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  براي برابري
مجموعه حاضر، اولين مجموعه درباره قوانين ذكر شده در بيانيه كمپين و همچنين دفترچه تاثير 

دد زوجات، اختصاص قانون بر زندگي زنان است كه به موضوع چند همسري، چند زني يا تع
يافته است و اميدواريم به ياري ديگر اعضاي كمپين عالوه بر انتشار مطالب در سايت تغيير براي 
برابري، به تعداد مجموعه هايي از اين دست بيافزاييم و در عين حال بتوانيم پشتوانه نظري و 

    . عملي مان را در حوزه قوانيني كه خواهان تغييرشان هستيم گسترش دهيم
 سال مي گذرد و زنان تا امروز در چالش 80از نخستين قانون مدون عليه زنان تا كنون نزديك به 

مداوم با قانون تعدد زوجات هستند و گاه هم قربانيان آن، شرح اين فراز و فرود را زيبا اميري در 
  .  سير تاريخي قانون تعدد زوجات به تصوير كشيده است

ته هاي مطرح شده در بيانيه كمپين يك ميليون امضاست، خواسته لغو تعدد زوجات يكي ازخواس
اي كه زنان نيز در روابط چهره به چهره با كمپيني ها از پيامدهاي آن، از تلخي ها و تبعيض 
هايش سخن گفته اند، چكيده اي از آنها را سميه فريد و دالرام علي شرح داده اند و نمونه هايي 

  . زني از البه الي پرونده هاي وكالتش بازگو كرده استاز اين تجربه ها را زهرا ار
، و چرا اين قوانين چنين زن ستيزند و پر ابهام؟ فيروزه "چرا قوانين تعدد زوجات وجود دارد"

مهاجر براي پاسخ به اين سوال ضمن بازخواني و نقد متون حقوقي رسمي، خط استداللي آنها را 
نوشين كشاورز نيا، ضمن تاكيد بر درك زمينه . مي كند است شناسايي "آشكارا ايدئولوژيك"كه 

ه يك پديده ارزشي بهاي فرهنگي در جوامع گوناگون، استدالل مي كند كه تقليل پديده چند زني 
تحقيقات و بر  يبا مرورسونيا غفاري . ، توجيه فرودستي زنان در جامعه مردساالر استفرهنگي

. ئله پرداخته استزواياي مختلف اين مسبه بررسي ني ز هاي محققان در زمينه اقتصاد چند يافته
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و شناخت قوانين اين كشورها خانواده چند كشور در آفريقا، آسيا و خاور ميانه حقوق قايسه م
  . مطلبي است كه نگار انسان براي اين مجموعه ترجمه كرده است

هدانه هنر در جامعه  زوجات يا هر قانون ديگري در قالب هنر اعتراضي بيانگر نقش متعدنقد تعد
 .انساني و همراهي هنر با حركت هاي اجتماعي است كه آزاده فرامرزيها به آن اشاره دارد

همان . هنر گاه مي تواند به جاي اعتراض براي توجيه حركتي چون ازدواج مجدد نيز به كار آيد
نماي ايران و  پر مناقشه در سي هايچند همسري از موضوعطور كه تارا نجد احمدي اشاره دارد 

اين موضوع  در گفتگوي . هاي معروف سينماي ايران بوده است محور اصلي بسياري از فيلم
  . جمعي ميان برخي از  اعضاي كمپين مطرح شده است

  مريم حسين خواه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  كوچه و خيابان
  
  
  
  
  

  
 
 



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
٨

 
  
 
 
  
  
 

  استه قلب ما زنان را نديدوني كه قان
  سميه فريد

نقش قوانين در زندگي به هيچ روي قابل انكار نيست و قوانين خانواده به مراتب نقش مهم تري 
اين موضوع در بحث هاي مطرح شده . ايفا مي كنندخانواده و به ويژه زنان خانواده در سرنوشت 

 كوچكي از جامعه كه نمونه نيز، تغيير براي برابريسايت  »كوچه به كوچه«توسط زنان در مطالب 
  . قابل مشاهده است، به روشنيايران است

و حذف آن از آمده،  يكي از بحث برانگيزترين قوانيني كه در دفترچه و بيانيه كمپين در اين ميان،
 عقدي و زن تعدد زوجات است كه به مرد اجازه مي دهد چهار  قانونقانون مدني خواسته شده،

 كنشگران كمپين در برخورد با مردم حاكي از تجربه .بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد
 150از  مورد 20در بيش از .  استپراكندگي قابل توجه مسئله تعدد زوجات در جامعه شهري

از  اين مسئله  وشدهاشاره قانون تعدد زوجات ، به »كوچه به كوچه «مطلب نوشته شده در بخش
ت هاي زنان و تاثير م العمل ها و مقاوزواياي مختلفي همچون ديدگاه هاي مختلف مردم، عكس

  . بر زندگي ديگر افراد خانواده مورد بحث قرار گرفته استاين قانون
 مبني بر باال نبودن آمار تعدد زوجات در جامعه شهري و بي ،ظر بسياري از مسئوالنبرخالف ن

سياري كه خود يا به ساختار خانواده از سوي آنان، زنان برساني اثر انگاشتن اين قانون در آسيب 
 شان درگير اين قانون و معضالت ناشي از آن بوده اند در فضاهاي عمومي همچون مترو،  اطرافيان
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 « كه زناني . با كنشگران كمپين به درد دل نشسته اند ...اتوبوس، پارك، بيمارستان، بهشت زهرا و
شان مهم  براي. ي سوال با اشتياق امضا كردند و ب و ضربدر گذاشتند،خط كشيدندانگشت زدند، 

 كه مي توانند از خوشحال بودند. نبود حركت را چه كسي شروع كرده و امضا ها به كجا مي رود
  )1( »...طريقي درد و رنجي را كه با تمام وجود لمس كرده اند بيان كنند

 
 

  چند همسري ديدگاه هاي مختلف مردم به 
كه كنشگران در  اينبا وجود مي خوريم كه  به افرادي بر»كوچه به كوچه« نوشته هاي در بررسي

نسبت به  شان ها خود به نگراني د زوجات را مطرح نكرده اند، آندبرخورد با آن ها موضوع تع
در بسياري از موارد گرچه اين افراد شخصا با اين قانون و تبعات آن . اين قانون اشاره داشته اند

انوني كه به شوهران شان اجازه مي دهد بر سرشان  قرس و نگراني از وجودت ، اما نبوده اند روبرو
  .ه استرد ك اين قانونن ها را وادار به انديشيدن و موضع گيري در برابرآ، هوو بياورند

يكي از خانم هاي امضا كننده ) 2(» جمع آوري امضا به صورت گروهي« در مطلب ، مثالربه طو
روي قانون صيغه براي مردان متاهل كار «: يدد و مي گوشولزوم اشاره به اين قانون را يادآور مي 

    ».بنيان خانواده ها را ويران مي كند و كنيد كه خيلي ضد خانواده است
 بدون مقدمه قانون تعدد زوجات را ي  زن)3(» هيچ كس جاي ديگري امضا نمي كند«يا در مطلب 

اري شوهرش مي آدم با همه سختي و ند. اين خانم راست مي گه  «:پيش مي كشد و مي گويد
  ».سازه ولي وقتي شوهرش به يه جايي مي رسه مي ره زن دوم مي گيره

با صورتي  « پسر جوان در پاسخ به دوستانش)4( »  اول بحث، بعد امضا«همچنين در مطلب 
شان خواسته به خاطر هوس  تا دل. تا حاال همه قانون ها به نفع مردها بوده: برافروخته مي گويد
گي اونا ه چطور اين بي جنب.  شان را طالق داده اند يا زن ديگري گرفته اندبازي هاشان زنان

بحث اينه كه قانون بايد يكسان باشه و ... مشكلي نبوده اما به زن ها كه مي رسه مشكل مي شه
   ».قضاوت بايد عادالنه و بي طرف باشه
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مرد ، ) 5(» نقاب دروغين«  در،به طور مثال. البته در مواردي نيز تاييد اين قانون ديده مي شود
 در مقابل سوال ديگران كه مي ،كه مي گويد زن را در صورت خيانت بايد كشت پس از اين

  »!!اون فرق داره! نه «:  با كمي تامل مي گويد؟پرسند در مورد مردان چطور
ا مثال اينج :گفت« : اين گونه مي آيد )6 (»اين زن ها مي خواهند چند شوهر كنند«يا در مطلب 

اين يعني زن ها مي خوان چند تا ....و باشد تواند چند همسر داشته نوشتين طبق قانون مرد مي
  ».اين كه نميشه... شوهر بكنن

 
  !  قانون تعدد زوجات يا قانون ناديده گرفتن زنان

شان قرباني اين قانون بوده اند  خود يا اطرافياني كه به شرح موارد نيز زنان در بسياري از موارد
قانوني . ناك اين قانون را به نمايش مي گذاردداين شرح زندگي ها به خوبي اثر در. داخته اندپر

  . قلب ما زنان را نديده بودندكه هنگام نوشتن آن 
در روستايي دور افتاده به  «:زن مي گويد) 7(» براي شركت در كمپيندعوت از اقوام «در مطلب 
بعد از چند سال ... صاحب دو فرزند شده ام. داده اند تا چشم باز كردم ديدم شوهرم . دنيا آمدم

شوهرم فوت كرد و چون حقوق و درآمدي نداشتم و فرزندان كوچكم را هم طبق قانون بايد به 
به ناچار در سي سالكي با مردي . خانواده پدريشان مي سپردم مجبور بودم به تنهايي زندگي كنم

فكر مي كرد اگر . ه بود و صاحب فرزند نشده بودشصت ساله ازدواج كردم كه قبال ازدواج كرد
ازدواج مجدد كند صاحب فرزند مي شود ولي باز هم نشد و من در حقيقت شدم كنيز آن زن و 

اگر فرزندانم را از من نمي گرفتند به هر شكلي بود بزرگشان مي كردم و تن به ازدواج نمي . مرد
  ».دادم
 كم كم لب به سخن «: اين گونه مي آيد) 8(» انقدر كمپين، سرمايه گراندوه بي پايان زنان «يا در
 از مرد بي مسئوليت هوس بازش سخن گفت ...داد بسيار شكسته تر از همسرش نشان مي. گشود

  دو همسر ديگر...گشاده دستي از حق ازدواج مجددش استفاده كرده است و  و اينكه مرد؛ با

 ز بي كسي و تنهايي اش در بزرگ كردن بچهاز غيبت هاي طوالني شوهرش سخن گفت و ا. دارد

 »...ها



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
١١

زن جوان با انتخاب كنشگر كمپين براي ) 9(» كمپين خوب است حتي بي امضا«در مطلب  و يا
من فقط يكي  «:گفتن از زندگي خود، با يك جمله درگير شدنش با اين مسئله را نمايش مي دهد

  ».از چند زن زندگي شوهرم هستم
 

   برابر  قانون تعدد زوجاتمقاومت هاي زنان در
در نگاهي به نوشته هاي كوچه به كوچه مي بينيم كه زنان در موارد بسياري به مقاومت در برابر 

به واسطه قوانين مردانه گرهي از در بسياري از موارد اين قانون پرداخته اند گرچه اين مقاومت ها 
  . ده استرك قانون آن ها را تنها و دردمند رها  نشده ومشكل گشوده

  پرداختهحمايت از چند همسريبا توجيهاتي به  ابتدا  كهزن) 10(» انه اي براي كمپينگسه «در 
، از مسئله دردناك زندگي نشان دادن ناتواني خود در برابر اين قانونپس از كمي گفتگو با 

 به تحريك يكي از دوستانش ازدواج همسرم: خودش سخن مي گويد و اين است شرح ماجرا
  همبا توجه به اينكه مهريهو ادامه مي دهد كه . د كرده و او هم هيچ كاري نمي تواند بكندمجد
  . و حتي طالق بگيردداشتن  وكيل هم اميدوار نيست بتواند كاري از پيش ببرد  باد، ندار

شرح زندگي زن )  11(» به جاي سوختن و ساختن مي شود قانون را دوباره نوشت«ا در مطلب ي
دوسال  شوهرش اخيرا سه زنِ همسن دخترش صيغه كرده و زن« كه مي خوانيم  را  ساله اي60

قانون . مهمي نيفتاده اتفاق. برو بساز":قاضي پرونده بارها گفته. ها سرگردان است است در دادگاه
دهد؟ برو خدا را شكر  مي اگر طالق بگيري چه كسي خرجت را. اين اجازه را به شوهرت داده

 »كنم؟ چه گويد با غرور خرد شده ام او مي. "ي سرت استكن كه سقفي باال

يكي . شوهرش چهار تا زن دارد«:به نقل از زني مي خوانيم)  12(»بل هاي توخاليط امان از «يا در
شود چون خانواده زن مي معلوم نيست سرنوشتش چه . از آن ها را كشته و االن در زندان است
يك سال و هشت ماه است كه در . ا شوهرش قصاص شودكشته شده بايد دوازده ميليون بدهند ت

قاضي گفته حاال كه قرار است . دادگاه ها مي آيد و مي رود و هنوز نتوانسته طالقش را بگيرد
 »شوهرت را اعدام كنند طالق مي خواهي چه كار؟



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
١٢

بعات  عدم وجود قوانين حمايتي براي زنان و و ت ناتواني خود و زنان با اطالع از،در مواردي هم
  .ناشي از طالق براي يك زن در جامعه ايراني سعي در تحمل وضع جديد داشته اند

فاميلي دارم كه : زن ميان سال گفت«:  مي خوانيم) 13(» ممكنه يه روز چيزي تغيير كنه«در مطلب 
 اما تازگي. بسيار ثروتمند است اما دست و دلش نمي رود براي زن و بچه اش يك پيراهن بخرد

زنش هم كه ديد هر چه . خرج ها  كه براي او نمي كندچه ا دو بچه را صيغه كرده و ها زني ب
  ».سعي مي كند شوهرش دست بردار نيست تحمل مي كند و دم نمي زند

  
   دستاويزي براي مردان،قانون

 به مواردي برمي خوريم كه مردان حق داشتن چند »كوچه به كوچه«در مطالب منتشر شده در 
ان يك حق قانوني و شرعي صريحا اعالم كرده  و بر استفاده از اين حق در هر همسر را به عنو
اينجاست كه قانون به صورت دستاويزي براي هوسراني هاي مردان . اندداشته شرايطي تاكيد 

  .درآمده و كاركردي كه قانونگذار ادعاي آن را دارد از دست داده است
. خودش به حرف آمد«: مي آيد)14(» مي دهاون مي گه قانون اين حق رو به من «در مطلب 

 سعي داشت پشت تكه از روي درد مي ريخت و خوب مي دونستم درماني برايش نيسرا اشكي 
آرام گفت كه شوهرش راننده كاميون است و پانزده سال است كه ازدواج . حجابش پنهان كند

لي اين آخري ها در اين مدت چشمش را روي صيغه هاي بي شمار شوهرش بسته و. كرده اند
از . گريه اش شدت گرفت و گفت كه دلش خون شده از اين ظلم... زن بيوه ديگري را عقد كرده

اين همه سال كه بدون هيچ چشمداشتي پاسدار فرزندان خونه اين مرد بوده بدون اينكه گله اي از 
نمي . مي دهچرا كه مرد در جواب اعتراض او گفته قانون به من اين حقو . بي وفايي مرد كند

  »...كندزن با دستان لرزان بيانيه را امضا مي . خواي هررررررييييي
بعد از كتك ها و «:  مي خوانيم )15(» اين قصه نيست حقيقت است، باورش كنيد«يا در مطلب 

از تو چيزي كم شده يا برايت كم گذاشته؟ : رنج هاي بسيار  به دادگاه آمده بود و قاضي گفته بود
   ».خالف شرع كه نبوده. صيغه اش كرده ام حاج آقا: قاحت گفته بودمرد با و...
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طالع از آسيب هاي اين قانون آن را به عنوان اولويت خود براي االبته در مواردي هم مردان با 
  . تغيير انتخاب كرده اند

ا مرد بيانيه ر«: مي خوانيم) 16(» در تاكسي به دنبال قلب عدالت طلب و شوق تغيير«در مطلب 
است، براي او دستيابي به حقوق  امضا مي كند، براي او اولويت قانوني لغو قانون تعدد زوجات

جواني روستايي به نظر مي رسد كه  او سواد اندكي دارد،. انساني است. زنان غير شرعي نيست
. زنان ديارش اما به سواد چنداني نياز ندارد ديدن درد. براي لقمه اي نان راهي تهران شده است

 ».خواهد قلب عدالت طلب و شوق تغيير مي
  

   ديگر افراد خانواده  زندگي برتاثير قانون تعدد زوجات 
 بر زندگي ديگر افراد خانواده كه مهم ترين آن ها نتاثير قانون بر زندگي زنان، اين قانوز گذشته ا

اري از آسيب اثري كه هرگز قابل چشم پوشي نيست و منشا بسي. دارداثر مخربي كودكان هستند 
وجود قوانين يك جانبه ديگر همچون . است كودكان در آينده پيش روياست كه هاي اجتماعي 

حضانت فرزندان و همچنين فضاي عرفي زن ستيز باعث شده گاهي زنان براي پيشگيري از اين 
  .آسيب ها خود را قرباني چنين وضعي كنند

ه اين راحتي رضايت داده كه همسرش زن كه چرا ب اسخ به اين پدر) 17(» سكوت او«در مطلب 
ترسيدم اگر مقاومت كنم بچه هام  ":گفتيلي ساده به من نگاه كرد و خ«: دوم بگيرد مي خوانيم

ي جوان و بي رفكر يه لحظه كه بچه هام بخوان زير دست ناماد. رو ازم بگيره و طالقم بدهد
نمي خواستم مادرشون رو . ست دادناونا پدرشون رو از د. تجربه زندگي كنند ديوونه ام مي كرد

  »"؟اگه بهم بگن بابا رفت تو ديگه چرا رفتي من چي داشتم بهشون بگم... هم از دست بدهند
قصه «)  18(»  زنان در همه دعوا ها مقصر باشند قانون بايد برابر باشدرحتي اگ«يا در مطلب 

هر   و ري كه الكلي بود پد،كه زير بار چند همسري پدرش له مي شدروايت مي شود زهرايي 
 ». گرفتوقت كه با مادر زهرا مشكلي داشت زهرا را زير بار لگدهايش مي

كه با بر دوش گرفتن تمام بار زندگي سعي در رهاندن كودكان خود از اين اند گاه نيز زناني بوده 
 درد تو حقوق خودتو مي گيري ما رو تو«براي مثال در مطلب . فضاي دردناك ناخواسته كرده اند



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
١٤

شوهرش هر از . زن اول يك مرد سه زنه است« :زندگي زني را مي خوانيم كه )19( »سر ننداز
هفت تا بچه دارد و . بدون هيچ كمكي آن ها را ترك مي كند. چند گاهي سري به آن ها مي زند

ان به غير از دو دختري كه ازدواج كرده اند و آن ها هم زندگي زناشويي موفقي ندارند، بقيه فرزند
  »...و از درد هايي كه خاطر او كشيده مي گويد از خشونت هاي شوهرش زن . با او هستند

به خوبي تاثير اين امر بر زندگي كوكان نشان ) 20(» پسرم مي تونه دو تا زن بگيره«يا در مطلب 
تو رو خدا تو بگو مگه « :مادر زن در چگونگي وضع دخترش چنين مي گويد. داده شده است

كلي خواستگار داشت ولي اونقدر آمدند و رفتند تا مارا راضي . چه ايرادي داشتدختر من 
پدرش كه از غصه ي بخت بد دخترم سكته كرد و مرد و راحت شد ولي من چه كار مي . كردند

را نمي كنه چون شوهرش گفته بچه هارو بهت  كار هرچه مي گم طالقت را بگير اين. تونم بكنم
چون زود .  ساله مياد50  سال بيشتر نداره ولي به نظر 40.ه چكار كنه تازه طالق بگير. نمي دم

انگيزه زندگي رو از . مي ترسم باليي سرخودش بياره. شوهر كرد ديپلم نداره كه بره سر كار
اون . دست داده اگر غذا درست مي كنه و يا جارويي به خونه مي زنه فقط به خاطر بچه هاست 

ديگه صداي . وقتي كه پا مي ذارم توي خونه شون دلم مي گيره. يشنها هم دارند مثل مادرشون م
   ».بازي بچه ها رو نمي شنوم

مد تنها گوشه اي از واقعيات تلخ زندگي زناني است كه قرباني تعدد زوجات آآنچه در پيش 
 خشونت خانگي گسترده روحي و ، و قوانين ديگر يك جانبهنون،بي شك در اثر اين قا. هستند

حاضر به سخن گفتن از آن نيستند و آن را حتي ادي به زنان وارد مي شود كه گاه جسمي زي
خشونت هايي چون ضرب و شتم زنان، تهديد به . مختص به چهار ديواري خانه خود مي دانند

 و پيامد هاي ،شان در صورت عدم تسليم در برابر وضعيت جديد جدا كردن آنان از فرزندان
م مضاعفي بر زنان وارد مي كند و لزوم تغيير قانون را بيش از پيش روانشناختي ناشي از آن ظل

  .آشكار مي سازد
 

   : پانوشت

  :در،  فاطمه دهدشتي. امان از طبل هاي تو خالي-1
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 رويكرد نويسندگان تغيير براي برابري به چند همسري
 دالرام علي

طـه بـا    نگاهي به دفترچه هاي كمپين يك مليون امضا نشان مي دهد كه بحث تغيير قـوانين در راب                 
 ياز ابتدا )يا به روايتي امكان چند همسري براي مردان(قانون نابرابر و تبعيض آميز تعدد زوجات 

اما نگاهي به آنچه در ايـن رابطـه در           .فعاليت كمپين در دستور كار اين مجموعه قرار داشته است         
 "ي بـه نـام       آمده است نشان مي دهد كه همزمان با مطرح شدن اليحه ا            تغيير براي برابري  سايت  

اليحـه  «  از سوي دولت كه به خاطر نگاه تبعيض آميز مستتر در آن بـه     "اليحه حمايت از خانواده   
نيز معروف شد، به دليل آنكه بحث تعدد زوجات اين بار نيز نه در راسـتاي تعـديل             » ضد خانواده 

ديـد،  يا اصالح بلكه با قوت بيشتري در جهت تضيع حقوق زنان وارد عرصـه قـانون گـذاري گر                  
انتشار اخبار، مقاالت و گزارش هايي در رابطه با اين نـابرابري قـانوني در سـايت كمپـين  قـوت                

  .بيشتري گرفت
با نگاهي دقيق تر به آنچه در سايت تغيير براي برابري در رابطه با موضوع چند همـسري نوشـته                    

  . شده مي توان اين مجموعه را در چند دسته طبقه بندي نمود
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 وناگون به چندهمسري رويكردهاي گ

مقاالتي كه عمدتا نظرشخصي نويسنده مطلب در رابطه با موضـوع چنـد همـسري در آنهـا        -الف
آنچه اين مطالب را از هم متمايز مي سازد نوع نگـاه نگارنـده نـسبت بـه مقولـه چنـد                       .بيان شده 
 .است)تعدد زوجات(همسري 

 و يا به بررسي قوانيني كه تـا كنـون در            برخي از اين مقاالت با رويكردي حقوقي نگاشته شده اند         
عمدتا هدف نگارنده هاي اينگونه مطالب       .رابطه با اين مسئله به تصويب رسيده است پرداخته اند         

بررسي وضعيت حقوقي زنان در دوره هاي مختلف تاريخي و نيز سير تغييرات قانوني با توجه به                 
يشتر ايـن مقـاالت سـعي شـده تـا بـه             در ب  .تغييرات سياسي و اجتماعي دوره هاي مختلف است       

چنـد همـسري مـردان       از زنان در رابطه با مسئله      انوني و نيز عدم پشتيباني قانوني     نابرابري هاي ق  
الزم به توضيح است كه در برخي از اين مقاالت نويـسنده بـا بهـره گيـري از يـك               .پرداخته شود 

قـانوني را گـشاده     / حقـوقي  روايت واقعي از زندگي يك يا چند نفر مدخل ورود به بحـث هـاي              
  .است

شـوهرم  : زن/ تعدد زوجات و حقوق چند وجهي بـراي مـردان         «به طور مثال مريم مالك در مقاله        
،  پس از بيان روايت سرگذشتي واقعي از زنـدگي           )1(»گفت ازدواج كرده و ديگر مرا نمي خواهد       

  .نون مي پردازد تاك1346يك زن به بررسي تاريخي قوانين مرتبط با تعدد زوجات از سال 
 ، همزمـان بـا روايـت        )2(»ترين قانون نابرابر    طالق، دردسرساز «سارا لقايي نيز در مطلبي با عنوان        

سرگذشت هاي متعدد اقدام به انعكاس نظر وكال و مشاوران حقـوقي در رابطـه بـا مـسئله تعـدد                     
  .زوجات مي نمايد

تاثيرات تصويب چنـين قـوانيني بـه         برخي ديگر از مقاالت با رويكرد ريشه يابي و يا بررسي             -2
در عمده اين مقاالت نويسنده سعي نموده تا به ارتباط تصويب يا تـاثير               .رشته تحرير در آمده اند    

توضيح روشن تر آنكه در اين مطالـب سـعي           .اين قوانين با ديگر پديده هاي اجتماعي دست يابد        
و يا آنچه كـه پـس از آن اتفـاق        شده كه آنچه باعث به وجود آمدن مسئله تعدد زوجات مي شود             

  .مي افتد مورد بررسي قرار گيرد
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وابستگي اقتصادي و چند همـسري دو روي سـكه تفكـر            «به طور مثال سياوش خدايي در مقاله          
، به بررسي رابطه ميان اقتصاد و وابستگي اقتصادي در خانواده و چند همـسري               )3(»مرد ساالرانه   

قدام به ريشه يابي و نيز تشخيص يكي از  داليل استمرار ايـن              پرداخته است، و در واقع به نوعي ا       
  .پديده در طول دوره هاي مختلف زماني  نموده است

، بـه شـكل     )4(»اليحه حمايت از خانواده براي رفـع كـدام كاسـتي اسـت؟            «ماني روحي در مقاله     
 بـه   اومطلـب خـود را بـا پاسـخ         .ديگري دست به بررسي تاثيرات مسئله تعدد زوجات مي زنـد            

