15.به هر روی ،به نظر میرسد هر سه تفسیر اخیر قابل قبول هسهتند و

در آنها هر دو روح معنایی «نفع» و «تمای » لحاش گردیده اسهت؛ ز یهرا الزمهه ههر کهدا از معهانی
سههه گانه ،تحق ه نههوعی نفههع اسههت؛ بههرای نمونههه ،در معنههای دو الزمههه «غیرزدایههی» حراسههت و

نگهبانی از امر محبوب است که به روشنی صالح و منفعت او است؛ همانطور که در معنای

سههو نی ه «ترییههر در مقابههل غیههر» بههه ایههن امههر نههافع (حراسههت) میانجامههد .گو یهها جمههع کثیههری از

لرتدانان که غیرت را به نفع معنا کردهاند ،اطال الز بر ملزو نمودهانهد؛ یعنهی بهه غیهرت بهه
معنای غیرزدایی یا ترییر حالت  -که مسهتل نفهع اسهت  -نفهع اطهال کردهانهد .بنهابراین نفهع
همان غیرت نیست ،بلکه الزمه غیرت است.

الز بههه ذکههر اسههت کههه بسههیاری از لرههتدانههان غیههرت را وصه

بلکههه بههه اطههال ایههن وص ه

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

انسان سرچشمه می گیرد» تعبیر کردهانهد 14.آخهرین تفسهیر  -کهه نهوعی برداشهت عرفهی اسهت -

اختصاصههی مههردان ندانسههته

برزنههان تصههریح دارنههد 16.عههالوه بههر ایههن ،طب ه تحلیلههی لرههوی کههه

گاشت ،بهه روشهنی میتهوان ایهن معنها را در زنهان نیه تصهور نمهود؛ محهض نمونهه میتهوان زنهی را

تص ور کرد که از تعرض غیر به دین و قرآن برآشفته شده ،ترییر کرده ،بهه غیرزدایهی پرداختهه و از

حقانیت دین دفاع کنهد .روشهن اسهت کهه چنهین معنهایی از غیهرت بهرای زنهان امهری نکوهیهده
محسههوب نمیشههود و روایههاتی کههه بههه صههورت مطل ه «غیههرت» را از صههفات حمیههده اخالقههی

شمردهاند 17و انسان غیور را تمجید کردهاند ،شامل زنان نی میشوند؛ بلکه بهه صهورت خهاص
نی ه از غیههرت پسههندیده بههرای زنههان در روایههات یادشههده اسههت؛ چنههانکههه نقلشههده اسههت کههه

امیرالمههؤمنین

18

سههفارش مینمههود تهها در دعههای قنههوت نمههاز از خداونههد متعههال «همسههر غیههور»

طلههب شههود .بههه همههین روی اسههت کههه تمهها اندیشههمندان اسههالمی -چنههانک هه خواهههد آمههد -
روایاتی را که در آنها غیرت زنانه نکوهش شده است ،به غیرتی خاص؛ یعنهی غیهرت در قبهال

ازدواج مجدد مرد تفسیر نمودهاند؛ نه مطله غیهرت؛ چنهانکهه در برخهی از روایهات نکهوهش نیه
 .14مجمع البحرین ،ج ،3ص.432
 .15المی ان ،ج ،4ص175؛ تسنیم ،ج ،17ص.302
 .16لسان العرب ،ج ،5ص ،40االفصاح ،ج ،1ص 344و ...
 .17الکافی ،ج ،5ص.536
 .18بحار االنوار ،ج ،100ص.268
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این تقیید وجود دارد 19.روشن است که این روایات َ
مقید ،روایاتی را کهه غیهرت را بهرای زنهان بهه
صورت مطل ناپسند شمردهاند 20،تقیید و تفسیر می کنند.
 .2-1معنای حسادت

حسد آروزی زوال نعمت از کسی است که س اوار داشتن آن است 21.شخص حسود عهالوه

برآرزویقلبههی ،چهبسهها در زوال و نههابودی آن نعمههت اقههدا عملههی نی ه می کنههد22.شهههید ثههانی
می گوید:

حسد عبارت است از تحریو و برانگیخته شدن قوۀ شهوانیو خواهشنف برای
زوال مال و حال نیکوی شخص و آرزوی آن برای خود.

23

صاحب معراج السعاده در تبیین تمای میان حسادت و غیرت می گوید:
حسد عبارت است از ّ
تمناى زوال نعمتی از برادر مسلم خود ،از نعمتهایی کهه

صالح او باشد  ...و اگر زوال چیه ى را از کسهی خواههد کهه صهالح او نباشهد ،آن را
غیرت گو یند.

24

بنابراین هم غیور و هم حسود ،هر دو ،نهوعی «غیرزدایهی» می کننهد و میتهوان بهر پایهه معنهای

لروی غیرت ،حسادت را نی نوعی «غیرت لروی» محسوب کرد؛ زیرا غیور دیگران را از تعهرض
ِ
به اموری که صالح آنان نیست و ن دیو شدن به آنها مفاسد فهردی و اجتمهاعی در پهی دارد،

منع می کند و حسود آنان را از بهره مندی از اموری که به صالح ایشان است و واجد مصلحت

هسههتند ،بههازمیدارد .بنههابراین ،تمههای آنههان در «غیرزدایههی» نیسههت ،بلکههه در آن امههری اسههت کههه

دیگران را از آن میزدایند .به عبارتدیگر ،هر چنهد غیهرت ،در اصهطالح علهم اخهال  ،معنهایی
مرایر با حسادت دارد و یکی ،از صفات حمیده و دیگری از صفات رذیله است ،امها در لرهت

گستره معنایی غیرت میتواند حسادت را نی شامل گردد .به همین روی اسهت کهه در روایهات

نی پارهای از مصادی غیرت مورد نهی قرار گرفته و به نوعی غیراخالقی قلمداد شدهاند.
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 .19الکافی ،ج ،5.ص ،505ح.2
 .20همان ،ح .4
 .21المحجه البیضاء ،ج ،5ص.330
 .22المفردات ،ص.234
 .23کش الریبه ،ص.6
 .24معراج السعاده ،ص.455

«محبت» است؛ زیرا غیور چنانکه گاشت ،از امر محبوب خویش غیرزدایی می کند و حسود

نی بهره مندی محسود را از امری که محبوب اوست برنمیتابهد 25و از آن ممانعهت می کنهد .بهه

عبههارتدیگر ،تمههای ایههن دو در ریشههه تکههوینی آنههها نی ه نیسههت ،بلکههه چنههانک هه گاشههت ،در
مصههلحت داشههتن یهها نداشههتن امههری اسههت کههه زوال آن را از دیگههران دنبههال می کننههد .بنههابراین،

غیهرت و حسههادت هههم «قرابهت لرههوی» دارنههد ،بهه گونهههای کههه معنهای گسههترده غیههرت میتوانههد
حسههادت را در برگیههرد و هههم «قرابههت تکههوینی»؛ ز یههرا هههر دو ریشههه در محبههت دارنههد و ا گههر فههردی

بیتفههاوت و فاقههد محبههت باشههد ،نههه غیههرت در او تصههور می گههردد (مثههل ایههنکههه در حراسههت از
دشمن ،غیرت معنا ندارد) و نه حسادتی از او ر میدهد (مثل اینکه نسبت به بیماری بیمار

حسادت معنا ندارد).

