
  

  

  

  

  

  

  استيفای حق تأهل و كاركردهای اجتماعى آن

  *زاده حسين حسن

  چكيده 

طور  به  از ارضای جنسىمندی  معنای توانايى در تشكيل خانواده و بهره به ،استيفای حق تأهل

از افـراد جامعـه، بسـيار سـخت برخى استيفای اين حق در شرايط امروز برای  .مشروع است

فای حـق تأهـل دارای چـه كاركردهـای اجتمـاعى سئوال اين است كه اسـتي. گرديده است

است؟ برای پاسخ به اين مسئله، پس از ايضاح مفهومى بعضى از واژگان و  )نهان و آشكارپ(

بيان ذكر موارد بروز و ظهور حق تأهل، با استفاده از روش عقلى و نقلى، آثار اجتماعى آن 

مصـداق عـدالت  عنوان بـهگسـترش عـدالت جنسـى . 1: اين آثار عبارتنـد از. گرديده است

جلـوگيری از . 3 ؛مصداق تـرويج فضـايل اخالقـى عنوان بهترويج عفت اخالقى  .2 ؛فراگير

مصـداق  عنوان بـهتأمين امنيت روحى، روانى و عاطفى  .5 ؛حفظ نسل. 4رذيله شره جنسى؛ 

  .تأمين امنيت

 - است 9رامىگكه متفاوت با زمان پيامبر  - نحوه استيفای حق تأهل نيز در شرايط فعلى

ای از پيوست فرهنگى بـا هـدف  ارائه مجموعه ؛تعيين متولى خاص برای اين امر: عبارتند از

ُ شدن  شكسته رفع موانع قانونى تعـدد زوجـات و وضـع  و بح تعدد زوجات و ازدواج موقتق

  .تسهيل آنبرای قوانين الزم 

  ها كليدواژه

  .دواج موقتعزب، حق تأهل، كاركردهای اجتماعى، تعدد زوجات، از

                                                           
 h.hasanzadeh@isca.ac.ir  علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى يئتهعضو  *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

 ،سى قرار گرفتهروبيش توسط متفكران مورد بر نياز به جنس مخالف و تشكيل خانواده، كم

 نظـام حقـوق زن در اسـالمدر كتـاب  مطهـری اسـتادبار توسـط  اما اصطالح حق تأهل اولين

اعـم  - قيقىترديدی نيست كه وجود اين نياز در انسان مانند هر نياز ح. مطرح گرديده است

سو مسـتلزم حـق و از سـوی  های الهى است كه از يك از نعمت - از نيازهای مادی و معنوی

ديگر مالزم با تكليف است؛ مثًال آفريدگار عـالم نيـاز بـه مسـكن، غـذا، پوشـش، درمـان و 

 گوی اين نيازها را نيز مشخص بهداشت را در زوجه قرار داده است اما از سوی ديگر، پاسخ

: 31تـא، ج بی(اطعـام زوجـه  )336: 31تـא، ج بی(به همين جهت، نفقه مسكن زوجـه  .كرده است

ــאنی، (پوشــش او  )147 ــא، ج بی(دوا و درمــانش  )308: 8ق، ج1413שــهید ث و وســايل  )338: 31ت

دانـد و شـوهر را مكلـف كـرده اسـت ايـن  حق او مى )335: ھمאن(را  وی نظافت و بهداشت

: 8ق، ج1413שـهید ثـאنی، ( م نشوز زوجه تـأمين نمايـدحقوق را در شرايط خاص همچون عد

   .)242: 83ق، ج1409؛ שیرאزی، 93: 5ق، ج1403؛ שאفعی، 308

  های فراوانـى را بـر بنيـان  عدم وجود ضـمانت اجـرا بـرای اسـتيفای حـق تأهـل، آسـيب

  ترديـدی نيسـت كـه ديـن اسـالم . سازد بر پيكره جامعه اسالمى وارد مى ،خانواده و درنتيجه

  منـد  صـورت نظام به اصل چنين حقى توجه كرده و هم نحوه دسترسى به اين حـق نيـز به هم

  وجــود دارد؛ مهــم  7متــون دينــى اعــم از قــرآن، روايــات و ادعيــه معصــومين در منــابع و

  شــود ايــن اســت كــه  آنچــه از مجمــوع منــابع دينــى اســتفاده مى. اســتكشــف ايــن نظــام 

يعنـى اهتمـام خـانواده،  ؛گانه دارای اضالع سـه ضمانت اجرای دين برای استيفای حق تأهل

توجهى هر يك از اين اضـالع بـه ايـن امـر، آثـار  جامعه و حاكميت به اين مسئله است و بى

نيـز پنهـان برخـى مخربى را بر جامعه تحميل خواهد كرد كه بعضـى از آن آثـار، آشـكار و 

  .هستند

سـتيفای ايـن حـق در جامعـه صدد بررسى آثار استيفای حق تأهـل و عـدم ااين مقاله در

تـاكنون كسـى ايـن  ،با تتبعى كه نگارنده انجام داده .اسالمى و بالتبع در تمدن اسالمى است

موضوع را با كيفيتى كه در اين مقاله آمده، بررسى نكرده است؛ از اين جهت، مقاله حاضر، 

  .استنو و بديع 
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  شناسى مفهوم

  حق

بـه معنـای  ،هم وصفى است؛ از نظر مصدری هم در معنى مصدری و ،معنای لغوی واژه حق

وصـفى لحاظ  بـهو  )15: 2ق، ج1404فـאرس،  אبن(و ضد باطل  )262: 2، ج1368مصطفوی، ( ثبوت

 یديـر مقيـوجـود مطلـق و غ یز به معناين ،كه انكار آن روا نباشد ىموجود ثابت، وجود ثابت

منظـور،  אبـن( مـده اسـتتعـالى آ ذات اقـدس باری ىعنـي ؛د نشـده باشـدييتق یديچ قيكه به ه

  .)50: 10ق، ج1414

  : واژه حق در اصطالح، در دو معنای عام و خاص كاربرد دارد

و  حكم مطابق با واقـع را گوينـد كـه بـر اقـوال و عقايـد، ]حق[ ؛معنای اصطالحى عام: اول

حـق در معنـای  :انـد بعضـى گفتـه. )23: 1385 جـوאدی אملـی،( شـود مىان اطـالق يمذاهب و اد

: אنبیـא(» ْم بِـالَْحق كقاَل َرب احْ « :هم استعمال شده است؛ مانند» صدق«و » وجوب«و » هالك«

َ « و .)268: تא حאفظ، بی(حكم به هالك كن  !پروردگارا ؛)112 : صـאفאت(» نـا قَـْوُل َربنـايفََحق َعل

 دقو در معنـى ِصـ )268: تـא حאفظ، بی(پس فرمان پروردگارمان بر همه ما واجب گشت  ؛)31

» ذب باطـلكـالّصدق حّق و ال«: المثل يا ضربو . »حقّا قلت و قلت حقّا«: نيز مانند اين سخن

زيرا  ؛واژه حق در اين سه معنا نيست لاما در حقيقت اين به معنای استعما. آمده است )ھمאن(

 ما هالكت است و در مورد سـوم بـه معنـای مطابقـت در مورد اول به اين معنا است كه حقِ 

يعنـى حكـم مطـابق بـا  ؛ها به همان معنای اصطالحى عام اقع است كه برگشت آنصدق با و

َ «بنابراين،  .واقع است و در مورد دوم نيز همان معنای لغوی وصفى مراد است نا قَْوُل يفََحق َعل

  .يعنى قطعى است ؛پس فرمان پروردگارمان بر ما ثابت ؛»َربنا

ای  بـه معنـای قضـيه ،طالح خـاص فلسـفهاين واژه در اص ؛معنای اصطالحى خاص: مدو

و در اصطالح فقـه  )24: 1385אملی،  جوאدی( االمر باشد كه مطابق با واقع و موافق با نفساست 

از ســلطنت  ىت و برخــى نــوعيــف از ملكيای ضــع و اصــول، برخــى آن را بــه معنــای مرتبــه

اسـت و در  و در اصـطالح حقـوق، عبـارت از منفعـت آميختـه بـا قـدرت )ھمـאن(اند  دانسته

توانـد بـا  مىبـه قـانون كـه صـاحب آن  ىاسـت متكـ ىحـق، قـدرت: شـده تعريف آن گفتـه

برای واژه  .)25: ھمאن(گران مانع گردد يا از گرفتن ديآن را بستاند و  ،گرفتن از قانون كمك
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؛ ماننـد معانى ديگری هم ذكر شده است؛ مثل استعمال آن در معنای حظ و بهره و نصـيب ،حق

 )268: تـא حـאفظ، بی( »حق آن است ،مهر زن«و » تو حقى در اين نداری« :شود ه مىكه گفت اين

من نسبت بـه تـو در فـالن چيـز « :شود مىيا در معنای اولويت و سزاواری؛ مانند اينكه گفته 

اما در حقيقت ايـن دو معنـا نيـز بـه دو معنـای اخيـر از . )ھمאن(» يعنى سزاوارترم ؛احق هستم

  .گردد مىبرمعنای اصطالحى خاص 

ه واژه حـق، هـم در معنـای نكته مهمى كه در اينجا بايد به آن اشاره شود ايـن اسـت كـ

وقتـى گفتـه مـثًال استعمال شـده اسـت؛  )داشتن حق(و هم در معنای اثبات ) بودن حق(ثبوت 

مقصـود معنـای ثبـوتى آن اسـت امـا وقتـى گفتـه  ،خدا حق است، معاد حق اسـت: شود مى

مقصود معنای اثباتى آن است و اين ربطى به تقسيم حق به معنـای ، .. .حق زوجه و : شود مى