مبني بر از بين    را  توجيهات مختلف پيرامون تاثيرات  اين پديده آغاز مي كند و سپس عقيده خود               
رفتن عشق، احترام و كرامت انساني  در صورت رشد و تقويت مسئله تعدد زوجـات  بيـان مـي                     

 يتاكيد وي عمدتا در رابطه با تـاثيرات روانـي يـا بـه نـوعي فرامـوش شـدن خـصلت هـا                    . دارد
  .انسانيست

 شكل جديدي از مقاالتي كه اخيرا در سايت تغيير براي برابري با آن مواجـه هـستيم مقـاالتي                    -3
نگارنـدگان  . هستند كه به بررسي چگونگي مطرح كردن اين مسئله در سطح جامعه پرداختـه انـد               

 مي توان با به كار گرفتن آنها  بحث تعدد زوجات را عمومي تر كرد        را كه    اين مقاالت شيوه هايي   
اين دسته از مقاالت مي تواند راهنماي عملي بـراي  افـراد فعـال در كمپـين يـا                    . مطرح نموده اند  

حاميان آن باشد چرا كه مخاطب با مطالعه آن با ايده هاي جديدي براي عمـومي كـردن اعتـراض     
  .آشنا مي گردند

 تئـاتر بـا موضـوع    نگاهي به اجـراي دو /نمايش اعتراضي «به طور مثال  آزاده فرامرزيها در مقاله          
، ضـمن   )6(»چند همـسران در برابـر داوري عمـوم   « و هدي امينيان در مطلب )5(»چند همسري  

گزارش يك برنامه دست به معرفي راهكارهاي جديدي براي عمومي كردن بحث تعدد زوجـات               
ليه نكته جالب توجه نويسندگان مقاله ها اين بود كه مشاهده نابرابري حقوقي و تبعيض ع. زده اند

ايراني وجستجو براي راه يابي براي آن تماشـاچيان   زنان در نمايشي از زندگي روزمره هزاران زن
مردان و زنان با همذات . تبديل كرده و به تامل واداشته بود را از تماشگر صرف به كنشگري فعال

لحظـه اي  بازيگري كه واگوي بخشي از واقعيت زندگي زنان و مردان بودند،  پنداري با مرد و زن
  .انديشه و منش خود را در برابر خودشان و عموم به داوري مي گذاشتند در قالب نقش،
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جالب توجه است كه عمده مقاالت منتشر شده در سايت تغيير براي برابري در رابطـه بـا مـسئله                    
بوده اسـت ،    پيشنهادي دولت   تعدد زوجات به نوعي در اعتراض يا نقد اليحه حمايت از خانواده             

  اين اليحه تصريح شده حق اجازه همسر اول در ازدواج مجدد مرد از زن سلب شده 23اده  در م 
و صدور اجازه ازدواج مجدد مرد صرفا منوط به تمكن مالي مردو تعهد اجراي عدالت عنوان شده 

  .است
گروه ديگري از مطالب روايت تجربه هـاي زنـان از ازدواج مجـدد اسـت كـه عمومـا بـه                        -ب  

 گزارش ها روايتي از زندگي و سرگذشت زن يا زنـاني از جامعـه             . ارائه شده  اند    صورت گزارش 
ايـن گـزارش هـا را گـاه          .است كه  در طول زندگيشان با مسئله تعدد زوجات رو به رو شده اند              

نويسنده مطلب تنها روايت مي كند و يا گاهي نويسنده خود با اين مـسئله رو بـه رو بـوده و بـه                        
  . را به تصوير مي كشدنوعي سر گذشت خويش

درباره تعـدد زوجـات در       )7(»اي زن به پا خيز از نو        « به طورمثال محبوبه حسين زاده در مطلب        
زاهدان بحث مي كند و و مسئله  دختران كم سني را كه مجبور به ازدواج با مردان مسن و متاهل                     

 دوسـت داشـته     به جاي آنها  « مي شوند را مطرح مي كند دالرام علي هم در گزارشي تحت عنوان            
عالوه بر تحقير زن اول از زندگي مشقت بار زن دوم كه مجبور به ازدواج                )8(»شدن گزيده شدند  

با مرد متاهل شده پرده بر مي دارد و تحقير و ستمي را كه در قانون تبعيض آميـز تعـدد زوجـات                       
  ..بر زندگي همه زنان اعمال مي شود رامحكوم مي كند

ساده و كوتاهند، كاستي هاي قانون تيعيض آميز تعدد زوجات را نـشان مـي    اين روايت ها عمدتا     
دهند و چون شواهدي واقعي از زندگي زنان مي آورند، حس همدلي و همراهي خواننده را برمي                 

  .انگيزد
گزارش فوق بازخواني كوتاهي بود از آنچه در سايت تغيير براي برابري در رابطه با مـسئله تعـدد                 

همچنين بحث تعدد زوجات در ديگر بخش هـاي سـايت بـه صـورت خبـر،                 .زوجات آمده است  
كه بررسـي تـك تـك آنهـا از حوصـله ايـن        گزارش ويژه و نيز مصاحبه بارها و بارها آمده است        

. درمجموع تعداد مطالبي كه در مورد تعدد زوجات نوشته شـده انـدك اسـت              . مطلب خارج است  
ت تاريخي و مـشكالتي كـه بـر زنـدگي زنـان دارد        مطالب بيشتر از بعد حقوقي و از زاويه تحوال        
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مورد تحليل قرار گرفته است اما از وجوه جامعه شناختي و بررسي علل رويداد اين پديـده مـورد       
بررسي قرار نگرفته و ضرورت تحليلهاي دقيقتر در مورد اين موضوع احـساس مـي شـود شـايد                   

زنـدگي زنـان اسـت كـه بـراي          مهمترين نقطه قوت مطالب سايت روايت هاي ملموس و واقعي           
  .خواننده جذاب است و او را نسبت به مساله حساس مي كند

  
  :پانوشت 

/ شوهرم گفت ازدواج كرده و ديگر مرا نمي خواهد:  زن؛تعدد زوجات و حقوق چند وجهي براي مردان-1-
 مريم مالك
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  چند همسري، واقعيت تلخ زندگي بخشي از زنان ماست 
  آيدا سعادت/ گفتگو با زهرا ارزني 

در اختيار مردان قرار داده است موضوع دادرسي  تعدد زوجات به عنوان حقي كه قانون و عرف
 زندگي زنان و نهاد خانواده را مي توان به ايكه پيامد هاي آن بر  هاي بسياري استپرونده

 1119در ماده  .سادگي يك حضور كوتاه در دفاتر وكالت يا دادگاه هاي خانواده به وضوح ديد
  :تعدد زوجات چنين آمده است مدني جمهوري اسالمي ايران در مورد قانون

كه مخالف بـا مقتـضاي عقـد مزبـور نباشـد در      توانند هر شرطي  طرفين ازدواج مي
 مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ،ديگر بنمايند عقد الزم ازدواج يا ضمن عقد

شود يا ترك انفاق نمايد يـا برعليـه حيـات زن     معيني غايب در مدت ديگر بگيرد يا
ل آنها با يكـديگر غيـر قابـل تحمـ     زندگاني  كه سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد

اثبات تحقـق شـرط در محكمـه و          شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از          
  .ي خود را مطلقه سازديصدور حكم نها

 زنان در ايران  برابري خواهجنبشكمپين يك ميليون امضا و اين قانون كه لغو آن يكي از مطالبات 
ده هاي ثبت شده در است به دفعات مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و در البه الي پرون

بررسي . دادگاه ها مي توان موارد روشن نابرابري زن و مرد در پيشگاه قانون را به وضوح ديد
 ، موارد حقوقي ثبت شده در دفتر وكالت زهره ارزنيورايپيامدها و روند حقوقي اين قانون از 

  .  موضوع گفتگويي است كه  پيش رو داريد،وكيل دادگستري
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 قانون مدني ايران به ترين شكل زندگي زناشويي است تك همسري طبيعي به رغم آن كه ●

صراحت حق چند همسري براي مردان قائل شده است و از اين طريق عبارت كليشه اي 
در پرونده هايي .  را رسماً عينيت بخشيده است"چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي"

اجه بوده ايد كه زنان از چند همسري مردان كه به شما ارجاع مي شود چقدر با اين مسئله مو
 شان و مشكالت حقوقي كه به تبع آن براي شان ايجاد مي شود شاكي باشند؟

ش به دفترم مراجعه كرد و در همين پرونده ا همين امروز خانم مسني براي مشاوره در مورد _
قبال  مردوده و  بزرگتر بهمسرشاين خانم چند سال از . كمك مي خواست) تعدد زوجات(رابطه 
طالق مي دهد  مرد زن اول را.  اندپسر داشتهك  دختر و يكزن و دو بچه و اين خانم هم ييك 

و زن دوم مي گيرد بعد از مدتي دوباره زن سوم را مي گيرد و باز صاحب يك دختر و يك پسر 
ت و چند كه بيسبا زني ازدواج مي كند مي شود و باز بعد از مدتي زن سوم را طالق مي دهد و 

چهارم را زن حال حاضر زن دوم و در يعني .  و با او زندگي مي كنداستكوچكتر او سال از 
. من خياطي كردم و دو دستگاه خانه داشتم«: مي گفت كه همسر دوم بود اين خانم. همزمان دارد

تم و من خانه هايم را فروخ. اين مرد آه در بساط نداشت و به خاطر مسائل مالي زنداني شده بود
حدود » .كه بخشي از مخارج زندگي را تامين كنم را از زندان آزاد كردم بعد هم خياطي كردم او 

سال  بر اساس مداركي كه همراه آورده بود اين زن در وازدواج آنان ثبت شده هشت  سال سي و
دم تمام درآم«:  اين زن مي گفت.و درآمدي بيش از مرد داشته است پنج آموزشگاه خياطي چهل و

بعد از مدتي . هر كار ديگري كه پيش مي آمدهم براي گذران زندگي و هم  ،بود در اختيار مرد
كه بخشي از پول آن را من پرداخت كردم و يك خانه هم در فرمانيه  نمايشگاه اتومبيل خريد

و حاال من مي اما همه چيز به نام شوهرم است . داريم كه در حال حاضر در آن ساكن هستم
  »؟و حقوقم چه مي شود حقدانم كه خواهم ب

 چون چيزي ،من به او گفتم طالق نگيري بهتر است. بودحقوق خودش افتاده  اين زن حاال به فكر حق و
  . دنبه نام تو نيست و همان حق و حقوق اندك را به تو مي ده
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خانه فرمانيه سه .  شيراز است درفرمانيه زندگي مي كند و زن چهارماي در  خانه اين زن در حال حاضر در
حاال شوهر آمده و مي گويد مي خواهد زن . استهر طبقه دويست و پنجاه متر مساحت و است طبقه 

تنها زندگي بهانه اش . چهارم را هم به اين خانه بياورد و در يكي از همين طبقات اسكان داشته باشند
زندگي كنيد من هم خيالم اگر يك جا . است و مي گويد هر دوي شما تنها هستيدكردن اين دو زن 

در جواب اين زن دوم . راحت مي شود كه ديگر تنها نيستيد و از نگراني هر دوي شما در مي آيم
ناراضي بود و مي گفت حتي هزينه هاي زندگي من . حرف همسرش داد و بيداد راه انداخته است

 بعد از مدتي كه با او در ظاهر اين مرد دو ماه با همسر چهارم زندگي مي كند و. را هم نمي دهد
 و دو باره دو ماه با اين زندگي مي كند و دوباره  مي آيدهمسر دومبه خانه دعوايش مي شود 

هميشه وقتي پيش روابط عادي با همسرانش ندارد و يعني . دعواشان مي شود و مي رود شيراز
خيالش راحت قا البته اين آ. باشد يا بالعكسدعوا داشته همسر دوم است كه با همسر چهارمش 
  .ش دعوا كند جايي دارد كه برودياست چون هر وقت با هر يك از زن ها

  
  با او ازدواج كرده؟ست ااين كه مرد متاهل آگاهي از يا زن چهارم با آ ●
طبق گفته ي زن، با وجود تمكن  زن چهارم اول صيغه بوده و بعد از مدتي عقد كرده اند و .بله _

گفت كه من هم به  و خانم ميرا به نام فرزندانش ثبت نكرده است، چيزي  يحتمالي از اموالش 
هزينه هاي زندگي ام را پسرم كه در انگليس  و دليل كهولت سن ديگر قادر به كار كردن نيستم

 فروخته و داشته اي را كه  خانه، هيچ چيز ندارد زن در حال حاضر.زدپردامي زندگي مي كند 
 كه در آن زمان پرداخت كرده قرض محسوب مي شود ي پولتمامه  به مرد داده و متاسفانپولش را

 مدتو عين آن را مي تواند در صورت توان اثبات ماجرا بگيرد نه آنچه بر ارزش اين پول در اين 
  . مگر اين كه از اين دارايي چيزي به نامش ثبت شده باشد. افزوده شده

 هاي همسر اول را بزرگ كرده و اين خانم خودش به هر حال زن دوم بوده و مي گويد بچه
كه را سري از مداركي  يك. متاهل بوده استكه مرد با او ازدواج كرده  در حالي اما. سرانجام داده

ديدم   مطالعه كردم وشوهرش رااليحه .  دادخواست طالق داده66ظاهرا سال  .داشت به من داد
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 با علم به تاهل  اما بچه نداشته و،ه كه با آقا ازدواج كرده خودش بيوه بود38كه اين خانم سال 
  . مرد همسرش شده است

 
  قرار ميان در اختيار مرديقانون حق و حقوقعالوه بر اين كه له ئبه شكلي اين مس پس ●

آگاهانه يا هست كه هم زن هايي  متوجه كه بتوانند چند همسر در آن واحد اختيار كننددهد 
 دوم مي  يا هر دلبل ديگري همسران اقتصادي مردتكيه بر تواعم از  هر دليل نااگاهانه به

 هر حال حق و حقوق زن است كه ضايع مي كه در استي دو سويه امسئله يعني . شوند
   ...شود

بحث هاي صرف به ما نمي توانيم .  ماجرا استدر ازدواج مجدد زن هميشه يك طرف _
گاهي زن دوم هيچ . ببينيممسائل را تك بعدي  ، كه اين تفكر مرد ساالر وجود دارد،تئوريك

  دليل بي اطالعي به اين زن به.اطالعي ندارد و بعد از ازدواج يا بچه دار شدن متوجه مي شود
با سوء استفاده از نا آگاهي زن در اين مواقع مردها به خاطر پنهان كاري . استنوعي قرباني 

و به عنوان مرد ت نمي كنند دوم ثبشناسنامه المثني مي گيرند و نام زن اول را در شناسنامه ي 
در مواردي هم زنان آگاهانه تن به ازدواج مجدد مي دهند . مجرد همسر ديگري اختيار مي كنند

  . كه آن هم داليل گوناگوني دارد
  
چطور مي شود كه وقتي مي خواهند شناسنامه المثني بگيرند اسم زن اول از شناسنامه  ●

  استعالم شود؟مراجع قانوني از  وجود ندارد كه ي در اين بارهمز هيچ مكاني؟حذف مي شود
شايد به دليل قبال دفتر ازدواج بايد اين ازدواج ها را به اداره ثبت احوال اعالم مي كرد و  _

بوروكراسي و سيستم ثبت دستي كارمندان اطالعات كامل را در اظهار نامه ي مرد ثبت نمي 
 خب اين مراحل تغيير شده،ماني كه كار رايانه اي  از ز،اما. بنابراين كسي خبردار نمي شد. كردند
  .  با استعالم جواب گرفتتوان بانك اطالعاتي افراد به روز شده و مي ،كرده
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بانك اطالعاتي اطالعات  در  ناقص انجام نشود و ازدواج مكانيزم ثبتدر صورتي كه ●
وضعيت تاهل م متوجه زنان مي توانند با استعالآيا  ،اشخاص كامل وارد شود و به روز باشد

   مرد شوند؟
زن آگاهي شايد هم . اين در صورتي است كه زنان مطلع باشند كه چنين كاري مي توانند بكنند _

با ان  زناما موضوع ديگر آن است كه بعضي از.  كه مي تواند چنين كاري انجام دهدنداشته باشد
ر حاكم نمي توانيم به هر دليلي  ما به صرف تفكر مرد ساال،علم به اين نكته ازدواج مي كنند

. چرا كه تصميم اين زنان هم در دوام تعدد زوجات موثر است .سلب كنيمزنان از  مسئوليت را
اين  گرچه در اين صورت هم مرد است كه در مقابل زن ديگري تعهد و مسئوليت داشته و

ار را به او داده و قانون هم اين اختيمسئوليت را نقض كرده و به سمت زن ديگري كشيده شده و 
طرف قرارداد به . نيستبحران اين ايجاد بي تاثير در  اما ،زن دوم نقشي به لحاظ حقوقي ندارد

  .  كه به همنوع خودش و زني ديگر آسيب مي رسانداستنوعي خود زن 
  
ر اين فرايند مسائل حقوقي خانواده و حق و حقوقي كه قانون در اختيار مرد مي گذارد د ●
  چگونه است؟ ساير مسائل مالي تا نفقه پرداختاز 
 انجام مي  و آيات قرآنقبل از اين كه قانون مدوني باشد تعدد زوجات را به استناد شريعت _

 بدون شيعه هم صيغه راسنت . را مجاز و شرعي مي دانستند چهار زن عقدي تادادند و 
هم مي توان در زمره تعدد  اما به نوعي صيغه را .رايج كردمحدوديت در تعداد زنان صيغه اي 

 اما به . گرچه به لحاظ قانوني حق و حقوق متفاوتي با عقد رسمي دارد،زوجات به حساب آورد
  .  استشرايطي متفاوت لحاظ شرعي نوعي ازدواج مجدد با

 كه قانون مدني به نگارش در آمد و در 1300ه از زماني كه قوانين مدون شدند يعني از اوايل ده
 به نوعي بر ازدواج مجدد و تعدد زوجات صحه ،قانون مدني نگاشته شده كه 1307سال 

به تعداد زنان عقدي اشاره نشده و جاهايي هم كه به به صراحت گرچه در قوانين ما . گذاشتند
قانون حمايت خانواده در سال . از تعدادش ذكري به ميان نيامده استتعدد زوجات اشاره شده 
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 هشت شرط  رعايت زن دوم بگيرد بايد از دادگاه اجازه بگيرد واگر مرد بخواهدمي گفت  1353
مي توان اين كه در اين قانون آمده  "زن دوم"  از اين عبارت  اما. كرددر اين زمينه الزاميرا 

 اليحه حمايت از 21 اما ماده  . بگيرد"زن سوم و چهارم"مفهوم را استنباط كرد كه مرد نمي تواند 
تا . اين زن بعدي مي تواند زن چهارم سوم يا هر چه باشد. اشاره مي كند "زن بعدي"به خانواده 

چهار زن داشتن  به نوعي امر اين  كه زن بعدي بگيردسهميه چهار زن عقدي هست مرد مي تواند
  .عقدي را در قوانين رسميت مي بخشد

  
 .از پرونده هاي ديگري كه در مدت وكالت خود در اين زمينه داشته ايد بگوييد ●

و بسيار بود تاجر فرش .  همزمان سه زن داشتمردي اي داشتم كه هشش سال پيش پروند _
با هم ارتباط بر قرار كرده بودند ان اما اين زن .خواست زنان از وجود هم آگاه شوند متمول  و نمي

در كشورهاي اروپايي تعدد زوجات . د مرد به آلمان رفته بودنه همراه هر سه ب طبق نقشه ايو
به زندان او را   از مرد شكايت كرده ودر آلمانمحسوب مي شود، بر همين مبنا اين سه زن جرم 

مرد بعد . هست و نيست مرد در آلمان را از او گرفته بودندبعد هم با گرفتن طالق . انداخته بودند
تصميم . از بازگشت به دفترم مراجعه كرد تا وكالت دهد كه هر سه زن را با هم طالق بدهد

دادخواست طالق در آن واحد داد و هر يك .  را نجات بدهدخود در ايراندست كم اموال  داشت
  . سه را با هم طالق داد
، اين مرد را با تابعيت مضاعف كه به حق و حقوق خودشان واقف بودند اين زنان به دليل اين

بسياري از ر دهمان طور كه گفتم . آلماني ايراني اش به دام قانون آن مملكت انداخته بودند
 به اموال مرد را اين سه زن با استناد به همين قوانين تعدد زوجات جرم است و كشورهاي غربي

 ، اموال زيادي داشت همدر ايرانمرد، كه . و ميان خود تقسيم كرده بودندحكم قانون از او گرفته 
  .آن ها را داده ام و طالق شان مي دهممي گفت مهريه 

  
    ا در حال حاضر چطور مي بينيد؟وضعيت تعدد زوجات ر ●
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متاسفانه در شرايط فعلي رو به ولي در قشر خاصي ديده مي شد فقط قديم اين روند در اگر  _
اين . هم ديده مي شود...  و ان و هنرمندها روشنفكر،اساتيد دانشگاه هاميان در . استگسترش 

كه سن بااليي هم دارد و بعد م يك روشنفكر پر مدعاي ايراني را مي شناس مثال .جاي سوال دارد
 ،با خانم جواني آشنا شده و به زنش گفتهمشترك با همسرش اكنون از بيست و يك سال زندگي 

 و يا اگر با من زندگي كني مي تواني تصميم با خودت است، .من مي خواهم اين زن را عقد كنم
  !نمي خواهي جدا شويم

  
گذاشته شده به نام رعايت عدالت و در  شريعت شرطي بر مبناي بحث تعدد زوجات در ●

 بنابراين به شكلي اين كار را .كه رعايت عدالت امكان نداردات ذكر شده ادامه همين مستند
 يآيا مكانيزم حقوقي براي اين امر پيش بيني شده كه اثبات شود مرد.  اندمكروه دانسته

مي  ظلم واقع شده ردمو زني كه كرده است يا نه و آيا بر همين اساسعدالت را رعايت 
 آيا قانون از او ؟ در اين صورتواند دادخواستي ارائه دهد و از اين امر شكايت كندت

 حمايت مي كند؟

 قانونگذار تنها مي تواند به استطاعت و ، چون چيزي در قوانين پيش بيني نشده،قبل از ازدواج _
 در مورد رعايت  اتفاق بيفتد تاازدواج عمال بايد .تمكن مالي مرد تكيه كند و چيز ديگري نيست

 زن مراجعه مي كند و مي گويده دادگاه به فرض مردي ب .يا عدم رعايت عدالت قضاوت شود
 و داشتن مرد رئيس دادگاه به دارايي .ستادارم و مي خواهم زن ديگري بگيرم و اين دارايي من 

 كرد يا نه و درعايت خواه شرط عدالت را مرديك زن واقف است اما از كجا مي تواند بفهمد كه 
 در مورد عدالت قاضي تا چيزي به منصه ظهور نرسيده نمي تواند.  هم خبر ندارداواز نيت 

 ازدواج مجددكه زن به موجب هست در سند نكاحيه بندي اما .  احراز كندرعايت عدالت را
ر به اجراي  مي تواند درخواست طالق كند يا الزام شوهميان آنانو عدم اجراي عدالت  شوهرش

اما معلوم نيست قضات چه مواردي را براي اجراي عدالت مورد توجه قرار . عدالت را بخواهد
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بار معنوي را نمي توانند مد  نه؟ چون  آيا فقط به جنبه ي مالي قضيه استناد مي كنند يا؛مي دهند
  .نظر قرار دهند
 اما اين را قضات نمي توانند ،كه مرد با اين زنان مي گذراند بايد يكسان باشدهم مدت زماني 

اثبات يا احراز كنند و بنابراين جنبه اي از قضيه تاريك و غير شفاف است و مسائل عاطفي و 
بنابراين . به اين پديده بايد مد نظر قرار گيرد طور مسائل معنوي و روحي رواني معطوف همين

 بختيار نژاد داشت به آقاي بجنوردي هم در مصاحبه اي كه با خانم.  خيلي سخت استتشخيص
گفت اجراي عدالت كار بسيار سختي است و در مورد مسائل عاطفي و  و همين نكته اشاره كرد

چون نمي توانيم عدالت را اجرا كنيم بايد تعدد . معنوي نمي شود آن را اثبات و يا احراز كرد
يند تفسيري كه از برخي از بزرگواران كه به مسائل زنان توجه دارند مي گو. زوجات ممنوع شود

آيات قرآن شده است تفسيري مردانه است و اگر با نگاه ديگري تفسير مي شد اين تبعات را نمي 
در قانون . مي بود  ازدواج مي بايست تك همسري، با توجه به اهميت رعايت عدالت،داشت و

ما اين در ا. پيش بيني شده كه اگر عدالت رعايت نشود زن مي تواند با اثبات آن طالق بگيرد
  . ست كه ازدواج صورت گرفته باشد اصورتي 

  
ست مطلع اقوانيني كه در باره بحث ازدواج مجدد موجود از اگر زني پيش از ازدواج  ●

در . از اين موارد پيشگيري كندمي تواند برد باشد و از ظرفيت هاي قانوني موجود بهره ب
   برخورد مي كنيد؟ كه به شما مراجعه مي شود چقدر به اين موضوعمواردي

 مراجعه مي شود هميشه يك طرف است كه حرفش را مي زند و نمي مندر مواردي كه به  _
 زني به من مراجعه كرد و گفت كه ، در يك نمونه، مثال، اما،توان با قطعيت اظهار نظر كرد

 اين زن ومرد، . شوهرش در رودهن با يك دختر دانشجو ارتباط دارد و با او زندگي مي كند
اين زن . و با همسر ديگرش در همان خانه زندگي مي كردندبود فرزندش را از خانه بيرون كرده 

از حق و حقوقش را استيفا  مي خواست مهريه اش را به اجرا بگذارد كه دست كم بتواند بخشي
 به او پيشنهاد توقيف مهريه. چه بايد بكنمحاال ساختم را با اشك و ناله مي گفت من زندگي . كند
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 با دختري بيست و دو ساله زندگي مي كرد و در مقابل اين زنشوهر چهل و هشت ساله . دادم
به واسطه اين حق جاست كه بايد به زنان آموزش داد كه  اين. اين زن با فرزندش آواره شده بود