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

نکتهه دیگهر کههه بایهد بههه آن توجهه نمههود ،ایهن اسههت کهه منشههأ تکهوینی هههر دو صهفت در نههوعی

 .2بررسی مدلولی روایات

در این بخش ،مدلول روایات ناظر به غیهرت زنانهه بهه صهورت مسهتقل و جداگانهه از یکهدیگر

تحلیل می شود .روایهاتی کهه بهرای بررسهی در ایهن نوشهتار انتخهاب گردیهد ،درمجمهوع بها حهاف

موارد تکراری ،دوازده روایت است که در سه کتاب الکافی ،وسائل الشیعه و مسهتدرک الوسهائل

مطرح گردیدهاند .در هر یو از این سهه کتهاب بهابی بهه غیهرت زنهان اختصهاصیافته اسهت .در

کتههاب نخسههت ،بههاب «غیههرب النسههاء» 26و در دو کتههاب اخیههر ،بههاب «عههد جههواز الریههرب مههن

النساء» 27مطرح شده است .به هر روی ،میتوان این احادیث را در ضهمن تقسهیمبندی کهه در
ادامه ارائه میشود ،جای داد.

 .1-2روایات ناظر به تکوین زنان در حوزه غیرتور زی

مقصود از روایات ناظر به تکوین زنان در حوزه غیهرتورزی روایهاتی اسهت کهه تمرکه آنهها در

حوزه «تشریع» و قانون گااری نیست ،بلکه در قدمی قبلتر گویا از نحوه هستی و کینونت زنان
سخن می گویند و صفت غیرت را در منظومه وجودی آنهها رصهد می کننهد .بهه ههر روی ،خهود
ایههن روایههات را میتههوان در نگههاه بههدوی دارای نههوعی تعههارض دیههد؛ بههه گونهههای کههه برخههی نههافی
غیرت تکوینی زنهان هسهتند؛ امها برخهی دیگهر ایهن صهفت را از نههاد زنهان نفهی نمی کننهد ،بلکهه

 .25ر.ک :المحجة البیضاء ،ج ،5ص.335
 .26همان ،ص54
 .27وسائل الشیعه ،ج ،20ص152؛ مستدرک الوسائل ،ج ،14ص236
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مثبت غیرت تکوینی هستند.
 .1-1-2روایات نافی تکوینی بودن غیرت در زنان
ْ
َّ
ُ
ْ َّ
َ)1لَ َْی َْالغَ َْیر ُ َإ َّال َِل َّلرجالَو َأ َّم َِّ ُ
الَو َِلذ ِل َ
اَالنناءَف ِإَاَأ ِل َِم ُهننَلندَو َال َغ َْیر َِل َّ ِلرج ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ا
َّ
ْ
َاهَّللَعىل َّ
ل َّرم ُ
َالنن ِاءَإ َّال َز ْ
َّ
ینََ ِبلالغَ َْیر ِ َو َ
علاَو َِإ َّنَاهَّللَأ لر ُمَأ ْنَیَ ْبت ِلل ُ َ
لالَأ ْر ب َ
ج
لر
َل
لٌ
ل
َأ
اَو
ه
ج
و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ا
ُ َّ
28
الَمعهاَثل َثا.
َی ِهٌ َِل َّ ِلرج ِ

به نظر میرسد این روایت تکهوینی بهودن غیهرت زنهان را نفهی می کنهد؛ ز یهرا بهرای نفهی غیهرت

دلیههل ذکههر می کنههد ،مبنههی بههر ایههنکههه «ا گههر زنههان غیههرت داشههته باشههند ،بهها کرامههت اله هی سههازگار

نیست» .خداوند متعال به همسران آنها اجازه تعهدد زوجهات داده اسهت .حهال ا گهر در حالهت
تکوینی غیرت را در آنها قرار داده باشد ،نوعی ناسازگاری میهان تکهوین و تشهریع ر میدههد؛
ً
ً
یعنههی خداونههد در عههین ایههنکههه زنههان را تکوینهها بهها حه غیههرت آفر یههده اسههت ،امهها تشههریعا اجههازه

غیههرتورز ی در قبههال ازدواج مجههدد همسرانشههان را بههه آنههها نههداده اسههت .همههین ناسههازگاری
موجههب شههده اسههت تهها برخههی از اندیشههمندان اسههالمی تکههوینی بههودن غیههرت در زنههان را نفههی

کنند 29و حاالت موجود در آن ها را حاالتی غیر ذاتی و عارضی محسوب نمایند.

ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
لاَاْل ْؤمن ُ
َاْل ْنکر ُ
ال َِم ْ ُ
لالَفللَ
ِ َ)2إ َّنَاهَّللَع َّزَو َجٌ َْ
لهن َّنَفأ َّم ُ ِ
ََلَیَ جْهع ٌَِالغَ َْیر َِل ِلنن ِاءَو َِإَاَتغ ُار ُ ِ
ُ ْ
ْ ْ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
ال َِه ن ُ َألٌ َِل َّلر ُج ٌَِأ ْر بعاَو َماَملک ْوَ َِمیی ُن ُ َو ََْلَیَ جْهعٌ َِللم ْلرأ ِ ََِإال َ
ِإَاَجعٌَاهَّللَالغَ َْیر َِل َّ ِلرج ِ
ا 30
ْ ْ
ْ ُ
َاهَّللَزا َِنیَ َة.
ز ْوجهاَف ِإأاَأرادلَمع َغَ َْیر ُهَ انو َِعند ِ

ظاهر این است که در این روایت نی مهراد از جعهل غیهرت در زنهان ،تکهوینی بهودن آن اسهت؛

یعنی خداوند متعال در نهاد زنان صفت غیرت را قرار نداده؛ همانطور که در نههاد مهردان ایهن

صفت را قهرار داده اسهت؛ ز یهرا بهه لحهاش تشهریعی مهرد اجهازه تعهدد زوجهات دارد ،امها زن نهدارد.
بنابراین استدالل ذکر شده در این روایت نی نظیر روایت ساب  -که بر پایه «ضهرورت سهازگاری
میان تشریع و تکوین» شکل گرفته است  -برای اینکه مقصود از این نفی را نیه «نفهی تکهوینی»

محسوب کنیم ،قرینه خوبی است.

الز به ذکر است که در این روایت ،بر خالف روایت ساب  ،غیرت برای زنان اثبات نی شده

است؛ زیرا در ابتدا میفرماید« :خدای عزوجل غیرت را برای زنان قرار نداده است» و پ
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 .28الکافی ،ج ،5ص505؛ وسائل الشیعه ،ج ،20ص152
 .29ر.ک :المی ان ،ج ،4ص177؛ مجموعه آثار ،ج ،19ص415؛ هویت و نقشهای جنسیتی ،ص 92و .93
 .30همان.

از آن

روایت اول بین این نفی و اثبات بدینصورت جمع نمود که نفی  -چنانکه گاشت  -ناظر بهه

تکوین است؛ به این معنا که در نهاد زنان چنین صهفتی وجهود نهدارد و اثبهات نهاظر بهه حهاالتی
است که از سر حسد بر زنان عارض میشود که بر خالف روایت اول ،به جای تعبیر «حسد» ،از

تعبیر «غیرت» برای آن استفاده شده است؛ یعنی این غیرزدایی که در زنان مشهاهده میشهود،

در حقیقت ،همان حسد است.

