
يحث القرآن عىل 
اتخاذ زوجة واحدة 

مما يضمن مصلحة 
الزوجة واألطفال 

واألرسة.

سياسات  ورقة 
٠٣ #

تشري الكثري من الدالئل إىل األرضار اليت يمكن أن تنجم عن تعدد الزوجات، 
 CEDAW سواء عىل الزوجات أو األزواج أو األطفال (انظر عىل سبيل املثال

Committee, ١٩٩٤; Al-Kernawi et al , ٢٠١١; Campell et al, ٢٠٠٥.). يخلق 
تعدد الزوجات ضغوًطا عىل األفراد واألُرس والحياة األرسية، كما أنه قد يساهم 

يف تنامي العنف داخل األرسة أو يف املجتمع بشكٍل عام.
ال توجد ممارسة تعدد الزوجات فى املجتمعات املسلمة فقط، حيث  كانت شائعة يف مجتمعات قبل 
اإلسالم، يف عدة أماكن، وثقافات، وجماعات دينية عىل مستوى العالم. وقد وضع القرآن بعض القيود 

عىل تعدد الزوجات، تتضمن األمر باتخاذ زوجة واحدة حال عدم استطاعة الزوج تحقيق العدل بني 
الزوجات (سورة «النساء»، اآلية ٣). كما يؤكد القرآن بأن العدل بني الزوجات مستحيل يف األساس (سورة 
«النساء»، اآلية ١٢٩). وقد جعل القرآن الزواج من واحدة، هو العرف السائد يف الخليقة، حيث يقول إن اهلل 

قد خلق البرش كزوج وزوجة (سورة «النساء»، اآلية ١). وهكذا، يعد تعدد الزوجات استثناًء ال ُيسمح به إال 
تحت ظروف محددة. 

وقد جاء أول زواج للنيب (صىل اهلل عليه وسلم) وهو أطول زيجاته من خديجة (ريض اهلل عنها)، اليت كانت 
زوجته الوحيدة. وقد تزوج النيب عدة مرات بعد وفاتها ألسباب سياسية وقبلية، ولكنه كان يقر بالرضر 
الذي قد يوقعه تعدد الزوجات، حيث لم يسمح لعىل ابن أبى طالب (رىض اهلل عنه)، زوج ابنته  فاطمة 

(رىض اهلل عنها)، بالزواج من أخرى، بقصد أن َيحول دون ابنته وذلك األذى (صحيح البخاري ٥٢٣٠؛ صحيح 
مسلم ٢٤٤٩أ). 

وقد تحدث اإلمام األكرب أحمد الطيب، شيخ األزهر يف آذار (مارس) ٢٠١٨، عن األرضار اليت تقع عىل النساء 
واألطفال نتيجة تعدد الزوجات. ويف الواقع، فقد أدخلت أغلبية الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية حول 

العالم، قيوًدا عىل تعدد الزوجات بسبب تلك األرضار. 

ويف السياق املعارص، حيث تتبني لنا آثار تعدد الزوجات املدمرة بوضوح، علينا أن نتبع نهج القرآن وأن 
تتخذ الحكومات الخطوات الالزمة لتقييد تعدد الزوجات تمهيًدا لحظره تماًما. 
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١ ‘تعدد األزواج’ (polygamy) مصطلح شامل  يتضمن مصطلح (polygyny) أي أن يتخذ الرجل أكرث من زوجة يف الوقت ذاته، 
و(polyandry) أي أن تتخذ املرأة أكرث من زوج يف الوقت ذاته. ولكن األكرث شيوًعا هو اتخاذ الرجل أكرث من زوجة يف آن واحد، وهو ما 

تبيحه قوانني األرسة املسلمة. .
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توضح عدة دراسات أن النساء واألطفال يف املجتمعات املسلمة،
ال يؤيدون تعدد الزوجات. وقد أظهر مسح لألزواج والزوجات واألطفال 

يف األرس متعددة الزوجات يف ماليزيا عام ٢٠١٢، أن ستني باملائة من 
الزوجات واألطفال توقفوا عن دعم أزواجهن/أباءهن بعد اتخاذهم 
زوجات أخرى، وأن ٩٢ باملائة من األطفال (فوق نس الثامنة عرش)، 