  . تان جفا نكنيد شما هم در حق همنوعانقانوني براي مردان، 
به  در بحث عدالت . آگاهانه انجام مي شودتعدد زوجاتموارد بعضي در واقعيت اين است كه 

ش ساخته بود  زنان هم براييك شكلسه زن داشت و سه آپارتمان  )69سال  (عنوان نمونه مردي
به او گفتم ممكن است اين وقتي . و همه امكاناتي كه در اختيار اين زنان قرار مي داد برابر بودند

م و هر وقت ه ا گفت من مهريه اين ها را هم پرداخت كرد،از نظر عاطفي دچار مشكل باشندزنان 
ها  انگار كه اين زنان را خريده است و از آن. حافظ شما حرف زيادي بزنند دفتر طالق و خدا

اين نگاه مالك بودن نسبت به زنان و بي توجهي به مسائل معنوي و عاطفي . استفاده مي كند
  . ا به مرد مي دهدبسيار تحقير آميز است و قانون اين قدرت ر

 درآمد . مسائل مادي زنان هم تاثير مي گذاردتعدد زوجات و مسائل حقوقي مربوط به آن بر
 كه ي در شرايط. محبت تقسيم مي شود و امنيت رواني زنان به مخاطره مي افتد،تقسيم مي شود

نظر اقتصادي و زن استقالل مالي داشته باشد از نظر عاطفي صدمه مي بيند و برخي از زنان هم از 
مقايسه مي كنند و به با هم  و خود را ندزنان هميشه نگران.  ضربه مي خورنداز نظر عاطفيهم 

 و اين دند در فرم لباس و مسائل ظاهري بيشتر مقبول باشنخاطر جلب توجه بيشتر تالش مي كن
  . صدمه متوجه همه ي زنان مرد است

د اين مسائل به قوت خود باقي نكنن توانمندي تا زنان اعتماد به نفس نداشته باشند و احساس
 زني هست كه دبير است و خانه ي كوچكي هم دارد و حاال مي ، در يك نمونه ديگر،مثال. ستا

 به هر شكل و شيوه .بيند كه شوهرش مي خواهد زن ديگري بگيرد و قصد دارد او را طالق بدهد
بهانه اش هم . رونده سازي مي كند به عناوين مختلف پ.اي متوسل شده است كه طالقش ندهد

 .مي خواهم سايه ي مرد بر سرم باشداين است كه مي خواهد بچه ها را از من بگيرد و مي گويد 
هنوز اميدوار است كه آشتي زن نمي زند و با او حرف  يك كلمه هم يمرد يك سال است كه حت

 آپارتمان و خودش. طالق ندهدا مرازدواج كند اما و  اگر مي خواهد برود ،اين زن مي گويد. كنند
 اما اعتماد به نفس ندارد و فكر مي كند به هر قيمتي ،رآمد دارددتومان هزار ماهي ششصد هفتصد 
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ساالر كه تعدد زوجات را مجاز مي كند به دبازتوليد اين فرهنگ مر. بايد همسرش را نگه دارد
اين را ديگر نمي شود تنها . واسطه عدم اعتماد به نفس و نقش زنان در اين خصوص هم هست

 ي استفاده بيشتر مورد سوءزن ضعف عاطفي و فكري باعث مي شود كه . به مسائل مادي ربط داد
  . قرار گيرد

  
 از طرف خانواده و هم از طرف قانون حل اين بحث همكه ي وجود دارد  راهكار چه ●

  ؟شود
 اولش همسر ديگري اختيار  اگر زوج بدون رضايت همسر،بند دوازده سند نكاحيه مي گويد _

كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد زوجه وكيل است از 
اين حقي است كه در عقد نامه به همسر اول داده مي شود اما . طرف زوج كه خود را مطلقه نمايد

 اجراي عدالت  كه نسبت به همسران خود،همسر دوم هم به واسطه همين بند با قسمت دوم بند
مي است كه مي تواند با آگاهي زنان نسبت به مسائل زاين مكاني.  مي تواند جدا شود،ننمايد را

اگر . به شمار آيدعدم پرداخت نفقه از مصاديق عدم رعايت عدالت مفيد واقع شود و  حقوقي 
ند ازدواج مي توانند  س12اثبات كنند به استناد بند اين مسئله را زنان آگاهي داشته باشند و بتوانند 

  . طالق بگيرند
گر زنان امضا كنند مي توانند از حق طالق خلع اكه در سند ازدواج هست را بندهايي يكي از البته 

 زن در اين موارد مي تواند. تقسيم نمي شودبين آنان  ولي عموما دارايي مشترك ،استفاده كنند
بعضي از . را اثبات كند و طالق بگيردآن بقيه تملك خود بر حقوقش را ببخشد و  جزيي از حق و

 ،در يك پرونده. ورندآهاي فرد به حساب نمي  ازدواج هاي ما هم ازدواج موقت را جزو  دادگاه
چون از خدا مي خواست طالق بگيرد و او با استناد ، زن دوم سند ازدواج را به زن اول داده بود

  . به اثبات برساندشته باشد مي تواند اين را و اگر دو شاهد هم دا. به همان توانست طالق بگيرد
تعدد زوجات به زن ضربه مي زند يك در  فوت شوهر يي كه در صورتث هاحيكي ديگر از ب

يعني به تساوي همين يك . هشتم از حق ارث زن از شوهر هست كه بين زنان تقسيم مي شود
 آنشرطي است كه به استناد مورد در واقع  اين .تم را بين زنان عقدي رسمي تقسيم مي كنندشه
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 اختيار كرد از ازهجازه دادگاه و چه بدون اجچه با اهمسر ديگري دهد كه اگر   حق ميزنمرد به 
 مردي كه اذن مي گيرد از مجازات قانوني و جريمه نقدي كه به او تعلق مي گيرد .او جدا شود

 ندارد مگر اين كه سند جا حق طالق دارد و به اذن كاري  اما اين زن در اين،معاف مي شود
بحث عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه باعث مي شود كه زن اين . داده باشندنكاحيه را تغيير 

 شايد زني از نظر مادي نيازي به شوهرش .نيستمطرح  صرف عدالت مادي .حق را داشته باشد
رد كه همسرش با فرد نداشته باشد اما زن ديگري را هم نتواند در كنار خود ببيند و نتواند بپذي

 غرور زن به  در چنين شرايطي. اين امر باعث عسر و حرج زن مي شود.ندديگري ازدواج ك
 ما زن ها ياد .گيرد ه چندم اهميت قرار ميجعنوان يك انسان آزار مي بيند و مسائل مادي در در

. يمپندارب مقصر گرفته ايم كه احساس گناه كنيم و به واسطه مسائل تبعي همواره خود را به نوعي
 كه خوشبختانه دختران  چيزي است– تنها توانمندي اقتصادي نه –مهارت هاي زندگي توانمندي 

  . اند به آن مسلح شونددر تالشجوان 
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  كامال جدي
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   از نخستين سنگ بناي قانون تا كنون ،همسري چند
  زيبا اميري

 . ماده به تصويب رسيد19 به نام قانون ازدواج در 1310لين قانون مدون در باره ازدواج سال او
 با .دارد يا نه  مرد را مكلف كرده كه به عاقد و زن اطالع دهد زن ديگري]1[  اين  قانون 6ماده 

 ناين عبارت كامال مشخص است كه قانونگذار تعدد زوجات را قبول كرده است، اما به تعداد ز
  .  هايي كه  مرد مي تواند به عقد خود در آورد اشاره اي نكرده است

 فصل دوم مشخصا در باب نكاح و طالق . جلد دوم قانون مدني به تصويب رسيد1313در سال 
اما . صريحا قيد شود مرد مي تواند بيش يك زن داشته باشد وجود ندارددر آن   ماده اي كه .است

 در ، همچنين. شده كه مرد نمي تواند همزمان با دو خواهر ازدواج كندآن اعالم] 2 [1048در ماده 
  قيد شده كه مرد نمي تواند با خواهر زاده يا برادر زاده زنش ازدواج كند مگر اين]3[ماده بعدي 

 كامال مشخص است كه در قانون مدني تعدد زوجات .دهدبكه زنش چنين اجازه اي به او 
] 4[ 900 ماده 2 در بند ،ضمنا .نون هم به تعداد زنان اشاره نشده استپذيرفته شده، اما در اين قا

  . ها ذكر كرده است ار عبارت زوجه و زوجه ها را بدون قيد تعداد آنذهمان قانون نيز قانونگ
 آن تعدد زوجات را به ]5 [14در ماده  ارذ گرچه قانونگ1346در قانون حمايت خانواده سال 

كلف كرد كه از دادگاه صالح اجازه ازدواج مجدد بگيرد و دادگاه هم رسميت شناخت اما مرد را م
 با تحقيق از زن فعلي و كسان ديگر، احراز كند كه آيا مرد تواناني اداره دو زندگي را ،مكلف بود
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 اين قانون در در ضمن،! همچنين آيا مي تواند عدالت را بين زنان خود اجرا كند؟  وخير،دارد يا 
   ]6[. دون اجازه زن اولش ازدواج كند حق طالق را به زن داده استمواقعي كه مرد ب

بار نيز قانونگذار نتوانست تعدد   اين. مجددا قانون حمايت خانواده اصالح شد1353سال در 
 آن پيش بيني ]7[ 17 و 16زوجات را ممنوع كند، اما شرايط سختي براي ازدواج مجدد در مواد 

 شد چنانچه مرد بدون اجازه همسرش و دادگاه ازدواج مجدد كند  اعالم17كرد، خصوصا در ماده 
  .    سال محكوم خواهند شد2ماه تا  6هم مرد و هم زن جديد و هم عاقد به مجازات حبس بين 

 اما ،كه مجلس شوراي اسالمي صريحا قانون حمايت خانواده را نسخ نكرد  با اين،پس از انقالب
 قانون ياد شده براي زوج و عاقد در 17 حبس در ماده  مجازات1363شوراي نگهبان در سال 

صورت ازدواج محدد بدون اجازه همسر اول را غير شرعي دانست و بدين ترتيب قانون ياد شده 
  .صورت ضمني نسخ شده استه ب

ار تعدد زوجات را به رسميت ذعالوه بر قوانين مدني و ازدواج در ديگر قوانين نيز، قانونگ
  .شناخته است

 اصالح شده  نيز  تعدد 1363 كه در سال ]8[ آن 33  در ماده1355انون ثبت احوال مصوب در ق
ند كه در ا در اين ماده مامورين سازمان ثبت احوال مكلف .زوجات به رسميت شناخته شده است

قوت ه كه برا هايي  تما در صورت تعدد زوجات، تعداد ازدواجحصورت صدور شناسنامه المثني 
  .  در شناسنامه قيد كنندخود باقي است

 1376هاي خانواده مصوب  هاي موجود به دادگاه قانون اختصاص تعدادي از دادگاه  در،همچنين
 صدور اجازه ازدواج مجدد براي بههاي خانواده رسيدگي  هاي دادگاه نيز،  يكي از صالحيت

  . مردان  است
  ؟ خيروج زن ديگري دارد يا  سند ازدواج هم صريحا اعالم شده كه ز4در منتهي اليه صفحه 

 بر تعدد زوجات صحه گذاشته و آن را به ي،از همان بدو تصويب قوانين مدن، قانونگذار ايراني
كدام از قوانين فوق به تعداد زناني كه يك مرد در آن واحد مي  در هيچ. رسميت شناخته است

ازدواج و به قوانين مربوط كه  جا ن  از آا، منته.تواند داشته باشد صريحا اشاره اي نشده است
طالق بر اساس فقه اماميه تنظيم شده است نظر فقها هم بر  اين است كه هر مردي مي تواند 
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 ا ب،پس. صورت عقد دائم داشته باشد و در مورد زنان صيغه هم تعداد عنوان نشدهه چهار زن ب
ن واحد چهار زن عقدي فقه اماميه در حال حاضر مردان شيعه ايراني مي توانند در آبه استناد 

  !داشته باشند و بي نهايت زن صيغه اي
  

  تعدد زوجات در ساير اديان و مذاهب
با  ،1312 طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه غير شيعه در محاكم مصوب ،كه با توجه به اين

 احوال شخصيه با توجه بهدر مورد ، ندرسميت شناخته شده ابه ه پيروان  مذاهب يا ادياني ك
جا كه ازدواج هم از موارد احوال شخصيه  رفتار خواهد شد و از آنآن ها مقررات مذهبي خود 

 و طبق قانون اساسي اهل سنت و زرتشتيان، كليميان و مسيحيان به رسميت شناخته شده ،ستا
در مورد تك همسري و تعدد زوجات برخي از اين گروه هاي ديني  اختصار وضعيت ه طور ب،اند

  .ودمي شعنوان 
 ولي اهل تسنن نمي توانند ،مردان اهل سنت ايراني هم حق دارند چهار زن عقدي داشته باشند

 ]9[. صيغه كنند

بر تك زرتشتي نظام زناشويي مبناي  زرتشتيان 86 آئين نامه مصوب ]10 [16به استناد ماده 
  . همسري است

تعدد زوجات تا «ادي ندارد  تعدد زوجات اير]11 [نزد كليميان هم به استناد كتاب آقاي بهنود
چهار زن و همچنين طالق در مذهب كليمي جايز است ولي شروطي دارد كه مرد كليمي داراي 
دو زن باشد زيرا ازدواج قانوني با طالق زن اولي منوط بر اين است كه زن از حيث امراض و 

  »  ... هم اوالد بخواهد علل قادر به ايفاي وظائف زناشويي نباشد يا زنا كار و يا نازا باشد و مرد
، مسيحيان ]13[، ارامنه گريگوريان خليفه گري ]12[ليساي انجيلي كنظام زناشويي پيروان 

  .  هم  تك  همسري است]15[، ارامنه كاتوليك ]14[) روسي(ارتدكس 
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  :اپانوشت 
ريحا اطالع دهد كه هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد ص: 1310 قانون ازدواج مصوب 6ماده 

  .اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود زن ديگري دارد يا نه؟
  .چه به عقد منقطع جمع دو خواهر ممنوع است اگر:  قانون مدني1048ماده 

هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن :  همان قانون1049 ماده 
 . خود

يك چهارم از « زوجه و زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد» ارث« )2:...  همان قانون900ده  ما2بند 
  .»ماترك است

شتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد اهرگاه مرد بخواهد با د: 1346 قانون حمايت خانواده مصوب 14ماده 
زه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تا. دادگاه تحصيل اجازه كند از

 . صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد

 . هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند:  همان قانون11 ماده 3بند 

اند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد مرد نمي تو: 1353 قانون حمايت خانواده مصوب 16ماده 
 -4 عدم تمكين زن از شوهر -3 عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظائف زناشويي  -2 رضايت همسر  -1: زير

 -7  8 ماده 8 محكوميت زن وفق بند -5  8 ماده 6و5ابتالء زن به جنون يا امراض صعبالعالج موضوع بندهاي 
هرگاه مردي با :... 17 غايب مفقود االثر   ماده -9   عقيم بودن زن-8ي از طرف زن  ترك زندگي خانوادگ

 سال محكوم 1 ماه تا 6داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از 
 ...خواهد شد 

ه به قوت خود باقي است منعكس آن تعداد ازدواج ك در صورت تعدد زوجات، :... قانون ثبت احوال 33 ماده 
 . خواهد شد 

هاي ديني، تاليف يوسف  كتاب احوال شخصيه از ديدگاه قوانين به انضمام مباحثي از احوال شخصيه اقليت
  .بهنود

زن و براي هر زن زرتشتي بيش از يك شوهر  براي هر مرد زرتشتي بيش از يك:  از آئين نامه ززتشيان16ماده 
 جايز نيست 

  .همان

زن و ازدواج زن با بيش از يك  ازدواج مرد با بيشتر از يك :... احوال شخصيه مسيحيان كليساي انجيلي53ماده 
 .مرد در آن واحد باطل است
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جهت فوت يكي ه واسطه طالق يا به كه ازدواج ب مادامي:  قواعد مسيحي ارامنه گريگوريان خليفه گري27ماده 
 . وحاني فسخ نشده باشد، ازدواج ثانوي ممنوع استاز زوجين منحل  يا بموجب راي محضر ر

تا هنگامي كه ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جديد ) روسي (  قواعد مسيحي ارتدكس 8ماده 
 . ممنوع مي باشد

وسيله يك مرد و يك زن صورت مي گيرد و فقط مرد با ه ازدواج ب: عادات ارامنه كاتوليك تهران  قواعد و3ماده 
  .ك زن و زن با يك مرد مي تواند اين زناشويي را انجام دهدي
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  عدالت و تعدد زوجات در متون حقوقي
  فيروزه مهاجر

  مقدمه 
در بحث حقوق زنان خيلي وقت ها گفته مي شود كه حقوقي كه ما زن ها از آن صحبت مي كنيم                   

نسان ها از جنس هاي مختلف آفريده شده انـد و حقـوق             اسالمي نيست و غربي است، انگار كه ا       
گاهي هم، براي اين كه تصور نشود كه همه قبـول داريـم غربـي هـا بايـد حقـوق       . متفاوت دارند 

بيشتري نسبت به ما داشته باشند، اين جا و آن جا و از جمله در متون حقوقي وانمود مي شود كه                     
گراني مي شود كه مبادا با ندانم كاري هامان از اين           اتفاقا برعكس، حقوق ما بيشتر است و اظهار ن        

: اما استدالل ها  آن قدر مبهم است كه نمي توان معناي دقيقي به آن هـا داد                 . حقوق محروم بمانيم  
اين نوع استدالل ها و از جمله دشوار بودن متـون  . مي تواند هشدار باشد، نصيحت يا حتي تهديد      

، ي از اين قبيل هراس داشته باشـيم        از نزديك شدن به متون     حقوقي باعث شده كه بيشتر ماها حتي      
اما در شرايطي كه بخشي از قوانين مدام ضد زن          . و تا وقتي كه مجبور نباشيم به سراغ شان نرويم         

 با مفاهيم و تعاريف آن ها از       شدن آشناو  تر مي شوند چاره اي نيست جز خواندن اين نوشته ها،            
لـوايحي  چه اسـتدالل هـايي پـشت        ن پاسخي به اين سوال كه       حقوق و عدالت و، در ضمن، يافت      

    .نهفته استمانند اليحه خانواده جنجالي 
براي اين كار شايد بهتر اين باشد كه كتاب هايي كه درباره حقوق زن در اسالم و حقوق خـانواده                   

امـروزي  به اين ترتيب مي توان فهميد كه دقيقا مشكل       . نوشته شده به طور دوره اي مقايسه شوند       
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البته، در اين باره كه آيا همه كتاب هاي هر دوره اي با             . از كجا و چرا و چگونه شكل گرفته است        
اما در مـورد دوره  اخيـر بـه طـور     . هم نكات مشترك دارند و تا چه حد، چيزي قطعي نمي دانيم  

  ، كلي مي دانيم كه اشتراكات چيست و از چه نوع است
و در حـالي كـه منتقـدان        . و هم بين نوشته هاي منتقدان آن ها       هم بين متون حاوي قوانين رسمي       

سعي مي كنند واضح و روشن بنويسند و نقدهاي مشخصي را مطرح كنند، متـون رسـمي عمومـا                   
اين متن ها حتمـا  . يك ويژگي مشترك دارند و آن هم مبهم و گيج كننده بودن تعاريف آن هاست        

 صرف كتاب خوان بودن، و آشنايي با شيوه هـاي           طبق منطقي نوشته شده اند، اما ممكن نيست به        
استدالل و روش هاي مرسوم در متون علوم اجتماعي، علوم انساني و ادبيـات، ايـن نوشـته هـاي             

بخصوص وقتي . علي الظاهر فارسي را كه به ما مستقيما مربوط مي شود به راحتي خواند و فهميد  
 شان يكي به نعل و يكي به ميخ كوبيدن          پاي تعدد زوجات در ميان است، از آن جا كه روش همه           

حال آن كه رسم رايج در همه جاي دنيا براي فهميـدن متـون              . است، درك مطلب دشوار مي شود     
  .  قوقي در اختيار داشتن يك واژه نامه تخصصي حقوقي و كمي تالش استح
  

  رعايت حقوق زنان يا تشخيص مصلحت آنان؟ 
اسـت، كـه مفـصل آن        )1 ( ته، مختصر حقوق خانواده   متن حقوقي كه در اين جا مرجع قرار گرف        

سال ها پيش و بر اساس جزوه درسي نويسندگان منتشر شده و جايزه كتاب دانشگاهي را هـم در       
 برده  است و مي توان به راحتي دم دست تـرين و نزديـك تـرين خاسـتگاه هـاي اليحـه                         1371

ات، كـه يكـي از مـوارد نقـض          بخصوص بخش تعدد زوج   . خانواده جنجالي اخير را در آن يافت      
عاجز از تشخيص مصلحت خود شـناخته شـدن مـان در قـانون خـانواده                 حقوق ما، زن و مرد، و     

امـا  . مربوط به همين تعدد زوجات است، كه به هر حال قانون آن مربوط به امروز و ديروز نيست             
چرا رعايـت   كه  وقتي به سراغ اسالفش مي رويم اولين سوالي كه براي ما پيش مي آيد اين است                 

حقوق زنان جاي خود را به تشخيص مصلحت آنان داده است، آن هم با چنين قوانين ضد زنـي؟                   
 كه زن ستيزتر شوند؟ نويسندگان اين متون چه احتياجي          هست اين رديف قوانين چه احتياجي       و  

را دارند كه حق زنان را بيشتر ضايع كنند؟ و چه اصراري دارند كـه پايمـال كـردن حقـوق زنـان                       
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اعطاي حقوق به آنان قلمداد كنند و عين عدالت بخوانند؟ از يك طرف نويسندگان اين متون مـي                 
گويند كه درك ما و شما از حقوق فرق مي كند، چون مال شما غرب زده است و حقـوق غربـي                      
است و حقوق اسالمي چيز ديگري است، از طرف ديگر وقتي از حقـوق زن صـحبت مـي كننـد                     

ر واقع از زن حقيقي واقعي حرف نمي زنند بلكـه زن انتزاعـي مـد نظرشـان                  معلوم مي شود كه د    
است و بنابراين در اين رويارويي نه صرفا از دو حقوق متفاوت كه از دو زن متفاوت صحبت مي                   

گرچه در اين جا كتاب خاصي مد نظر است اما اين وضع بر اكثر متون حقـوق خـانواده در                    . شود
ه كتاب هاي  موجود در بازار به وضوح مي توان ديد كه، همان طور               با نگاهي ب  . ايران غالب است  

كه گفته شد، درك از حقوق بخصوص نه تنها به طور كلي غربي و شـرقي دارد و حقـوق زن در                      
جمهوري اسالمي با حقوق زن در بيرون آن فرق مي كند، بلكه اصوال حقوق فردي چيزي اسـت                   

نبايد داشته باشـد، شـبهه برانگيـز اسـت و زنـان را      كه در اين طول و عرض جغرافيايي هيچ زني         
مـي تـوان از زن بـه شـكل        : دچار وهم مي كند و چه بسا احساس فرديت در آن هـا ايجـاد كنـد                

انتزاعي سخن گفت، اما خود زن و زنان فقط در ارتباط با هم و بـه عنـوان عهـد و عيـال مـرد و                          
  .   عي قيمومت باشند، نابالغ اند و همواره بايد تحت نومردان مفهوم دارند

تفاوت ديدگاه ها در ارتباط با تعدد زوجات عمدتا در ارائه دالئـل لغـو قـانون حمايـت خـانواده                      
.  كه بعد از انقالب جاي خود را به قانوني ضد زن و ضد خـانواده داد بـارز اسـت                    1353مصوب  

ل شدن كمي احتـرام      با خلف بعد از انقالب خود دارد قائ        1353كه تنها تفاوتي كه قانون       آن   حال
در اولي براي حقوق خانواده است و قابليت آن براي تصميم گيري درباره مـسائلي كـه بـه همـه                     
اعضايش مربوط مي شود و بر زندگي همه آن ها تاثير مي گذارد، و تـالش بـراي كمـي رعايـت                      

ابـل  اين قـانون ق   . ، و كمي بالغ شمردن او در عرصه روابط خصوصي         عدالت در مورد زن خانواده    
دسترسي است و مي توانيد در كتاب هاي حقوقي در رد آن مطالـب سـرگيجه آوري بخوانيـد، از                   

  .  مورد استناد اين نوشته جمله در كتاب مختصر حقوق خانواده
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  شأن مرد مسلمان و البد بي شأني زن مسلمان 
. د بـه تعـدد زوجـات اختـصاص دار     106.  تـا ص   92. در كتاب مختصر حقـوق خـانواده، از ص        

نويسندگان در اين فصل كتاب، بعد از مقدماتي و درج نظرهاي موافق و مخالف، هرجـا مناسـب                  
بدانند متذكر مي شوند كه شان مرد مسلمان باالتر از آن است كـه بـدون دليـل موجـه دسـت بـه                        

مسلمانان واقعي هميشه از چند زن داشتن پرهيز مي كردند          «آن ها مي نويسند     ! ازدواج مجدد بزند  
بدين جهت نظام تعدد زوجات هـيچ وقـت در          .  در مواقع ضرورت به آن روي نمي آوردند        و جز 

كشورهاي اسالمي رواج زياد نداشته و همواره استثنايي تلقي مي شده و خانواده مـسلمان اغلـب                 
 زوجات با توجه به فقـه اسـالمي، عـرف،           تعدد«اما در ضمن    )  98. ص(» .تك همسر بوده است   

 هزينه زندگي زنان متعدد و قدرت او        تأمين«و با اين وصف     ) همان(» .ستسنت مردم منع نشده ا    
و چون نگران اند كه شوهر نتواند       . مسئله قابل بحثي است   ) 100. ص(» به اجراي عدالت  ] شوهر[

كند بر خود واجب مي دانند       عرصه چند همسري هم حفظ       ررا اجرا كند و شأن خود را د       عدالت  
شوهر از عادل بودن معـاف      . شان است از اين وظيفه شاق معاف كنند       كه او را تا آن جا كه مقدور       

  :  مي شود چون، بنا بر استدالل نويسندگان
 عدالتي كه مردان توانايي آن را ندارند رعايت تساوي در عواطف و احساسات قلبي اسـت كـه در     