  .)27: 1385אملی،  جوאدی: כ.ر( زيرا هر دو معنا در منابع دينى وجود دارد ؛جديد و قديم ندارد

با توجه به تعاريف و نيز اسـتعماالت واژه » حق تأهل«در اصطالح » حق«مقصود از واژه 

ظ و بهره يك شخص نسبت داشتن است و آن عبارت از حَ  قيعنى ح ؛حق، معنای اثباتى آن

ظ و كه اگر به هر دليلى، سلطنت او بر ايـن َحـ ای گونه به ؛به چيزی و سلطنت او بر آن است

  .به او ظلم شده است ،بهره سلب شود

  تأّهل

، 1368مصـطفوی، ( هم به معنای زوجه مرد» اهل رجل«است و » اهل«ريشه تأّهل در لغت از 

؛ و )314: 5، ج1375طریحـی، (و هم به معنای اتباع و پيروان يك شخص آمده است  )169: 1ج

 :گويـد مىو عـرب وقتـى  )169: 1، ج1368مصـطفوی، ( اسـتكـردن  تأّهل بـه معنـای ازدواج

ها در  يعنى خدا در بهشت برای تو زوجى و اهلى قرار بدهد كه با آن ؛»آهلك اّهللاٰ فى الجنة«

  .)97: 1ق، ج1412אصفهאنی، رאغب (آنجا گرد هم آييد 

تشـكيل  ،از نعمت همسر و فرزند و بـه تعبيـر ديگـربودن  مقصود از واژه تأّهل برخوردار

   .)411: 1، ج1369مطهری، (خانواده است 

  حق تأهل

» حـق«بـا توجـه بـه تعريـف واژگـان . مركب در دو واژه حق و تأهـل اسـت ،حق تأهل
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است و آن عبـارت از نـوعى سـلطنت بـر حـظ و مقصود از حق تأّهل نيز مشخص  ،»تأّهل«و

سلطنت بر نعمت تشكيل خـانواده اسـت  ،مندی از نعمت همسر و فرزند و به تعبير ديگر بهره

چنـين حقـى همچـون . مشروع، بخشى از اين نعمت الهى اسـت صورت بهكه ارضاء جنسى 

ز حق كار، حق مسكن، حـق تعلـيم و تربيـت، حـق بهداشـت، حـق امنيـت و حـق آزادی، ا

  .)ھمאن(ن حقوق بشرى است يتر يلن و اصيتر يعىطب

داشـتن،  يك و همدلزه، حق همسر و شريعنى حق اشباع غريمرد،  يكحق تأهل براى «

عنـى حـق ي ؛نهـايزن، عالوه بـر همـه ا يكاما حق تأهل براى . داشتن است حق فرزند قانونى

  .)ھمאن(» داشتن است داشتن، حق پشتوانه عواطف حامى و سرپرست

  جردم

اسـت » مجرد«واژه  ؛آيد هايى كه هنگام بررسى مفهوم حق تأّهل به ذهن مى ازجمله واژه

و در قـرآن كـريم  شود مىاطالق » عزب«كه مستحق اين حق است كه در زبان عرب به آن 

ْ «. تعبيـر شـده اسـت» ايامى«از اين مفهوم با واژه  ْ   امىيـُحـوا اْألَ كَو َأن ـالِحكمِـن َن مِـْن يْم َو الص

ِ كبادِ عِ  ُ واِسـٌع َعلـيونُوا فُقَـراَء يكْم ِإْن كْم َو ِإمائ ُ مِـْن فَْضـلِِه َو اّهللاٰ مـردان و زنـان ؛ »مٌ يغْـنِِهُم اّهللاٰ

ر يـارتان را اگر فقك زان صالح و درستينكن غالمان و يد، همچنيهمسر خود را همسر ده بى

دهنده و  شيخداوند گشا .سازد از مىين دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى و تنگ

  .)32: نور( آگاه است

و به معنـای زن يـا » ميا«جمع  - بوده و مقلوب گشته است» ميايا«كه در اصل  - »ايامى«

: 7، ج1372طبرسـی، (كه قبًال ازدواج كرده باشد يا نـه  اعم از اين ؛است )عزب(همسر  مرد بى

 ق،1415؛ فـیض כאשـאنی، 113: 15جق، 1417 ؛ طبאطبـאیی،268: 2ق، ج1404؛ حسینی جرجـאنی، 220

  .)432: 3ج

  تكليف

  :در لغت به چندمعنا آمده است» كَلَف«شه ياز ر» فيتكل«واژه 

و شـخص  شود مىه در پوست چهره ظاهر كرنگى است  به معنای نقطه و خال تيره: يك

  .كند مىاز آن احساس مشقّت 
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ه اثـرش در كـنـد يف گويـلكجهـت ت آن به معنای ظهور اثر است و الزام شـاّق را از: دو

  . شود مىانسان ظاهر 

رد كـق يار تشـوكگرى را به آن يد ؛»رهيلفه غكا« :ص استيب و تحريبه معناى ترغ: سه

  .)137: 6 ق، ج1412قریשی بنאیی، (

آنهـا تـرين محورهـای  تعاريف متعـددی اسـت كـه مهم ،در اصطالح برای واژه تكليف

  :اند از عبارت

چيـزی را  ،تر قـرار دارد است از كسى كه در رتبـه پـايين كسى كه در مرتبه باالتر: يك

آن را در ايـن جملـه خالصـه  تـوان مىاراده كند و يا از انجام عملى كراهت داشته باشد كه 

  ؛)درخواست عالى از دانى(نمود 

اعـم از (دارای سختى و مشقت باشـد  ،چيزی كه اراده شده و يا مورد كراهت است: دو

خوردن چيزی كه موافق ) درخواست(اراده بنابراين، ؛ )يك عملدرخواست انجام يا ترك 

  .شود مىطبع انسانى است، تكليف شمرده ن

درخواست پدر از پسر برای اقامه نمـاز در بنابراين، ابتدائى باشد؛ ) درخواست(اراده : سه

  .است ىكه اراده اوليه بر انجام اين عمل از آن خدای تعال برای اين .گيرد زمره تكليف قرار نمى

ــار ــت آن :چه ــت اطاع ــه درخواس ــى ك ــت كس ــه - كننده اس ــر ب ــه از آن تعبي ــد  ك مري

خداونـد تعـالى، پيـامبر،  :ماننـد ؛واجب باشـد - شود مى) برانگيزاننده(يا باعث ) كننده اراده(

  . پدر و مالك

درخواسـتى را كـه بنـابراين، به مكلف اعـالم شـود؛ كننده  توسط اراده ،مورد اراده: پنج

؛ 113: 1363אبوאلصـאح حلبـی، ( شـود مىآن اطالع ندارد در زمره تكليـف قلمـداد ن مكلف از

  .)105: ق1411؛ علم אلهدی، 240: 1ق، ج1414؛ حمصی، 114: ق1406میثم،  אبن

  .)344: ق1422قאضی، ( درخواست موردنظر در حد اجبار و الجا نباشد: شش

  كاركرد اجتماعى

بـه معنـای انجـام يـك وظيفـه  Functioشه التينى از ري )Function(كاركرد، معادل واژه 

، 1336دھخـدא، ( خدمت و شـغل اسـت ،عمل ،هايى چون نقش است و معادل فارسى آن واژه

گـرفتن آن لـوم اجتمـاعى، در نظربهترين راه برای فهميدن اين واژه در ادبيات ع .)135: 39ج
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  . )167: 1385אسכیدمور، (ت كاركرد هر عملى، اثر آن اس ،بنابراين 1. يك اثر است عنوان به

  رخ نمايى و ظهور حق تأهل

جوش نيازهای حقيقـى صورت خود بهآفريده است كه  ای گونه بهآفريدگار جهان، انسان را 

. نياز به غـذا، پوشـاك و مسـكن :؛ مانندشود مىاش توسط بنيان خانواده و جامعه تأمين  اوليه

عـادی، ايـن حـق توسـط خـانواده و ور ط بـه  نياز به جنس مخالف از همين مقوله اسـت كـه

؛ شاهد اين سخن، پاسخ بـه ايـن نيـاز در جوامـع ابتـدايى و شود مىجامعه، مديريت و استيفا 

آيد كه اساسا طرح مسئله استيفای حق تأهل  رو، اين پرسش به ذهن مى ای است؛ از اين قبيله

ظهور حق تأهل   مينهى زدر گرو بررس ،پاسخ به اين پرسش ،رسد مى به نظر. ضرورتى ندارد

عادی از حقوق خـود  صورت بهگونه كه اشاره گرديد در شرايطى كه هر فردی  همان. است

سخن از استيفای حق، وجهى ندارد و مسئله حـق تأهـل نيـز از ايـن قاعـده  ،شود مىمند  بهره

ا ممكن و يـبه حقوق برای افراد جامعه يا غيراما در بعضى از مواقع، دسترسى . مستثنى نيست

 ،رسد به نظر مى. شود مىدر چنين شرايطى مسئله استيفای حقوق پررنگ . بسيار دشوار است

توضـيح . طبيعـى زنـان و مـردان مجـرد اسـتيط در مسئله حـق تأهـل، افـزايش غيراين شرا

گاهى افزايش زنان و مردان مجرد به خاطر افزايش جمعيتى است كه طبيعى بـوده و  ،كه اين

 شـود مىطبيعى خود را طى كرده و خطری برای جامعـه محسـوب ننيز روال سبب به همين 

در اين . ساله 30جمعيت در يك بازه زمانىشدن  مجردها به خاطر دوبرابرشدن  دوبرابر :مانند

اما اگر افـزايش مـذكور نـه بـه . ضرورتى برای طرح مسئله استيفای حق تأهل نيست ،حالت

طبيعـى قلمـداد شـده و باشد، افـزايش غيراطر عوامل ديگر خاطر افزايش جمعيت بلكه به خ