31

 .2-1-2روایت مثبت تکوینی بودن غیرت در زنان

در این بخش تنها میتوان به یو روایت  -که صحیحه است و تما راویان آن امامی و ثقهه

عهرض کهرد :برخهی زنهان بهر مهردان غیهرت
هستند  -استناد نمود .شخصهی بهه امها صهاد
َ
َ ْ ُ ّ 32
َ
هب» .در ایهن روایهت ،بهر
میورزند و آنها را اذیهت می کننهد و حضهرت فرمهود« :ذ ِلهو ِمهن الح ِ
خالف روایت ساب  ،نهه تنهها غیهرتورز ی تکهوینی زنهان نفهی نشهده ،بلکهه از آثهار و نتهایج امهری

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

میفرماید« :تنهها زنهان بهدکردار غیهرت میورزنهد» .روشهن اسهت کهه میتهوان بهر اسهاس محتهوای

تکوینی (محبت) محسهوب شهده اسهت؛ بهه ایهن بیهان کهه چنهین زنهانی از بهاب محبتهی کهه بهه

همسران خود دارند ،نسبت به آنها غیرت میورزند .هنگامی که «محبهت بهه همسهر» در نههاد

زنان امری تکوینی باشد« ،غیهرت بهه او»  -کهه چیه ی جه حراسهت از امهر محبهوب نیسهت  -نیه
ً
ً
ً
طبعا در زنان نهادینه گردیده است؛ زیرا محبت  -مخصوصا هنگامی که شدید باشهد  -قطعها

بههه ایههن حراسههت میانجامههد و نههوعی انحصههارطلبی را بههرای شههخص ایجههاد می کنههد کههه اجههازه
تصههرف دیگههری در امههر محبههوب را نمیدهههد .بههه همههین روی ،پیشتههر نیهه در معنههای غیههرت
گاشت که غیرت نفرتی طبیعی است که از بخل مشارکت غیر در «امری محبوب» سرچشمه

می گیرد .بنابراین می توان اثبات غیرت تکوینی را مدلول الت امهی ایهن روایهت شهری

دانسهت.

به هر روی ،به نظر میرسد اگر غیهرت در هسهتی زنهان دخیهل نبهود ،پیونهد دادن آن بها محبهت -
که بدون شو امری تکوینی است  -چندان تناسبی نداشت؛ بلکهه بایهد ریشهه آن را در امهوری

عارضههی و بیههرون از سرشههت زن بیههان مینمههود .بنههابراین ،صههرفنظر از روایههات دسههته اول ،ایههن

روایت به تنهایی میتواند «اثبات کننده غیرت تکوینی» محسوب میشود.

 .31راه جمع دیگر این است که نفی غیرت در صدر روایت را تشریعی محسوب کنیم .این مطلب در انتههای نکتهه سهو از
بخش سو مقاله تشریح خواهد شد.
 .32الکافی ،ج ،5ص.506
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 .2-2روایات ناظر به تشر یع غیرتور زی زنان

مقص ههود از روای ههات تشهههریعی روای ههاتی اس ههت کهههه میت ههوان آنه هها را نهههاظر ب ههه حک ههم شهههرعی

غیههرتورز ی زنههان محسههوب نمههود؛ روایههاتی کههه مرک ه ثقههل آنههها بیههان قههانون الهههی در خصههوص
رفتارهای زنانه ای است که نوعی مخالفت با ازدواج مجدد مردان محسوب میشود و میتوان

از آنها با تعبیر «غیرت زنانه» یاد نمود .از یو منظر ،خهود ایهن روایهات بهه دو دسهته قابلتقسهیم
هستند :برخی عالوه بر نفی تشریعی متضمن اثبات تکوینی نیه هسهتند؛ یعنهی ههر چنهد وجهود
ً
تکههوینی ایههن صههفت را میپایرنههد ،امهها اجههازه بههروز و ظهههور آن را تشههریعا بههه زنههان نمیدهنههد و

می کوشند تا از مخالفهت زنهان در قبهال تعهدد زوجهات جلهوگیری کهرده و آن را امهری ناشایسهت
ً
جلوه دهند .در مقابل ،برخی دیگر از روایات در با اینکهه تشهریعا ایهن غیهرتورز ی زنانهه را نفهی
کرده و به نوعی آن را تقبیح می کنند ،هیچ تعرض تکوینی بهه مسهأله ندارنهد و بهر خهالف روایهت

دسته اول ،این حوزه را ساکت رها می کنند.

 .1-2-2روایات نافی تشریعی بودن غیرت در زنان همراه با اثبات تکوینی آن
ُ
ُ
ْ
ُ ْ
لهن َّنَو ْ
لِتََف ْلنَصلبر َِم ْ ُ
َالتنلبَ
لِتَو َالغَ ْیلر َعلىلَ ِنن ِلاءَأ َّم ِ َ
لالَأ َّم ِ َ
َالهلادَعلىل َِرج ِ
 َ)1تَبَاهَّلل جِ
أ ْع اه ُ
اَاهَّللَأ ْجرَش ِ َهی ٍ َدَ33.

میتوان از این روایت  -که در برخی منابع کهن نی آمده است - 34اثبات «غیهرت تکهوینی»

در زنان را اسهتفاده نمهود؛ ز یهرا در آن از کتابهت جههاد بهر مهردان و غیهرت بهر زنهان سهخن بهه میهان
ً
آمده است .روشن است که اوال نمیتوان مقصود از این کتابت را لزو شرعی این دو محسوب
ً
ً
کرد؛ زیرا هر چند جهاد بر مردان شرعا الز است ،اما غیهرتورز ی بهر زنهان شهرعا مجهاز نیسهت؛

چنههانک هه در روایههت بعههدی ایههن «نفههی تشههریعی» بههه وضههوح بیههان شههده اسههت و در ادامههه همههین
روایت نی دعوت زنان به «صبر» قرینه بسیار روشنی است بر اینکه غیرتورز ی از آنان شایسته
ً
نیست ،بلکه باید در قبال آن صبر پیشه کنند؛ ثانیا نمیتوان مقصود از کتابت را در خصهوص
جهاد مردان «تشریعی» و در خصوص «غیرت زنان» تکوینی محسوب نمود؛ زیرا ههر چنهد از دو
اشکال قبلی مصون است و مدعای ایهن بخهش را اثبهات می کنهد ،امها بها وحهدت سهیا کهال

سازگار نیسهت .بنهابراین بایهد مقصهود از ایهن کتابهت را ههم در «جههاد مهردان» و ههم در «غیهرت

زنهان» تکهوینی محسهوب نمهود؛ چنهانکهه در قهرآن کهریم نیه مهاده کتهب در جعهل و تحقه امهری
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جهاد را نوشته و قرار داده که ساختمان وجودی آن ها با ایهن امهر تناسهب دارد و در تکهوین زنهان
غیرت نسبت به همسران را نوشته و قرار داده اسهت .طرفهه آنکهه ایهن «کتابهت» کنایهه از قطعهی

بودن نی هست .بنابراین غیرتورز ی زنهان بهه صهورت قطعهی در آنهان نهادینهه شهده اسهت ،امها
الز اسههت بهها ایههن ح ه

مقابلههه کههرده و در قبههال سههختی و فشههار روحههی  -کههه از ازدواج مجههدد

همسههر خههود متحمههل میشههوند  -صههبر پیشههه کننههد و در مقابههل حکههم الهههی تسههلیم باشههند .در

نتیجه ،در این روایت شری

«کتب» قرینه بر اثبات قطعی «غیرت تکهوینی» و «صهبر» قرینهه بهر

نفی «غیرت تشریعی» خواهد بود.