ذكروا أنهم ال يشجعون تعدد الزوجات بناًء عىل تجاربهم الشخصية 
(Sisters in Islam, ٢٠١٨.). كما وَجدت دراسة أُجريت يف إيران يف عام 
٢٠٠٨، أن ٩٦ باملائة من النساء الاليت شاركن فيها، يرفنض فكرة اتخاذ 
 ,Institute for War and Peace Reporting) الرجل أكرث من زوجة
٢٠١٠). وكذلك أظهر مسح أُجري عىل منطقة شمال أفريقيا والرشق 

األوسط، أن معدالت تعدد الزوجات آخذة يف االنخفاض يف مرص 
واملغرب وفلسطني، حيث تظهر بنسبة واحد باملائة أو أقل يف كل من 

.(٦٨, ١١٨, ٢٢٤ .pp ,٢٠١٧ ,.El Feki et al) الدول الثالث

ال يحظى تعدد الزوجات بتأييد 
واسع بني الناس

املعايري العاملية لحقوق اإلنسان 
املتعلقة بتعدد الزوجات:

 ٪٦٠

 ٪١٪ ٩٦

٪٩٢
قالوا إنهم توفقوا عن 

دعم أزواجهم/آبائهم بعد 
التعدد.

يرفنض فكرة اتخاذ الرجل أكرث من 
 Institute for War and). زوجة

(٢٠١٠ ,Peace Reporting

جاء التعدد يف واحد باملائة فقط 
أو أقل من كل الزيجات بمرص، 

واملغرب، وفلسطني.

قالوا إنهم ال يشجعون التعدد، بناًء 
 Sisters) عىل تجاربهم الشخصية

.(٢٠١٨ ,in Islam

من الزوجات 
واألبناء

من النساء 
الاليت شملتهن 

الدراسة
أو اقل من كل 

الزيجات

من األبناء (فوق 
نس الثامنة عرش)

مسح لألزواج والزوجات بماليزيا (٢٠٠٧ – ٢٠١٢)

دراسة أجريت يف 
إيران عام ٢٠٠٨

مسح ملنطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا

يبيح الرتاث الفقهي 
اإلسالمي التضييق 
عىل السماح بتعدد 

الزوجات.

يقر األئمة وعلماء 
الدين بالرضر الناجم 

عن تعدد الزوجات.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، مادة ١٦(١) (واليت   •
تستلهمها املادة ١٦ من اتفاقية سيداو (CEDAW)، «للرجل   

واملرأة... حق التزوج وتأسيس أرسة، دون أيِّ قيد بسبب   
العرق أو الجنسية أو الّدين. وهما متساويان يف الحقوق   

لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.»  

توصيات عامة للجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال   •
التمييز ضد املرأة رقم ٢١ الفقرة ١٤ (١٩٩٤): «يتعارض تعدد   

الزوجات مع حق املرأة يف املساواة مع الرجل، ويمكن أن   
يعود عىل املرأة ومن تعيلهم بأرضار نفسية واقتصادية،   

ولهذا ينبغي الحد من تلك الزيجات وحظرها».   

توصيات عامة للجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال     •
التمييز ضد املرأة رقم ٢٩ الفقرة ٢٧-٢٨ (٢٠١٣): «أشارت   

اللجنة إىل التبعات الجسيمة لتعدد الزوجات عىل حقوق 
النساء اإلنسانية ومصالحهن ومصالح أطفالهن   

االقتصادية. تدعو اللجنة بإستمرار إىل القضاء عىل تعدد   
الزوجات» وضمان الحفاظ عىل الحقوق االقتصادية للنساء   

الاليت وقعن بالفعل قيد تعدد الزوجات.  

بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والبرش وحقوق   •
النساء يف أفريقيا (بروتوكول مابوتو) (٢٠٠٣): عىل الدول   

األطراف ضمان حصول النساء والرجال عىل نفس الحقوق،   
واعتبارهم رشكاء متساويني يف األرسة. وعىل الدول األطراف،   

اتخاذ اإلجراءات الترشيعية الالزمة لضمان... (ج) تشجيع   
الزواج من زوجة واحدة بوصفه الصيغة األمثل للزواج وأن   
تدعم هذه اإلجراءات حقوق النساء الزوجية واألرسية؛ بما   
فيها العالقات الزوجية متعددة الزوجات وأن تحافظ عىل   

هذه الحقوق.   