مشروع و طور  به  مديريت ارضای جنسى ،در چنين شرايطى .زند شاكله جمعيتى را به هم مى

ممكن و يا بسيار سخت غيراز طريق تشكيل خانواده برای بخش مهمى از افراد جامعه، عمال 

طريـق مشـروع  نـد ارضـای جنسـى را ازتوان مىخواهد بود و ترديـدی نيسـت افـرادی كـه ن

العمر از لذت مشروع يـا  داممحروميت ما :كند مىها تهديد  دو خطر مهم آن ،مديريت نمايند

  .دادن به فساد تن

                                                           
1. EFFect. 



  69  آن ىاجتماع یحق تأهل و كاركردها يفایاست

  

  همسر عوامل افزايش غيرطبيعى زنان و مردان بى

  افزايش ميانگين سن در اولين ازدواج. 1

ازدواج كشـور از  ميـانگين سـن در اولـين ،طبق آماری كه مركز آمار ايران ارائه داده است

االسف رو به افزايش گذاشته كه جـدول  گيری كرده و مع تفاوت چشم 1395تا  1345سال 

  .)https://www.amar.org.ir(زير حاكى از آن است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

سـالى  كه خطر عبور جمعيت از جوانى به ميـان افزايش ميانگين سن ازدواج عالوه بر اين

سبب محروميت بخشـى از افـراد جامعـه از حـق تأهـل  ،واقع در ،دارد سالى را در پى و كهن

  . كه حق ارضای جنسى مشروع، جزء آن است گردد مى

  افزايش سن خطر تجرد قطعى و سن تجرد قطعى يا مطلق. 2

  :شوند مىبه حسب سن به چند دسته تقسيم  افراد ازدواج نكرده

 29تـا  15ی مـردان و سـال بـرا 34تا  20افراد در سن ازدواج كه شامل طيف سنى : يك

  .شوند مىسال برای زنان 

سـال بـرای  34افرادی كه در خطر تجرد قطعى قرار گرفته و در طيف سـنى بعـد از : دو
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  .سالگى قرار دارند 50سال برای زنان تا سن  29مردان و پس از 

و  50ــ45معموال از گروه سنى « ،كسانى كه در سن تجرد قطعى يا مطلق قرار دارند: سه

   .)70: تא زאده، بی ؛ אمین57: 1379אمאنی، (شود  مىسنين تجرد قطعى خوانده  54ـ50

سن تجرد قطعـى  ،با ايسنا وگو گفتشناسان كشور در  پور از جمعيت دكتر شهال كاظمى

ايـن . ساله كشور مجردنـد 39تا  35درصد زنان  10: گويد مىسال دانسته و  40برای زنان را 

 ،سـاله 49تـا  45درصد، در گروه سنى  6.8 ،ساله 44تا  40در حالى است كه در گروه سنى 

 .درصد مجرد هستند كه معتقدم اين رقم بااليى اسـت 3.1ها نيز  ساله 54تا  50درصد و  4.4

افـزايش  نيـز در حـال 90شناس در ادامه با بيان آنكه نرخ تجرد قطعى زنان در سال  اين جمعيت

اسـت؛ بـه  90بيش از سـال  95طعى زنان در سال نرخ تجرد ق ،با اين حال: بود، تصريح كرد

درصـد  3.4ها،  سـاله 44تـا  40درصد  4سال،  39تا  35درصد زنان  9.1، 90طوری كه در سال 

: گويـد مىايشـان  .ساله كشـور مجـرد بودنـد 54تا  50درصد از زنان  2.2ها و  ساله 49تا  45

 426دارای تجـرد قطعـى هسـتند، سال كشور كه  40، جمعيت زنان باالی 95براساس آمار سال 

سـال كشـور بـيش از  10درصد كل جمعيت زنان مجرد باالی  5حدود  ،در واقع .هزار نفراست

 )/https://www.isna.ir/news/96050301537( گيرند سال دارند كه در گروه مجردان قطعى قرار مى 40

بـا بُعـد  از دو ،كسانى كه در سـن خطـر تجـرد قطعـى و سـن تجـرد قطعـى قـرار دارنـد

  ؛مواجه هستندمحروميت 

آيد تا جايى كـه درصـد ازدواج در گـروه سـنى  ها پايين مى درصد ازدواج آن: اولبُعد 

سـد  ر درصـد مـى 3تـا  2طوری كه در مورد زنـان در حـد  به ؛تجرد قطعى بسيار پايين آمده

  .)70: تא بی ،زאده אمین ؛57 :1379אمאنی، (

سـرאیی، ( از دو عامل اصلى در تغييـرات جمعيـت اسـتكه يكى  1ميزان باروی: ومدبُعد 

  .آيد پايين مى )125: 1391

                                                           
معنای اين سخن ايـن اسـت كـه . شود  رفتار تجربى، واقعى يا بالفعل فرزندآوری جمعيت اطالق مىباروری به . 1

ثانيـا، . های جمعـى اسـت های بـاروری شـاخص اوال، باروری يك پديده جمعى است نه فردی، يعنى شـاخص

سـرايى، (آوری شود نه به امكان بـالقوه فرزنـد باروری به رفتار تجربى و بالفعل فرزندآوری جمعيت اطالق مى

1391 :126.( 
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 ،سـال قـرار دارنـد 50تـا  29يعنـى از  ؛يى كه در خطر تجـرد قطعـىها زنميزان باروری 

و از سـويى كـاهش ميـزان  )139ـ137: ھمאن( كمتر است 29تا  15ی در طيف ها زنبه نسبت 

  . است فرزندآوری از عوامل قطعى كاهش جمعيت

احوال كشـور  مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتـى سـازمان ثبـت آماری را كه اخيرا

ايشـان . بيانگر افزايش افراد در خطر تجرد قطعى و نيز تجرد قطعى و مطلق است ،ارائه كرده

از ميان كليه افرادی كه در خطر تجرد قطعى : كردنداعالم  با خبرگزاری ايسنا وگو گفتدر 

تـا سـن  ها زنسال برای  29و پس از  مردهاسال برای  34و در طيف سنى بعد از  قرار گرفته

مجمـوع يـك در هزار زن و  980هزار نفر از مرد و تعداد  320تعداد  ،سالگى قرار دارند 50

ورود بـه سـن  از سن متعارف ازدواج در كشور عبـور كـرده و در خطـرنفر هزار  300ميليون و 

خطر تجـرد معرض  مردان دراز ها تقريبا سه برابر بيشتر  زن ،اين ميان در. تجرد قطعى قرار دارند

هـزار  90هـزار مـرد و  62 ،و از ميان افرادی كه در سن تجرد قطعى قرار دارند قطعى قرار دارند

هـزار نفـر  152 مجموعاً  يعنى ؛اند سالگى ازدواج نكرده 50زن در كشور وجود دارند كه تا سن 

  .)isna.ir/news/93031707838/14-15( طعى قرار دارندزن و مرد در سن تجرد ق

افزايش مجردانى كه در سن خطر تجرد قطعى يا تجرد قطعـى و  ،در يك جامعه اسالمى

از جهـات  ،انديشـى نشـود زنگ هشداری اسـت كـه اگـر بـه موقـع چـاره ،مطلق قرار دارند

كاهش باروی و در نتيجه كاهش جمعيت مسـلمانان، يكـى  .پذير خواهد بود لف آسيبمخت

نسبت  ،گيرند در هر صورت كسانى كه در اين سنين قرار مى. ی آن استجدّ های  از آسيب

گروه ديگری نيـز هسـتند كـه يـا  ،عالوه بر اين. به استيفای حق تأهل با چالش مواجه هستند

در مجموع  ،از اين تعداد .كنند مىمجردی زندگى  صورت بهخاطر فوت همسر و يا طالق  به

هزار نفر مرد و  214ی سنى در اثر فوت همسر و ها گروههزار نفر در كليه  300دو ميليون و 

  .كنند مىمجرد زندگى  صورت بههزار نفر زن براثر طالق  440

راسـاس ب ؛به گفته مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتـى سـازمان ثبـت احـوال كشـور

ها در كشور در سـه گـروه افـراد در سـن ازدواج كـه  نكرده جمع كليه ازدواج ،آخرين آمار

 12اند، افراد در سن خطر تجرد قطعى و افراد در سن تجرد قطعى برابر  هرگز ازدواج نكرده

هزار نفر آمـار كليـه مجـردين  992ميليون و  14 ،هزار نفر است و در مجموع 692ميليون و 

  .)ibid( تدر كشور اس
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  ی آماده ازدواجها زنفزونى . 3

جزء  ،ازدواج ذكر شده است؛ بعضى از اين عوامل ۀی آمادها زنچند عامل برای فزونى 

بودن  سن قـانونى ازدواج مـردان و پـايينبودن  باال :مانند .آيد حساب مى قوانين يك جامعه به

رونـد  طبيعى و قهری به شمار مـى و بعضى ديگر )69: تא بی زאده، אمین( سن قانونى ازدواج زنان

: دو ؛)402: 1 ،مطهـری(دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است  :يك :كه عبارتند از

چه شمار جنس مرد در اگر«توضيح اينكه  .شتر استيتلفات جنس مرد از تلفات جنس زن ب

ين مـرد هنگام زايش بيش از جنس زن است و اين از آن روی است كه شـمار بيشـتری جنـ

ميـر جنينـى نيـز در و در برابـر ايـن چگـونگى، ميـزان مرگ ، اماشود مىنسبت به زن تشكيل 

جنس مرد بيش از جنس زن است و در سراسر زندگى نيز ميرش مردان بـيش از زنـان روی 

شـغل و فعاليـت  ،مردان حساسيت بيشتری در برابـر بيمـاری دارنـد و ثانيـاً  زيرا اوالً  دهد؛ مى

 مردهـا ،و ثالثـاً  )33: 1381אשـفته تهرאنـی، (» تر و بيشتر با خطر روبرو استنگينروزانه آنان س

: تـא بی زאده، אمـین( بيشتر با خطر مرگ روبـرو هسـتند ،به همين جهت كنند؛ مى مهاجرتبيشتر 

69(.  