ْ ُ ْ
َالنل ُلد َُهلوَأ ْص ُلٌ َْال ُک ْسل َإ َّن َّ
َ)2غَ ْیلر ُ َّ
لبَو َإأاَغ ِ ل ْ ن
اَغ ْلُ نَغ ِ ْ ن
لبَ
َالنن ِلاءَالنلدَو
َالننللاء َِإأ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ْ َّ ْ
ْ ُ َّ 36
ُ
ْ
ُ
ن.
سُ ن َِإال َاْلن ِلمال َِمهن َ

تعبیههری کههه در ابتههدای روایههت آمههده اسههت ،ایههن معنهها را بههه ذهههن متبههادر میسههازد کههه زنههان
ً
تکوینا غیرت ندارند و آنچه در آن هاسهت حسهد اسهت چنانچهه برخهی از اندیشهمندان نیه ایهن

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

تکوینی به کاررفته است؛ 35آنگاه معنای روایت از این قرار است که خداوند در تکهوین مهردان

روایهت و نظههایر آن را این گونههه تبیههین کردهانههد 37.امهها بهه نظههر میرسههد ایههن برداشههت بههه دو دلیههل

قابلتأمل است؛ نخست اینکه حسادت بودن غیهرت در زنهان ،زمینهه طبیعهی غیهرتورز ی در

آنههان را نفههی نمی کنههد یعنههی میتههوان زنههان را درعینحههال کههه بههه صههورت تکههوینی غیههرت دارنههد
دارای حسادت دانست؛ زیرا چنانچه در ابتدای مقاله گاشت صرفنظر از مقاربت حسادت
بامعنای لروی غیرت به این بیان که حسادت نی نوعی «غیر زدایی» است ،ریشه تکوینی این
دو صفت نی مشترک است و هر دو از «محبت» سرچشمه می گیرند .بنابراین گویا ایهن روایهت
و نظههایر آن بههر ایههن نکتههه تأ کیددارنههد کههه بههه دلیههل ایههنکههه ازدواج مجههدد مههردان ام ههری دارای

مصلحت فردی و اجتماعی است در نتیجه غیرزدایهی زنهان در آن حسهادت اسهت؛ ز یهرا آنهها

زوال امههری را از مههردان تمنهها می کننههد کههه دارای مصههلحت اسههت و ایههن چی ه ی ج ه حسههادت

نیست .در نتیجه ،حسادت بودن غیرت نهافی زمینهه تکهوینی غیهرت در زنهان نیسهت و غیهرت
ً
تکوینی زنهان در مرحلهه اعمهال بیرونهی تبهدیل بهه حسهادت میشهود کهه شهرعا مهامو و ناپسهند
است.

ُ
ْ
ُُ
َ َ
َ ََ َ
یمان َو أ ّید ُه ْم ِب ُروح ِم ْن ُه» (سوره مجادله ،آیه  .)22عالمه طباطبایی در تفسیر آیه مینویسهد:
و ک َت َب فی قل ِوب ِه ُم اإل
ولل
« .35أ
ِ
ٍ
«و الکتابة اإلثبات بحیث ال یتریر و ال یزول» (المی ان ،ج ،19ص.)196
 .36الکافی ،ج ،5ص505؛ وسائل الشیعه ،ج ،20ص.156
 .37مجموعه آثار ،ج ،19ص.415
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دلیل دو  ،استثنایی اسهت کهه در انتههای همهین روایهت آمهده اسهت .توضهیح ،ایهنکهه ایهن

اسهتثناء را بههه دو صههورت میتهوان لحههاش کههرد :صهورت اول ،ایههن اسههت کهه آن را نههاظر بههه همههان
تعبیر ابتدایی روایت بدانیم .در این صورت ،مقصود روایت ایهن اسهت کهه «غیهرت زنهان حسهد

اسههت ،مگههر آنههان کههه اهههل تسههلیم هسههتند»؛ یعنههی زنههانی کههه اهههل تسههلیم در قبههال حکههم خههدا
هستند ،هر چند دارای زمینهه طبیعهی غیهرت هسهتند ،امها حسهادت نورز یهده ،از ازدواج مجهدد
مرد ممانعت نمی کنند؛ زیرا مستثنی منه «حسد» است ،نه غیرت .بنهابراین ههر چنهد غیورنهد،

امهها حسههادت نم هیورزنههد و در مقابههل حکههم الهههی خاضههع و خاشههع هسههتند .ایههن معنهها مسههتل

اثبات غیرت تکوینی و نفی غیرت تشریعی است؛ اما بر اسهاس صهورت دو  ،اسهتثناء نهاظر بهه

بخش بعدی روایت است و مفهو آن اینچنین است که« :زنانی کهه تسهلیم خداونهد هسهتند،

هنگا غیرت و غضب به کفر نمی گراینهد» .در ایهن صهورت نیه مسهتثنی منهه «کفهر» اسهت ،نهه

غیرت .بنابراین غیرت و غضب آنان  -که اموری طبیعی و تکوینی اسهت  -موجهب کفهرورزی
ً
نمی گردد و در حقیقت ،هر چند تکوینا غیرت دارند ،اما تشریعا ترتیب اثری به آن نمیدهند و
همان تسلیم در قبال حکم الهی را سرلوحه رفتار خود قرار میدهند.

 .2-2-2روایات نافی تشریعی بودن غیرت در زنان بدون اثبات تکوینی

در این قسمت پنج روایت قابل بیان هستند که ظهور در خصوص نفهی تشهریعی دارنهد و در

آن ها تعرضی به اثبات تکوینی نشده است.

38

 )1روایت اول ناظر به واقعهای است که با دو محتوای قریب بهه ههم نقلشهده اسهت .زنهی

در نهایت پریشانحالی ،در حالی که عفاف را زیر پا گااشته و حجاب شرعی را رعایت نکهرده
بهود ،بههه حضههور پیهامبر گرامههی اسههال

آمهد و گفههت :مرتکههب زنها شههدها و مههرا پاک کنیههد! در

همین حال ،مردی هراسان در پی زن به محضر پیامبر خدا شرفیاب میشود و عرض می کنهد

که او همسر من است و هنگامی که دید با کنی خود مقاربت می کنم ،برآشفته شد و به محضر

شما آمد .آنگاه حضرت فرمود:

ْ
ْ
ادیَ ِم ْنَأ ْسس ِل ِ َََ39.
ِإ َّنَالغَ َْیراءَال َُت ْب ِص ُرَأ ْعىلَالو ِ َ

این تعبیر متضهمن معنهایی کنهایی اسهت؛ یعنهی زنهی کهه بهه شهدت غیرتمهیورزد ،قهدرت

تشخیص بدیهیترین امور را از دست میدهد تا جایی که ای بسا نمیتوانهد بهاال و پهایین یهو
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غیههرت شههدیدی کههه بههرای زن در ایههن روایههت بیههان شههده اسههت ،تههاب دو احتمههال را دارد:

نخسههت ،ایههنکههه مقصههود از غیههرت همههان غیههرت بههه معنههای لرههوی خههود باشههد و دیگههر ،ایههنکههه

مقصود از آن ،همان صفت رذیله حسادت در اصطالح علم اخال باشهد .بهه ههر روی ،روایهت
شری

هر یو را که برای زن اثبات نماید ،ظهوری در این معنا ندارد که این اثبات آیها بهه نحهو

تکوینی در زن است یا به نحو عارضی و غیر تکوینی است.