رط چنـد  عدالتي كـه شـ  . اختيار آنان نمي باشد، ليكن اين گونه عدالت شرط تعدد زوجات نيست     
  ) 98. ص. (حقوق زنان مانند نفقه و قسم است است تساوي در زني

چند سطر بعد مي گويند كه رعايت همين تساوي در نفقه و قسم در حق زنـان نيـز امـري اسـت            
اما، باز معلوم نيـست كـه در نظـر    . »اصل در اسالم نظام تك همسري است«دشوار و مي نويسند،    

واده چرا تعدد زوجات نه تنها مشروع است بلكه قابل دفـاع            نويسندگان كتاب مختصر حقوق خان    
در هر حال تلويحا اعالم مي كنند كه قرار نيست شوهران عدالت را درباره زنان خـود                 . هم هست 

رعايت كنند و در نهايت هم ضروريات ديگري آن ها را به ازدواج مجدد مي كشاند كه ربطي بـه                    
  . زنان ندارد
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چند همسري با استناد به تفسيري نه چنـدان قـانع كننـده از آيـه سـوم                  و  اين گونه عدالت    توجيه  
سوره نساء صورت مي گيرد كه نويسندگان، ابتدا و پس از ذكر آيه فوق، مي نويسند معني اش در                

امـا  ) 97. ص. (»اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد فقط يك زن بگيريـد          « اين است كه،     "قرآن كريم "
ظاهرا ايرادي به ايـن  ) 97. ص( . شرط مهمي براي چند زني مي شمرند  آن ها بالفاصله اين آيه را     

 مـي   1353برداشت نمي توان گرفت و فقط وقتي كه صحبت از قانون حمايت خـانواده مـصوب                 
در مي يابيم كه چطور آن       اين قانون نقض شده،      17شود، و مي نويسند كه مفهوم عدالت در ماده          

 مي زنند كه از آن پـس مـالك بحـث هاشـان دربـاره                بر اساس همين جمله دست به تفسيري      ها  
 عدالت در تعدد 

مـي  . زوجات قرار مي گيرد و به اين ترتيب، ما با مفهومي غريب از عدالت رو به رو مـي شـويم                    
نويسند، مقصودشان از عدالت همان است كه در فقه اسالمي و تفـسير آيـه سـوم ازسـوره نـساء                     

اصلي رعايت تساوي بين زنان متعدد است و نه عدالت در پذيرفته شده است، يعني اين كه مسئله 
اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد فقـط يـك    «چون به اعتقاد نويسندگان معني اين آيه        . مورد يك زن  

اين است كه در مورد يك زن عدالت الزم نيست و فقط وقتي بحـث عـدالت مطـرح               » زن بگيريد 
عبارت ساده تر، تـا زنـان متعـدد وجـود نداشـته             به  . مي شود كه مرد بيش از يك زن داشته باشد         

  . باشند صحبت از عدالت  اسالمي مفهومي ندارد
اين آقايان حقوق دان از هيچ مرجعي در فقه اسالمي كه حاوي اين تفسير و توضيح آن باشد نـام                    

شايد به اين خاطر كه كتاب شان از جزوه هاي درسي كه در دانشكده حقـوق تـدريس                  . نمي برند 
اما بـراي   . د تهيه شده است و در كالس دانشجويان مي توانند سوال كنند و جواب بگيرند              مي كنن 

ما خوانندگان معمولي كه اين قوانين با زندگي مان سر و كار دارند احيانـا تنهـا راه قهميـدن ايـن                      
نحوه استدالل و اين گونه تفسير خواندن تمام متون مرجع است و يافتن توضيحاتي در مورد ايـن      

  . نش خاص از آيه سوم سوره نساء، كه انصافا كار دشواري استخوا
در ضمن، ناگفته نماند كه تفسير نويسندگان از سوره نساء با تعريف  خود آن ها  از خانواده و 
مطالب ديگر كه با به هم چسباندن متون متفاوت با بافت هاي متفاوت صورت مي گيرد جور در 

يعني، . آشكارا ايدئولوژيك است  استدالل را دنبال كرد كهمي آيد و به سادگي مي توان يك خط
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گرچه با قرائتي ديگر و همچنان از زوايه حفظ حقوق خانواده مي توان استدالل كرد كه در اين 
آيه سوم سوره نساء صحبتي از چند همسر نيست، تمام محور بحث نويسندگان مختصر حقوق 

يار حقوق خانواده در ايران نوشته اند، اين است كه به خانواده، كه اين كتاب درسي را به عنوان مع
استناد همين آيه در قرآن بحث عدالت بين چند همسر مطرح است و نه عدالت در مورد يك 

رعايت تساوي بين زنان "دليلش را هم  تفسيرشان از آيه سوم سوره  نسا  به صورت . همسر
 )  102. ص. (  ذكر مي كنند"متعدد

 و بخصوص مفهـوم عـدالت     1353ت كه در اين كتاب، قانون حمايت خانواده         بر همين اساس اس   
 بـوده  1353در آن نقد مي شود، و احتماال همين تفسير يكي از داليل لغو قانون حمايت خـانواده                

  : چون، به اعتقاد نويسندگان كتاب مورد بحث. است
اجـراي عـدالت، از احـراز        قانون جديد حمايت از خانواده به جاي احراز قدرت مرد بـه              17ماده  

 سخن گفته است، يعني برابر قانون جديد، دادگاه فقط          "16عدالت در مورد بند يك ماده        اجراي"
رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد بايد احراز كند كه شـوهر اجـراي عـدالت كـرده                   در مورد 

زيـرا در اينجـا   صورت مفهوم عدالت با آن چه قبال گفتيم متفـاوت خواهـد بـود؛                 در اين   . است
 )  102-3صص . (قانون جديد رعايت  حقوق زن اول است 17اجراي عدالت در ماده 

در حالي كه، همان طور كه گفته شد، به عقيده نويسندگان مفهوم عالي عدالت در فقـه اسـالمي و              
تفسير سوره نساء به معني رعايت تساوي بين زنان متعدد است و نه رعايت عدالت در مورد يك                   

 و اين دادگاه است كه بايد تشخيص دهد كه مـرد در صـورت چنـد همـسري مـي توانـد آن               .زن
حتي خود مرد هم نمي داند كه مي        . تساوي را رعايت كند يا خير، و زن نمي تواند تشخيص دهد           

  . تواند يا نه
اين نكته كه دادگاه بايد تشخيص دهد  آيا مرد مي تواند زن ديگري بگيرد و اعضاي خـانواده اي                    

اسـتدالل  . عجيب مي رسـد    كه مستقيما از نتايج اين امر تاثير مي پذيرند هيچ نقشي ندارند به نظر             
اما ايـن بـه   . نويسندگان در اين مورد بيشتر نزديك به تجاوز به حقوق خانواده است تا دفاع از آن            

تبلـور  شرطي است كه، برخالف آن ها، خانواده را متشكل از تمامي اعضاي آن بدانيم و نه فقـط              
و به شرطي كه يك جفت مرد و زن و احيانا چند بچه يـك خـانواده بـه حـساب           . يافته در شوهر  
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و كار به اين جا نكشد كه خانواده را در كتاب هاي درسي هم متشكل از يك مـرد و چنـد                   . بيايند
با يك زن كه نمي شود خـانواده تـشكيل          "با اين استدالل ساده كه      . زن و چند فرزند تعريف كنند     

.  و نه منصف    متقاعد كننده باشند   دارندسعي  نه  در اين جا هم، مانند مورد قبلي، نويسندگان          ".داد
  . نداردتوجه انگار قانون حمايت خانواده براي آن ها  اصال موضوعي جدي نيست و ارزش 

 
  ايش نابالغي ماست قعدالتي كه بنيان و ب
ان در مورد ضرورت جلـب رضـايت         ديگر را در بحث ش     "عدالت خواهانه "يك استدالل حقوقي  

 آن ها ابتدا اعالم مي كنند كه جلب رضـايت زن، از           . زن براي همسر ديگر گرفتن شوهر مي يابيم       
  :زيرا. زاويه اجراي عدالت، خالي از اشكال نيست

  اگر شوهر با زن بدرفتاري كرده و با فشار و تهديد رضايت همـسر اول را بـراي ازدواج جديـد                   
. دادگاه نبايد به آن ترتيب اثر بدهد، زيرا كه شوهر اجراي عدالت نكـرده اسـت               جلب كرده باشد،    

رضايتي كه ناشي از اكراه باشد نبايد مجوز دو زن داشتن شناخته شود و دادگاه فقط                 شك نيست   
  . رضايتي ترتيب اثر دهد كه واقعي و دور از اشتباه  و اكراه باشد بايد به

د كه سري را كه درد نمي كند نبايد دستمال بست و بهتر اسـت               و در نهايت به اين نتيجه مي رسن       
البته اين مستقيما گفته نمي شود و در عوض ادعا مي شود كه ايـن  . شرط رضايت زن حذف شود 

دادرس است كه مي تواند همه آن چه را كه طبق قانون بايد براي اجـراي عـدالت رعايـت شـود                      
لت را در حد تساوي در نفقه و قسم دانسته انـد،            و در حالي كه خودشان اجراي عدا      . رعايت كند 

قـانون گـذار    « چون   در بحث تعدد زوجات،   1353متذكر مي شوند كه در قانون حمايت خانواده         
مفهوم عالي عدالت را كه در حقوق اسالمي وجود داشته در مد نظر نداشته و احراز توانـايي مـرد            

كه تشخيص آن دشوار است، به عنوان شـرط         را، هرچند   ) تساوي بين زنان  (به اجراي اين عدالت     
صدور  اجازه ازدواج ذكر نكرده است، امروزه بر اساس فقه اسـالمي دادرس بايـد آن را در نظـر                     

يعني دادرس مي تواند به حساب هاي بانكي يك مرد نگاه كند و بگويد كه او مي توانـد                   »  .بگيرد
د نگاه كند و بگويد كـه او نمـي توانـد و            سه زن بگيرد، اما زن نمي تواند به زندگي اش با يك مر            

چون مطابق همان استدالل قبلي، اولي حاكي از مد نظر داشتن مفهوم عالي             . نبايد مجددا زن بگيرد   
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عدالت در مورد چند همسر است، دومي حاكي از اجراي عـدالت در مـورد زن اول و تـا حـدي                      
  . ي به حقوق خانواده نداردفرزندان، كه به اعتقاد نويسندگان مختصر حقوق خانواده ربط

ريح صآيا صريح تر از اين مي توان گفت كه حقوق خانواده يعني حقوق مرد خانواده يا شوهر؟ و 
تر از اين مي توان گفت كه اجراي عدالت فقط از زاويه منافع شوهر مطرح است؟ چنان كـه مـي                     

 در دو نـسخه بـه دادگـاه           متقاضي بايد تقاضـانامه اي      ،1353نويسند، در قانون حمايت خانواده        
يك نسخه از تقاضا نامـه ضـمن تعيـين          . نمايد  تسليم و علل و داليل تقاضاي خود را در آن قيد          

انجـام اقـدامات ضـروري و در صـورت            دادگاه بـا  . وقت رسيدگي به همسر او ابالغ خواهد شد       
، 16ند  يـك مـاده       در مورد ب   امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت            

  ) 101. ص... (اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد
 مـي گويـد كـسب       16اما اين به نظر آن ها به معني نقض عدالت است، چرا كـه بنـد يـك مـاده                     

دربـاره حقـوق زن هـاي دوم و           ، امـا  رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد ضروري اسـت         
گله دارند كه در    نويسندگان  . يرد، حرفي نمي زند   سوم، وقتي شوهر مي خواهد همسر بعدي را بگ        

در تمام موارد مطرح شدن ميل مرد به ازدواج مجدد اين حق همسر اول اسـت كـه                  « 1353قانون  
اين هم از مواردي است     ) همان(» .اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد         

   .كه مدافعش هستند مي شود "عدالت عالي"كه به اعتقاد آن ها باعث نقض آن 
 مي بينند اين است كه در آن جا         1353يك مشكل ديگر كه نويسندگان در قانون حمايت خانواده          

 مي توانست در صورتي كه بعـدا        ،حتي اگر رضايت مي داد كه شوهرش زن دومي بگيرد         اول،  زن  
. از دادگاه بكندتحمل اين وضع را از توان خود خارج مي ديد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش            

اين هم به اعتقاد آن ها منسوخ شده است، به اين دليل واضح كه موارد طالق در قـانون مـدني و                      
عقيده بدهد و مهم نيست كه نتواند وجود  مختصر اين كه، زن حق ندارد تغيير. احكام شرع هست

او نيست كه بايـد  كما اين كه ديگر . هوو را تاب آورد؛ اصال نظر و خواسته و توان زن مهم نيست   
  .  شوهر اظهار نظر كند و دادرس خود اين كار دشوار را به عهده مي گيردجديد فراش در مورد ت

اين نوع بحث ها حيرت انگيزند نه به اين دليل كه با نگاه و تصور ما تفاوت دارند، كه البتـه ايـن                       
قـانون حمايـت خـانواده      هم مهم است، بلكه به خاطر اين كه در حالي كه اين قوانين و از جمله                 
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 تا دلتان بخواهد پدرساالرانه اند، باز هم تصور اين است كه به قدر كافي تاكيد بـر اطاعـت                    1353
دست كم اين كلي ترين پاسخي است كه مي توانيم بـه            . اعضاي خانواده از مرد خانواده نمي كنند      

سندگان كتـاب مختـصر     جوابي به سبك نويـ    . اين سوال بدهيم كه چرا چنين قوانيني وجود دارند        
قانون خانواده، با اين مضمون كه، حفظ كيان خانواده كه بقاي دولت ها به آن وابسته است، تنها از 

تاكيدي مجدد بر اين امـر كـه در   : طريق فرمانبرداري تمامي اعضاي آن از مرد خانواده ميسر است       
» .، زن و فرزند بنده و فرمـانبردار    پدر ساالر است  . بنياد خانواده پايگاه محترم و معتبري دارد      «واقع  

آدميـت و نـاطق،    (» .از مقام اجتماعي زن و حقوق انساني خبـري نيـست          «و بديهي است كه       )2(
»  بالتصور از اولياي ديـن و دولـت  اطاعت«و بديهي است كه دنباله اين اطاعت محض        )  20. ص
ـ      )همان(» تجسم اجتماعي نظم پدر ساالري    «اين يعني   . است ابرابري نيـست بلكـه      كـه مـصداق ن

و اين عدالتي است كه متون حقوقي مشابه آن كه در اين نوشته مطرح شد          . مصداق سركوب است  
، چـه زن و چـه       مـا عدالتي كه بنيان و بقايش از نااليق و نابالغ نماياندن           . مروج و مدافعش هستند   

 . مرد، است
 
 
  
 
  .  1376 اسداله امامي، نشر دادگستر، تهران مختصر حقوق خانواده، تاليف دكتر سيد حسين صفائي و دكتر. 
افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تاليف فريدون آدميـت و همـا نـاطق،              . 2

 .1356آگاه، تهران 
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  چند زني، پدرساالري و نسبيت فرهنگي
  نوشين كشاورزنيا

ـ    آن  يعني نوعي ازدواج كه در     1چند زني  طـور همزمـان بـيش از يـك زن را در عقـد              ه   يك مرد ب
زنـي را از بعـد جامعـه شـناختي بايـد در              ريشه پيدايش و تـداوم رسـم چنـد         .ازدواج خود دارد  

مطالعات تاريخي و انسان شناختي كه برخي از انـسان شناسـان دربـاره تكـوين نهـاد خـانواده و                     
 انـسان شناسـان فمينيـست متـضمن ايـن        مطالعات گروهي از  . ازدواج انجام داده اند جستجو كرد     

 برعكس تصور رايج، بيولوژيـك نيـست و محـصول    ،نهاد كنوني خانواده نكته است كه ازدواج و
 انـسان شـناس و سوسـيال فمينيـست          2يكي از مدافعان اين ديدگاه اولين ريد      . تاريخ بشري است  

 شدن زوجين كه منجر     او معتقد است ازدواج به معناي واقعيِ همسفره و هم سكني          . مشهور است 
به پيدايش خانواده مادري شد در اوان دوره بربريت و بـا منـسوخ شـدن كامـل آدمخـواريِ دوره                     

 امـا   ،مكان بود  خانواده مادري ابتدا مادر   .  و با اختراع توتم و تابو از سوي زنان، ميسر شد           ،توحش
ـ  . به تدريج به خانواده مهاجرتي و سپس شوهر سامان تبديل شـد   ين ريـد گذشـته از  نظـرات اول

دقيق و پيچيده است و ارائه خالصه اي روشن از آن دشوار  انتقاداتي كه به آن وارد كرده اند بسيار
شكست نظـام برادرسـاالري،     ريد   اما به هر حال مي توان اين نتيجه را بدست آورد كه              ،مي نمايد 

                                                 
1 - polygyny 
2 -Evelyn Reed 
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اولين . ري مي داند   را علت نابودي نظام مادرساال     "زن بها "ظهور مالكيت خصوصي و رواج رسم       
ريد معتقد است اين عوامل سبب شد شوهر نيروي بازتوليد زن را كنترل كند و موقعيـت او را تـا         
حد يك كاال تنزل دهد و در نهايت در دوره اي از تـاريخ مردانـي كـه از نظـر اقتـصادي قـدرت                         

نيـز در   انگلـس . )1363 :ريـد ( زيادتري داشتند توانستند همسران بيشتري در اختيار داشته باشـند  
كيد بـر نقـش نيـروي توليـد و مالكيـت            أبا ت  "رسم زن بها  "استداللي مشابه و البته بدون اشاره به        
هاشان   خود مجبور بودند داريي    "جاودانگي" و   "حفظ بقا "خصوصي معتقد است كه مردان براي       

شـان را بـه    شان واگذار كنند؛ لذا نيروي بازتوليد و رابطـه جنـسي همـسران       را به پسران همخون   
اين اسـتدالل   . شدت كنترل كردند تا احتمال وجود وارثان بيگانه و غيرهمخون را به صفر برسانند             

نشان مي دهد كه نظام پدرساالريِ برآمده از مالكيت خصوصي و طبقاتي، تك همسري اجباري را    
  )1379: انگلس( .براي زنان و چند زني را براي مردان اجتناب ناپذير مي كند

 تكوين پدرسـاالري كـه      ،ديده شد ) رويكرد ماركسيستي (  انگلس  طور كه در نظرات ريد و      همان
هاي فمينيستي پيـدايش و تكـوين     اما در ديگر گرايش،باعث انقياد زنان مي شود دليل مادي دارد 

. ها را دارد   همه آن  پدرساالري ريشه هاي روانكاوانه، بيولوژيك، اجتماعي و گاهي هم تركيبي از          
اما مهم . ها سخن را به درازا مي كشاند و ما را از مسير اصلي منحرف مي كند     يك از آن   شرح هر 

اين است كه در اين برداشت، پدرساالري به هر دليلي كه بـه وجـود آمـده باشـد فـصل مـشترك          
پدرساالري و روابط قدرت ناشـي از آن        . تمامي جوامع انساني در سركوب زنان پنداشته مي شود        

 اقتصادي، سياسي و مذهبي ريشه دارد و در همه حال به ضرر زنان عمل مي كنـد      در سيستم هاي  
محكوم اسـت زيـرا      زني نيز عملي استثمارگرايانه و     از اين منظر چند   . آنان است  و سبب سلطه بر   

مرد قرار مي گيرد، زن را به عنوان ابـژه اي جنـسي كـه               ي   هدر آن بدن و تمايالت زن تحت سلط       
وي را نيروي بازتوليدي براي مرد مي داند كه و ا مي كند به حساب مي آورد تمايالت مرد را ارض

 نمادي "چندزني" بنا به داليلي كه گفته شد. با زايش بيشتر به حفظ و بقاي نسل او كمك مي كند
  .شوداز پدرساالري و ستم به زنان است و بايد منسوخ 

هـاي   عنوان يك اصل جهان شمول با پيدايش انتقاداتي از سوي فمينيست          ه  پذيرفتن پدرساالري ب  
ـ       اين فمينيست . سياه و جهان سومي به چالش گرفته شد        عنـوان تجربـه اي     ه  هـا پدرسـاالري را ب
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. مشترك با تعريفي واحد و تحميل شده بر تمامي زنان از هر نژاد و قوميت مورد ترديد قرار دادند            
هـاي    تغييـر يافـت و فمينيـست       "همبستگي" به واژه    "خواهري جهاني معناي  "جا بود كه     از اين 

همه زنان پرداختند و به متن      ه ي   هاي جهان شمول فمينيستي دربار     پست مدرن به بازنگري حكم    
اين تـشتت آرا در ميـان       . جامعه و كشف انواع مختلف پدرساالري با ساز و كار متفاوت برگشتند           

اعث شد كه به برخي از پديده هاي فرهنگـي در جوامـع بـه               ها و رشد انواع فمينيسم ب      نيستيفم
 ه ي هاي مختلـف يـك جامعـ       زني نيز چه در درون گروه      چندي   همقول. گونه اي ديگر نگاه شود    

هـايي   جا كه بحـث  آن از. ونه نگريستن مستثني نماند  رگواحد و چه در جوامع مختلف از اين دگ        
 راه حل نسبي گرايي فرهنگي در پيدايش نظريه         در مورد پسااستعمارگرايي، تكثرگرايي فرهنگي و     

هاي فمينيست پسامدرن نقش بسزايي دارد ضروري است به موضوع نسبيت فرهنگـي و تنـاقض                
آن پديـده هـايي چـون چنـد زنـي تمامـاً سـتم و                 آن با نظريه هاي جهان شمول فمينيستي كه در        

  .سركوب زنان تلقي مي شود بپردازيم
 

  فمينيسم نسبيت فرهنگي و
گوياي اين تصور است كه هر الگوي رفتار نخست بايـد در ارتبـاط بـا مكـان                    3نسبيت فرهنگي «

 .»هاي خاص آن فرهنگ مـورد قـضاوت قـرار گيـرد           رويداد آن در ساختار فرهنگ و نظام ارزش       
 فرهنگي غرب بر دنيـا و مقابلـه بـا           ه ي نسبي گرايي پاسخي به سلط    ) 842: 1376 گولد وكولب، (

كه در ... معنوي و  - شر، مادي-هاي خير وتايي شرق و غرب و ارزشگذاريد. جهاني شدن است
  سـوي   و بـا تعـاريف ارائـه شـده از          ،آثار شرق شناسان و نويسندگان ضد استعمارگرا تجلي يافته        

 به نـسبي گرايـي بـه        كه سبب شد    ،شرق شناسان غربي در يك وارونه نمايي باز تعريف مي شود          
به باور بسياري از نويسندگان از . كثرگرايي فرهنگي نگريسته شود تئله يعنوان راه حلي براي مس    

هـاي   نيست پساساختارگرا و منتقد پسا استعماري، تئوري      يجمله گاياتري چاكراورتي اسپيواك فم    
 استعمار براي هميشه گونه  ،او معتقد است  . ند ا غربي از درك انسان ستم ديده استعمار شده ناتوان        

                                                 
3 -Cultural relativity 
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ها خاموش شـده و       آواهاي مختلف اين انسان    .ده را از بين برده است     گوني زيردستان استعمار ش   
به  ( .تاريخ آنان چنان از سلطه استعماري لطمه ديده است كه بازيابي آن آواها ديگر ناممكن است     

از نكات مورد توجه اين ديدگاه مي توان به اين مورد اشاره كرد كه               )42: 1378  نقل از شهيديان،  
 از  ه ي ل مي شود و نبايد آن را يك مقول         تحو  دچار ،يز يك مفهوم ثابت ندارد     ن "زنانگي" و   "زن"

هاي مختلف زنان در ايـن رويكـرد ناشـي از كنكاشـي درونـي از                 هويت. پيش مفروض پنداشت  
هاي كشف شده    هيچ كدام از اين هويت    . شان است  جانب زنان درباره خودشان و دنياي پيرامون      

كه مي توانـد     عالوه بر آن  ،   اين نوع نقد   ،اما. برتري نخواهد داشت  بر ديگري    و   ايستا نخواهد بود  
 موجب مي شود ،هاي متنوع و گيج كننده زن به وجود بياورد هويتي   ههايي را دربار   سردرگمي

 بـه   .بمانـد هاي كامالً تبعيض گـرا پنهـان         هاي قومي و محلي برخي از ستم        هويت ه ي ساي تا در 
هاي  ها، نفي هويت مستقل و ناديده انگاشتن نظرات و برداشت ت بيم از نابودي سنّ،عبارت ديگر

 در مواجهـه بـا سـتم       ، كه در ديدگاه نسبي گرايي فرهنگـي وجـود دارد          ،متفاوت از جهان پيرامون   
جنسي و پدرساالري جهان شمول اين نگرانـي را بـه وجـود مـي آورد كـه بـسياري از اعمـال و                        

عنوان رسوم فرهنگي يك منطقه و يـا حتـي رضـايت            رفتارهاي سركوب گرايانه عليه زنان تحت       
بدين ترتيب ظاهراً تضادي اجتنـاب  . هاي مختلف ناديده گرفته شود    زنان قوميت  ه ي خواست خود

هـاي اول و دوم مطـرح شـده           خصوصاً آن انواعي از آن كه در موج        ،ناپذير بين رويكرد فمينيسم   
  .سوم شكل گرفت وجود دارد با پلوراليسم و نسبي گرايي فرهنگي كه در موج ،اند
  

   حقوق بشري و ليبرال دموكراسيهاي هاي نسبي گرايي فرهنگي با ديدگاه چالش
بخشي از استنادات نسبي گرايان فرهنگي در تبيين تضاد بين پلوراليسم و فمينيسم متوجه ديـدگاه                

 طرفداران نسبي گرايي فرهنگـي ممكـن اسـت بـه پـشتوانه ايـن اعتقـاد كـه                  . حقوق بشري است  
كشورهاي صنعتي غربي حقوق بشر را به وجود آورده اند تا سلطه خود را بر جهان جاوداني كنند      

، تنوع فرهنگي را لحاظ نمي كند، در فرهنگ محلي مداخله مـي كنـد و آن را    فوقكه بيانيه  يا اين 
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گـي  هاي فرهن  ها و ارزش    از پذيرفتن و عمل به آن سرباز زنند و بسياري از رسم            ،از بين مي برد   
  )Nduwimana ,2003. (رسمي اجرا كنند صورت هنجارهاي رسمي و غيره خود را ب