واسـطه  هجـه تلفـات مـرد بـيهـا كمتـر از زنـان و در نت مقاومت مرد در برابـر بيمـاری :سه

 X رومـوزومكدليـل علمـى ايـن مطلـب ايـن اسـت كـه . شتر استيات زن بها از تلف یماريب

طـول عمـر زن ] لـذا[تر است؛  یمربوط به جنس نر قو Y روموزومكمربوط به جنس ماده از 

ارى از يشـتر و مقـاومتش در برابـر بسـي، حـد متوسـط عمـر زن از مـرد بدرازترنسبت به مرد 

  .)519: 1383שیبلی ھאید، (شتر است يامراض از مرد ب

آماده ازدواج، برای زنـان توليـد  فزونى زنانِ  ،مردان آماده ازدواج و در نتيجهشدن  كمتر

كه هر حقى در دل خود وظيفه و تكليفى را نيز بـه همـراه دارد،  و با توجه به اين كند مى حق

فـه چـه كسـى اسـت؟ شـهيد اعطای اين حق به زنـان آمـاده ازدواج وظي سؤال اين است كه

و در  )411: 1ج، 1369مطهـری، (داند  جا اجتماع را مسئول تأمين حق تأهل مى مطهری در يك

يك واجب كفايى، متوجـه همـه مـردان و زنـان متأهـل  عنوان بهاين تكليف را  ،جای ديگر

ثيـر نفـوس، بايـد خاطر نجـات اجتمـاع از فسـاد و فحشـا و نيـز خـدمت بـه تك داند كه به مى

  .)442 :نھمא(گذشتگى نمايند فداكاری و از خود

جهت قابل تأمل است كه دين در مسأله استيفای حـق، تنهـا از اين  ریمطه استادسخنان 
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الهـى تعبيـه شـده  ی استيفای حقوق نيز در ديـنِ ها راهبلكه  كند مىبه بيان حكم الهى بسنده ن

ون سـاير حقـوق بشـری كـدام سخن اين است كه راه قطعى استيفای ايـن حـق همچـ. است

نيست كه اين وظيفه بر عهده اجتماع و مردان و زنان متأهل نيز است؛  چه ترديدیاگر. است

و در كـافى نيسـت رف بيان تكليف، بدون ضمانت اجرای الزم برای عمل به تكليف، اما صِ 

  . ای بيش از وضعيت موجود نخواهد داشت شرايط موجود، نتيجه

م توجـه بـه حـق ی اعالميه جهانى حقوق بشر را عديكى از اشكاالت جدّ  مطهری استاد

م ملـى، حـق كمحا  ت، حق رجوع مؤثر بهيتأهل، در كنار ساير حقوق مثل حق آزادى و امن

ت، حـق كيـت، حق آزادى ازدواج با اهل هـر نـژاد و مـذهب، حـق ماليتابع كت و تريتابع

ايـن . )411: ھمـאن( دانـد و فراغت، حق آموزش و پرورش مـىه، حق استراحت يل اتحادكيتش

سـری از  يـككردن  درست است؛ ولى مشـكل جوامـع بشـری، رديـفسخن در جای خود 

اعالميه جهانى حقوق بشـر از ايـن طريـق، تـاكنون چـه . حقوق بشر در كنار يكديگر نيست

 است؟ مشكل جامعـه بشـری، اسـتيفای ايـن حقـوق اسـت و كردهجامعه بشری كاری برای 

ومــت دينــى ترديــدی نيســت كــه اســتيفای ايــن حقــوق در سراســر عــالم، متوقــف بــر حك

  .است )عج(مهدوی

  علت اصلى محروميت از حق تأهل

كارشناسان معموال مسائل اقتصادی و مسكن و بعضى هم مسـائل فرهنگـى را علـل كـاهش 

است آن اين مطلب  ۀنتيج )http://jamejamonline.ir/online/1228460510725631517(دانند  مى  ازدواج

طيـف زيـادی از افـراد جامعـه از حـق شـدن  برخوردار ،كه برای افزايش ازدواج و در نتيجه

الجملـه درسـت  اين سخن اگر فى. ای جز حل مسائل اقتصادی و فرهنگى نيست تأهل، چاره

ايجـاد  ،نيـاً مسائل اقتصادی محدوديتى ندارد؛ ثا ،زيرا اوالً  ؛درست نيستطور كامل  به ،باشد

بـه نظـر . مانع در برابر هجوم فرهنگ فاسد غربى در عصر حاضر كـاری بـس دشـوار اسـت

كه  سخن گفتن از اين. رو تعادل عرضه و تقاضای ازدواج استرسد حل اين مسئله در گِ  مى

كارهـای تقليـل  ؛ بلكه بايـد دنبـال راهكند مىهى را باز نرِ گِ  فعالً  ،چرا عرضه زياد شده است

فردی دارد كه همانـا  عادل در اين مسئله، راه منحصر بهدين الهى برای ايجاد ت. تعرضه گش

  .استتعدد زوجات و ازدواج موقت با شرايط خاص 
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  استيفای حق تأهل

  :استيفای حق تأهل از چند جهت قابل بحث است

  استيفاكننده  .1

تأكيد ند و همسر در رأس استيفاكنندگان حق تأهل هست ترديدی نيست زنان و مردان بى

مؤيد همين مطلب است؛ بديهى است نيـاز بـه  ،بعضى از روايات بر ارزش و فضيلت ازدواج

قرار داده اسـت و او است كه خدای تعالى در ضروری انسان ازدواج همچون ساير نيازهای 

نياز به غذا كه اگر انسان بدون هـيچ دليـل مانند  ؛آدمى حق ندارد خود را از آن محروم كند

گوی آن  در نزد خداوند مسئول است و بايد پاسخ ،نقلى، خود را از آن محروم كندعقلى و 

را در زمينـه  خـود ای به هر دليل، قـادر نيسـتند حـق اين است كه عدهاينجا بحث البته  ؛باشد

آيد اين است كه اين حـق بـر دوش  چه از منابع دينى برمى آن. تشكيل خانواده استيفا نمايند

  :سه ضلع جامعه است

  خانواده .1ـ1

سـه چيـز را  9رسول خـدا. نقش خانواده در استيفای حق تأهل، واضح و آشكار است

َحـق الَْولَـِد «: ها ازدواج فرزند در زمان بلـوغ اسـت داند كه يكى از آن حق فرزند بر پدر مى

ُجُه إِ  ُمُه الْكتَابََة َو يَزوُن اْسَمُه َو يَعل سه چيز حق فرزند بر پدرش« ؛»َذا بَلَغَعلَى َوالِِدِه ثََالثٌَة يَحس 

، 1375فتאل نیשـאبوری، (  »زمانى كه بالغ بشود او اب نام نيك، تعليم كتابت و تزويجانتخ :است

  .)369: 2ج

  جامعه دينى .2ـ1

تعبيه گرديده است كه در صورت اجرای دقيق آن، حق هيچ كس  ای گونه بهقانون الهى 

هر دليلى نتوانست حق فرزند را در اين زمينه اسـتيفا نمايـد،  اگر خانواده به. شود مىپايمال ن

روايات متعددی مؤيد اين مطلب . اين وظيفه بر دوش عموم افراد در يك جامعه دينى است

  :است مانند

ــ« َ ــفََع ب ــفَاَعاِت َأْن تَْش ــيَأفَْضــُل الش َ ــيَن اثْن ِ  ىِن فِ َ ياحٍ َحتــى كــن ُ ب ــَع اّهللاٰ ــايْجَم برتــرين « ؛»نَُهَم
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» كـه خداونـد بـين آن دو جمـع كنـد بين دو نفر در ازدواج است تا اينوساطت  ،ها اعتشف

َج َأْعَزَب « يا )331: 5ق، ج1407כلینی، ( ْن كَمْن َزو م
َ ياَن مِ ُ َعز َو َجل ِإل  ؛»اَمـةِ يْوَم الْقِ يـِه يـنُْظُر اّهللاٰ

» توجـه خواهـد كـردكسى كه برای عزب همسر اختيار كند خداوند در روز قيامـت بـه او «

ِ يثََالثٌَة «: همچنين در روايتى آمده است كه .)ھمאن( لوَن بِظِل َعْرِش اّهللاٰ
ُه يْستَظِ ْوَم َال ظِل ِإال ظِل

َج َأَخاُه الُْمْسلَِم َأْو َأْخَدَمُه َأْو  سه نفر هستند كـه در روز قيامـت تحـت « ؛»تََم لَُه ِسّراً كَرُجٌل َزو

مردی كه برای برادر مسـلمانش همسـر اختيـار كنـد يـا بـرايش  :قرار دارند سايه عرش الهى

َو َمـْن َعمِـَل «و نيـز  )341: 1، ج1362بאبویه،  אبن(» خدمتكار بگيرد و يا اسرارش را كتمان نمايد

َ يتَْزوِ  ىفِ  َ يجٍ ب َ يِن َحتى يَن ُمْؤمِن ُ َألَْف َألِْف اْمَرَأةٍ يْجَمَع ب َجُه اّهللاٰ اْمَرَأٍة كِن يمَِن الُْحوِر الْعِ  نَُهَما َزو ل

ياقُوٍت َو كاَن لَُه بِكل ُخْطَوٍة َخَطاَها فِى َذلِك َأْو كلَِمٍة تَكلَم بَِها فِـى َذلِـك قَْصٍر مِْن ُدر َو  ىفِ 