يبيح املذهب الحنبيل للزوجة إنهاء الزواج حال زواج زوجها بأخرى، وهو ما كان يحدث يف أيام 
اإلسالم األوىل. فقد وضعت سكينة بنت الحسني، حفيدة فاطمة بنت النيب، عدة رشوط يف 

عقد زواجها تضمنت أال يحق لزوجها اتخاذ زوجة ثانية أثناء زواجهما. وقد أتاحت عدة دول 
إسالمية هذا الرشط يف عقود الزواج، بما فيها املجتمعات اليت ال تتبع املذهب الحنبيل مثل 

األردن واملغرب ومرص وإيران. كما منعت  تونس تعدد الزوجات كلية عىل أساس استحالة أن 
يقيم الزوج العدل والقسط بني عدة زوجات.

أعلن اإلمام األكرب الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع األزهر يف مارس ٢٠١٩ أن تعدد الزوجات 
«يتضمن ظلم الزوجة وظلم أهلها وظلم أوالدها» وأن هذا السلوك ناتج عن «تشويه للفهم 

الصحيح للقرآن الكريم وللسنة النبوية». وقد أوضح كذلك أن تعدد الزوجات يف القرآن 
.(٢٠١٩ ,AFP) «مرشوٌط بالعدل» وأنه «إذا لم يوجد العدل، يحرم التعدد» 

https://www.youtube.com/watch?v=AURltKWsy-A
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تغيري القوانني ممكن

يقدم لنا القرآن اتخاذ 
زوجة واحدة عىل أنه 

الُعرف األمثل.

يحذر القرآن الرجال 
من تعدد الزوجات:

يرِد تعدد الزوجات 
يف القرآن يف صورة 

االستثناء وليس 
القاعدة:

ال تدعم سرية النيب 
تعدد الزوجات:

تتأسس قوانني األرسة املسلمة  املعارصة عىل محاوالت برشية لتفسري النصوص 
املقدسة، وتعود هذه القوانني إيل قرون عدة، وتمت يف سياقات شديدة االختالف. 

تدعم العديد من تعاليم الرتاث الفقهي اإلسالمي، عملية إصالح القوانني والقضاء 
عىل تعدد الزوجات:

لم يتخذ أول رجل وامرأة خلقهما اهلل أزواًجا متعددين. كما أن لفظ «زوج» يرِد يف القرآن، 
لإلشارة إىل الفرد داخل عالقة الزواج (اآلية ١ من سورة «النساء»)، وتعين كلمة «زوج» فرد من 

بني اثنني. يؤكد ذلك عىل أن اتخاذ زوج واحد هو العرف األمثل للزواج يف القرآن.

بينما تنص اآلية ٣ من سورة «النساء» عىل السماح للرجال بالزواج مثىن وثالث ورباع، نجد أن 
اآلية تستطرد قائلة «فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدىن أال تعولوا». 
وكذلك نجد يف اآلية ٢٩ من سورة «النساء» قول اهلل تعاىل: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني 

النساء ولو حرصتم...».

لكل قاعدة يف القرآن (كالصوم والصالة والحج (سورة «البقرة»)) استثناءات تخضع لرشوط 
ومبادئ أخالقية معينة. تضع اآلية ٣ من سورة «النساء» رشطني لتعدد الزوجات الذي 

ُيعد االستثناء يف الزواج. هذان الرشطان هما: (١) الخوف من عدم القدرة عىل رعاية األرامل 
واليتامى بصورة تضمن لهن العدالة يف املجتمع، و(٢) املوافقة الطوعية من  األطراف املعنيني 

(الزوج و الزوجات) عىل هذه الزيجة  . وحني ال يتحقق هذان الرشطان، فإن اهلل يوجه الرجال 
باتخاذ زوجة واحدة حىت يتجنبوا ارتكاب ظلم فاحش.

غالًبا ما يتعلل املنادون بتعدد الزوجات، بسنة النيب عليه الصالة والسالم. ولكن النيب قىض 
٢٥ عاًما مع زوجة واحدة، وهي السيدة خديجة (ريض اهلل عنها) زوجته األوىل. وقد تزوج بعد 
وفاتها، من أرامل ومطلقات ألسباب سياسية وقبلية، فيما عدا زواجه من عائشة. وهناك 

حديث صحيح ينهى فيه النيب عيل ابن أبي طالب، زوج ابنته، عن اتخاذ زوجة أخرى إال بعد أن 
يطلق ابنة النيب فاطمة.

«حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن املسور بن مخرمة، قال سمعت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول وهو عىل املنرب إن بين هشام بن املغرية 

استأذنوا يف أن ُينِكحوا ابنتهم عىل بن أبي طالب فال آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إال 
أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مين، يريبين 

ما أرابها ويؤذيين ما آذاها» هكذا قال.
 » صحيح البخاري ٥٢٣٠

٢ تشري كلمة يتامى إىل األطفال ممن فقدوا آباءهم (وليس أمهاتهم)، كما قد تشري إىل األرامل. ترد كلمة ‘يتامى’ بوضوح يف اآلية ١٢٧ من سورة «النساء» («يتامى النساء») 
وتعين هنا املرأة اليت فقدت زوجها أو أبيها أو االثنني. كما تستخدم كلمة ‘يتامى’ يف الشعر العربي القديم لإلشارة إىل األرامل من النساء. أما كلمة ‘لطيم’ فتشري إىل الطفل 

الذي فقد أبيه وأمه اثنيهما.

٣ يشري الفعل ‘طاب’ إىل الخري واإلحسان والعطاء واملوافقة الطوعية، ويرد هذا الفعل يف آيتني متتاليتني (٣ و٤ من سورة «النساء») حيث يشري يف املرتني إىل النساء. ولكننا 
نجد أن املفرسين القدامى والجدد قد تجاهلوا مشاعر املرأة يف اآلية وقرصوا معىن ‘طاب’ عىل مشاعر الرجال تجاه النساء (أي اختيار الرجال من تروق لهم من النساء) أو 

للتأكيد عىل أن هؤالء النساء ال ينتمني إىل فئة محرمة عليهم مثل أمهاتهم، إلخ. 
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حيث قد يتسبب يف أرضار نفسية وعقلية وجسدية لكٍل من الزوجة 
 McDermott and ;٢٠١٦ ,Al-Krenawi) األوىل، والزوجات التاليات
Cowden, ٢٠١٥). وقد يستخدم الزوج فكرة تعدد الزوجات لتهديد 

الزوجة، مما يتسبب للزوجة يف القلق أو يجعلها خانعة. وعندما 
يتزوج الرجل بأكرث من زوجة، يصبح لديه سيطرة كاملة عىل توزيع 

املوارد والوقت واملشاعر بينهن. وقد أظهرت األبحاث اليت أجريت حول 
أرضار تعدد الزوجات عىل الصحة العقلية، زيادة ملحوظة يف معاناة 

النساء فى الزيجات التعددية، حيث يعانني من مشكالٍت نفسية، 
باملقارنة بأعداد الزوجات الاليت لنس طرًفا يف مثل تلك الزيجات. وقد 

تضمنت تلك املشكالت االكتئاب، والقلق، والعدوانية، وانخفاض 
معدالت الرضا بالحياة وبالزواج؛ باإلضافة إىل مشكالت يف العالقات 

.(.٢٠١٣ Shepard) األرسية وتراجع الثقة بالنفس

يتعرض الرجال الذين يتخذون أكرث من زوجة يف آن واحد، لضغوط 
كبرية يف محاولة توفري النفقات، وكذلك محاولة املساواة بني 

الزوجات واألطفال، يف الوقت واالهتمام وتوزيع املوارد. وقد أظهرت 
دراسة قام بها أحد أطباء القلب السعوديني يف عام ٢٠١٥، أن تعدد 

الزوجات يزيد من احتمال اإلصابة بأمراض القلب لدى الرجال 
بأربعة أضعاف، وأن مخاطر أمراض القلب وحدتها تتزايد بزيادة عدد 

.(٢٠١٥ ,Caba) الزوجات

يعد تعدد الزوجات عبًئا مادًيا ونفسًيا عىل األرس، حيث تضطر 
الزوجات وأطفالهن إىل اقتسام موارد الزوج املحدودة واهتمامه 
ووقته (وأحياًنا يضطرون إىل التناحر من أجل ذلك). يف عام ٢٠٠١، 

كشفت دراسة عن اململكة العربية السعودية، أن تعدد الزوجات قد 
تسبب يف ٥٥ باملائة، من حاالت الطالق خالل الفرتة اليت أجريت فيها 
الدراسة (Arab News, ٢٠٠١.). أما بني أفراد الطبقة الدنيا يف الحرض، 

فيشيع غياب األزواج أو عدم إنفاقهم عىل زوجاتهم، ويف هذه الحالة 
يؤدي تعدد الزوجات إىل التعتيم عىل مشكالت أخرى، مثل افتقار 

النساء إىل الرعاية االجتماعية أو السالمة البدنية فى األحياء الالىت 
(.٢٠١٧ ,Al-Sharmani). يسكن فيها