قدر در نسبي گرايي غرق شويم كه فرامـوش كنـيم سـند جهـاني                واقعيت آن است كه ما نبابد آن      
  تمدن بشري زماني مرهون تالش     .هاي متعدد است   حقوق بشر محصول همكاري افراد و فرهنگ      

چـه   اگـر .  بـوده ... هاي ايرانيان، يوناني هـا و         ديگر مديون تالش   هاي فرهنگ چيني ها و زماني     
پيشنهاد تدوين اين سند در ابتدا از سوي كشورهاي صنعتي غرب و بعد از پايان جنـگ مـصيبت                   

ـ   آور جهاني دوم ارائه شد اما اين امر بدون بهره گيري از فرهنگ جهاني كه در طـول قـرن            ه هـا ب
هاي در  ر بسياري از كشو   ،آن  عالوه بر  . امكان پذير نمي شد    صورت تمدن بشري انباشت شده بود     

ي اساسي در توسعه جهاني برداشتند و يها حال توسعه هم پس از پيوستن به اين موافقت نامه گام    
اعالميه جهاني حقوق بشر همه افراد بـشر از هـر نـژاد، رنـگ،               . سندهاي الحاقي را به آن افزودند     

 هيچ كسي را فراموش نكرده و تالش مي كنـد           ،مي گيرد  بر  در عقيده، پايگاه اجتماعي و جنس را     
از حقوق برابر همه افراد بر مبنايي انساني محافظت كند و حذف تبعيض يكي از اهـداف اساسـي         

 عجيب است كه برگزيدگان حكومتي، ديكتارتورها و روسـاي قبايـل    ،كه نكته ديگر اين  . آن است 
و به همان ميزان هم تالش مي كننـد         ! ها هستند  رفتن سنت ها نگران از بين      بيشتر از افراد قوميت   

 زيرا حاكمان بـيش     ،له روشن است  ئپاسخ اين مس  . حقوق اساسي افراد تحت انقيادشان انكار شود      
هاي فرهنگي باشند نگران از دست دادن قدرتي هستند كه دقيقـا بـه     كه نگران حفظ تفاوت    از آن 

  .دست آورده انده ب... هبي، عرفي و تي اعم از مذنهاي س دليل وجود همان ارزش
 با تكيه بر اصل دموكراسي خواهي در اداره جامعه و ، طرفداران نسبي گرايي فرهنگيعالوه بر اين

هـاي درون يـك جامعـه يـا كـشورهاي             كه با فرهنگ   كنند ادعا مي    يعرصه بين الملل   يا حتي در  
 زنان برخورد كـرد و آنـان را در          ،جا ين در ا  ،مختلف بايد بر مبناي احترام به نظر و عقيده مردم و          

رفـاه و بهتـرين   ، انتخاب و انجام آنچه كه نه تنها سبب ستم و سركوب نيست بلكه مايـه آسـايش     
نسبي گرايـي فرهنگـي بـا       ي  در حال حاضر نظريه      . پنداشته مي شود آزاد گذاشت      آن ها  گزينش

 گـاهي   ،به بيان ديگـر   . مواجه است لويت دادن به دموكراسي يا ليبراليسم       وچالشي عظيم در زمينه ا    
يك بايد به نظرات افراد يك گروه فرهنگي يـا حتـي            تاوقات گفته مي شود كه بنا بر اصول دموكرا        
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هاي ليبرالي   احترام گذاشت و در اين مواقع معموالً ارزشيمردمان يك جامعه در سطح بين الملل
  . ايمال مي شوديعني آزادي و حقوق فردي تعدادي از افراد گروه يا جامعه پ

در اين مورد بايد گفت اين حكم زماني منصفانه خواهـد بـود كـه شـرايط اجـراي اصـول اوليـه                       
 حاكمان جامعه بايد تا حدودي به اصول ، به بيان ديگر.دموكراسي در آن جامعه وجود داشته باشد    

همـه افـراد   بـراي  را هاي برابر    ها و انتخاب   دموكراسي خواهي پايبند باشند و زمينه خلق فرصت       
 كه معموال در شرايط نـابرابري       يهاي آسيب پذير   عنوان گروه ه   زنان ب  ،عنوان مثال ه  ب. فراهم كنند 

كمتر در حوزه هاي عمومي حضور دارند بايد اين اجازه و توان را داشته باشـند                و  به سر مي برند     
هـا   اگر بـا آن . ندهاي قانوني و عرفي اظهار نظر كن    هاي جامعه يا مجازات    كه فارغ از فشار سنت    

ايـن    و ،وارد مذاكره و گفتگو مي شويم نمايندگاني براي اظهار نظر و دفاع از خود داشـته باشـند                 
صـورت اسـت كـه مـي         اين در. افراد تا حد زيادي نماينده اكثريت زنان و قشرهاي جامعه باشند          

به بيـان  . جرا مي شودتوان اميدوار بود كه تقريبا آنچه آنان مي خواهند و به آن رضايت مي دهند ا       
 شما نمي توانيد وارد جامعه اي شويد كه زنان آن در شرايط ترس، فقـر و خفـت و تحقيـر       ،ديگر

كـه   البته كتمان نمي كـنم       .ها بخواهيد كه به سوال شما در اين باره پاسخ دهند           از آن  قرار دارند و  
ليبرال دموكراسـي بـين     هاي درون جوامع مبتني بر       هم اكنون اين بحث خصوصاً در مورد قوميت       

ها هم وجود دارد كه گاهي در شرايط نسبتاً خوب و دموكراتيك هم ليبراليسم بـه نفـع                   نيستيفم
 يعني حقوق فردگرايي و برابري تعدادي از افراد گروه در نتيجـه احتـرام               .دموكراسي كنار مي رود   

 شـرايط هـم بايـد       له مهم اين است كه حتي در اين       ئمس. شودمي  ي اكثريت نقض    أبه نظرات و ر   
مرز يا سدي براي جلوگيري از درافتادن به ورطه نسبي گرايي فرهنگي بـه بهانـه اجـراي اصـول                    

  .هاي فردي وجود داشته باشد ع حقوق و آزادييدموكراسي و تضي
  

  زني له چندئها با تمركز برمس پاسخ به چالش
 ن موضوع را در محور بحث     در اين بخش از مقاله سعي مي شود اي        . زني له چند ئباز گرديم به مس   

سوال من در اينجا اين است كـه آيـا راه   . ها و نسبي گرايان قرار دهيم     هاي فمينيست  ها و چالش  
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له مناسب اسـت يـا خيـر؟ يـا          ئهاي فمينيستي و پدرساالري جهان شمول براي تببين اين مس          حل
  اينكه چند زني مي تواند با توجه به 

ها مورد قضاوت مثبت قـرار گيـرد؟ شـرايط در جامعـه      ننسبيت فرهنگي در برخي مكا ي  نظريه  
كه ارزش فرهنگي كـه در جامعـه مـا           ايران و محيط فرهنگي ما چگونه است؟ و مهمتر از آن اين           

  تبديل به هنجاري رسمي يا همان قانون شده قابليت مطالعه اي از اين دست را دارد يا خير؟
 
   فمينيستي حل تناقض با رويكرد جنبش-1

 مربوط بـه زنـان و از        يا ه نيسم در رابطه با بسياري از موضوع      يض نسبيت فرهنگي و فم    حل تناق 
 .زني در مرحله اول تا حد زيادي در گرو نوع درك و برداشت مـا از فمينيـسم اسـت                    جمله چند 

 ،له اين است كه آيا بايد فمينيسم را تنها به عنوان يك نوع مكتب و ايدئولوژي در نظر بگيريم                  ئمس
 آن را به عنـوان نـوعي جنـبش    ،به جنبه عملگرايي آن هم توجه بيشتري نشان دهيم يعني       يا اينكه   

بيشتر مشكالتي كه در زمينه ناسـازگاري موضـوعات حقـوق           . اجتماعي مورد بازنگري قرار دهيم    
بشر جهاني زنان و نسبيت فرهنگي به وجود مي آيد به اين خاطر است كه بيش از اندازه بر وجـه     

صورت يك مكتب فكري و ايدئولوژي تمام ه نيسم تاكيد مي كنيم و آن را صرفا ب     يفم ايدئولوژيك
ها و مبارزات زنان در جوامع مختلف تـشابهات بـسياري بـا              كه فعاليت   در حالي  ،عيار مي نگريم  

هـاي    نبايد از نظر دور داشت كه پويايي و تحول در بخش نظري هـم مرهـون فعاليـت                  ،هم دارد 
هاي متفـاوت زنـان جهـان بـه معنـاي ناديـده              تاكيد بر تنوع هويت   . تهاس نيستيعملگرايانه فم 

به فراخور شرايط محل زندگي وادار مـي   گرفتن آن نوع ستم جنسي كه آنان را به مبارزه عليه آن      
بـه آگـاهي    داشـته انـد     ها در سراسر جهان بيشترين تالش خود را معطوف           فمينيست. كند نيست 

هاي ستمگرانه اي كه در حوزه خصوصي و خـانواده عليـه آنـان               دهي به زنان و مبارزه با سيستم      
حذف زنان از عرصه عمومي و تالش براي كـسب حـق رأي سياسـي و مـشاركت             . عمل مي كند  
بنـابراين ايـن مبـارزات      . ها بـوده اسـت     سطوح مختلف نيز يكي ديگر از اين تالش        اجتماعي در 

دسترسـي بـه اينترنـت       مجـازي و  خصوصاً در عصر تكنولوژي اطالعات و با گسترش فـضاهاي           
  .تشابهات بيشتري را حتي در عرصه هاي نظري به وجود مي آورد
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خطري كه نسبيت گرايي فرهنگي دارد اين است كه مبارزه براي از بين بردن ريشه هاي ستم عليه                 
 ذات عملگرايي فمينيسم را مي كشد و آن را در حلقه و محـدوده دروس               ،زنان را متوقف مي كند    

كه همه مي دانيم كه فمينيسم از ميدان          در حالي  ،مي كند  صورت يك ايسم محصور   ه  هي ب دانشگا
فـراز و فرودهـاي     هاي درس و كرسي هاي دانشگاه كشانده شـده و علـي رغـم                مبارزه به كالس  

 پس حذف خصيصه عملگرايـي و روح اعتـراض از           ،موفق بوده  در مجموع جنبشي زنده و    بسيار  
 . آن استآن مساوي مرگ و ابتر شدن 

  
   نسبي گرايي افراطيمانعها  برابر انسانفرصت هاي  معيار -2

له مهـم را از     ئهاي چندگانه اهميت دارد اما نبايد ايـن مـس          هاي فرهنگي و هويت    هرچند تفاوت 
برداشـتن    مشكالتي را براي يـك الگـوي فمينيـستي كـه ادعـاي در      ،نظر دور داشت كه اين طرح     

رم كه ستم به زنان در      يمي پذ . به زنان را دارد به وجود مي آورد       تجربه هاي جهاني مشترك يا مشا     
ــ  ــه در منطق ــشورها از جمل ــسياري از ك ــه فرهنگــي در آن  ي  هب ــستلزم درك زمين ــه م خاورميان

هاي فرهنگي و متـون    ولي اين به معناي پذيرش تفسير پدرساالرانه مسلط از ارزش      ،كشورهاست
تعامـل يـا تبـادل بـا يكـديگر            در حال تغيير،   ،ستندها پيچيده ه   فرهنگ. مذهبي آن جامعه نيست   

 نسبيت فرهنگي به معناي فهم تجارب زنان در متن فهم متعلق بـه خودشـان از آن ارزش                 . هستند
هاي فرهنگي مـشابه و بـه همـان     زنان خاورميانه و در واقع همه زنان و همه مردم ارزش     . هاست

نسبي گرايي فرهنگي داراي پويايي .  دارندشان را  اندازه متفاوت از فرهنگ مسلط در محل زيست       
ن محلي بايد پديده هاي فرهنگي را با معيارهاي مورد قبول همان            ا بدين معنا كه محقق    ،ذاتي است 

هايي را كه داراي نوعي تبعـيض و سـتم جنـسي اسـت شناسـايي و               جامعه بررسي كنند و ارزش    
فتادن به وجوه مضر نـسبي گرايـي        ا سدي است كه باعث مي شود از در        و اين همان     ،تحليل كنند 

 نبايد  ،به بيان ديگر  . يممانبهاي فرهنگي محلي مصون      فرهنگي و وفاداري بيش از اندازه به ارزش       
هاي فرهنگ پدرساالر را طبيعي پنداشت و آن را يكسره به برداشت هـاي               ستم موجود در ارزش   

تجارب زنان سياه، لـزبين،      ردرست است كه فمينيسم با حصا     . فرهنگي و محلي مردمان تقليل داد     
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له نـسبيت   ئمرهـون توجـه بـه مـس       تـا حـدي      و اين    ،ها احاطه و غني شده     گروه مسلمان و ديگر  
  اما فهم آزادي انساني بر پايه دوري گزيدن از ستم جنسيتي يـك اصـل اساسـي و                  ،فرهنگي است 

 بحث فرهنگ و     استناد مي كنم كه در     4در اين رابطه به گفته هاي سوزان اكين       . رهايي بخش است  
هـا را نقطـه شـروع كـار خـود قـرار مـي دهـد و معتقـد اسـت كـه ايـن               جنسيت، برابري انسان  

هـا بايـد    آن. ايجاب مي كند كه زنان بخاطر جنسيت، محـروم و فرودسـت نباشـند         ) برابري(اصل
 مطابق با   ،بنابراين. هاي زندگي را انتخاب كنند     بطور كامل و آزادانه همچون مردان جامعه فرصت       

 تغيير هاي جنسي، ثابت و غيرقابل هاي زندگي نبايد بخاطر تفاوت  گزينش،اصل برابري منصفانه
هاي فرهنگي در ليبرال دموكراسي بايد بـا    در بسط حقوق اقليت،ادامه مي دهد كهچنين  او  . باشد

رابر ها در نظر و عمل اصل رفتار ب         آن .ها نوعاً پدرساالر هستند     اين فرهنگ  .احتياط برخورد شود  
زني، جرايم ناموسـي و حمايـت فرهنگـي عليـه رفتارهـاي              با زن و مرد را در مواردي چون چند        

  ).Okin ,1997:10(مجرمانه انكار مي كنند 
هايي را كـه درون سـاختار نظـام ارزشـي يـك               بدون توجه به اين اصل نمي توانيم ستم        ،بنابراين

 نسبيت فرهنگي ادعـا مـي       .توجيه كنيم جامعه رخ مي دهد تنها بر اساس رويكرد نسبيت فرهنگي           
هاي اخالقي و فرهنگي كـه آن عمـل در آن رخ داده              كند كه ما بايد اعمال را فقط در متن ارزش         

اگر به متن جامعه اي رفتيم و با زنان آن مصاحبه           . تشخيص دهيم و درباره آن به قضاوت بنشينيم       
 دو يا چند هوو را ديديم كه از با هم و ،برخي از كارهاي پژوهشي انجام شده كه در  چنان،كرديم

ديگر را دوست خطاب مي كنند نه دشـمن و رقيـب، نمـي               بودن احساس رضايت مي كنند و هم      
توانيم حكم بدهيم كه چند زني در اين منطقه چنان مثبت است كه مي توان ذات ستمگرانه بـودن                   

وش كرد و دليـل ايـن دوسـتي و           بايد كا  .اين عمل و روابط و منافع پنهاني مردانه آن را منكر شد           
 بـرعكس مـردم نگـار كـه         ، و اين كاريست كه يك جامعه شناس مي كنـد          ،رضايت را هم دانست   

جامعـه مـالي و در غـرب افريقـا            كـه در    در تحقيقـي   ،مـثال . بيشتر به جمع آوري داده مي پردازد      
 تولـد فرزنـد را   وظيفه زناشويي وز حاال كارم كمتر شده يا بخشي ا« زني گفته بود ،صورت گرفته 

                                                 
4 - Susan Okin 
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 اگر آن جامعه شناس از قضا فمينيست )Madhavan ,2002(» ...هوويم بر عهده مي گيرد و 
هم باشد و عينك مردانه علم را از چشم بردارد به اين سوال مي رسد كه آيا اين گفته بـه معنـاي                       

تـر و بـا    طورعميـق ه له ب ئكه مي توان به مس     ارزش فرهنگي آن جامعه است يا اين       نوع خاصي از  
ابزار توليـد  ه چشم رويكرد جنسيتي نگاه كرد و اين نكته را استنباط كرد كه در اين جامعه به زن ب     

كه بحثـي   ( له آگاه هست يا نه    ئكه زن از اين مس      جداي از اين   ،مثل و كارگر خانگي نگاه مي شود      
ك فرهنـگ   اما واقعيت ملموس آن است كه تعريفي كه از زن مي شود هم ناشي از ي               ) ذهني است 

عمـل مـي كنـد و        جا به گونـه اي ديگـر       در واقع نظام مردساالري جهاني اين     . مردساالرانه است 
مي سـازد كـه در ذات        جنس گونگي را   نوعي از   بودن مشخص مي كند و     "زن"تعاريفي را براي    

 هرچنـد كـه     ،پـس . خود ظالمانه است و از معيارهاي حقوق بشري و اصول ليبراليسم فاصله دارد            
 يا به قول ،آن جامعه زن از ازدواج مجدد شوهر رضايت داشته باشد    به نظر مي رسد كه در      طبيعي

 اما اين پديده حتي در آن بـستر         ،ها اين عمل براي بقاي نظام كاركرد داشته باشد         فونكسيوناليست
هـاي سـلطه     زيـرا نظـام   . فرهنگي هم مي تواند آبشخوري تبعيض آميـز و ظالمانـه داشـته باشـد              

هاي سياسي موجود در آن جامعه هر يك به گونه اي مـي              انه، نظام سلطه طبقاتي و نظام     مردساالر
توانند اين نياز و رضايت را در زني كه به فراخور حال به ازدواج بـا مـردي زن دار ترغيـب مـي                        

ش را   ا زني ديگر را در خانه اش با خشنودي مي پذيرد و همه چيز زنـدگي              حضور   يا خود    ،شود
طبيعي است كـه افـراد در   . دنشود، به وجود بياورمي ته تا همسر خود  با او شريك    از دارايي گرف  

نيسم را به يك    ي اگر فم  ،عالوه بر اين  . دناين شرايط از منافع آني و كوتاه مدت خود پيروي مي كن           
آن را تنها در حصار تنگ نظريـه        ، همان طور كه پيش از اين اشاره شد،          ولوژي تقليل ندهيم و   ئايد

 ندهيم، مي بينيم كه در جوامع مختلف تشابهات بسياري در زمينه فهـم مـشترك از سـتم                   ها جاي 
پويايي فرهنگ در طول دوره تمدن بشري تا        ي   هواقع مقول  در. جنسي ميان زنان ايجاد شده است     
هـاي اجتمـاعي بـوده كـه در عـصر       هـا و سـازماندهي جنـبش    حد زيادي نتيجه كنشگري انسان  

ي برخوردار شده و تالش مي شود كه جوامـع فرهنگـي بـيش از آنكـه            اطالعات از وسعت بيشتر   
ما شاهد يك پويش و رشـد       «در حال حاضر    . گيرنده صرف باشند در تعامل با بكديگر عمل كنند        

فرهنگ جهاني هستيم كه از دل همزيستي و تبادل فرهنگ ها به سـوي دسـتيابي بـه ارزش هـاي                     
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ل، مسائلي نظير فقر، بـي سـوادي، رشـد جمعيـت،           براي مثا . همگاني و جهان شمول سير مي كند      
توسعه، حفظ محيط زيست، بهبود موقعيت زنان و نظاير آن مسائلي نيستند كه با فرهنگ منـزوي                  

كه  اين). 44: 1380درويش پور، (» بومي حل و فصل شوند بلكه نيازمند همبستگي بين المللي اند
 اند و اكنون اين رسـوم تـا حـد زيـادي دچـار        ها زماني آدمخوار بوده اند، چند شوهر بوده        انسان

  . استپويايي فرهنگي له ئخاطر مسه تغيير شده ب
  

  چند زني در ايران 
 مـردان مـي     ، كه پوشش قانوني هم به خـود گرفتـه         ،اساس باورها و دستورات مذهبي     بر در ايران 

ديگري هم وجود   در اين راستا رسوم فرهنگي      . توانند چهار زن دائم و بيشمار موقت داشته باشند        
 در برخـي از نقـاط   ، به عنوان مثـال .دارند كه از اين نگرش و قانون به سود خود استفاده مي كنند 

كشور رسم است كه در صورت درگذشت مرد، همسر او به عقد ازدواج برادرشوهر درآيد و ايـن   
 در ايـن   چـه .له رضايت زن، سن برادر شوهر يا متاهل و مجرد بودن او اسـت           ئبدون توجه به مس   

شرايط و چه در شرايط ديگري كه مردان اقدام به ازدواج مجدد در دو شكل دائـم و موقـت مـي                      
طـور كـه در       چون همـان   ،كنند نمي توانيم مطمئن باشيم كه زنان از اين عمل رضايت دارند يا نه             

هـاي   سطور باال استدالل شد در منطقه ما معموال حداقلي از شرايط التـزام بـه ليبراليـسم و روش                  
قوانيني كه بر پايه رسوم و دستورات مـذهبي شـكل گرفتـه وجـود        دموكراتيك در تدوين و تغيير    

به شـيوه اي  اي  گونه نظرخواهي و مذاكره       شما در شرايط امروز ايران هيچ      ،به عنوان نمونه  . ندارد
هـاي   بـر اسـاس برداشـت   . بينيـد نمـي   دموكراتيك را در برخورد با شهروندان و خصوصاً زنـان 

 از متون مذهبي پديده چند زني پوششي از قانون بر خود دارد و حـاكم و قانونگـذار         5دساالرانهمر

                                                 
هاي مسلمان و برخي از فقهاي شيعه معتقدند در برداشتي فمينيستي از آيه مربوط به تعدد زوجات، اجراي  بسياري از فمنيست - 5

عدالت ميان همسران از سوي شوهر شرط ضروري چند زني است و چون در همان آيه ذكر شده كه شما هرگز از عهده اجراي 

  . شود منسوخچندزني مي تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد و.... ت ميان همسران برنمي آييدعدال
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 خـصوصاً   ،بـرعكس بـسياري از كـشورهاي ديگـر         ، اگر چه در ايـران     .از اين امر حمايت مي كند     
 در اين زمينه تحقيقات ميداني خاصي صورت نگرفته اما دست كـم درحـوزه      ،كشورهاي افريقايي 

اه اندازي كمپيني براي تغيير قوانين تبعيض آميز به نام كمپين يك ميليون امضا نمونه جنبش زنان ر
اي است كه سعي مي كند در شكل نوعي نظر خواهي از مردم قـوانين تبعـيض آميـز و از جملـه                       

 كساني را كه به آن در نقاط مختلف         يقانون تعدد زوجات را مورد پرسش قرار دهد و نام و امضا           
له كه اين كارزار تا حد زيادي با        ئوراي اين مس  . دارند ثبت كند و به حاكمان بدهد      كشور اعتراض   

معيارهاي پژوهش ميداني فاصله دارد و مسلما نمي تواند كاركردهـاي آن را در شـناخت جامعـه                  
 اما مسائلي كه در روند انجام آن به وجود آمده مشخص مي كند كـه اسـتفاده از                   ،مان برآورده كند  

ها و مشكالتي كـه      رييدستگ. ني و دموكراتيك در جامعه ما تا چه حد دشوار است          شيوه هاي مد  
هـاي   در اين زمينه به وجود آمده نشان مي دهد كه در ايران امكان مذاكره و گفتگو با زنان گـروه                   

 اما تنها با استناد به شنيده ها و تجـارب شخـصي در نقـاط مختلـف                  .مختلف بسيار محدود است   
 اين دوران متوجه مي شويم كه از نظر عموم ازدواج مجـدد حتـي از سـوي                  كشور و خصوصاً در   

نخـست انجـام    ها دور از چشم خانواده و زن         مردان هم پسنديده نيست و بسياري از اين ازدواج        
ها مخفي مي ماند و چه بسا بعد از مرگ شوهر، خانواده او از وجود همسر ديگر                  مي شود و سال   
ها و صفحه حوادث روزنامـه هـا نمونـه هـاي بـسياري از               در زندان  ،عالوه براين . آگاه مي شوند  

هايي چون شوهر كشي را مي بينيم كه بر اثر برخورداري مردان از اين حق قانوني انجام                  خشونت
 در نتيجـه    ،بـدين ترتيـب   . شده و زنان را به اعمال خشوت آميز بر ضد شوهران وادار كرده است             

 سياسي براي نظر خواهي و مذاكره با زنان ايراني، پديده و غياب ساختارهاي دمكراتيك در عرصه   
هنجار مذهبي چند زني كه با باوري پدرساالرانه توجيه شده به قانوني تبديل شده كه به نظر مـي                   

هـاي دانـشگاه را در       رسد از سطح باورهاي فرهنگي زنان جامعه اي كه در حد وسـيعي صـندلي              
هاي اعتراضي جنبش زنان را  حركت دست آورده اند وه ب مناصب شغلي مختلفي را     ،اختيار دارند 

به شكلي پويا و آشكارا شكل و سازمان داده اند پذيرفته نيست و نمي تواند بر پايـه نظريـه هـاي             
 بلكه اين امر بيشتر ناشي      ،هاي خاص جامعه و نسبي بودن رسوم آن تحليل شود          مربوط به ارزش  

آيات قرآن است كه در بستر تحوالت        ه از متون ديني و    هاي يكسونگرانه و مردساالران    از برداشت 
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سياسي و مناسبات قدرت شكل گرفته است و ربطي به هويت زن مسلمان ايراني در منطقه اي بـا     
مـسلماً انجـام تحقيقـات ميـداني در ميـان           . مختصات خاص ارزشي و فرهنگي خاورميانه نـدارد       

ـ  ،امـا .  اين فرضيات است   تري براي تأييد   هاي مختلف جامعه راه مناسب     فرهنگ  ،طـور كلـي   ه   ب
جا برآن تاكيد كنم اين اسـت كـه حتـي در كـشورهاي ديگـر                 له اي كه من قصد دارم در اين       ئمس