كه  نكسى كه برای تزويج بين دو مؤمن تالش كند تا اي« ؛»َعَمُل َسنٍَة قِياٍم لَيلَُها َو ِصياٍم نََهاُرَها

آورد  خداوند هزار هزار زن از حورالعين به ازدواج او درمـى ،ها را به هم برساند آن خداوند

ر اين راه بردارد يا سخنى كه هر زنى در قصری از ُدّر و ياقوت است؛ و برای هر گامى كه د

، ھمـو(» شود مىداری برايش نوشته  داری و روزه باره بگويد عمل يك سال شب زنده در اين

  .)288: ق1406

 حكومت دينى. 3ـ1

تنهـا بـه  ؛انـد دين برای استيفای حقوق كسانى كه به هر دليل از حق خـود محـروم شـده

 ،تـرين ابـزار ديـن اسـت بلكه با ابزار حكومت كه كارآمدترين و مهم كند مىتوصيه اكتفا ن

 تـرين وظـايف ترديدی نيست كه اجرای عـدالت از مهـم. كند مىحقوق محرومين را استيفا 

ناپذير  حكومت در استيفای حق تأهل اجتناببه همين دليل، ضرورت ورود  .حكومت است

های قدرت و تـدبير، قـادر اسـت حقـوق ايـن  حكومت به خاطر برخورداری از مؤلفه. است

بـه داليـل و  تـوان مى ،عـالوه بـر ايـن دليـل .ی گوناگون استيفا نمايـدها شيوهاشخاص را به 

  .»و انكحوا االيامى«عموم آيه  :د، مانندمؤيدات ديگر نيز استناد كر

ای  بـاره آيـه قدر مهم اسـت كـه خداونـد در ايـن ها در دين الهى آن مسأله ازدواج عزب

ْ «: فرمايد مىخاص نازل كرده و  ْ   امىيُحوا اْألَ كَو َأن الِحكمِن كَن مِـْن عِبـادِ يْم َو الص ِ ْم كْم َو ِإمـائ

ــراَء يكِإْن  ــوا فُقَ ُ ُ يون ــنِِهُم اّهللاٰ ــغْ ــٌع َعل ُ واِس ــلِِه َو اّهللاٰ ــْن فَْض ــى« ؛ »مٌ ي مِ ــان ب ــردان و زن ــر  م   همس
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كارتـان را اگـر فقيـر و  را همسـر دهيـد، همچنـين غالمـان و كنيـزان صـالح و درسـتخود 

دهنـده و  خداونـد گشـايش ؛سـازد نياز مى تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

  .)32: نور( »!آگاه است

اند مقصـود، مردانـى هسـتند  مخاطب اين آيه چه كسى است؟ بعضى گفتهكه  باره ايندر

گويند آيه، وصـيت بـه اوليـاء عـزب  مى بعضى )432: 7جتא،  שیخ طوسی، بی( كه واليت دارند

اء و يـبرخـى آن را خطـاب بـه اول )354: 1جق، 1419صאدقی تهرאنـی، (سپس به خودشان است 

و برخـى مخاطـب آن را همـه  )83: 14ج ق،1398ی، نجفی خمین(اند  سرپرستان مسلمانان دانسته

  .)420: 5جق، 1424مغنیه، (دانند  مسلمانان مى

پـدر و  :ترديـد شـامل بى ،مخاطب آيه در نظر بگيريم عنوان بههر يك از نظرات فوق را 

بخشـى از افـراد جامعـه  عنوان بـهپرست خانواده، مؤمنين عادل عنوان ولى عزب و سر بهمادر 

» ولى من ال ولى له« عنوان بهان در دين پذيرفته شده است و نيز حاكم دينى ش كه حق واليت

  .)334: 22تא، ج صאحب جوאھر، بی( شود مى

ارتبـاط بـا بحـث مـا  اند كـه بـى ات ديگری نيز بحث كردهباره اين آيه از جهمفسران در

عضـى آن را امر وجوبى اسـت يـا نـدبى؟ ب» انكحوا«آيا مقصود از امر به  ؛كه نيست مانند اين

ق، 1420فخـر رאزی، (برخـى ديگـر آن را امـر وجـوب  )220: 7ج، 1372طبرسی، (امر استحبابى 

و  )354: 1جق، 1419صـאدقی تهرאنـی، ( دانند و بعضى اعم از وجوب و استحباب مى )368: 23ج

كـه در ازدواج،  بـا توجـه بـه ايـن )بـه אزدوאج درאوریـد(» انكحـوا«كه مقصود از عبارت  يا اين

هـای مـالى؛  سـاختن مقـدمات ازدواج از طريـق كمـك است، فـراهميت طرفين، شرط رضا

مכـאرم שـیرאزی، (همسر مناسب، تشويق به ازدواج و وساطت در اين مسـأله اسـت كردن  پيدا

صـאدقی (كه مقصـود از نكـاح، شـامل نكـاح دائـم و منقطـع اسـت  و يا اين )457: 14ج، 1374

  .)354: 1جق، 1419تهرאنی، 

  9پيامبر سيره عملى

بـاره  حضـرت بـا اهـداف مشـخص در ايـن مواردی هسـت كـه آن 9در سيره رسول خدا

در  9پرواضح است ورود پيامبر. دخالت كرده و اشخاصى را وادار به ازدواج نموده است

حـاكم  عنوان بهاش بلكه به خاطر شخصيت حقوقى و  شخصيت حقيقىسبب موارد نه به  اين
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صيت حقوقى نيز واليت و تصرف در شئون زندگى و امور دينى بوده است و الزمه اين شخ

 9اختصـاص بـه پيـامبردليـل، به همين . )119: 13جق، 1404حسینی ھمدאنی، ( مسلمانان است

 و مجتهد جامع الشرايط نيز چنين واليتى را بـر مؤمنـان دارنـد :معصومين ،اينبنابر. ندارد

  .)505: 10ج، 1378طیب، (

در مسئله ازدواج اشـخاص دخالـت كـرده  9گرامى اسالممواردی كه پيامبر برخى از 

از دسـترس احتمـاالً مـوارد ديگـری نيـز بـوده كـه برخـى از البتـه  ؛به شرح زير است ،است

  .مورخان دور مانده است

  .بن حارثه به ازدواج زينب با زيد 9دستور پيامبر: يك

اشـاره گرديـد گونه كـه  اگرچه رضايت طرفين در ازدواج شرط ازدواج است؛ اما همان

  جريـان . شرايطى نيز وجود دارد كه طـرفين ازدواج بايـد ملتـزم بـه امـر حـاكم دينـى شـوند

 نقـل بعضـى ازبـر اسـاس . دستور پيامبر به ازدواج زينب با زيد نيـز از همـين شـرايط اسـت

حارثـه  بـن را برای زيد - جحش زينب بنت - مه خوددختر ع 9مفسران هنگامى كه پيامبر

خواستگاری نمـود، نـه عبـداّهللاٰ جحـش و نـه دختـرش زينـب، ) ه آن حضرتبرده آزادشد(

   دو ركــن اساســى در رضــايت ازدوج ،بنــابراين. يــك بــه ايــن وصــلت راضــى نبودنــد هــيچ

كـه  - به طـوری كـه زينـب. مخالفت كردند 9با درخواست پيامبر )و دختر رضايت پدر(

. زنـان قـريش هسـتم ترين كامـلچگونه راضى باشم درحـالى كـه : گفت - زيبا و سفيد بود

گـاه خـدای  آن .)491: 3جق، 1423بلخـی، ( اما من به اين كار راضـى هسـتم: فرمود 9پيامبر

ُ َو َرُسـولُُه َأْمـراً «: فرمـودتعالى ايـن آيـه را نـازل    َو مـا كـاَن لُِمـْؤمٍِن َو ال ُمْؤمِنَـٍة ِإذا قََضـى اّهللاٰ

َ َو َرُسولَُه فَقَْد َضل َضـالالً ُمبيَو َمْن  َأْن يكوَن لَُهُم الِْخيَرُة مِْن َأْمِرهِمْ  زمـانى كـه « ؛»نـاً يعِْص اّهللاٰ

ــا ــدارد ت ــار ن ــانى اختي ــا ايم ــرد و زن ب ــيچ م ــد، ه ــرى را الزم بدانن ــامبرش ام ــدا و پي ــا  خ   ب

   آن مخالفت كن و هر كس خـدا و رسـولش را عصـيان كنـد، بـه ضـاللتى آشـكار گرفتـار

  .)36 :אحزאب( »شده است

ُ َو َرُسولُُه َأْمـراً (كه مقصود از قضای به امر  ندرباره اي چيسـت، مرحـوم عالمـه  )قََضى اّهللاٰ

داند نه حكم تكوينى، ولـى معتقـد اسـت  طباطبايى هر چند قضای خدا را حكم تشريعى مى
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مقصود از قضای رسولش، تنها بيان حكم تشـريعى نيسـت بلكـه دخـل و تصـرف او در هـر 

ست و اين تصرف نيز به خاطر واليتى است كه خدای تعـالى شأنى از شئونات بندگان خدا ا

و حكـم  بعضى هم آن را به معنای الزام. )321: 16جق، 1417طبאطبאیی، (برايش قرار داده است 