أوضح مسح للدراسات عن األطفال يف األرس متعددة 
الزوجات، أن هؤالء األطفال يعانون من عدد أكرب من 
املشكالت النفسية واالجتماعية، وتتأخر مستوياتهم 

التعليمية، باملقارنة باألطفال يف األرس غري متعددة 
الزوجات (Al-Sharfi, et el., ٢٠١٦). كما أظهرت ورقة 

بحثية، قامت بمسح للدراسات اليت تناولت حاالت 
الزواج املتعددة واألحادية، أن األطفال يف األرس متعددة 

الزوجات يف عدة دول يف جنوب وغرب أفريقيا، يعانون 
من مخاطر املوت وسوء التغذية أكرث من نظرائهم يف 

.(٢٠١٢ ,.Henrich, et al) األرس غري متعددة الزوجات

يرتبط تعدد الزوجات، بتصاعد الرصاعات االجتماعية 
والقضايا املرتبطة باألمن والتنمية القومية والعاملية 

 ,Hudson and McDermott انظر عىل سبيل املثال)
٢٠١٥; Guest, ٢٠١٨; Tertilt, ٢٠٠٥). ونجد أن أقل عرشين 
دولة استقراًرا يف العالم، ُتسجل معدالت كبرية يف تعدد 

الزوجات (Guest, ٢٠١٨). كما وَجدت دراسة عن تعدد 
الزوجات والتنمية يف بالد أفريقيا الجنوبية، اليت ترتفع 

فيها معدالت تعدد الزوجات أن منعه أدى إىل انخفاض 
معدالت اإلنجاب بنسبة ٤٠ باملائة، وزيادة املدخرات بنسبة 
 ,Tertilt) «٧٠ باملائة، ورفع إنتاجية الفرد بنسبة ١٧٠ باملائة

.(.١٣٦٥ .p ,٢٠٠٥

اتخاذ زوجة واحدة هو الصيغة 
األمثل للزواج لألسباب التالية:

يرض تعدد الزوجات بالنساء:

ُيلقي تعدد الزوجات بأعباٍء 
جسيمة عىل األزواج:

يشكل تعدد الزوجات عبًئا 
عىل الزوجني وعىل األرسة: 

يشكل تعدد الزوجات ظلًما عىل 
األطفال أبناء أٍي من الزوجات:

لتعدد الزوجات آثار سلبية عىل 
األمن القومي والتنمية:

ملاذا ينبغي االهتمام بهذه القضية



تونس:
منع القانون الصادر عام ١٩٥٦ يف تونس تعدد الزوجات بناًء عىل تفسري اآلية ١٢٩ من سورة 

«النساء»: («ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم...»)، بأن الزوج لن يقدر عىل العدل 
بني عدة زوجات. ويمثل تعدد الزوجات يف تونس جنحة عقوبتها السجن أو الغرامة. كما يؤدى  

اتخاذ زوجة ثانية إىل إعتبار الزواج فاسد ومن ثم، عرضة لإللغاء. 

الجزائر:
يجب الحصول عىل ترخيص للزواج من املحكمة 
يف حالة اتخاذ زوجة ثانية، وال ُيعقد الزواج، دون 

الحصول عىل موافقة الزوجات الحاليات. ال 
تصدر املحكمة الرتخيص، إال يف حالة قدرة الزوج 

عىل تقديم مربرات لرغبته يف الزواج بأخرى، 
وكذلك تقديم ما يدل عىل قدرته عىل أن يعدل 

بني الزوجات جميعهن ويفي برشوط الحياة 
الزوجية يف كل تلك الزيجات.

إندونيسيا:
يجب الحصول عىل ترخيص للزواج من املحكمة 
يف حالة اتخاذ زوجة ثانية، وال يعقد الزواج دون 

الحصول عىل موافقة الزوجات الحاليات. ال 
تصدر املحكمة الرتخيص إال يف حالة أن تكون 

الزوجة الحالية: (أ) غري قادرة عىل أداء واجباتها 
الزوجية، أو (ب) تعاين من مرض عضوي 

بنجالديش، باكستان:
ال يرصَّح بتعدد الزوجات إال بعد الحصول عىل 

ترصيح مكتوب، من مجلس تحكيم مكون من 
رئيس، وممثل، لكل من الزوج والزوجة أو لكل 

زوجة من الزوجات. وال يسمح مجلس التحكيم 
بالزيجة الجديدة إال بعد أن يطمنئ إىل أن 

الزواج املزمع رضوري وعادل ويفي بالرشوط 
املطلوبة (إن وجدت).