 ) 2در روایت دیگری پیامبر گرامی اسال خطهر زنهی را کهه بهه شهدت غیهرتورز ی می کنهد ،از

انسان بهتانزننده بیشتر میدانند؛ زیرا بهتانزننده تنها بهه شخصهی خهاص ضهربه زده و آبهروی

او را میبههرد ،امهها زنههی کههه غیههرت شههدید دارد ،بههر اثههر هیجههان غیههرت قههدرت تشههخیص خههود را از

دست میدهد و ممکن است به افراد زیادی ضربه ب ند و محض نمونه کل خانواده را بر اثر این
غیههرت افراطههی نههابود کنههد .در ایههن روایههت نی ه پیههامبر زنههی را کههه غیههرت شههدید دارد ،این گونههه

توصی

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

منطقه را شناسایی کند.

می کنند:

ْ
ْ
ْ
ادیَأ ْو َِم ْنَأ ْعل ُ َهََ40.
أ َّماَالغَ َْیر ىَفلَت ْد َِر یَاْل ُاءَیَ ْصع ُد َِم ْنَأ ْسس ٌَِالو ِ َ

بههه هههر روی پیداسههت کههه ایههن روایههت نی ه ماننههد روایههت قبههل تنههها بیههان مههیکنههد کههه زنههان

غیرتورز ی می کنند و نسبت به تکوینی بودن یا نبودن آن تعرضی ندارد ،در عهین حهال لسهان
روایت لسان توبیخ و مامت چنین زنی است و میتوان بر این اساس «نفی غیهرت تشهریعی» را

از آن برداشت نمود.

ْ ُ ْ
َاْل ْرأ ِ َ ُ ْسرَو َغَ َْیر ُ ََ َّ
الر ُج ٌِ ََِإ یَانَََ41 .
َ)3غَ َیر

به نظر میرسد در این روایهت  -کهه اصهل آن در کلمهات قصهار نههج البالغهه آمهده اسهت- 42

نفی تکوینی مدنظر نیست و مقصود نفی تشریعی است و تعبیر کفر شاهد این مدعاست؛ چهرا

که نمی توان زنان را واجد غیرت تکوینی محسوب نمهود و آن را کفهر دانسهت و اال زنهان بهه دلیهل
ً
وجدان صفتی تکوینی  -که طبعا خود در بهرهمندی از آن نقشهی نداشهتهاند  -کهافر محسهوب
ً
می شوند! بنابراین مقصود این است که ا گهر زنهان اقهدا بهه غیرزدایهی نماینهد ،تشهریعا ناپسهند و

 .40مستدرک الوسائل ،ج ،14ص.236
 .41وسائل الشیعه ،ج ،20ص.157
 .42نهج البالغه ،ص.491
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در رتبه کفر اسهت43.در عهین حهال ،روایهت تعرضهی بهه جایگهاه تکهوینی ایهن امهر در نههاد زن نیه

ندارد.

اما به چه دلیل غیرتورز ی زن در مرز کفر قرارگرفته است؟ بیشهتر شهارحان نههج البالغهه در

ذیهل ایهن حههدیث می کوشهند تهها بهه ایههن سهؤال پاسههخ دههد و در عینحههال ،همهه نیه بهه گونهههای
حدیث را دال بر نفی غیرت تشریعی دانستهاند .گویا اسناد کفر به غیرت را اسناد به غیر ما ههو

له دانستهاند؛ یعنی نف

غیرت در زنان (ملهزو ) کفهر نیسهت ،بلکهه آثهار و نتهایج آن (الز ) کفهر

است .بنابراین حکم الز به ملزو اسناد داده شده است .بهه ههر روی ،میتهوان ایشهان را نیه بهه
دو گروه تقسیم نمود :گروهی آثهار درونهی غیهرت زنهان را کفهر دانسهتهاند؛ آثهاری نظیهر انکهار آنچهه
خداونههد دوسههت دارد 44،بی ه اری از حکمههی کههه خههدا مبههاح شههمرده اسههت 45،عههد رضههایت بههه
رضهای الههی 46و حتههی کفهر فقهههی بهه معنههای مخالفهت بهها حکهم خههدا 47و یها تحههریم آنچهه خههدا

حههالل شههمرده اسههت 48.گروهههی دیگههر ،آثههار بیرونههی ایههن غیههرت را کفههر دانسههتهاند؛ نظیههر کفههران

نعمت 49،ارتکاب معصیت 50و پناه بردن به اعمهالی نظیهر سهحر 51.بهه ههر روی ،حلقهه اشهتراک
همه این اقوال «اسناد کفر به لواز غیرت زنان» و به نوعی نفی غیرت تشریعی زنان است.
ْ
ل.
َیَالل ِ َ
َغ َْیر ِ َ
َ)4ال َ

52

ً
این روایت به روشنی داللت بر نفی تشهریعی می کنهد؛ ز یهرا میفرمایهد کهه در امهری کهه شهرعا

حالل است و خداوند متعال آن را جای دانسته است غیرتورز ی راهی ندارد .باید توجه نمهود
ً
که اساسا این روایت و روایات نظیر آن 53اختصاصهی بهه زنهان ندارنهد بلکهه در خصهوص مهردان
نی قابل تطبی هستند و مانند برخی از روایات دیگر به غیرتورز ی نابجا پرداختهاند .محض

نمونهه مهردی کهه زن خههود را بهدون ههیچ دلیههل مهوجهی مجبهور بهه پوشههش وجهه و کفهین کنههد در
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 .43این نکته که به چه دلیل این امر در حد کفر محسوب شده است در  2-2-4بیان خواهد شد.
 .44اختیار مصباح السالکین ،ص308؛ اعال نهج البالغه ،ص299؛ تنبیه الرافلین ،ج ،2ص.648
 .45حدائ الحدائ  ،ج ،2ص639؛ الدرب النجفیه ،ص.365
 .46شرح نهج البالغه (نواب الهیجی) ،ص.303
 .47منهاج البراعه ،ج ،21ص189؛ جلوههای حکمت ،ص.76
 .48شرح نهج البالغه (ابن میثم) ،ج ،5ص308؛ مفردات نهجالبالغه ،ج ،2ص.797
 .49نهج البالغه نبراس السیاسه ،ص.217
 .50شرح غررالحکم ،ج ،4ص.378
 .51شرح حکم نهجالبالغه ،ص150؛ شرح نهج البالغه (ابن ابیالحدید) ،ج ،18ص.312
 .52وسائل ،ج ،14ص.237
 .53الکافی ،ج ،5ص.537

ْ َّ
ُ
َاهَّللَ َأغ ْرِتلاَ
َاهَّللَ َ ْامرأت ُ َفأ ْلننَعلَ َ
َ)5أ رَر ُجٌ َِه ِ َ
یاَالثناءَفقالَل َأ ُبوَع ْب ِلد ِ
بَع ْب ِد ِ
َّ
نَف ْدَأغ ْر ُِتلاَفثبت ْلوَفقلال َِهللََ
َاهَّللَ َ ِإ ِ َ
فالَال َفالَفأ ِغ ْرهاَفأغارهاَفثبت ْوَفقال َِه ِ َ
بَع ْب ِد ِ
ُ ُ
َلَ54.
ماَتق َ