  .)428: 1جق، 1419سبزوאری نجفی، (اند  دانسته خدا و رسول

  به ازدواج جويبر با زلفا 9دستور پيامبر: دو

به جويبر افتاد  9آميز پيامبر روزی نگاه دلسوزانه و رحمت« :كند مىمرحوم كلينى نقل 

كردی كه هم به سبب او عفت جنسى پيشـه  كاش با زنى ازدواج مى ای !ای جويبر: و فرمود

پـدر و  !ای رسـول خـدا :جويبرگفـت. شـد مىكار تو در دنيـا و آخـرت  كرده و هم كمك

قسم من نه حسب و نسبى دارم و مادرم فدايت؛ كيست كه به من رغبتى داشته باشد؛ به خدا 

ای : فرمـود 9رسـول خـدا. كدام زنى حاضـر اسـت بـا مـن ازدواج كنـد ؛نه مال و جمالى

كسانى را كه در جاهليت شـريف بودنـد پـايين و كسـانى را  ،خداوند به سبب اسالم !جويبر

خر شريف و عزيز را ذليل و ذليل را عزيز گردانيد و نخوت جاهليـت و تفـا ،كه پايين بودند

امروز مردم از سفيد، سياه، قريشـى، عـرب و عجـم . به عشيره و برتری به نسب را از بين برد

تـرين مـردم در نـزد  ل آفريـد و محبـوبهستند و خداونـد نيـز آدم را از گِـ 7همه از آدم

كـس از مسـلمانان را  هـيچهاست و مـن  ترين آن تقویترين و با وند در روز قيامت مطيعخدا

ای : سپس فرمود. تر از تو به خداوند است تر و مطيع انم جز كسى كه باتقوید نمى برتر از تو

مـن  :و به او بگو - كه از اشراف بنى بياضه از نظر حسب است - برو نزد زيادبن لبيد !جويبر

بايد دخترت ذلفا را به عقد مـن درآوری : فرمايد مىفرستاده رسول خدا هستم و رسول خدا 

 .مفصل در كتب روايـى و تـاريخى آمـده اسـتطور  به  اين مطلب. )340: 5ق، ج1407כلینی، (

لبيد با اين وصلت مخالف بود امـا بـه دسـتور رسـول  بن كه زياد به رغم ايننتيجه آن شد كه 

  .ددخترش ذلفا را به عقد جويبر درآور 9خدا

  7سيره عملى اميرالمؤمنين على

كـه مـردی را كـه بـا  ايـن نـى بـرروايتى را ذكر كرده است مب کافیمرحوم كلينى در كتاب 

ای  گونـه به آن حضرت بر دسـتش زد. آوردند 7على نزد اميرالمؤمنين ،كرد عورتش بازی مى
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  .)265: 7، جھمאن( 1المال برای او همسر اختيار كرد كه قرمز شد؛ آنگاه از بيت

  كيفيت استيفا

جنسى، اسـتيفای آن درباره مسئله ارضای  - و به تعبير امروزی خط قرمز الهى - حدود الهى

َن ُهْم يَو الذِ «: تابد وجه برنمى د عبور از اين خط قرمز را به هيچاز طريق حالل است و خداون

 َ ْم غَ يْت أَ كلِفُُروجِِهْم َحافُِظوَن؛ ِإال َعلَى َأْزَواجِِهْم َأْو َما َمل َن؛ فََمـِن ابْتَغَـىيُر َملُـومِ يـَمانُهْم فَـِإنه  

 ِ  )عفتـى شـدن بـه بـى از آلـوده(ها كه دامـان خـود را  و آن«؛ ُهُم الَْعاُدونَ  كلَئفَأُوْ  كَوَراَء َذال

رى از آنـان يـگ ه در بهرهكشان دارند  زانينكزش جنسى با همسران و يتنها آم. نندك حفظ مى

  .)7ـ5: مؤمنون( »!نند، تجاوزگرندكق را طلب ين طرير از ايه غكسانى كشوند و  مالمت نمى

اسـتيفای حقـوق جنسـى از طريـق حـالل، يـك ارزش و در رديـف  از منظر دين الهـى،

مـن : عـرض كـرد 7مردی به امـام صـادق: دگوي ابوبصير مى .برترين جهاد و عبادت است

دارم جز حالل نخورم و  ام اندك است ولى اميد كسى هستم كه عملم ضعيف، نماز و روزه

 أفضـل مـن عفـة بطـن وجهـاد  یوأ«: فرمـود 7امـام. جز حالل رابطه جنسى نداشته باشـم

  .)204: 3ج ق،1429כلینی، ( و فرجشكم چه جهادی برتر از عفت  ؛»!فرج؟

  عملى استيفای حق تأهل كارهای راه

توجهى از افراد جامعه بسيار دشـوار  ه استيفای حق تأهل برای بخش قابلدر شرايط خاص ك

. رسـد به نظر مى كننده، ضروریعنوان ضلع سوم استيفا بهدخالت حكومت دينى  ،شده است

خود رهبانيت پيشـه  به جز كسانى كه با اختيار - ويژگى جامعه دينى اين است كه همه افراد

ايـن . حق خود را در اين زمينه اسـتيفا نماينـد ،بتوانند در يك بازه زمانى مشخص - كنند مى

 ،ىافزايش سـن خطـر تجـرد قطعـ ،افزايش ميانگين سن در اولين ازدواج: شرايط عبارتند از

  .ی آماده ازدواجها زنفزونى  و سن تجرد قطعى يا مطلق

ورود حكومت در ايـن عرصـه تنهـا در  ،احزاب اشاره گرديد 36گونه در ذيل آيه  همان

                                                           
1 .» ِ َجـُه مِـْن  7ِإن َأمِيَر الُْمْؤمِنِينَ : قَالَ  7َعْن َأبِى َعبِْد اّهللاٰ َزو ْت ثُـم ى اْحَمرُأتِى بَِرُجٍل َعبَِث بَِذكِرِه فََضَرَب يَدُه َحت

  .»بَيِت الَْمالِ 
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  شـود بلكـه بايـد عمـال دخالـت كـرده و  بيان احكام الهى و توصـيه بـه ازدواج منحصـر نمى

  ر زمــان حاضــر كــه از نظــر البتــه نحــوه ورود حاكميــت دينــى د ؛آن را بــه ســامان برســاند

در  9قطعـا متفـاوت بـا حكومـت پيـامبر ،پيچيده اسـت فرهنگى، سياسى و اجتماعى بسيار

  .صدر اسالم است

ی هـا زنتعـداد دين برای اين كار نسخه مشخصى دارد كه در صورت اجرای دقيق آن، 

  ل مسـاوی اقنسبت تقاضـای ازدواج، بيشـتر يـا حـدآماده ازدواج تقليل پيدا كرده و به همان 

ــا  ــداد ب ــردد مىآن تع ــا گ ــخه هم ــن نس ــان  نو اي ــا هم ــت ب ــات و ازدواج موق ــدد زوج   تع

حكومــت بــه دليــل . نــه كمتــر و نــه بيشــترذكــر شــده؛ كــه در ديــن اســالم اســت شــرايطى 

دهـى مسـائل اعتقـادی، فرهنگـى، سياسـى و اجتمـاعى  برخورداری از اقتداری كه در جهت

وظـايف حكومـت در ايـن حـوزه . حـوزه پديـد آورد منابسى در ايند موازنه توان مى ،دارد

  :عبارت است از

  تعيين متولى خاص جهت استيفای حق تأهل. 1

از پدر و مادر گرفته تا متوليان فرهنگى و  - است كه همه ای گونه بهويژگى زمان حاضر 

. گوی اين نابسامانى نيست كس پاسخ دانند ولى در حقيقت هيچ مسئول مىخود را  - سياسى

تنيدگى وظايف، هرگز حق تأهل مستضعفان فرهنگى جامعه استيفا نخواهد  با اين درهم اقطع

 قلمـرو گسـترش معنـای بـه لزومـاً  ،حكومـت سـوی از خـاص متـولى تعيـين مقصود از .شد

 صـرفاً  مسـئله ايندر  حكومت ورود ،بنابراين .است حسبه امور باب از بلكه نيست حاكميت

ميـان  همـاهنگى ايجـاد بـاب از حكومـت ورود كـه نايـ چـه است؛ خاص شرايط به مربوط

  .است تر مطلوب نتيجه تحصيلبرای متوليان فرهنگى و اجتماعى 

  قبح تعدد زوجات و ازدواج موقت شكستنبرای فرهنگى  های ای از پيوست مجموعهارائه  .2

 1جامعه شدن قبح تعدد زوجات، ورود خواص های عملى شكسته رسد يكى از راه به نظر مى
                                                           

دی، فرهنگـى، هنـری، ادبـى، ورزشـى و مقصود از خواص، افراد تأثير گذار از نظر علمى، معنوی، اقتصـا. 1

 .است سياسى
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 .باره شبيه رسالت رهبـران آسـمانى اسـت رسالت خواص جامعه در اين. ر اين عرصه استد

در اجـراى «باشند؛ يعنى هرگـز نبايـد  )54 :مאئده(» َو ال يخافُوَن لَْوَمَة الئِمٍ «ها بايد مصداق  آن

و  هاى سياسـى و آداب هاى الهى گوش به حرف اين و آن دهند يا مالحظه جوسازی فرمان

البته مقصـود از ورود  ؛)323: 17ج، 1374مכאرم שیرאزی، ( اكم بر محيط را كنندرسوم غلط ح

يـك از  خواص، منحصر در مباشرت عملى آنها به اين امر نيست؛ حداقل اين است كـه هـر

سـو و گفتمـان  و تشويق تعدد زوجـات از يك ترويج گفتمان ای برای خواص، خود، رسانه

 .1باشد زدايى ازدواج موقت از سوی ديگر قُبح

حرمـت : اولنب در حقيقت بـرای شكسـتن دو رسـم غلـط بـود؛ يبا ز 9امبريازدواج پ

تـر، از  متشخص با افـراد پـايين یها انسانازدواج بودن  ننگ: مازدواج با زن پسر خوانده؛ دو

برای مبارزه با اين دو فرهنگ غلـط  9پيامبر اكرم .)ھمאن(همچون برده  ؛نظر رتبه اجتماعى