 پـس از  ،ان خـارجي گننـد  كها و بازديـد  خاورميانه مثل عربستان سعودي كه بسياري از توريست      
 كـه پـشت سـر يـك مـرد         بازگشت از آن، زنان به ظاهر مطيع و برقع پوشي را توصيف مي كنند               

روان هستند نمي توان از اين رسم به گونه اي دفاع كرد كـه ذات سـتمگرانه آن را حتـي               ) شوهر(
اگر متضمن كاركردهاي اقتصادي براي جامعه، خانواده و زنان آن ديار باشد ناديـده گرفـت و در                  

ين پديده و   طبيعي فرض كردن ا   . پوشش نظريه هاي نسبيت فرهنگي مورد قضاوت مثبت قرار داد         
آزاردهنده و نادرست است كـه قربـاني فـرض           قدر تقليل آن به يك پديده ارزشي فرهنگي همان       

معيارتحليل پديده هاي فرهنگي مربوط به زنان بايد بر اساس اين اصل كـه              . كردن زنان آن جامعه   
گانه  چند زني بر اساس معيارهاي اخالق دو      . هر نوع ستم جنسي ناپسند و مطرود است قرارگيرد        

جنسي در ازدواج و تشكيل نهاد خانواده بنا شده است، نگاهي نابرابر بـه رفتـار دو جـنس دارد و                  
  در عوض راه لذت جويي مردان،      ،هاي برابر زندگي را از زن دريغ مي كند         امكان گزينش فرصت  

نكته را   بايد اين    ،عالوه بر اين  . هاي بيشتري را هموار مي كند      بهره مندي و تسلط آنان بر بدن زن       
هم در نظر داشت كه پديده هاي فرهنگي در عصر اطالعات و با توجه به اين اصـل كـه اگـر در                       

هايي چون ستم جنسي نهفته باشد به سرعت دچار تحـول مـي شـوند و در ايـن       ها ستم  ذات آن 
قوميت نيز نبايد دليل معقـولي بـراي دفـاع و           مواقع صرف رضايت و اذعان زنان در يك جامعه و         

 ،همين كلمه قضاوت و داوري نهفته است       مشكل دقيقاً در  شايد هم   . مثبت درباره آن باشد   داوري  
كه قضاوت و راي به خوبي يا بدي پديده ها باشـد شـناخت و                زيرا كار جامعه شناس پيش از آن      
ها است كه در نهايت در بعدي عملگرايانه به تغيير و دگرگوني         تحليل داليل و عوامل مختلف آن     

  . ها خواهد انجاميد مانه زندگي انسانشرايط ظال
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  اقتصاد چند همسري
  سونيا غفاري

بارها اين ادعا را از جانب برخي شنيده ايم، كه در مناطق روستايي يا به طور كلي مناطقي كه بـار                     
ان سنگين تر است، مسئله تعدد زوجات امري پذيرفته شده و عـادي             مسئوليت هاي روزمره ي زن    

اين امـر،   . است و زنان خود براي شوهران شان همسر اختيار مي كنند تا كمك كاري داشته باشند               
بهانه و توجيهي براي عده اي فراهم ساخته تا بدين وسيله چند زني را مجاز و تالش براي از بين                    

  . قلمداد كنندبردن اين قانون را بي دليل
در كشورهاي اسالمي   . در واقع بحث اقتصاد چند زني بحثي نيست كه به تازگي مطرح شده باشد             

آفريقايي و خاورميانه كه چندزني  شكل رايجي از خانواده است، اين موضوع سال هاسـت كـه                  -
 در  متأسـفانه مـسئله چنـد زنـي       . مورد بررسي و مطالعه محققان و مردم شناسان قرار گرفته است          

كشور ما كمتر از بعد جامعه شناختي و مردم شناختي مطالعه شده و علل مذهبي آن همواره بيشتر                  
  . از ديگر جنبه ها مورد توجه بوده است 

اين كه در حال حاضر در چه تعداد از خانواده هاي ما چند زني وجود دارد و انگيزه تشكيل چـه                     
اما شايد با مـرور بـر       . ر زنان بوده، بر ما پوشيده است      تعداد از اين خانواده ها استفاده از نيروي كا        

تحقيقات و يافته هاي محققان در زمينه اقتصاد چند زني زواياي مختلف اين مسئله بيشتر روشـن                 
 .شود
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 در مطالعه خود سعي كردند با ارائه مدلي عمـومي           1988داگالس وايت و ميكائيل برتون در سال        
 فراتر روند و مجموعه عوامل مختلـف، از جملـه اكولـوژي و              از چند زني، از تحليل هاي موجود      

هاي اقتصادي موجود درباره ي چند زني را بـه            آن ها تحليل  ). 1(اقتصاد را نيز مد نظر قرار دهند        
دو بخش تقسيم كردند، اول آن كه مي توان بر اسـاس اقتـصاد خـانوار بـه تحليـل ايـن موضـوع                        

در . اد جامعه بر كشاورزي اساس تحليل قـرار مـي گيـرد           پرداخت و دوم آن كه ميزان اتكاء  اقتص        
  . ديدگاه اول، چند زني نتيجه ي انتخاب منطقي اعضاي خانواده است

 يك مدل اقتصادي از چند زني در نيجريه طراحـي كـرده    (Grossbard)فردي به نام گراسبرد
ت كرد مردان از كار او اثبا. است كه بر انواع خاص جنسيتي كار خانه و كار دستمزدي مبتني است

خانگي زنان در خانه سود مي برند، بنابراين سود خانوار به تعداد زنان خويشاوند در يك خانواده                 
بر اساس اين مدل زماني كه امكان كار بيرون از خانه براي زنان بيشتر مي شود، چند   . بستگي دارد 

 اين است –دل اقتصاد خانوار  يعني م–اما اشكال عمده اين مدل . زني نيز مي بايست كاهش يابد
كه نمي تواند عوامل بزرگ تر اقتصاد سياسي يا بوم شناختي را، كه چند زني را تحت تـاثير قـرار                     

  . مي دهند، تبيين كند
در ديدگاه دوم، كه اقتصاد كشاورزي مبناي تحليل است، محققان طي مطالعات خود توانـسته انـد          

صادي زنان در كار كشاورزي بيابند، كـه ايـن رابطـه در             روابط معناداري ميان چند زني و سهم اقت       
بـه  . جوامعي كه ماهي گيري، شكار و دامداري پايه اصلي اقتصاد آن هاسـت اثبـات نـشده اسـت                  

عنوان مثال، بوزروپ مي گويد، در جوامع كشاورزي يك همسر اضـافي بـه معنـاي يـك دارايـي          
  . دش را گسترش دهداقتصادي بيشتر است و به خانواده كمك مي كند تا تولي

يكي ديگر از محققاني كه چند زني را بـا نگـاه اقتـصادي تحليـل كـرده اسـت، مايكـل ترتيلـت                        
(Tertilt)   كه در مقاله خود ويژگي هاي جوامعي را كه چندزني در آن ها رايج اسـت                ) 2( است

  :  چنين برمي شمارد
 سال و نيم زودتر از زنـان جوامـع   در اين گونه جوامع زنان چهار: ازدواج زنان در سنين پايين  .  1

  .تك همسر ازدواج مي كنند
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 فرزند بيشتر از زنـان جوامـع تـك همـسر            2/2زنان در جوامع چند همسر      : ميزان باروري باال  .  2
 .دارند

شيربها كه شامل زمين، گله احشام، پول و طال مي شود، مالي است كـه مـرد                 : پرداخت شيربها .  3
انواده زن پرداخت كنـد، و در جـوامعي كـه چنـد همـسري در آن هـا       در هنگام ازدواج بايد به خ    
جالب آن كه شيربها در برخي جوامع از آنِ مردان خانواده عـروس  (  وجود دارد بيشتر رايج است

بوده كه با اين پول مي توانستند هزينـه شـيربهاي زنـاني را كـه خـود بـه همـسري مـي گرفتنـد                          
  ). بپردازند

 سال و   7 به طور ميانگين در كشورهايي كه چند همسري مجاز است          تفاوت سني زن و شوهر    .  4
  .  سال است5/3براي ديگر جوامع 

ترتيلت معتقد است، در جوامع چند زني، مردان دو گزينه براي سرمايه گذاري دارند، اول سرمايه                
ي گذاري روي زنان كه بازده اين سرمايه گذاري كودكان هستند، كه سود مستقيمي دارند و ديگـر             

او همچنين بر اين باور است كه در جوامعي كه چند زني            . سرمايه گذاري روي دارايي هاي مادي     
از . رايج است مردان با سرمايه گذاري روي زنان باعث مي شوند نرخ بازده اقتصادي پايين بيايـد                

 بـدين   بنابراين، او پيشنهاد منع قانوني چند زني را مي دهد تـا           . جمله به دليل نبود گردش سرمايه     
از آن  . وسيله در كشورهاي آفريقايي هم بازده اقتصادي باالتر برود و هم نرخ باروري كمتر شـود               

جا كه منع اجراي قانون چند زني در چنين جوامعي از نظر ترتيلت سخت است، بنابراين او يـك                   
ره سياست جايگزين را نيز پيشنهاد مي كند و آن اجازه دادن بـه زنـان بـراي دريافـت سـود و بهـ              

تا با اين كار مردان از لحاظ اقتصادي متضرر شوند و در جاي ديگـري               . اقتصادي از ازدواج است   
 . به غير از خانواده به دنبال سرمايه گذاري بروند

گودي، از ديگر محققان اين حوزه، نيز معتقد است در مناطقي كه تراكم جميت پايين است، زمين                 
اورزي نياز هست، ارزش اقتـصادي زنـان بـاال مـي رود            كمياب است و به نيروي كار زنان در كش        

 در پژوهشي كه در بوركينافاسو به انجام رسانده، چنـين نتيجـه مـي               (Kazianga)كزيانگا  ). 3(
گيرد كه تبيين اقتصادي چند زني تنها روستاها را در بر مي گيرد و نمي تواند در شهرها مـصداق                    

دي دو تبيين از چند زني ارائه مي دهند، اول فـرض            او معتقد است تئوري هاي اقتصا     . داشته باشد 
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استفاده از نيروي كار زنان كه پيش تر به آن اشاره شد و دوم اين كه ثروت بيشتر به مردان اجـازه                      
زماني كه همسران و كودكان كـاال   . مي دهد كه با ديگر همساالن شان در بازار ازدواج رقابت كنند           

ايـن فـرض   . توانند پيشنهاد باالتري براي اين كاال ارائه دهنـد        تلقي مي شوند،  مردان ثروتمند مي        
 در نيجريه به اثبات رسيده است كه انباشت همـسر           1995توسط جاكوب نيز در تحقيقي در سال        

  ). 4(بيشتر به معناي انباشت ثروت بيشتر است 
ه اقتـصادي  اما نكته اي كه پيش از اين نيز مورد اشاره قرار گرفت مـسئله ي رابطـه نقـش و بـازد              

كزيانگا در مقاله خود به اين مسئله اشاره مي كنـد      . كودكان بر خانواده و به تبع آن چند زني است         
كه چگونه در يك اقتصاد ضعيف، نقش كودكان اهميت مي يابد و چگونه تقاضاي فرزند در چند                 

ي بيمه، مهم   فرزنداني كه سودآوري آن ها براي والدين، در نبود سيستم ها          . زني مردان موثر است   
او بـا گـردآوري     . است و داشتن تعداد بيشتري فرزند در گـرو داشـتن تعـداد بيـشتري زن اسـت                 

شواهدي از بوركينافاسو نشان مي دهد ميان بازده و هزينه هاي اقتصادي كودكان با ميزان باروري                
   .رابطه وجود دارد كه خود بر چند زني اثر گذار است

 منتـشر كـرد     2005زني بر توسعه نيز آسيا تايمز، مقاله اي را در سال            اما در زمينه تاثير منفي چند       
در اين مقاله، تفاوت كشورهاي توسعه يافتـه و توسـعه           ). 5(كه نتيجه تحقيقي در ساحل عاج بود        

در كـشورهاي توسـعه نيافتـه       . نيافته، در چگونگي ثروتمند شدن از راه آموزش ارزيابي شده بـود           
يا سرمايه انساني خود ثروتمند نمي شوند، آن ها همچنين مـي داننـد              مردان به دليل تحصيالت و      

فرزندانشان نيز از اين طريق به ثروت نمي رسند، بنابراين فرزند كمتر  و سرمايه گذاري بر كيفيت 
اين مقاله تاكيد مي كند كه به دليل كليدي شدن          . آموزش و تربيت آن ها بي اهميت تلقي مي شود         

، سرمايه انساني اهميت بيـشتري پيـدا كـرده و چنـد زنـي را در جوامـع                   نقش آموزش در اقتصاد   
همچنين، اين مقاله در بيان رابطه اقتـصاد و چنـد همـسري از آسـياي                . پيشرفته از بين برده است    

در اين كشورها رابطه اسالم و چند زني بـه قـدرت           . مركزي و جمهوري آذربايجان مثال مي آورد      
   .دد زوجات نبوده استرابطه سطح توسعه يافتگي و تع

اما، برگرديم به مسئله تعدد زوجات در ايران كه چندان مورد توجه مردم شناسان و محققان نبوده                 
، مسئله چند زني در ايـران را چنـدان در خـور             2003مايكل ترتيلت در مقاله خود در سال        . است
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. ه هاي ايرانـي وجـود دارد      توجه نمي داند، زيرا از نظر او چند زني  تنها در يك درصد از خانواد               
ترتيلت براي گفته خود منبعي ذكر نمي كند و مشخص نيست چگونه بـه چنـين عـددي رسـيده                    

دكتر عبدالمحمد كاظمي پور معتقد است از طريق محاسبه نسبت جنسي افراد ازدواج كرده              . است
، تقـسيم  بـر ايـن اسـاس   ). 6(به برآوردي تقريبي از چند همسري در ايران مي توان دست يافـت      

 شاخـصي  100تعداد كل مردان ازدواج كرده به تعداد كل زنان ازدواج كرده و سپس ضرب آن در     
 بـه معنـاي     100 نشانه وجود چند زنـي در جامعـه، عـدد            100به دست مي دهد كه عدد كمتر از         
او بـا  .  نشان دهنده وجود چنـد شـوهري در جامعـه اسـت     100وجود تك همسري و عدد باالي       

 9/99 براي روستاها،    3/98 براي كل كشور،     3/99، سه رقم    1375شاخص براي سال    محاسبه اين   
براي شهرها را به دست مي دهد و مي گويد گرچه هر سه عدد بيانگر وجود چند زنـي در ايـران                      

اما، نكته اين جاست كـه در منـاطق      . هستند اما ميزان آن به خصوص در شهرها بسيار ناچيز است          
ج هاي موقت كه ثبت آن ها در بسياري موارد صورت نمي گيرد بـه ايـن                 شيعه نشين كشور ازدوا   

شكل قابل محاسبه نيست و از سوي ديگر مناطقي ماننـد بلوچـستان وجـود دارنـد كـه ازدواج و                     
طالق هاي ثبت نشده اي در آن ها صورت مي گيرد و اين خود بدست آوردن آمار چنـد زنـي را                    

  . مشكل تر مي كند
ن مقايسه آمار چند زني در مناطق مختلف ايران وجود ندارد، تا بتوان به وسـيله            با اين تفاسير امكا   

آن بررسي كرد كه مثال در استان هاي شمالي ايران تا چه حد نيروي كار زنـان عامـل چنـد زنـي                       
 طـي  2000اما ناگفته پيداست در مناطقي مانند شيرآباد زاهـدان، كـه دكتـر پيـران در سـال          . است

 درصد اعالم كرد، مطرح كردن مـسئله اسـتفاده از           40چند همسري را در آن جا       مطالعه اي ميزان    
زيرا فقر و بيكاري از مشخصه هاي زندگي ايـن حاشـيه            ). 7(نيروي كار زنان به كلي منتفي است        

نشينان محروم است و اصوال كار درآمد زايي  وجود ندارد كه از زن ها بـراي انجـام آن اسـتفاده                       
كه نقش عامل فرهنگي و مذهبي بايد مـورد توجـه و تاكيـد بيـشتري قـرار             شود ، در اين جاست      

  . بگيرد
پيش از اين اشاره شد، يكي از ويژگي هاي جامعه اي كـه در آن اسـتفاده از نيـروي كـار زنـان و                    
كودكان مهم است ميزان باروري باالست، و چند همسري نيز راهي است براي در اختيـار گـرفتن            
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بنابراين، باال يا پايين بودن باروري را مي توان دليلـي بـر كمرنـگ               . ليد هستند زنان كه ابزار باز تو    
شايد با استفاده از اين مشخصه تا حدودي بتـوان حـدس            . شدن نقش اقتصادي كودكان تلقي كرد     

زد تا چه اندازه استفاده از نيروي كار زنان در اين زمان مي تواند انگيزه اي بـراي چنـد همـسري                      
 بـه   1365 و   1355 در سـالهاي     7 و   3/6جه داشته باشيم ميزان باروري در ايران از         تو. مردان باشد 

ولي به هر حال در يك بررسي ميداني و مقايـسه اي اسـت              ). 8( رسيده است  1375 در سال    96/2
يافت كه تا چه حد مـي تـوان فرضـيات اقتـصاد چنـد       كه مي توان پاسخي متقن براي اين سوال

ثبات دانست، در حالي كـه  كـشاورزي مكـانيزه شـده، كودكـان ماننـد                 همسري را در ايران قابل ا     
  . گذشته نيروي كار محسوب نمي شوند و بسياري اما و اگرهاي قابل بررسي ديگر

ولي زماني كه صحبت بر سر قانون تعدد زوجات و تغيير آن است، پرسيدن يك سـوال ضـروري                   
خواسته زناني باشد كه بـه دليـل فـشار          است و آن اين كه حتي اگر تعدد زوجات در ايران گاهي             

كاري زياد تن به تحمل زن ديگري در زندگي خود مي دهند تا چه حد، حق قـانوني آن مـرد در                      
استفاده از نيروي كار چند زن، انساني و اخالقي است؟ و چگونه است كه به جـاي نـشانه رفـتن                     

رد؟ آيا كساني كه به اين نوع       يك اقتصاد ضعيف، تالش براي لغو اين قانون هدف نقد قرار مي گي            
استدالل ها متوسل مي شود پذيرفته اند كه ديگر دوران استدالل آوردن از نياز جنسي مردان براي                 

 توجيه چند زني سرآمده و حاال بايد از در ديگري وارد شد ؟ 
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  منطقه خانواده در چند كشور وانيننگاهي به ق
   انساننگار: ترجمه 

  
جداول زير كه به مقايسه قوانين خانواده چند كشور در آفريقا ، آسيا و خاور ميانه مي پردازد ، بر 

 گرد  آمريكامبناي اطالعات به دست آمده از پروژه قانون خانواده اسالمي در دانشگاه اموري
   . *تآوري شده اس

در گامبيا و نيجريه ، .در نگاهي به اين جدولها الزم است كه چند نكته را به خاطر داشته باشيم 
در غنا ، قانون احوال . فقه سنتي مالكي بر مبناي قانون احوال شخصي به كار برده مي شود 

ل احوا شخصي توسط قانون سنتي يا عادي ، مورد نظارت قرار مي گيرد و هيچ قانوني موارد
ي طبق قانون گذاري به كار برده شده در دوران استعمار. شخصي را مورد نظارت قرار نمي دهد 

 ازدواج مسلمانان ، محدود به موارد اجرايي و 1907براي اين سه كشور آفريقايي ، قانون سال 
هر سه اين كشورها كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه . عملي نظير ثبت ازدواج و طالق شد 

  .ان را پذيرفته و امضاء كرده اند زن
ي و امارات متحده عربي قانون احوال شخصي هم چنان ددر بحرين، عمان، قطر، عربستان سعو

قوانين در حل و فصل امور مسلمانان هاي شرع،  دادگاه.  قرار نداردمدني ايتحت هيچ نظارت 
 در ،قه عبادي استفاده مي شودفاز در عمان . را مبنا قرار مي دهند اسالمي و سنتي هاحوال شخصي

 هيچ كدام از اين ،عالوه بر آن. استفقه حنبلي مرجع كه در قطر و عربستان سعودي  حالي
  .تبعيض عليه زنان را امضاء نكرده اندهرگونه ها كنوانسيون رفع كشور
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 آفريقا
سن 

ازدواج 
 دختران

سن 
ازدواج 
 پسران

اجازه 
چند 

 همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 

 است ؟

آيا مردان 
و زنان 

حق برابر 
در طالق 
 دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
 سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
 سن

عضويت در 
كنوانسيون 

رفع هر گونه 
تبعيض عليه 

 زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 18 15 اتيوپي
مجاز 
 نيست

كار به 
برده نمي 
 شود

 بله

با توجه 
به ميزان  

عالقه فرد 
تحت 

حضانت 
تعيين مي 

.شود   

با توجه 
به ميزان  

عالقه فرد 
تحت 

حضانت 
تعيين مي 

.شود   

 بله
 ، 29ماده 

1بند   

 بله 16 16 كنيا

تحت 
نظارت 
قوانين 
 سنتي

تحت 
نظارت 
سنتهاي 
گوناگون 
 مسلمين

 هيچ كدام بله 14 7

 بله  بله 20 16 سنگال

قاضي 
حضانت 

را بر 
اساس 
ميزان  

عالقه فرد 
تحت 

حضانت 
تعيين مي 

.كند   

 هيچ كدام بله 
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 آفريقا
سن 

ازدواج 
 دختران

سن 
ازدواج 
 پسران

اجازه 
چند 

 همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 

الزم است 
 ؟

آيا 
مردان و 

زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
 دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
 سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
 سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع هر 
گونه 

تبعيض عليه 
 زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 سومالي

18 ) 16 
سال با 
رضايت 

  )ولي

 خير  بله 18

سال  10
اما طبق 
تشخيص 
 قاضي تا 

 سال 18
هم مي 
تواند 
  باشد

  سال15
اما طبق 
تشخيص 
 قاضي تا 

 سال18
هم مي 
تواند 
 باشد

  خير
به كار برده 
 نمي شود

 خير  بله سن بلوغ سن بلوغ سودان

 اما 7
طبق نظر 
قاضي تا 
سن بلوغ 
هم مي 
تواند 
 باشد

 اما 9
طبق نظر 
قاضي تا 

سن 
ازدواج 
هم مي 
تواند 
 باشد

 خير
به كار برده 
 نمي شود

 تانزانيا

 اما 15
در 

صورتي 
كه نژاد 
آفريقايي 

12باشد 

 اما 18
نظر طبق 

قاضي 
 سال 14

هم مي 
تواند 
  باشد

 هيچ كدام بله 7 7 خير بله بله
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 آسيا
سن 

ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 

الزم است 
  ؟

آيا 
مردان و 

زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 7 بله بله  بله 21 18 بنگالدش
تا سن 
 بلوغ

 بله
 و بند 2ماده 

  16 ماده 1

 برونئي
ثبت 
  نشده

ثبت 
  نشده

  بله   بله

تحت 
نظارت 
قانون 
 سنتي

تحت 
نظارت 
قانون 
 سنتي

 بله
 9 ماده 2بند 
 ماده 1ند و ب

29 

 7 خير  بله 21 18هندوستان
تا سن 
 بلوغ

  
  بله

 ماده 1بند 
29 

 بله  بله بله 19 16 اندونزي
تصميم 
با دادگاه 
  است

تصميم 
با دادگاه 
  است

  
  بله

 ماده 1بند 
29 

   بله بله 18 16 مالزي

 سالگي 7
و در 

صورت 
تصميم 
 9قاضي 
 سالگي

 سالگي 9
و در 

صورت 
تصميم 
قاضي 

11 
 سالگي

  
  هبل

بند الف 
 ، بند 5ماده 

 ، 7ب ماده 
  9 ماده 2بند 

، بند الف و 
ب و جيم 

 و بند 1ماده 
 از ماده 2

16  
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 آسيا
سن 

ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
سر هم

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

جزاير 
 مالديو

١۵ ١۵ 

تحت 
نظارت 
قانون 

 ريعتش

تحت 
نظارت 
قانون 
 شريعت

  خير

 سال و 7
پس از 
آن بر 
اساس 
ميزان 
عالقه 

فرد تحت 
حضانت 
تعيين مي 

 شود

 سال و 7
پس از 
آن بر 
اساس 
ميزان 
عالقه 
فرد 

تحت 
حضانت 
تعيين مي 

 شود

  
  
  
  
  
  
  
  بله

به طور كلي 
حق در نظر 
نگرفتن هر 
بندي كه بر 
خالف قانون 
شريعت و 

سنت 
مالديوي و 

خود مختاري 
قانوني و 

قانون اساسي 
است وجود 

 دارد

 
 
 
 
 

  پاكستان
 
 
 
 
 
 

 7 خير بله بله 18 16
تا سن 
 بلوغ

 
  
  بله

 از ماده 1بند 
 و هر 29

گونه استفاده 
عمومي از 

اين 
كنوانسيون 

بايد بر 
مبناي قانون 
اساسي ملي 
 ايران باشد
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 آسيا
سن 

ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

جزاير 
 فيليپين

سن بلوغ 
 12ميان 
 15تا 

 سال

 خير  بله  15

 سال و 7
پس از آن 
بر اساس 

ميزان 
عالقه فرد 

تحت 
حضانت 

 مي  تعيين
 شود

 سال و 7
پس از آن 
بر اساس 

ميزان 
عالقه فرد 

تحت 
حضانت 
  تعيين

 مي شود

  
  
  بله

  هيچ كدام

 خير  بله 16 16سنگاپور

قاضي 
حضانت 

را بر 
مبناي 
بهترين 
شرايط 

تعيين مي 
  كند

قاضي 
حضانت 

را بر 
اي مبن

بهترين 
شرايط 

تعيين مي 
  كند

  
  
  بله

 
 ، بند 2ماده 

يك از ماده 
 ، ماده 11
 1 و بند 16

  29از ماده 

سري 
 النكا

 سال و 18
براي 

مسلمانان 
حد اقل 

 12سن 
 سال است

 خير  بله 18

تحت 
نظارت 
قانون 
سنتي 
 (  شريعت

اكثريت 
 )شافعي 

تحت 
نظارت 
قانون 
سنتي 
( شريعت 
اكثريت 
 )شافعي 

  
  