در نگاه ابتدایی به نظر می رسد این روایت اثبهات تکهوینی غیهرت و نفهی تشهریعی آن را بیهان

می کند؛ زیرا «اغار» هرچن د در کتهب لرهت بهه معنهای تجدیهد فهراش و ازدواج مجهدد مهرد آمهده

است 55اما روشن اسهت کهه در بهاب افعهال معنهای متعهدی پیهداکرده ،در معنهای «بهرانگیختن
غیهرت» اسهتعمال شهده اسهت .درواقهع ازدواج مجهدد مصههدا اغهار اسهت نهه مفههو آن؛ بهه هههر
روی «برانگیختن غیرت» حتی اگر به معنای برانگیختن حسادت باشهد خبهر از وجهود تکهوینی
غیرت در زن میدهد و اال برانگیختن وصفی کهه در نههاد زنهان وجهود نهدارد معنهای قابهلقبولی

نیست.

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

موضوع حالل غیرتورز یده است و تشریعا چنین امری پسندیده نیست.

با این همه نگاه دقی تر چنین نتیجهای دربر ندارد؛ زیرا ممکن اسهت بهرانگیختن غیهرت یها

حسادت به این معنا باشهد کهه «او را در شهرایطی قهرار بهده کهه ایهن دو امهر عارضهی در وی پدیهد

آید» به هر روی داللت این روایت بر «غیرت تکوینی» تما نیست اما از آنجا که کمال اخالقهی
زن را در فقدان غیرتورز ی بیان نموده است میتوان گفت کهه داللهت بهر نفهی غیهرتورز ی در
قانون شرع دارد.

 .3-2روایات غیر دال بر اثبات یا نفی غیرت تکوینی و تشر یعی
ْ
ْ
ُ
َالهللادَفجهل ُ
َالهللادَو َعللىل َّ
َّ
لاد َّ
َالر ُجل ِلٌَأ ْنَیَ ْبللذلَمالل ُ َو َ
َالنن ِلاء ِج
ِ
لال ِج
َالرجل ِ
ِ
ِ َ)1إنَاهَّللَ تلبَعللىل َّ ِ
ْ
ْ
ُ
ىَمل ْلنَأأىَز ْو ِجهللاَو َ
دم ل ُ َل َّللِتَ َُیقتللٌ ِ َ
َاهَّللَو َِجهللادَاْل ْللرأ ِ َأ ْنَت ْص ل ِ رَعللىلَمللاَتللر ِ
َیَسلل َِی ٌِ ِ
غَ َْیر ِت ِ ََ56 .

صاحب وسائل الشیعه این روایت را در باب «عد جواز غیرت زنهان» ذکهر نمهوده اسهت ،امها

داللت آن بر نفی غیرت مشکل است .در انتهای روایت غیهرت مهردان و صهبر زنهان در قبهال آن

مطرحشده است؛ اما این فقره نی داللت روشنی بر نفی غیرت از زنان ندارد؛ زیرا اثبات غیهرت
برای مردان مستل نفی غیرت از زنان نیست و ممکن است ایهنکهه غیهرت زنانهه مطهرح نشهده

 .54همان.
 .55المصباح المنیر ،ج ،2ص458؛ القاموس ،ج ،2ص.178
 .56وسائل الشیعه ،ج ،20ص.157
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قابلتوجهی بهرای

است ،بدینجهت باشد که جهاد مرد در مقابل غیرتورز ی زن جهاد نف
ً
او نیست؛ زیرا مردان نوعا بهر زنهان تسهل داشهتهاند و جههاد حقیقهی آنهها در میهدان محار بهه بها

دشمن اس ت که باید از مهال و جانشهان در آن بگارنهد؛ امها زنهان کهه مهأمور بهه محار بهه نیسهتند،
باید در قبال غیرتورز ی نابجای شوهران خود صبر نموده و جهاد نف
َُّ
َُّ
َالرجالَف َلیٌَو َمن َّ
َ)2إ َّن َّ
ٌَ57.
َالنن ِاءَأفٌَو َأف َ
َالن ِ َ
ِ ِ
اجلََ ِمن َّ ِ ِ ِ
ِ

کنند.

این روایت نی توس صاحب وسائل در همهان بهاب ذکهر شهده اسهت .هرچنهد ممکهن اسهت

بتوان بها قهراین خهارجی و پهایرش ایهن امهر کهه غیهرتورز ی زنهان امهری ناشایسهت و در حهد کفهر
است و آنان را مستح جهنم می کند ،آن را نفی کننده غیرت محسوب کهرد ،امها صهرفنظر از

این قراین و بهه خودیخهود داللتهی بهر نفهی غیهرت نهدارد؛ بهه عهالوه ،بایهد بهه ایهن نکتهه نیه توجهه
نمود که اکثر زنان با مسأله ازدواج مجدد همسر خود مواجه نیستند؛ ز یهرا گ ارشههای معتبهری

وجود دارد که همواره مسأله ازدواج مجدد مردان در اقلیهت بهوده اسهت و در طهول تهاریخ اسهال
اکثریت مردان تو همسر بودهاند.

58

اینو میتوان در ضمن نمودار ذیل روایات پیشگفته را تقسیم نمود:

 .3جمعبندی مدلولی روایات

در بخش قبل روایاتی که بر غیهرت زنانهه داللهت داشهتند ،بهه حسهب مفههو بهه چههار دسهته
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 .57همان.
 .58شخصیت و حقو زن در اسال  ،ص.484

روایههات نفی کننههده غیههرت تشههریعی همههراه بهها اثبههات غیههرت تکههوینی و  .4روایههات نفی کننههده
غیرت تشریعی بهدون اثبهات غیهرت تکهوینی .دسهته سهو و چههار در حقیقهت مقیهد و مطله

هستند و روشن است که باید مطل را با مقید تفسیر نمهاییم .بنهابراین آنچهه از مجمهوع ایهن دو
ً
دسته نتیجه گرفته میشود ،ایهن اسهت کهه «زنهان تکوینها غیهرت دارنهد ،امها تشهریعا نبایهد بهه آن

ترتیب اثر بدهند» .روشن است که این نتیجه با دو روایتی که در دسهته دو قهرار دارد ،منافهاتی
ً
ندارد؛ اما با روایات دسته اول  -که غیرت را تکوینا از نهاد زن نفی می کنند  -تنهافی و تعهارض

بدوی دارند؛ زیرا در دسته اول سرشت زن بدون غیرت تکوینی است؛ اما در ایهن نتیجهه  -کهه
ً
بها مجمهوع روایههات از سهه دسههته دیگهر سهازگار اسههت  -زن دارای غیهرت تکههوینی اسهت و نهایتهها
ً
نباید تشریعا به آن ترتیب اثر بدهد .بنابراین دسته اول در یوطرف تعارض و سه دسته اخیر -
ً
و مخصوصها دسهته دو و سههو  -کهه متضهمن اثبههات غیهرت تکهوینی هسههتند  -در طهرف دیگههر

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

تقسیم شدند .1 :روایات نفی کننده غیرت تکوینی؛  .2روایت اثبات کننده غیرت تکهوینی؛ .3

واقع میشوند.