ها را شكست  بح آنصدای فراوان عمال قُ اش ازدواج كرد و با تبليغ و سرو ندهبا زن پسر خوا

يـك از زنـانش سـابقه  ای داد كـه بـرای هـيچ ، چنـان وليمـهو آن اين بود كه در اين ازدواج

  .)565: 8ج، 1372طبرسی، ( نداشت

  رفع موانع قانونى و وضع قوانين الزم. 3

ادن اختيـار طـالق بـه دسـت زن در صـورت دنظيـر قـرار ؛قوانين فعلى ازدواجاز بعضى 

زيـرا دسـت كسـانى كـه شـرايط الزم  ؛همسرش را بايد از موانع قانونى دانست ازدواج دومِ 

. قـوانين بايـد اصـالح شـود گونه ترديدی نيست اين. بسته استرا برای تعدد زوجات دارند 

مجـرد افراد ن از اوموجب ازدواج تعداد فرا ،د با وضع قوانينتوان مىحكومت  ،عالوه بر اين

ــردد ــد گ ــروط :مانن ــين؛ كردن  مش ــان مع ــك زم ــه ازدواج در ي ــرد ب ــدان مج ــغل كارمن ش

كردن پـذيرش  ارتقای تحصيلى دانشجويان و طالب به اين امر، مثـل مشـروطكردن  مشروط

اولويــت  :وضـع قـوانين تشـويقى، ماننـد؛ بـه ازدواجيـا معـادل آن ليسـانس  دانشـجوی فـوق

                                                           
 .شده در مباحث دكتر فاضل حسامى است های مطرح از ايده.  1
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ثروتمندانى كه توانايى ازدواج مجدد  وضع قوانين تشويقى برای؛ تأهلاستخدام برای افراد م

  .را دارند

  كاركردهای اجتماعى استيفای حق تأهل

  عدالت جنسى . 1

شدن  مقصود از عدالت جنسى، عدالت در تأمين نيازهای جنسى است و آن عبارت از فراهم

كـه  ای گونـه بهازدواج اسـت؛ مناسب برای تأمين اين نياز برای همه افراد در سـن های  زمينه

بتواننـد بـه آسـانى از طريـق  - كنند مىخود رهبانيت پيشه  جز كسانى كه به خواست - همه

  .را در اين زمينه استيفا نمايند مشروع حق خود

قـرآن كـه  چنان ؛اجرای عدالت اسـت ،ترين اهداف دين ترديدی نيست كه يكى از مهم

َ «: فرمايد مى َ  لَنَاُرسُ  َأْرَسلْنَا قَدْ ل ِ  َزانَ يـَوالْمِ  الِْكتَـابَ  َمَعُهـمُ  َوَأنَزلْنَـا نَاتِ يبِالْب اُس  قُـومَ يل بِالْقِْسـطِ  النـ 

ــا َ ــالَْحدِ  َوَأنَزلْن ــفِ  دَ ي ــأٌْس  هِ ي َ ــدِ  ب ــا پ«؛ »دٌ يَش ــم ــه ي ــا معجــزه و ادل ــتاد امبران را ب   م يروشــن فرس

   ىن حقـوقيقـواناخـالق و  ،ديـدارنـده مجموعـه عقاكـه در بر - را ىو با آنان كتاب آسـمان

   ىله سـختيام كننـد و آهـن را كـه وسـيـم تا مردم بـه عـدل و داد قياست نازل كرد ىو عمل

) 25: حدیـد( »ت شـوديـم عـدالت رعايان دفع و حريطاغ ،اش یاريم تا به يفرو فرستاد  ،است

  .)25: 1386אملی،  جوאدی(

كـه از  ليـل ايـنقوانين دينـى بـه د. منحصر در عدالت اقتصادی نيست ،از سويى، عدالت

 كه در صورت اجرای دقيق آن، عدالتِ  ندا تعبيه شده ای گونه بهمبدأ علم الهى نشأت گرفته، 

عدالت در توزيع ثروت و قدرت، عدالت در آموزش و پرورش و عـدالت در  :فراگير مانند

متأسفانه يكـى از محورهـای عـدالت . تأمين نيازهای جنسى و عاطفى، نتيجه قهری آن است

يعنى عدالت در تأمين نيازهای جنسـى  ؛همين قسم اخير ،گيرد مىتر مورد توجه قرار كه كم

مهـم ايـن . يفای اين حق است، بحـث ديگـری اسـتتكه چه كسى مسئول اس البته اين. است

اگر ايـن محروميـت بـه خواسـت  ،اند بهره بى كسانى كه از نعمت همسر و خانوادهاست كه 

هـا نيـز در گـرو  گيرند و رفـع ظلـم از آن مظلومين قرار مىدر زمره  ،ها نباشد قطعى خود آن

فارغ  - يكى از آثار قطعى استيفای حق تأهل در جامعهبنابراين، ها است؛  استيفای حقوق آن
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تحقق عدالت در تأمين نيازهـای جنسـى  - كه چه كسى مسئول استيفای اين حق است از اين

  .ستو عاطفى است كه از مصاديق بارز عدالت فراگير ا

  ترويج فضيلت عفت. 2

يكى از اركان فضايل اخالقى، از آثـار قطعـى  عنوان بهگسترش عفت اخالقى در جامعه 

دين الهى مانع كامروايى از لذت جنسى نيست، بلكـه بـرای نجـات . استيفای حق تأهل است

نيازهـای عفـت  كه از پـيش - های شره جنسى و با هدف تحقق عفت جنسى انسان از آسيب

 - اعم از ازدواج دائم و موقـت - های جنسى انسان را از طريق ازدواج لذت - استاخالقى 

 َأْزَواجِِهـمْ  َو الِذيَن ُهْم لِفُُروجِِهْم َحافُِظوَن؛ ِإال َعلىَ «: فرمايد قرآن كريم مى. كند مديريت مى

 َ ْم غَ يْت أَ كَأْو َما َمل َن؛ فََمِن ابْتَغَىيُر َملُومِ يَمانُهْم فَِإنه   ِ و آنها «؛ »ُهُم الَْعاُدونَ  كفَأُْولَئ كَوَراَء َذال

زش جنسى با همسران و يتنها آم. نندك حفظ مى )عفتى شدن به بى از آلوده(ه دامان خود را ك

ق ين طرير از ايه غكسانى كشوند و  رى از آنان مالمت نمىيگ ه در بهرهكشان دارند،  زانينك

  .)7ـ5: مؤمنون(» نند، تجاوزگرندكرا طلب 

داننـد بـه طـوری كـه  عفت را ملكه انقياد قوه شـهويه در برابـر عقـل مـى ،عالمان اخالق

نيـز عقـل  ،از سويى )108: 1جتא،  نرאقی، بی(منوط به امر و نهى عقل باشد  ،تصرف در اين قوه

بلكه اين مقصود از عفت، ترك مطلق شهوت بطن و فرج نيست بنابر. خود از منابع فقه است

بـا . )216 :ق1413طوسـی، (جا از آن بر محور عقل و شرع اسـت  اده صحيح و بهبه معنای استف

تر از مفهوم پاكدامنى است و هر نوع انضباط در  به اين مطلب، مفهوم عفاف، گستردهتوجه 

آميزش، لمس، بوسـه، نگـاه، اسـتماع (اده از قوه شهويه از جمله هر نوع استفاده جنسى استف

  .گردد مىموافق را شامل  از جنس مخالف يا ...)صوت و 

  )شره جنسى(بندوباری جنسى  جلوگيری از رذيله بى. 3

. اشاره گرديد كه نياز جنسى يكى از نيازهای حقيقى انسان مثـل نيـاز بـه غـذا اسـت قبالً 

يكى از پيامدهای اجتماعى آن گسـترش رذيلـه  ،اگر اين نياز از راه مشروع پاسخ داده نشود

ايـن رذيلـه  د مـانع بـروزتوان مىجنسى است و استيفای حق تأهل بندوباری جنسى يا شره  بى

  .اخالقى برای طيف كثيری از افراد جامعه باشد
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  حفظ نسل. 4

احكـام فقهـى . اهداف و مقاصد، برای حفظ نسـل اسـتلحاظ  بهبخشى از احكام فقهى 

بازی اعم از لواط و مسـاحقه، خـود ارضـايى، آميـزش  همجنسازدواج، طالق، حرمت زنا، 

سـخنى بـا نـامحرم، احكـام حجـاب،  انسان با حيوان، احكام نگاه، بوسه، لمس، خلوت و هم

مانند  حد زنا و لواط و :حرمت تزيين و آرايش زن برای نامحرم و برخى احكام جزايى مانند

تنها به بيان احكام الهى ماننـد حكـم  ،از سويى دين. استگونه مقاصد  آن برای تأمين همين

آن را هـم از  بلكه ضمانت اجرای دقيق كند مىبسنده نمانند آن نا، لواط و طالق، ازدواج، ز

حكومت دينى موظف است امـوری را كـه  لذا ؛نظر قرار داده استطريق حكومت دينى مد

بـه همـين . مديريت كرده و موانع آن را از بـين ببـرد ،اند در حفظ و بقای نسل انسانى دخيل

حـق تأهـل در كـه نقـش اسـتيفای چرا ؛ل پيشگام باشـدبايد نسبت به استيفای حق تأه ،دليل

  .انكار نيست كمك به حفظ نسل، قابل

  تأمين امنيت روحى و روانى اقشار جامعه. 5

اگر انسان احساس خطـر كنـد كـه . به معنای واقعى كلمه از مقوله احساس است ،امنيت

هايش تهديـد  داشته د نيازهايش را تأمين نمايد يا احساس كند خطری او را نسبت بهتوان مىن