  بله

 چ كدامهي
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 

  ه زنانعلي

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 بله بله بله 21 18 الجزيره

 سال 16
و در 

صورت 
ازدواج 

مجدد زن 
  سال10

   سال18
در ( 

صورت 
ازدواج 
مجدد ، 
زن براي 
حفظ 
امنيت 

دختر به 
طور كلي 

از 
حضانت 
محروم 
 مي شود

 بله

 
 ، بند 2ماده 

 9 از ماده 2
 از 14، بند 
 ، 15ماده 
 و 16ماده 

 از ماده 1بند 
29  

 بله بله بله  18  16 مصر

 سال 10
و در 

صورت 
تصميم 

 15قاضي 
 سال

 سال 12
و در 

صورت 
تصميم 
قاضي تا 

سن 
  ازدواج

 بله

 
 ، بند 2ماده 

 9 از ماده 2
 و 16، ماده 

 از ماده 1بند 
29  
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
 همسر

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 ايران
سن 
 بلوغ

سن 
 بلوغ

  بله  بله  بله

 2سن 
سال ، 
در 

صورت 
ازدواج 
مادر در 
اين دو 
سال 

حضانت 
به پدر 
بر مي 
  گردد

 7سن 
سال ، در 
صورت 
ازدواج 
مادر در 
اين دو 
سال 

حضانت 
به پدر بر 
  مي گردد

 خير
به كار برده 
 نمي شود

 عراق

 سال 18
، در 

صورت 
رضايت 

ولي 
قانوني 

  سال15

 سال 18
، در 

صورت 
رضايت 

ولي 
قانوني 

  سال15

    بله

ال  س10
و در 

صورت 
تصميم 

فرد تحت 
حضانت 

 15تا 
 سال هم
  ادامه

  مي يابد

 سال و 10
در 

صورت 
تصميم 

فرد تحت 
حضانت 

 سال 15تا 
هم ادامه 
  مي يابد

  بله

 
بند ج و چ 

 ، بند 2ماده 
 ماده 2 و 1
 16 ، ماده 9

 از 1و بند 
  29ماده 
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  يهمسر

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا 
مردان و 

زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

اسراييل

 سال ، 17
رت در صو

جوانتر 
بودن تنها 
با رضايت 
 ولي قانوني

    بله  18

 سال 6
و سپس 

بر 
اساس 

بيشترين 
ميزان 
عالقه 
فرد 

تحت 
  حضانت

 سال و 6
سپس بر 
اساس 

بيشترين 
ميزان 

عالقه فرد 
تحت 
  حضانت

 بله

 
بند ب از 

 ، 7ماده 
 و 16ماده 
 از 1بند 

  29ماده 

 اردن

(  سال 15
در حال 

حاضر پس 
از صدور 

حكم 
موقت 

دشاهي پا
در سال 

2001 ، 18 
 )سال 

( سال 16
در حال 
حاضر 
پس از 
صدور 
حكم 
موقت 

پادشاهي 
در سال 

2001 ، 
18 

 ) سال 

 

   بله
سن 
 بلوغ

 بله سن بلوغ

 از 2بند 
 ، بند 9ماده 

 از ماده 4
 و  15

بندهاي پ ، 
ت و چ از 

 از 1ماده 
  16ماده 
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
ند چ

  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا 
مردان و 

زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 كويت
براي ثبت 

زدواج ، ا
  سال15

براي ثبت 
ازدواج ، 

  سال17

   بله
سن 
 بلوغ

در 
اكثريت 
موارد تا 

سن 
 ازدواج

 بله

 9 ماده 2بند 
، مورد ج از 

و 16ماده 
 از 1بند 

  29ماده 

 لبنان

 – سال 18
در صورت 

رضايت ولي 
 سال ؛ 17

براي اهل 
 15شيعه 

سال و براي 
دورزي ها 

 18 تا 16
  سال

 – سال 17
در صورت 
رضايت 

 سال 9ي ول
؛ براي اهل 

 9شيعه 
سال و 
براي 

دورزي ها 
 17 تا 15

  سال

 بله بله بله

 
به طور 

 7كلي 
سال ؛ 
براي 
اهل 
 2شيعه 

سال و 
براي 

دوروزي 
 7ها 
  سال

 
به طور 

 9كلي 
سال ؛ 

براي اهل 
 7شيعه 

سال و 
براي 

دوروزي 
   سال9ها 

  بله

 از 2بند 
 ، 9ماده 

موارد الف ، 
پ ، ج ، چ 

 1، ح از بند 
 و 16ده ما

 ماده 1بند 
29 

 بله   بله 20  20 ليبي
سن 
 بلوغ

سن 
 بله  ازدواج

 و 2ماده 
موارد پ و 
ت از ماده 

16  
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 18  18 مراكش

به شرط 
احراز 
اجازه 

قاضي و 
شرايط 
سخت 
قانوني 
ميسر 
 است

به كار 
برده نمي 

 شود

 بله

قاضي 
بر مبناي 
عالقه 
فرد 

تحت 
نت حضا

تصميم 
  مي گيرد

قاضي بر 
مبناي 

عالقه فرد 
تحت 

حضانت 
تصميم 
  مي گيرد

 بله

 
 از ماده  2بند 

 16 ، ماده 9
 از 1و بند 
  29ماده 

 فلسطين

در كرانه 
غربي 

 سال 15
و در 
 9غزه 
 سال

در كرانه 
غربي 

 سال 16
و در 

 12غزه 
 سال

  بله   بله

تا سن 
بلوغ در 
كرانه 

غربي ، 
باالتر از 

 سال 9
 در غزه

تا سن 
بلوغ در 
كرانه 

غربي ، 
باالتر از 

 سال 11
 در غزه

به كار برده 
 نمي شود

به كار برده 
 نمي شود

 سوريه

 سال 17
 در –

صورت 
وجود 

رضايت 
قضايي 

   سال13

 سال 18
 در –

صورت 
وجود 

رضايت 
قضايي 

   سال15

  بله 11 9   بله

 از ماده 2بند 
 ، موارد الف 9

، پ ، ج ، چ 
، ح از ماده 

 1 و بند 16
، ماده 29ماده  

 از 4 و بند 2
  15ماده 
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خاور 
  ميانه

سن 
ازدواج 
  دختران

سن 
ازدواج 
  پسران

اجازه 
چند 
  همسري

آيا اجازه 
همسر 

اول براي 
ازدواج 
مجدد 
الزم 
  است ؟

آيا مردان 
و زنان 
حق 

برابر در 
طالق 
  دارند ؟

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
پسر تا 
  سن

حق زن 
مطلقه 
براي 

حضانت 
دختر تا 
  سن

عضويت در 
كنوانسيون 
رفع تبعيض 
  عليه زنان

با استثناء 
كدام ماده از 
 كنوانسيون ؟

 خير  18  17 تونس

به كار 
برده نمي 

 شود

  بله

 سال 7
 سپس –

در 
صورتي 
كه پدر 
تقاضا 
كند 

حضانت 
به پدر 
داده مي 
 شود

 – سال 9
سپس در 
صورتي 
كه پدر 

تقاضا كند 
حضانت 
به پدر 
داده مي 
 شود

 بله

 
اده  از م2بند 
 ، موارد 9

الف ، پ ، 
ج ، چ ، ح 

 و 16از ماده 
 ماده 1بند 

29  

  خير بله بله  15 15  يمن

 سال 9
 سپس –

فرد 
تحت 

حضانت 
خود 

انتخاب 
 مي كند

 سال 12
 سپس –

فرد تحت 
حضانت 

خود 
انتخاب 
 مي كند

 بله
 از 1بند 

 29ماده 

 

* The Islamic Family Law: project of Emory University 
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  زير براي اطالعات بيشتر درباره محتواي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان به آدرس*

.مراجعه كنيد  
http://www.goftman-

iran.org/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=15 
:منبع   

http://www.learningpartnership.org/en/resources/legislation/familylaw 
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     تاثير هنر موضوعي بر بيان اعتراضات اجتماعي
  آزاده فرامرزيها

  "هنر هر فردي خود آن فرد است همچنانكه هنر هر جامعه اي خود آن جامعه"
  )و طراح رقص امريكاييبالرين (مارتا گراهام                                                         

  
 دانـست  - تقريبا از نيمه هاي قرن–اين جمله را مي توان نمونه اي از آن شعار هاي قرن بيستمي            

كه در نتيجه آن ها هنر به طور وسيعي از كاركرد زينتي و اشرافي صـرف خـود فاصـله گرفتـه و                       
اين فرايند  . در پيش گيرد  پيوسته تالش مي كند نقشي متعهدانه را نسبت به انسان و جامعه انساني              

در . اجتماعي شدن باعث برقراري نوعي ديالوگ و گفتگو بين هنر و هنرمند با جامعه و افراد شـد             
واقع هنر قرن بيستمي به شدت به دنبال تاثير گذاري بر مخاطب بود كه موضع گيري هاي هنـري             

در دوره هـاي مختلـف   جالب اين كه    . در مسائل مختلف اجتماعي گواهي بر آن به شمار مي رود          
تاريخ مدرن اثر گذاري موضع هنر به قدري قابل توجه مي شود كه حركـت هـا و جنـبش هـاي                      

 در يك   "اهميت موضوع "تاكيد روز افزوني كه در اين دوره بر         . متعددي را به دنبال داشته و دارد      
شـيوه  اثر هنري صورت مي گرفت، به طور طبيعي جريان هنر را در مقابـل الگوهـاي شخـصي و           

اين بدان معني بود كه هنرمند معاصر براي بيان درونيات خود ). 1(هاي هيجان نمايي قرار مي داد 
پس، وقتي شرايطي را نامساعد مي بيند، سعي در به اشتراك گذاردن            . نيازمند همنوايي جمع است   

 در آن من  مخاطب است كه–آن با جامعه دارد و اين به معناي ايجاد يك رابطه ديالكتيك هنرمند 
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به عنوان هنرمند مسئله اي را بازنمايي مي كنم و تو به عنوان مخاطب راهي براي پاسخ به آن مي                    
در چنين رابطه اي، مخاطب يا تماشـاگر از انفعـال خـارج شـده و بـا عكـس العمـل هـاي                    . يابي

  .برخاسته از شور و شعور خود در روند شكل گيري هنر يا اثر هنري تاثير خواهد داشت
ين گونه است كه در قرن بيستم بتدريج گونه هاي مختلـف هنـر اجتمـاعي، سياسـي، انقالبـي،                بد

جنبشي و غيره به منظور نفوذ در اليه هاي اجتماع، تاثير گذاري بـر رويـدادهاي جامعـه و ايجـاد          
ارتباط تنگاتنگ با مخاطب پديد مي آيند؛ در هنرهاي بصري گونه هـايي ماننـد هنـر محيطـي يـا                     

  .و در هنرهاي نمايشي پرفورمنس ها يا تئاترهاي خياباني و ميداني) 2(رويداد 
هنر نمايش در اين ميان به دليل ارتباط زنده خود با مخاطب جايگاهي جدي تر و وسيع تـر مـي                     

تئاتر از فضاي محدود سالن هاي نمايش بيرون مي زند و براي بيان دلمشغولي هاي اجتمـاع   : يابد
 با سرك كشيدن در گوشه و كنار جامعه سعي مي كند زبـاني سـاده و            سپس. به ميان مردم مي آيد    

  .مشترك با مخاطب كوچه و بازار بيابد
موفقيت هنر تئاتر در نمايش اختالف نظرها و بيان نارضايتي ها تا جايي پيش مي رود كه در طول 

ر جوامع خود   تاريخ تئاتر بسياري از حكومت هايي با پارامترهاي استبدادي مانع وجود اين هنر د             
اما در عصر حاضر خصيصه هايي مانند بهره گيري از          . شده و به شدت با آن برخورد مي كرده اند         

فضاهاي متنوع براي به صحنه آوردن نمايشنامه ها، انعطاف بيشتر در صحنه پردازي، غير رسـمي                
ه امـوري   شدن و صميميت بيشتر تماشاگران و تحقق يافتن ارتباط هوشمندانه مخاطب و بازيگر ب             

 را – موضـوع محـور   –عادي در اين هنر بدل شده و نمونه هاي بسياري از اين دست نمايش ها        
مي توان در خالل جنبش ها و حركت ها و گردهمايي هاي اجتماعي مشاهده كرد كه بزرگتـرين                  

بـه قـول    . هدف آن ها القاء مفهوم مورد نظر خود به شكلي مستقيم و بي واسطه به تماشاگر است                
اگر ما فقط بتوانيم در يك مراسم عمـومي تماشـاگر را بـه              «ين بك، موسس گروه تئاتر زنده،       جول

درد آوريم، اين مي تواند راهي باشد كه از طريق آن او را قادر سازيم راه بازگشت به احساساتش                   
  )3(» .را بازيابد؛ چندان كه ديگر دست به خشونت نزند
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هكارهاي هنري بهره فـراوان بـرده و سـعي كـرده انـد              جنبش هاي فمينيستي معاصر نيز از اين را       
موارد و مشكالت خود را در قالبي دراماتيك و شور آفرين به همگان ارائه كنند كه از جملـه مـي                   

  :توان به اين موارد اشاره كرد
، برنده جايزه دختر شايسته آمريكا با ايجاد تظاهراتي به استفاده ابزاري و رسـانه               1968 در سال    _

در طول اين تظاهرات، زنـان در اقـدامي نمايـشي سـطل هـاي زبالـه                 . زن اعتراض مي كند   اي از   
بزرگي در دست گرفته و اشيايي از قبيل پاشنه كفش، گل سر، سگك هاي كيف يا كمربند، لبـاس         

اين عمـل نمايـشي بـا مـردم در          . هاي تنگ، جوراب هاي نايلوني و غيره را در آن ها مي اندازند            
  .راك گذارده شده و آن ها نيز پاسخ مثبت داده و در آن شركت مي كنندخيابان ها به اشت

 در دهه نود ميالدي گروهي از زنان هنرمند، نويسنده و شاعر پروژه اي بنـام شـهادت خـاموش        _
"Silent Witness"      را در اعتراض به افزايش ميزان قتل زنـان بدسـت همـسران شـان بـه راه 

 مجسمه چوبي بسيار ساده ساختند و روي هر يك نام يكـي       آن ها حدود بيست و هفت     . انداختند
سپس اين مجسمه ها را در خيابان هاي شـهر بـه            . از زنان قرباني خشونت خانگي را حك كردند       

 پنجاه ايالت آمريكا مجموعه     1997موفقيت اين پروژه به حدي بود كه تا سال          . حركت در آوردند  
ضاي اين حركت هـدف اصـلي آنـان رسـانيدن ميـزان        به گفته اع  . اي از اين مجسمه ها را داشتند      

  . است2010خشونت ها و قتل هاي خانگي به صفر تا سال 
 در اعتراض به سياست جنگ طلبي آمريكا و معضالت 2003 ائتالف زنان كنش گرا نيز در سال _

آنان بـا تهيـه نـسخه هـاي كپـي از برگـه هـاي ماليـات شخـصي                    . آن دست به اقدام جالبي زدند     
ان آمريكايي، نوشتن ارقام دقيق روي آن ها و پخش كردن شان در سطح شهر نيويـورك،                 شهروند

از سويي مردم را از ميزان درآمد هر نفر كه صرف هزينه جنگ مي شود آگـاه كردنـد و از سـوي                       
ديگر به اين نكته اشاره داشتند كه اين ميزان تا چه حد مي توانـد نيازهـاي زنـان فقيـر جامعـه و                        

  . برآورده سازدكودكانشان را
.  مقابل كنگره آمريكا در واشنگتن اتفاق افتـاد 2007و يكي از جديدترين اين نمونه ها در سپتامبر        

 نفـر لبـاس هـايي بـه         40در اين پرفورمنس كه باز هم اعتراضي به جنگ به شمار مي آمد حدود               
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مايشي برقـرار  شكل گوسفند پوشيده بودند و در طول تجمع سعي مي كردند با رهگذران ارتباط ن    
  .كنند

هنر ايراني اغلـب هنـري      . چنين نمونه هايي متاسفانه در هنر كشور ما كمتر ديده شده يا مي شود             
اين مقوله در هنر    . شخصي و فرد گراست و به ندرت در پي برقراري ارتباط با مخاطب قرار دارد              

 درگير مسائل اسـاطيري     تئاتر ايران از زمان به وجود آمدنش بيشتر       . نمايش نيز قابل مشاهده است    
 ابدي بوده و به جـز دوره كوتـاه دهـه طاليـي چهـل، خـود را از مـسائل و معـضالت                         –و ازلي   

 زمـين دارد كـه بـه        -زن در اين گونه تئاتر جايگاه اساطيري مـادر        . اجتماعي دور نگه داشته است    
ا در سال هاي اخيـر  ام. نوعي فراتر از اجتماع قرار مي گيرد و پلشتي هاي زمانه در او جايي ندارد   

توجه اين هنر به اجتماع پيرامونش بيشتر و بيشتر شده و در اين رهگذر جايگاه زن نيز از آسـمان              
  .به زمين فرود آمد و همچون فردي از جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ه امسال در   به عنوان نمونه مي توان به دو اثر اجرا شده در ماه هاي اخير اشاره كرد كه يكي آذر ما                   
جشنواره تئاتر كانون هاي نمايشي و ديگري طي چند روز گذشته در جشنواره تئـاتر فجـر اجـرا                   

  .شدند كه به شكلي جالب و اتفاقي از موضوع و شكل نمايشي واحدي برخوردار بودند
 و  بـه سرپرسـتي علـي ظفـر قهرمـاني نـژاد           و   "سركوب شدگان "تئاتر  از گروه   » خانواده«نمايش  
و در  بـا موضـوع زنـان       بودنـد كـه       هـايي  نمـايش به كارگرداني آزاده گنجه،     »  كنار تو  از«نمايش  

اعتراض به اليحه حمايت از خانواده و بخصوص تعدد زوجات به شيوه مجادله ي آگوستو بـوآل                 
  .و به صورت كارگاهي اجرا شدند

 بدين معنا   .دشكل مي گير   بحث و جدل گذاردن موضوعي با تماشاگر         اين شيوه اجراي تئاتر با به     
 او را به نوعي به      ،كه تماشاگر را از شكل منفعل تماشاگر صرف خارج كرده و با ارائه نقشي فعال              

  .كندبازيگر تبديل مي 
 داستان زني است كه شوهرش قصد ازدواج با يكي از همكـارانش را              »خانواده«طرح كلي نمايش    

هاي مختلف قـرار داده و        و وضعيت  ها اعضاي گروه تئاتر اين شرايط دردناك را در حالت        . دارد
  .دادندتغيير مي نسبت به آن ها را  عكس العملبا كمك گرفتن از تماشاگران 
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نيـز موضــوعي تقريبـا مــشابه را دنبـال كــرد و بـا مــشاركت تماشـاگرانش مــسئله      » از كنـار تــو «
  .چندهمسري را مورد انتقاد قرار داد

  ديـدگاه  .ندي مختلف مردم عبور كـرده و اجـرا شـد          ها  از زوايا و ديدگاه    نمايش ها بارها و بارها    
در قـسمتي   » خـانواده «نوعي اعتراض به اين مسئله بود؛ مثال، در نمايش          هاي مختلفي كه هركدام     

مردي داوطلب شد تا بجاي نقش مرد نمايش بازي كند و شكل رابطه خـود را بـا همـسر جديـد                      
 تصميم گرفت مـاجرا را بـه شـكايت           يا زني داوطلب بازي در نقش همسر اول شد و          ؛تغيير دهد 

تصميم به جـدا    ،   با آگاهي از متاهل بودن مرد      ، زن ديگري به جاي همسر دوم وارد شد و         ،برساند
  ).راهكاري كه بيش از همه مورد پسند ساير تماشاگران واقع شد(شدن از او گرفت 

 اي فراموش نشدني آن را تجربه خشنود بودند و حضور فعاالنه تماشاگراناز گروه هر دو اعضاي 
 همه مخاطبان از اقشار و سنين مختلف به ايـن          نكته مهم اين بود كه اعتراض        .براي خود خواندند  

 بر مخاطب   – و بخصوص هنر نمايش      – و اين بار ديگر بر تاثيرگذاري هنر          بود مسئله ناخوشايند 
 سـازي و    و اين كه يك بيان هنري خوب، دقيق و صادق تـا چـه حـد در آگـاه                  . صحه مي گذارد  

و چنان كه گفته شد اين يكي از مهـم تـرين اهـداف          . بكارگيري شعور تماشاگر موفق خواهد بود     
  .تئاتر موضوع محور است

تجربه مثبت چنين فعاليت هايي نشان مي دهد كه پتانسيل طرح مسئله بر اساس زيبا شناسي ذهن                 
ي بـالقوه در ذهنيـت      مخاطب در هنر ما موجود بوده و از سوي ديگـر آمـادگي پاسـخگويي امـر                

بهره گيري صحيح از اين امكانات نهفته براي ابـراز عقايـد، اظهـار          . مخاطب ما محسوب مي شود    
نظرات و طرح اعتراضات حركتي قابل توجه است كه هم به بيان مشكالت و يـافتن راه حـل هـا                 

لي دوستانه  مي انجامد و هم به تدريج فرهنگ به زبان آوردن نارضايتي ها و دلمشغولي ها به شك                
  .و عاري از هر نوع خشونت را رواج مي دهد كه ظاهرا در ميان ما به فراموشي سپرده شده است

 منابع 
موسسه , دكتر عليرضا سميع آذر, ادوارد لوسي اسميت, مفاهيم و رويكردها در آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم. 1

  1380تابستان , فرهنگي چاپ و نشر نظر
2 .Happening. 

1376, مصطفي اسالميه انتشارات سروش, جيمز روز اونز,  تئاتر تجربي.3  
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  گفتگويي جمعي پيرامون تعدد زوجات در سينما

  تارا نجداحمدي:تنظيم 
ازدواج مجـدد مـردان محـور       .چند همسري يكي از موضوعات پر مناقشه در سينماي ايران است            

ه كه اغلب از دريچه نگاه مردسـاالرانه دنبـال          اصلي بسياري از فيلمهاي معروف سينماي ايران بود       
شده است، نگاهي كه به پشتوانه مجوزهاي قانوني، گاه در پي توجيه ازدواج مجدد بـوده، گـاه در       

   . منطقي به آنپي نهادينه كردن آن در عرف جامعه و به ندرت در پي اعتراضي
ي كه حول محور تعدد زوجاتنـد    تعدادي از فيلم هايشركت كنندگان در اين ميز گرد با مروري بر 

داريـوش  (، بـانو  )1347داوود مالپور (شوهر آهو خانم  :  فيلمهايي همچون    .بحث را دنبال كرده اند    
، )1371رخــشان بنــي اعتمــاد (، نــرگس)1371محــسن مخملبــاف (، هنرپيــشه)1370مهرجــويي 

اصـغر  (، لبخنـد زنـدگي    )1376محمد رضـا هنرمنـد      (، مرد عوضي  )1375داريوش مهرجويي   (ليال
مهدي (، مارال)1378ابوالحسن داوودي (، مرد باراني)1377احمد كريمي (2+، عشق)1376هاشمي

، چتري )1379بهرام بيضايي (، سگ كشي )1379محمد علي نجفي(، عشق طاهر)1379صباغ زاده 
، )1381يداهللا صمدي(، بانوي من )1381اسماعيل فالح پور(، تيك)1379احمد اميني (براي دو نفر

، ازدواج صـورتي    )1383رسول صدر عـاملي   (،  ديشب باباتو ديدم آيدا     )1382نوچهر معيري   م(دنيا
اصـغر  (، چهارشـنبه سـوري    )1383مـسعود كيميـايي   (، سـربازهاي جمعـه    )1383منوچهر معيري   (
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، كه با تم چند همسري      )1386وحيد نيكخواه آزاد  (،  نصف مال من، نصف مال تو       )1384فرهادي  
رابطه با چرايي محوريت تعدد زوجات در ايـن فيلمهـا و چگـونگي              ساخته شده اند، به بحث در       

  .نمايش اين مسئله اجتماعي در سينماي ايران پرداخته اند
تاثير هنر متعهد،در پرداختن به مسائل اجتماعي و چگونگي تالش براي تغيير فضايي كـه در پـي                  

  . اين ميز گرد استتوجيه تبعيضات قانوني در عرف جامعه است از ديگر مباحث مطرح شده در
 پرداختن به موضوع چند همسري در سينماي ايران گويا دغدغه ي بسياري از فيلمسازان مـا                
بوده كه اين شايد تا حد زيادي ناشي از نوع نگاه به زن از منظر قانون، فرهنگ، و حاكميـت                    

 موقعيت  در مورد پديده هايي از اين دست سينما مي تواند در          . هاي گوناگون در ايران  باشد     
اين روند در سينماي ايران چگونه بوده       . انتقادي يا توجيهي به نقد يا تاييد اين پديده بپردازد           

  است و اساسا تا چه حد با نگاه به زن در سينماي ايران  همخواني دارد؟
 
چـه زمـاني وارد     له تعـدد زوجـات از       امـس بد نيست ابتدا ببينيم كه      : :) رها(عسگري زاده احله  ر

ي از  دختـر     اولين بار كه يك فيلم ايراني به مسئله تعدد زوجات پرداخت فـيلم               .ا  شد  ي م سينما
شيراز حكايت دختري است كه ندانسته با مردي ازدواج مي كند كه ازدواج             ي از   دختر . بود شيراز

را تنها راه تحريك حسادت زن مورد عالقه اش تشخيص داده  و در اين ميان زماني كه معـشوقه                    
 فـيلم هـاي ديگـر مطـرح در ايـن بـاره              .گردد، همسر اول را قرباني و حذف مي كند        اش باز مي    

 همـانطور كـه در      .جوان تـر و زيبـاتر اسـت       ) هوو(بوده كه در آنجا هم زن دوم         شوهر آهو خانم  
درتمام نمونه هاي چند همـسري در  فـيلم           .زن دوم زيباتر و اجتماعي تر است       ي از شيراز  دختر  

زن اول يك موجود اضافي و يا در موقعيتي پايين تر از زن دوم قـراردارد، در                 هاي قبل از انقالب     
هم زن اول يك موجود اضافي محسوب مي شود و داستان به كشمكش هاي بين شوهر اهو خانم  
فيلم هاي كمي نيز وجود دارد كه مسئله تعدد زوجات را بـه طنـز بيـان كـرده                    .دو زن مي پردازد   