بههه نظههر میرسههد ایههن تعههارض قابلحههل اسههت و بهها تأمههل در داللههت دو روایههت ابتههدایی  -کههه

عمده دلیل برای نفی غیرت تکوینی در زنان هستند  -میتوان این تعارض را برطرف نمهود .بهه

هر روی در خصوص این دو روایت نکاتی قابلذکر است:

 )1این دو روایت از نظر سندی قابلقبول نیستند؛ زیرا روایهت اول مرسهل اسهت و عثمهان بهن

عیسی از اصحاب موسی بن جعفر

 59و واقفی ماهب بوده ،هر چنهد از ایهن اعتقهاد باطهل

بازگشهته اسهت 60.او ایهن روایهت را از بعهض اصههحابی کهه مجههول هسهتند ،از امها صههاد

نقل کرده است .در روایت دو نی «محمد بن علهی ابوسهمینه» وجهود دارد کهه فاسهد االعتقهاد و
مشهور به کاب بوده 61و ضعی

62دانسهته شهده اسهت .ایهن همهه در حهالی اسهت کهه در بهین

روایات اثبات کننهده غیهرت تکهوینی ،چنهانکهه گاشهت ،روایهت صهحیح (روایهت دسهته دو )

وجهود دارد؛ بهه عههالوه ایهنکههه روایهت اول از دسهته سههو  -کهه بههه قرینهه «کتهب» داللههت قطعهی بههر
«غیرت تکوینی» داشت  -نی با سندی مقبول از کتاب معتبر الجعفریات نقهل شهده اسهت .بهر
اسههاس ایههن نکتههه تعههارض سههالبه بههه انتفههای موضههوع خواهههد بههود؛ ز یههرا در یههو طههرف دو روایههت

 .59رجال الطوسی ،ص.360
 .60همان؛ رجال الکشی ،ج ،6ص.597
 .61رجال النجاشی ،ص.332
 .62رجال ابی داود ،ج ،2ص.507
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ضعی

دارند.

قرار داشته و در طهرف دیگهر چنهدین روایهت  -کهه موقعیهت سهندی برتهری دارنهد  -قهرار

 )2صرفنظر از سند ،داللت این دو روایت نیه محهل تأمهل اسهت؛ ز یهرا اسهتداللی کهه در آن

دو بیانشده است قابلنقض است .توضیح ،اینکه در این دو روایت غیهرت از زنهان نفیشهده
است (لی

الریره اال للرجهال  -ان ا لهم یجعهل الریهره للنسهاء) و بهه قرینهه پیونهدی کهه میهان

این نف ی و حکم شرعی تعدد زوجات در متن دو روایت (ان ا اکر ان یبتلیهن بالریره و یحل
للرجال معها ثالثا  -النه احل للرجل اربعا) صورت پایرفته است ،این نفی تکهوینی محسهوب
ً
شد؛ به گونهای که حاصل این پیوند را میتوان در استدالل مقابل بیهان نمهود :ا گهر زنهان تکوینها
غیهرت داشهته باشهند ،آنگههاه حکهم شهرعی تعههدد زوجهات حکیمانهه نیسههت ک امها احکها شههرع
ً
حکیمانه هستند = بنابراین زنان تکوینا فاقد غیرت هستند .این استداللی اسهت کهه برخهی از
اندیشمندان اسالمی نی مطرح نمودهاند؛ 63امها میتهوان در مقدمهه اول (صهررا) آن تردیهد نمهود؛

ز یهرا در توضههیح مالزمههه ایههن مقدمههه مطههاب بهها ایههن دو روایههت گفتههه میشههود کههه ممکههن نیسههت
خداوند از طرفی در تکوین زنان غیرت قرار دهد و از طرف دیگهر بهه مهردان اجهازه ازدواج مجهدد

بدهد و چنین چی ی با کرامت و حکمت الهی سازگار نیست؛ 64در حالی که میتهوان در مقها

نقض گفت که خداونهد متعهال بهه زن و مهرد «شههوت» نیه داده اسهت ،امها ههر دو را در برخهی از
مصهادی شهههوت نهههی کهرده اسههت .چههه اشهکالی دارد کههه خداونههد در تکهوین زنههان غیههرت قههرار

داده باشههد ،ام هها از آنههان کنت ههرل ایههن حال ههت درونههی را طل ههب نمههوده و خواس ههتار تههرک برخ ههی از
مصادی آن باشد؟ در خصوص غیهرت تکهوینی مهردان  -کهه تردیهدی در آن نشهده اسهت  -نیه

امر از همین قرار است و در لسان روایات آنان به رغم غیور بودن از غیرتورز ی در غیر محل آن

نهی شدهاند؛ 65به گونهای که باید باحالت درونی و نفسانی خود به مقابله برخی ند.
ً
ً
اساسا بسیاری از تکالی بر پایه همهین مخالفهت بها نفه شهکل می گیرنهد و کهامال متصهور
است که تکلیفی شرعی در عین اینکه با طبیعهت انسهانی سهازگاری نهدارد و مخهال

امیهال و

خواهشهای درونی اوست ،اما از باب تسلیم در قبال حکهم الههی در نظها تشهریع الز شهمرده
ً
شهود .اساسهها تکلیه بهه همههین جهههت تکلیه نامیههده شههده اسهت؛ ز یههرا فعلههی دارای مشههقت
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 .63ر.ک :المی ان ،ج ،4ص.177
 .64ر.ک :همان.
 .65وسائل الشیعه ،ج ،20ص.207

نمیتوان آن را دارای مشقت محسوب کرده ،نسخهای برای کمال انسان دانست؛ باالتر اینکهه
وقتی حکمی بیشتر مخال

و جهاد نف

با امیال درونی انسان باشد ،بیشتر موجبهات کمهال را فهراهم آورده

بیشتری را در پی داشته ،کمال بیشتری را برای انسان محق می کند.

 )3میتوان از نقض پیشگفته چشمپوشی نمود و داللت این دو روایت را به گونهای توجیهه

کرد؛ بدین صورت که نفی را در هر دو روایت «نفی تشریعی» محسوب کنیم و دست از داللهت

ایههن دو روایههت بههر «اثبههات غیههرت تکههوینی» برداشههته ،تعههارض آنههها را بههدوی محسههوب نمههوده و

بدین طری بین روایات جمع کنیم .به عبارت دیگر ،الز است سایر روایات را مفسر ایهن نفهی
محسوب کنیم و همانطور که در سایر روایت نفی تشریعی مطرح شده اسهت ،مقصهود از نفهی

در ایههن دو روایههت را نی ه تشههریعی بههدانیم .بایههد توجههه نمههود کههه ایههن نفههی تشههریعی نی ه اسههتدالل
ً
قویمی را ترتیب میدهد که نقضی بر آن وارد نیست؛ بدینصورت که :اگر زنان تشریعا مأمور به

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

ً
است 66و در صورتی که حکمی از احکا شرع کامال مطاب با طبیعت و غر یه ه انسهانی باشهد،

غی ههرت باش ههند ،آنگ ههاه حک ههم ش ههرعی تع ههدد زوج ههات حکیمان ههه نیس ههت ک لک ههن احک هها ش ههرع
حکیمانهه اسههت ک بنههابراین زنهان تشههریعا مههأمور بههه غیهرتورز ی نیسههتند ،بلکههه الز اسههت آن را

ترک نمایند .توضیح مالزمه مقدمه اول از این قرار است کهه نمیتهوان دو حکهم شهرعی را بها ههم

به شارع نسبت داد و خداوند کریمتر از این اسهت کهه ههر دو را تشهریع کهرده باشهد؛ ابتهدا ایهنکهه

«زنان باید  -نظیر مردان  -غیهرتورز ی کننهد» و در قبهال همسهر دو شهوهر خهود بهه غیرزدایهی و

مخالفت و  ...بپردازند و دیگر اینکه «مردان نی میتوانند همسر دیگری اختیهار کننهد» .روشهن

است که تشریع هر دو حکم حکیمانه نیست و ههر کهدا بهه نحهوی بها دیگهری سهازگاری نهدارد.