گــردد و  مىهــای روحــى و روانــى  گرفتــار بيمــاری ،دچــار نــا امنــى و بــه تبــع آن ،كنــد مى

يـز منـوط بـه رفـع نيـاز اسـت بـه درمان آن ن :گويند شناسان مى گونه كه بعضى از روان همان

مزلـو، (گرايـد  مـىشـدن  كه هرگاه كمبودها مرتفع گردند، بيماری نيز به سـمت زايل طوری

يـا از جـنس خطـرات افزاری  ند كه خطر از مقوله فيزيكى و سختك نمى و فرقى )38 :1371

 - كه بسيار برای انسـان حـايز اهميـت اسـت -  امنيتابعاد يكى از  .افزاری باشد روانى و نرم

ای كه دين الهى آن را در گـرو ذكـر الهـى و بـه  و روانى است؛ همان طمأنينهامنيت روحى 

َن آَمنُوا َو تَْطَمئِن قُلُـوبُُهْم يالذ« :اجرای دقيق فرمان الهى قرار داده استتر در گرو  تعبير دقيق

ِ َأال بِذِ كبِذِ   تَْطَمئِن الْقُلُوبُ كِر اّهللاٰ
ِ هايشـان  انـد و دل آوردهمان يه اكسانى هستند كآنها « ؛»ِر اّهللاٰ

هـا آرامـش  اد خـدا دليـد، تنهـا بـا يآگـاه باشـ .)28: رعد(» است )و آرام(به ياد خدا مطمئن 

ِن تحقـق امنيـت در يشـرط نخسـت ان معتقدنـدنظر صـاحببعضى از دليل، به همين . »!ابدي مى

 ،ل شـوديـن شـرط زايـافراد آن جامعه است و چنانچـه ا یمحور يفو تكل یدار يند ،جامعه
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كسانى كـه از حـق تأهـل  .)201: 1385אملی،  جوאدی( ت وجود ندارديامن یايبه اح یديچ اميه

بـه تبـع از چند جهت احساس امنيـت كـرده و  ،شان در صورت استيفای حق ،روم هستندمح

  .مانند های روحى، روانى و عاطفى مصون مى از آسيبآن، 

  احساس امنيت از جهت امكان ارضای نياز جنسى از طريق مشروع .5 -1

يعنـى  ؛)81: 1375مزلـو، (ى در زمره نياز فيزيولوژيك است شناس رواننياز جنسى در علم 

شبيه احساس گرسنگى است كه اگر شدت پيدا كند بر تمام ارگانيزم بدن تسلط پيدا كـرده 

بـرای هـا را  و همه آن گيرد مىو مديريت و سازماندهى همه استعدادهای انسانى را بر عهده 

و  1»هـا گيرنـده«كـه  ای گونـه به ؛كنـد مىبسـيج  )مـثًال رفـع گرسـنگى(تحقق يك مقصـود 

 .)71: ھمـאن( شـوند مىابزار رفع آن نيـاز تعريـف  عنوان به، حافظه و عادات ، هوش2»مؤثرها«

مثـل نيـاز بـه غـذا يـا جـنس  ىخاصـ ارگانيزم انسانى هنگامى كه نياز فرد به ويژگى منحصر

خوش تغيير قرار  مخالف بر آن چيره شود اين است كه تمام فلسفه مربوط به آينده نيز دست

فردی كه از گرسنگى مزمن و مفرط يا ميل شديد جنسى رنـج برای » مدينه فاضله«. گيرد مى

، صرفا مكانى است كه در آن غذا يا جـنس مخـالف بـاب طبـع انسـان بـه حـد وفـور برد مى

يعنى شرايطى كه امكان ارضای  ؛شدت ميل جنسى در شرايط عادی .)72: ھمאن(وجود دارد 

جهــت  ورت از دوســاز نيســت در غيــر ايــن صــدردسر ،مشــروع وجــود دارد صــورت بهآن 

  :آفرين خواهد بود مشكل

امنيت اخالقـى فـرد و جامعـه را تهديـد  ،مشروع باشداگر ارضای آن از طريق غير: يك

  .خواهد كرد و مفاسد و تبعات اين ناامنى اخالقى، نياز به توضيح ندارد

اندازد و  اگر نياز جنسى سركوب شود سالمت روانى و عاطفى فرد را به مخاطره مى: دو

های سالمت روانى انسـان، احسـاس  هيكى از را شود مىاسى گفته نش گونه كه در روان انهم

  .)110: ھمאن(نيازهای حقيقى است شدن  رضامندی در برآورده

                                                           
  .كند را به سيستم عصبى مركز هدايت مى يعنى انتهای عصب كه تحريكات را گرفته و آنها. 1

يـا ترشـح يـك  عصب انتهايى كه باعث پخش تحريكات عصبى در عضو شده و سبب فعاليت انقباضى عضـله. 2

  .شود غده مى
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  احساس محبوبيت. 5 -2

كه  نياز به موسيقى تنها مختص كسانى است - همچون نياز به موسيقى نيست ،نياز به محبت

و  )210: ھمאن(هاست  بلكه از نيازهای عمومى و اساسى همه انسان - دارای نبوغ موسيقى هستند

 ،ای صـحيح پـر نشـود ای است كه اگر به موقع، به مقـدار درسـت و بـه شـيوه همچون حفره

ايـن نيـاز در زنـان بـه خـاطر ويژگـى  )61: ھمـאن(های سختى را در پى خواهد داشت  آسيب

توجهى به استيفای حـق تأهـل،  ای بىه يكى از آسيب. شود مىها بيشتر احساس  وجودی آن

  .بيشتر استنيز  ها زناين احساس در  ؛احساس عدم محبوبيت در نزد ديگران است

  احساس برخورداری از حامى مقتدر. 5 -3

در » نيازهـای ايمنـى« عنوان بـهى شناسـ رواننيازهای حقيقى انسانى است كه در جمله از 

كـه اگـر كسـى بـدين معنـا . )74: 1375مزلـو، (داشتن حامى مقتـدر اسـت شود،  ها ياد مى آن

و  گـردد مىدچـار نـاامنى روحـى، روانـى و عـاطفى  ،احساس كنـد حـامى مقتـدری نـدارد

از ايـن نـاامنى،  - خصـوص زنـان به - ترديدی نيست آنانى كه محروم از حق تأهـل هسـتند

  .برند بيشتر رنج مى

  احساس رهايى از نگرانى و آشفتگى. 5 -4

 ،اينبنابر .)74: ھمאن(نگرانى و آشفتگى نيز در زمره نيازهای ايمنى است رهايى از ترس، 

در حقيقت از تأمين يكـى از  ،كنند مىكسانى كه احساس عدم رهايى از نگرانى و آشفتگى 

نيـز  ،كه از نعمت حق تأهل محرومنـد افرادیشك  نيازهای اساسى ايمنى عاجز هستند و بى

  .دچار ناامنى روحى و عاطفى هستند

  احساس نظم در زندگى. 5 -5

احسـاس  هایپيامـداز  .)ھمـאن(نيازهـای ايمنـى روانـى اسـت ديگـر نياز بـه نظـم نيـز از 

سروسامانى در زندگى، ناامنى روانى است و زنان محروم از حق تأهـل، بـيش از مـردان،  بى

  .اند گرفتار اين ناامنى روحى

امام . ستدر جامعه ا - فزاریا افزاری و نرم سخت - مسئول تأمين امنيت ،حكومت دينى
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ن ي؛ بـدتر)445: ق1410אمـدی،  تمیمی(» ه القُّطانُ يأَمن فيَشر األوطان ما لم «: فرمايد مى 7ىعل

  .ت نداشته باشندياست كه ساكنانش در آن امن يىجا ،ها وطن

های روحى و روانى ناشى از عدم استيفای حق تأهـل ايـن  باره آسيبنكته قابل توجه در

محروم از حق تأهل بلكه بر پدران و مادران و  نمرداو  نزناها نه تنها بر  ين آسيباست كه ا

  . شود مىها نيز وارد  طيف وسيعى از افراد مرتبط با آن

  گيری نتيجه

اين حق در شـرايط امـروز . يكى از حقوق اساسى بشر همچون حق آزادی است ،حق تأهل

عـدم اسـتيفای . ر دشـوار گرديـده اسـتبسـيا - كه اشـاره شـده - مختلفداليل جامعه، به 

استيفای اين حق بـر عهـده . مشروع، مفاسد فراوانى را از نظر اجتماعى در پى داردطور  به آن

يعنى خانواده، جامعه دينى و حكومت دينى است كه در صورت اهتمـام  ؛سه ضلع از جامعه

ايـن آثـار  .اهد داشـتخوآنها به اين امر، آثار و كاركردهای اجتماعى متعددی را به همراه 

گسترش عـدالت جنسـى، تـرويج فضـيلت عفـت اخالقـى، جلـوگيری از رذيلـه  :عبارتند از

، حفظ نسل و تأمين امنيت روحى، روانى و عـاطفى اقشـار )شره جنسى(بندوباری جنسى  بى

احساس امنيت از جهت امكان ارضای نياز جنسى از طريـق مشـروع، احسـاس : جامعه، مانند

س برخورداری از حامى مقتـدر، احسـاس رهـايى از نگرانـى و آشـفتگى و محبوبيت، احسا

نحوه استيفای حق تأهل نيز در شرايط فعلى كـه متفـاوت بـا زمـان . نظم در زندگى احساس

ای از  تعيين متـولى خـاص بـرای ايـن امـر، ارائـه مجموعـه: عبارتند از ،است 9پيامبر اكرم

زوجات و ازدواج موقت، رفع موانع قانونى بح تعدد قُ شدن  پيوست فرهنگى با هدف شكسته

  .تسهيل آنبرای تعدد زوجات و وضع قوانين الزم 
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