 كه به طنز بيانگرتالش مرد براي برقراري عدالت و ناتواني هـر سـه            رهتختخواب سه نف  مانند فيلم   
   .نفر در چنين شرايطي است 

 فيلم خاصي  با مضمون چند همسري نـداريم          70از  فاصله سالهاي ابتدايي بعد از انقالب تا دهه           



 چند همسري
 

 زنان و قوانين تبعيض آميز در ايران
 
٩٠

ل و ايـن روا  .چون به دليل شرايط خاص اجتماعي فيلم ها بيشتر به جنگ و انقالب مـي پردازنـد          
  . كه اولين فيلمي است  كه نگاهي انتقادي به مسئله تعدد زوجات داردنرگس ادامه دارد تا فيلم 

 فيلم 70 كم كم معشوقه ها در فيلمنامه ها وارد مي شوند در انتهاي سال هاي دهه       75 تا   70اوايل  
شـده و از    پـشيمان    اغواگر  ساخته مي شوند كه در آنها زن دوم و         شوكرانو  مرد باراني   هايي مثل   

 فيلم هايي داريم كه چند همسري را بـه طنـز            80در دهه    .زندگي مرد خانواده دار خارج مي شود      
 يك روايت جديد از چندهمسري      نصف مال تو  ،و نصف مال من      هوو و    دنيا مطرح مي كنند مثل   

 از بين مي رود و همسر اول هـم بـه انـدازه    " پير يا زشت " يعني آن ساختار همسر اول ،مي دهد 
 مي دهد كـه بـدون هـيچ     نشان  باشد و فيلمساز"جوان و زيبا و اجتماعي "همسر دوم مي تواند    

ما هم به عنوان تماشاگر به       دليل منطقي و شايد حتي به صورت اتفاقي مرد مجددا ازدواج كرده و            
ست كه بچه هـاي خـانواده هـم          نصف مال من نصف مال تو     آخرين نمونه فيلم      . فيلم مي خنديم  

  .ين داستان مي شوند وارد ا
  

در  . از ميان مواردي كه رها گفت مي توان نقـش زن را در سـينما رد يـابي كـرد           : فر قرباني ميرا
است كـه بـا        دختر لر  اولين فيلم ناطق ايراني    .سينماي ايران  زن نقشي به طول تاريخ سينما دارد         

ط ايـران، بـا زنـان آغـاز مـي        اولين سانسورهاي سينماي دنيا، نه فق      .محوريت زن ساخته مي شود    
شود، در سينماي قبل از انقالب  به ندرت مي توان زني را ديد كه نقشي تاثير گذار در فـيلم دارد                      

شايد بتوانيم زني را ببينيم كه كمي متفاوت  است، درواقـع زن هميـشه               رگبار   يا   دايره مينا مثآل در   
 بيايـد و نمـي توانـد خـودش يـك            يك موجود  تحقير شده است كه بايد قهرمان مرد به يـاريش            

موجود مستقل با هويت انساني باشد و پس از انقالب همين اتفاق به شكلي ديگر دنبال مي شود،                  
 زن  پـس  تغييري در ماهيتش ايجاد نشده ،          لييعني همان زن اين بار يك زن چادر به سر است و           

رديست كه بيايد يا بچه اي      بي هويت مانده و  اين بار هم مثآل در سينماي جنگ منتظر م             همچنان  
  . بزرگ مي كند يا منتظر نامه اي است و به طور مستقل نقش مشخصي ندارد

معـشوقه هـايي    در قالب   درفيلم هاي قبل از انقالب بيشتر       با توجه به اين نقش ها، چند همسري         
گرفتـه و    يعنـي معـشوقه يـا مـي آمـده پـول مـرد را مـي                . نمايش داده مي شـود    با كاراكتر منفي    
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 بـه جـايي   به ويژه بعـد از انقـالب   زده است  ولي حاال  رشكستش مي كرده  يا به او صدمه مي    و
  يعني به نفع سليقه مردسـاالر بـا          .رسيده ايم كه قرار است همان معشوقه ها با هم كنار هم بيايند            

بيشتر  رفته رفته جلو مي رود و براي نفوذ هر چه            اين بينش مرد ساالر    .هم سازش و هم زيستي بكنند     
نـصف مـال مـن     مـثال  .و فرهنگ سازي از اين مضامين براي سينماي كودك نيز استفاده مي كنـد  

زماني كه مـن    .  مربوط به  سينماي كودك است و اين خودش موضوع مهمي است           نصف مال تو    
به سينما رفتم تعدادي دختر بچه را هم از طرف مدرسه بـراي تماشـاي فـيلم                  فيلم   براي تماشاي   

من حين ديدن اين فيلم مدام به اين فكر بودم كه چه اتفاقي در ذهن اين دختر بچـه                   . ندآورده بود 
وقتي به تماشاي فيلمي مي نشينند كه چند همسري را تبليغ مـي              ها و حتي پسر بچه ها مي افتد،       

  . كند
  

 در  "زن گناهكـار  "به نظر من، اقناع كردن مخاطب با ارائه تـصوير كليـشه اي              : نعمت زاده  زينب
 در بسياري از فيلم هايي      .رداختن به موضوع چند همسري يكي از اهداف سينماي ضد زن است           پ

همسر اول مرد را درك نكرده و نمـي         " وجود داردكه    اين توجيه   كه به ازدواج مجدد مي پردازند       
 بنابراين مرد ناچار است از حق قانوني اش بـراي           "فهمد و متوجه نمي شود كه مرد چه مي گويد         

يعني همواره اين مسئله به  شكلي توجيه مي شود كه انگـار تقـصير از        .مجدد استفاده كند  ازدواج  
همسر اول بوده و كوتاهي هاي او  مرد را به اينجا رسانده است، هر چند ممكن است در نهايـت                     
اينگونه فيلم ها نتيجه گيري مشخصي نداشته باشند اما به هر حال به شكلي به مشكالت روحي يا 

  .  ، بد اخالقي يا نازايي زن اشاره مي كنند تا عمل قهرمان مرد به ظاهر توجيه پذير باشدفيزيكي
  

 چـون    لـيال  مـثآل در  . بسيار بارز است  نيز  در اين فيلم ها       بي قدرتي زنان     نمايش   :پروين اردالن   
در . زايمان و بچه دار شدن به زن قدرت مي دهد فقـدان آن او را مجبـور بـه سـكوت مـي كنـد                        

 زنـدگي مـرد زا      باز يك زن خانه دار و بي قدرت داريم ودر نهايت نيـز هـردو              شنبه سوري   چهار
خـودش  " يـا    "خودش خواسته "مفهوم  .شكل مي گيرد  "بازنده بازنده   " و يك بازي     ترك مي كنند  

. يعني مفاهيم براحتي قلب مـي شـود        . با تماشاي اين فيلم ها در ذهن ساخته مي شود          "باعث شد 
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نيت زنان از بي مكاني، بي پولي يا بي كسي كه معموال زنان را در پي اطـالع                  مثال احساس عدم ام   
از ازدواج مجدد همسر به تالطم و چاره جويي مي اندازد بيشتر در قالب حسادت زنانـه خـودش        

نشان مي دهد و آن احساس عدم امنيتي كه بي حقوقي زنان بخش اعظمي از آن را تشكيل مي                   را  
  . م از ترس حضور زن ديگر واكنش منفي نشان  دهدهد باعث مي شود زن مداد
  
چيزي كه من در پاسخ به پروين مي خواهم بـه آن اشـاره كـنم ايـن                  : )رها( احله عسگري زاده  ر

در سينما مطرح شد تقابل بين زشت و زيبا بود و بعد رسيد             بين دو زن    است كه بار اول كه تقابل       
نصف مـال مـن      هستند مثآل در     "خوب"كارگردان  بر اساس معيارهاي    به اينجا كه حاال هردو زن       

 هستند و فيلمساز نگاهش نگـاه مقايـسه نيـست و ايـن     "زيبا" و "جوان"هردو زن  نصف مال تو  
نگاه را به تماشاگر تحميل مي كند كه هر دو زن در موقعيت مطلـوب قـرار دارنـد و ازدواج دوم                      

  .د از آن استفاده كندمرد از سر ناچاري نيست بلكه حق قانوني اوست كه مي توان
  

 كه ايـن امـر      مي رويم  ما در اين روال تاريخي سينمايي علنا رو  به وقيح تر شدن               :نيلوفر گلكار   
هم همراه   در چگونگي پرداختن به  ازدواج مجدد         "تلويزيون ما "دقيقا هم زمان با  وقيح تر شدن         

الزم را انجـام داده و طرفـدار   در واقع تلويزيون به اين موضوع پرداخته، زمينه سازي هاي        .هست
در اين فرهنگ سازي شركت كنـد و البتـه موضـوع            هم داشته بنابراين حاال سينما هم مي خواهد         

  جذابي هم براي سينماگران هست 
  

شايد يكي ديگر از داليل اين گرايش عجيب و ناگهاني سينماي ايران به سوي              : تارا نجد احمدي  
 است كه در حال حاضر فضاي غالـب رسـانه هـا و بـه ويـژه                   فيلم هايي با تم ازدواج مجدد  اين       

 به سمت گرايشات و فانتزي هاي جنسي مي رود، سينماي عامه پـسند و               جهانسينماي گيشه اي    
گيشه  ايراني هم  طبيعتا نمي خواهد و نمي تواند  از اين موج عقب بماند، اما مـسئله اينجاسـت                      

ه  راحتي به تـصوير در آورد از در روهـاي قـانوني    كه  چون نمي تواند آن را به شكل معمولش ب        
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 و زير سايه خانواده  نـشان مـي دهـد و             "قانوني"ديگري استفاده مي كند و اين موج را به شكل           
  .براي ايجاد  هيجان جنسي بيشتر ازهمسرهاي دوم و سوم و چهارم استفاده مي كند

  
 يك مسئله شخصي است يـا       نوع نگاه فيلمساز به موضوع چند همسري، اينكه تعدد زوجات         

به نظر مي رسد نقد فمينيستي آثار فيلمـسازان در          . مسئله اي اجتماعي،نيز مسئله مهمي است       
   اين نگاه چگونه است؟. اين عرصه در تغيير  تفكر مردساالر حاكم بر سينما موثر است 

  
صيغه ايي  يكي از مشكالت اساسي اينجاست كه همسر دوم يا حتي همسر موقت و              : دالرام علي 

 و نمايش بخشي از زندگي شخصي يك مـرد          "پديده شخصي " در سينماي ايران كم كم  به  يك        
 داسـتان بـه     دنيـا يـا   ساالد فصل    مثآل در    .تبديل مي شود و تو حتي بعضي جاها بايد دلت بسوزد          

كه گويا قرار است دلت براي مرد بسوزد، چون او واقعĤ عاشق شـده و                نحوي پرداخته شده است   
طالق مي گيـرد وبعـد از     "زن" وقتي شام آخر وم هم عشق واقعي است، اما در فيلمي مثل   زن د 

  اين عشق به نحوي نشان داده مي شود  كه بار اخالقـي و عرفـي      ،آن عاشق مرد ديگري مي شود     
در حقيقت مـسئله ازدواج مجـدد    .منفي داشته باشد و تو از زن بدت بيايد يا كار او را غلط بداني              

 از ديدگاه شخصي و فردي درين فيلم ها بررسي شده و نه از ديد يك معـضل اجتمـاعي،                    همواره
چون راوي كه در اينجا فيلمساز است ديدگاهي مردساالرانه دارد و دقيقا به همين دليل نيزعمـده                 

 و   را نقش منفي بدانـد      زن دوم  بيننده داستان به نحوي طرح شود كه     نگاه فيلمسازها اين است كه      
 دوزنـه بـودن     گويـا درنهايت  . دلت بسوزد يا براي مرد    ه دلت بسوزد يا بايد براي زن اول         اگر قرار 

 نكته جالب ديگر هم اينجاست كـه جـدا از           .مرد حاصل مكرهاي زنانه است و نه قانون مردساالر        
تصوير زن مكار، طعنه هاي سينمايي به فمنيست ها در سينما نيز كم نيـست انگـار زن فمنيـست                    

 يعني   "مادر من فمنيست است     "محمدرضا گلرزار مي گويد     تش بس   مثآل در آ  . باشد  بايد ديوانه   
 فمنيست و ديوانه بوده است و براي همين امروز فرزنـدش بـه ايـن وضـع          ،مادر يك بيمار رواني   

  .افتاده است
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من هم فكر مي كنم مشكل اغلب اين فيلمها در اين است كه اين مسئله را به عنـوان          : زاد  آنفيسه  

سئله اي در حوزه خصوصي طرح مي كنند و چيدمان داستان به نحوي است كه مخاطب با خود                  م
مي انديشد در اين مورد خاص تعدد زوجات مانعي نداشت يا به حق بود و خواه ناخواه در ذهن                   
خود صحه به قانوني مي گذارد كه از قضا فقط در موارد خاص اجرا نمي شود بلكـه بـراي همـه                      

ها ما روايت را زنانـه نمـي         نكته ديگر اين است كه در هيچكدام از اين فيلم          .داردقابليت اجرايي   
 40در فيلم همان زني را مي بينيم كه از ابتداي دهه            . يابيم، يعني از دريچه و نگاه و تفكر يك زن           

كنشگري خاصي از او نمي بينيم همان كليشه هاي قديمي در باره زن زيبا يا زنـي كـه                    .مي ديديم 
  ...را گول مي زند ومرد 

  
توجه به بعد اجتماعي چند همسري و پيامدهاي اين قانون در زندگي زنان مي تواند اثر يـك         
فيلمساز را در تناقض با قانون قـرار داده و محـدوديت هـايي بـراي فيلمـسازان منتقـد بـه                      

يي كه چندهمسري چه در تلويزيون و چه در سينما ايجاد كند و در نتيجه امكان ورود فيلم ها
در جهت تبليغ و توجيه چند همسري بر آيند بيشتر شود، از سوي ديگر توليد اين نوع فـيلم                    
ها مي تواند در ضديت با عرف جامعه باشد كه تمايل به تك همسري دارد و چند همـسري                   
را مضموم مي شمارد، براي گسترش گفتمان برابر خواهي و نقد قانون چند همسري در سينما       

  د؟  چه مي توان كر
  

 من فكر مي كنم با توجه به تفاوت كاركردي كه تلويزيون و سينما دارند مي توان                 :پروين اردالن   
بـراي  . به نقش هردوي اين رسانه ها در اشاعه تفكر چند همسري و شكل ارائه اين ها پرداخـت                 

ده در قانون ما چند همسري پذيرفته ش.  شرط اساسي است"خانواده محوري"هردو اين رسانه ها 
 پذيرفته شده نيست و بنابراين بايد اين دو را به هم نزديك كرد   در جامعه  است اما به لحاظ عرفي    

 عكـس ايـن مـاجرا را در طـرح     ،و نظام تبعيض نگر ما اتفاقا در اين زمينه به عرف بها نمي دهـد           
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ع رفتار اين گونه توجيه مي شود كه آن نو. امنيت اجتماعي و مسئله پوشش زنان و مردان مي بينيم
در اين فيلم ها مـا       .و پوشش با عرف سازگار نيست و به همين دليل برايش قانون وضع مي كنند              

قانوني داريم كه بايد عرفي اش كرد، بايد شرم و خجالت از چند همسري را از آن زدود تا بتـوان                     
ـ                       ران و  با سربلندي از دو و سه و چند همسر حرف زد اما به مدد فعاليت هاي جنـبش زنـان در اي

ـ    رشد آگاهي جنسيتي نسبت به نگاه تبعيض گر قانون به نهـاد ازدواج      ه راحتـي  هنـوز ايـن كـار ب
  .ممكن نيست

يك بارچند سال پيش تلويزيون فيلمي را در ايام نوروز و در اشاعه چند همسري نشان داد كه بـا                    
با اين مضمون   حاال وقتي مي خواهد فيلمي را       . خشم و اعتراض فعاالن جنبش زنان رو به رو شد         

اگر نمي تواند آشكارا فيلمي بسازد كه پايان خوش آن با . بسازد ناچار است محتاطانه تر عمل كند
دوستي دو زن و ازدواج هردو با مرد مورد نظر و در عين حال حفظ نظام خانواده همراه باشد بـه                     

ن زن يـا بـي       يـا عقـيم بـود      ميوه ممنوعـه  ترفندهاي گوناگون چون عشق معنوي مرد به زن چون          
يعني بهانه هاي قانوني براي ازدواج مجـدد مـرد را دسـتاويزي             . توجهي مرد به زن فيلم مي سازد      

اينجا بايـد از عنـصر   . در سينما كمي بر عكس است.  كردن آن قرار مي دهد   نهبراي توجيه و نهادي   
ايـن  ل تو   نصف مال من نصف ما    تهييج و اكشن و اغراق گويي هم استفاده كرد و به قول شما در               

نـسبتا   تـصويري    چهـار شـنبه سـوري     الگو را در قالب هجو بازسازي و ترويج كرد يا حتي مانند             
از اين منظـر دسـت و دل   .  از زن اول را نسبت به موقعيتي كه در آن قرار گرفته نشان داد            معترض
م سازاني كه با    داد فيل اما متاسفانه تع  تا تلويزيون ،     بازتر است     به  داليل زيادي در سينما      كارگردان

   .نگاه انتقادي به تبعيض هاي قانوني و حقوقي كار كنند بسيار كم است
 ايجـاد شـده      حقـوق زنـان       آگاهي كه در سال هاي اخير در حوزه        منظورم اين است كه نسبت به     

 بـه    فـيلم هـا صـرفا      هنوز سينمايي به عنوان سينماي اعتراضي شكل نگرفته است و اعتـراض در            
 بنابراين .نان و نه اعتراض آنان به موقعيتي كه گرفتارش شده اند تبديل مي شوداعتراض زنان به ز 

تصور مي كنم كه نقش ما نقد مداوم اين فعاليت ها  و تحميل اين نقد بر سـينما و تلويزويـون و                       
  . ممناعت از عرفي كردن اين قانون است
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ت كرد و آن هـم پنهـان كـردن          ها يك مورد مثبت هم برداش      شود از اين فيلم     مي  :  گلكار نيلوفر

ست كه اين هم مي تواند به عذاب وجدان حاصل از اين حركـت ضـد عـرف      اهميشگي زن دوم    
برگردد وهم در واقع عدالت اوليه كه پيش شرط داشتن همسر دوم در قوانين است زير سوال مي                  

بـاتي بـراين   رود، پس حتي وقتي از اين زاويه نگاه مي كنيم هـم مـي بينـيم ايـن فـيلم هـا نيـز اث                      
  .مدعاست كه امروزعمال با توجه به شرايط قانون تعدد زوجات امكان چندهمسري وجود ندارد

  
هـاي تلويزيـوني ايـن       مورد ديگري كه بسيار جالب توجه هست ، به ويژه در سريال            : آزاد نفيسه

بـه نظـر    . ازدواج دوم كار خوبي محسوب نمي شود و كار مذمومي اسـت           همچنان  مورد است كه    
درواقـع مـي تـوان      .  اين نكته از اينجا ناشي مي شود كه ما بافـت اجتمـاعي داريـم و قـانون                    من

مواردي را يافت كه عرف يا همان قانون نانوشته تناسبي با قانون ندارد و تعدد زوجـات يكـي از                    
همين مسئله در سينما و تلويزيون موجب سرگرداني نويسندگان متن مي شـود         . همان موارد است  

نمي دانند با آن چه كنند سر از موقعيت هاي طنز و يا به تـصوير كـشيدن مـوارد بـسيار                      كه چون   
  .خاص در مي آورند 

   
يكي از مواردي كه همواره در آثار ضد زن مطرح بوده ايفاي نقش بـازيگران زن نيـز بـوده                    

ارت آيا بازيگر هم مي تواند در بازتوليد تفكر ضد زن در يك اثر سهيم باشد؟ يا به عب                 . است
ديگر ايفاي نقش در فيلمي كه در جهت تاييد چندهمسري است مـي توانـد ارزش گـذاري                  

  شود؟ چون بسيار مي شنويم كه چرا فالن بازيگر زن فالن نقش را پذيرفته است ؟
    

 به همين دليـل در       .هم كنشگر است و مي تواند انتخاب كند       به نظر من، بازيگر     :   اردالن پروين  
چون اگربازيگر در فيلمـي بـازي كنـد كـه در نهايـت نقـش          . ند هم سهم دارد   نقشي كه ايفا مي ك    

  . كرده است اين كار را بكند" انتخاب" و بي قدرت زن را ترويج و بازتوليد مي كنددستفرو
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 به نظر من اين مسئله خيلي مهم است كـه زنـان بـازيگر قبـول نكننـد در چنـين                  : قرباني فر ميرا  

 در سـينماي امريكـا افتـاد، اعتـصاب          60 يعني اتفـاقي كـه در دهـه          نقشهاي ضد زني بازي كنند،    
 نمونـه از    يك. ها براي تغيير ديدگاه هنرپيشه هاي زن مي تواند نمونه خوبي باشد            فيلمنامه نويس 

 را مثـال زد، ايـشان در اعتـراض بـه             "آذر شـيوا  "هنرمند زن ايراني معترض هم مي توان خـانم          
وي دانشگاه تهران سيگار مـي فروشـد تـا وضـعيت سـينمايي      وضعيت سينمايي ايران مي رود جل   

 مي توان از اين هنرپيشه ها خواست كه در اين آثـار  و نوشتهبه نظر من با نقد   .ايران اعتراض كند    
چون  ند بازي كنا اين فيلم رندحاضر نبودخيلي ها من يادم هست در زمان فيلم قرمز  .بازي نكنند 

  .با كتك زدن زن مخالف بودند
براي من جالب است بدانم چرا هنرمندان ايراني امروز تا اين حد بي موضـع و                : نجد احمدي  راتا

 حتي اگر فيلمسازي چنين فيلمـي مـي سـازد           و راحت با كليشه ها كنار مي آيند         لند و اينقدر  منفع
 در مقابل چيزي كه به آن معترض است عكـس العملـي              و  است محافظه كار چرا بيننده تااين حد     

  و ديگران را ازنمي ايستد معترض  جلوي سينما ها       گر زدن نشان نمي دهد؟ چرا تماشا      به جز غر  
كند؟ يا مثال براي اعتراض به فيلمي كـه         نمي   منع    است ديدن فيلمي كه به هر دليلي با آن مخالف        

گيشه و تماشاگر يك رابطه متقابل و مستقيم بـا هـم   ت كند؟نمي  سينما را ترك  است با آن مخالف  
عني تهيه كننده براي گيشه فيلم مي سازد، چون مي داند مخاطب اين فيلم را مي بيند و مي دارند ي

فيلم را نگاه مي كند صرفا به اين دليل كه اين فيلم روي پرده               پسندد واز طرف ديگر هم تماشاگر     
  .است و فروش زيادي كرده است

موجي بـراي سـاخت     هان  چرا ناگ "اين پرسش است كه     پاسخ به    ماجرا   فكر ميكنم  يك بخش از     
در كنار ايـن  فـيلم هـا،         چرا  “ اما بخش ديگر هم اين است كه         " مي شود؟   ايجاد چنين فيلم هايي  

يعني “  نسبت به اين موضوع ساخته نمي شود؟ معترضفيلم هاي ديگري با زاويه ديد متفاوت و
نيست مسئله دارند  صحبت از حذف مجموعه اي از فيلم هاي سينمايي گيشه اي كه طبيعتا وجود

 ي ايـران  زن در سـينما      موقعيت اين است كه چرا فضايي براي ايجاد فيلم هايي با نگاه انتقادي به            
سانـسور دو    همه مي دانيم كه دليل عمده آن سانسور است، ولي            ؟ يا اينقدر كم است    وجود ندارد 
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ه كننـده   تماشاگر بـه كـارگردان و تهيـ       سليقه  نوع است يكي سانسوري است كه گيشه و در واقع           
شود بسياري از كارگردان ها كه نگاه متفاوتي دارند به داليل مشخص             اعمال مي كند و  باعث مي      

  . همچنان تكرار شود " و محافظه كار اثر و مخاطب منفعل"اقتصادي حذف بشوند و سيكل
 اما اگر     سانسور حكومتي است كه هر چند عرصه را بسيار تنگ مي كند             هم همان  سانسور ديگر  
،براي همين است كه هميشه      آن خالقانه برخورد شود حتي مي توان از آن بهره برداري هم كرد               با

 مثال. سينماي حاشيه و زيرزميني در ابران و دنيا انتقادي تر بوده و حرف متفاوتي براي گفتن دارد                
مثل   تاثير گذاري   مكتب  در نهايت منجر به ايجاد      اروپاي شرقي     و هنر  سانسور شديد در سينماي   

    . مي شودانيميشن زاگرب 
شـكال   زنان و مسائل مربوط بـه آنـان در ا           هم گاه   البته در اين شرايط بسته سانسور      :  علي دالرام

 علي رغم فشار سانسور باز هم مي بينـيم كـه گـاه فيلمهـايي انتقـادي                  و. متفاوت مطرح مي شود   
 قـوي در كارنامـه فيلمـسازش       و شـايد فيلمـي     موفقيست فيلم    آفسايد مثالً فيلم . ساخته مي شود    

فيلمـي اسـت    . ي كامال انتقاديست   فيلم  نسبت به جريان حاكم بر سينماي حرفه اي ايران         نباشد اما 
اما در موضوع مورد بحث يعني تعدد روجات         . به ما معرفي مي شود    كه در آن نوع ديگري از زن        

 .اي ديگري از زنان نداشته اند خالقانه اي براي برخورد با سانسور و ارائه روايتهراهفيلمسازها 

 چـه بـه عنـوان يـك     ، معتقدم نقد جدي چه به عنـوان يـك هنرمنـد   هم  من : نعمت زاده زينب
در سينماي ايران، مـي      زنان   تماشاگر، به همراه تالش براي تغيير مناسبت هاي رايج  و كليشه اي              

 در سينما و تلويزيون  ايران       اگر اين اعتراض به موقعيت فرو دست زن       . تواند بسيار اثر گذار باشد    
 .جدي تر و عمومي تر شود ناخودآگاه فضا به سمت بازنگري و تغيير پيش خواهد رفت
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