بنابراین آنچه مقصود دو روایت اسهت ،لهزو «ناسهازگاری بهین احکها شهرع» در فهرض ضهرورت

غیرتورز ی زنان است ،نه لزو «ناسازگاری بین حکم تکوینی و تشریعی».

بر اساس این نکته جمع صحیح بین صدر و ذیل روایت دو از دسته اول  -که در صدر آن

غیرت نفی شده و در ذیل آن غیرت اثبات شده اسهت  -نیه روشهن میشهود؛ ز یهرا نفهی نهاظر بهه

«نفههی غیههرت تشههریعی» اسههت و اثبههات نههاظر بههه «غیههرتورز ی بیرونههی» زنههان اسههت کههه نههوعی

حسادت محسوب می گردد.

 )4صرفنظر از اینکه استدالل موجود در دو روایت  -به تقریبهی کهه در نکتهه قبهل گاشهت

 نص در نفی تکوینی نیست و میتوان آن را به صورت تشریعی تبیین نمود .مهتن نفهی در ایهن .66المفردات ،ص.145
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دو روایهت نیه تههاب پهایرش نفههی تشههریعی را دارد؛ ز یهرا تعبیههر «لههی

الریهره اال للرجههال» و یهها «لههم

یجعهل الریهره اال للنسهاء» نهص در نفهی تکهوینی نیسههتند و میتهوان ایهن تعهابیر را نهاظر بهه تشههریع
محسهوب نمهود ؛چنهانکهه در خهود روایهت دو نیه از تعبیهر «لهم یجعهل للمهراه اال زوجهها» ،جعههل

تشریعی استفاده میشود؛ یعنی خداوند متعال اجازه تعدد همسر به زنان نداده است.

بهها توجههه بههه نکههات چهارگانهههای کههه بیههان شههد« ،نفههی غیههرت تکههوینی زنههان» مقهها اثبههاتی از

روایات نخواهد داشت .بنابراین تعارض ماکور منتفی می گهردد و میتهوان مجموعهه روایهات را

دال بر «اثبهات تکهوینی غیهرت و نفهی تشهریعی آن» محسهوب کهرد؛ یعنهی ههر چنهد در سرشهت و

نهاد زنان نسبت به شوهران غیرت وجود دارد ،اما زنان مسلمان  -که ایمانی سرشهار دارنهد  -بها

این امر به مبارزه برمیخی نهد و بهه دلیهل تسهلیم در مقابهل قهانون الههی و تحقه فوایهد اجتمهاعی

تعههدد زوجههات ،بههه مخالفههت بهها همسههر خههود  -کههه در واقههع بههه نههوعی حسههادت میانجامههد -

نمیپردازند.

برخههی از اندیشههمندان اسههالمی نی ه از مجموعههه روایههات همههین معنهها را برداشههت نمودهانههد.

محمد جواد مرنیه معتقد است:

زن نسبت به همسر دو شوهرش به حکم غری ه و فطرت غیرت میورزد .پ

اگر

صبر پیشه کند و با او به شایسهتگی رفتهار کنهد و بها فضهل خهود بهر شهوهرش منهت

گاارد ،بدون اینکه موجب غضب الهی شود ،اشکالی بر او نیست و گناهی را در
غیرتورز ی خود مرتکب نشده است ،بلکه در ن د خداوند متعهال و در نه د مهرد

دارای اجر و شایسته تقهدیر اسهت و ا گهر از حهدود الههی تجهاوز کنهد ،مرتکهب گنهاه

شده است.
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ً
در ایههن عبههارت ،ضههمن پههایرش غیههرت تکههوینی ،بههروز و ظهههور آثههار غیههرت تشههریعا ممنههوع

دانسته شده است؛ گویا زن جهاد نف

می کند و با میل طبیعی خهود بهه مخالفهت برمیخیه د

و از باب تسلیم در مقابل حکم الهی و تحق منافع اجتماعی حکم جواز تعدد زوجات به این
ً
امر تن میدهد .ایهن تحلیهل کهامال بها آنچهه از مجمهوع روایهات اسهتفاده گردیهد ،مطابقهت دارد و
شاید اینو بهتر بتوان پیا این روایت شری

را درک نمود که میفرماید:

ْ
غَ َْیر ُ َّ
َالن ُدََ...إ َّال ْ ُ
نَ.
ال َِم ْ ُهن َّ َ
َالنن ِاء
َاْل ْن ِلم ِ
ِ
ِ
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 .1آنچه از مجمهوع روایهاتی کهه در بهاب غیهرت زنهان وارد شهده و په از رفهع تعهارض بهدوی و
ً
جمههع ب هین آنههها بههه دسههت میآیههد ،ایههن اسههت کههه «غیههرت در فطههرت زنههان تکوینهها بههه ودیعههت
ً
گااشتهشده است ،اما تشریعا بر آنها الز است به آثار و لواز آن ملت نشوند».
 .2اصل وجهود غیهرت در سرشهت زنهان امهری ناپسهند نیسهت ،بلکهه الته ا بهه آثهار و لهواز آن
ً
تشریعا ناپسند است و اگر تع امل صحیحی با ایهن صهفت تکهوینی داشهته باشهند و بهه لهواز آن
ملت نشوند ،میتوانند از همین طر موجبات کمال و سعادت خود را فراهم آورند.

 .3غیرتورز ی نابجای زنان در خصوص ازدواج مجدد مردان هرچند امری تکوینی است،
ً
امهها تشههریعا بههه «حسههادت» مبههدل مههیشههود و گسههتره معنههایی غیههرت و ریشههه داشههتن غیههرت و

حسادت در «محبت» مجوز اطال غیرت بر «حسادت» و بالعک خواهد بود.
ً
 .4دیدگاه برخی اندیشمندان  -که بها اسهتناد بهه پهارهای روایهات ،غیهرت زنانهه را تکوینها نفهی

جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات

نتیجهگیری

کرده و آن را امری عارضی محسوب نمودهاند  -بها آنچهه از مجموعهه روایهات اسهتفاده میشهود،

سازگار نیست .روایات نفی کننده غیرت تکهوینی سهند مقبهولی ندارنهد و داللهت آنهها نیه محهل
تأمل است .البته می تواند با حمل آنها بر نفی تشریعی میان تما روایات منقول جمع نمود.
 .5نمی توان حکم تعدد زوجات را در صورت تکوینی محسوب نمودن غیرت زنان مخال

حکمههت الهههی دانسههت ،بلک ه ه حکمههت الهههی ایجههاب کههرده تهها زن بهها مخالفههت بهها ایههن حالههت
تکوینی و تحمل سختی آن به مراتبی از بندگی و قرب واصل گردد.
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