املغرب:
تحذر مقدمة املدونة ٢٠٠٤، من تعدد الزوجات 

بناء عىل اآليات ٣ و٢٩ من سورة «النساء»، 
حيث تبيحه برشوط مشددة، بقصد الحد 

من انتشار الزواج غري الرشعي. ويمنع تعدد 
الزوجات لو كان هناك احتمال عدم تحقيق 
العدل أو لو كانت الزوجة قد اشرتطت يف 
عقد الزواج أال يتخذ زوجها زوجة أخرى. ال 

تصدر املحكمة الرتخيص بالزيجة الثانية، إال 

أفغانستان (الشيعة)، الجزائر، البحرين، 
مرص، األردن، لبنان، موريتانيا، املغرب، 

فلسطني:
يحق للمرأة أن تشرتط يف عقد الزواج، أال يتخذ 

الزوج زوجة ثانية. ويف حالة خرق الزوج لهذا 
االتفاق، يصبح للزوجة الحق يف الطالق.

أفغانستان (السنة)، مرص:
يحق للزوجة أن تطلب الطالق يف املحكمة، يف 
حالة قدرتها عىل إثبات أن الزواج الثاين للزوج 

يتسبب لها يف أذي.
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الدول اليت أدخلت إصالحات خاصة بتعدد الزوجات
تحركت العديد من الدول ملنع تعدد الزوجات أو اتخاذ إجراءات صارمة لتقييده حىت تضمن العدل والقسط 

يف التعامل مع النساء:

الحاجة إىل ترصيح 
رسمي (من املحكمة، 

الخ) التخاذ زوجة 
أخرى

رضورة الحصول عىل 
ترخيص من املحكمة 

وموافقة الزوجة 
بشأن زواج زوجها 

بأخرى:

حق الزوجة يف طلب 
الطالق عند زواج 

زوجها بأخرى: 

تجريم تعدد الزوجات:

أو مرض ال شفاء منه، أو (ج) غري قادرة عىل 
اإلنجاب.

العراق (إقليم كردستان):
يجب الحصول عىل ترخيص للزواج من املحكمة 
يف حالة اتخاذ زوجة ثانية، وال ُيعقد الزواج دون 

الحصول عىل موافقة الزوجات الحاليات. ال 
تصدر املحكمة الرتخيص إال بعد استيفاء رشوط 

محددة. ويواجه الرجل الذي يتزوج من امرأة 
ثانية دون الحصول عىل ترخيص من القايض، 

عقوبة الحبس والغرامة وال يحق للقايض وقف 
تنفيذ العقوبة.

لو ثبت أن هناك مربًرا موضوعًيا واستثنائًيا 
للزواج بأكرث من زوجة، وأن يكون الزوج قادًرا 

من الناحية املالية عىل إعالة أرستني، وضمان 
حصول الجميع عىل حقوق اإلعالة والسكن 

واملساواة يف كافة أوجه الحياة. ويتعني حضور 
الزوجة األوىل أمام القايض وأخذ رأيها قبل منح 

الترصيح.

سنغافورة:
يجب الحصول عىل ترصيح من قاٍض معني 

من ِقبل الدولة، يف حالة اتخاذ زوجة ثانية. وال 
يصدر القايض الرتخيص بالزيجة الثانية، إال 

لو اطمأن إىل أن الزوج قادٌر عىل توفري حياة 
هنيئة ومتوازنة، من النواحي املالية والجسدية 

والنفسية لزوجاته،  وأن الزيجة الحالية للزوج 
زيجة مستقرة، وأن تكون للزيجة الجديدة فائدة 

تعم عىل كافة األطراف.

بنجالديش، باكستان:
يحق للزوجة أن تطلب الطالق إذا اتخذ زوجها 

زوجة أخرى بما يخالف نصوص القانون. 



يجب أن يكون 
العرف األمثل 
هو اتخاذ زوجة 

واحدة
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هذا امللخص للسياسات جزء من سلسلة من امللخصات اليت 
تتناول قضايا هامة يف قوانني األرسة املسلمة وهي متاحة عىل 

موقع مساواة: ـwww.musawah.orgللحصول عىل معلومات 
عامة تخص زواج األطفال، ومعرفة املراجع اليت تحتوي عىل هذه 
                       www.musawah.org   |   musawah@musawah.org   |  fb/ig: musawahmovement   |   twitter: @musawahاملعلومات، يمكن زيارة صفحة امللخصات عىل موقع «مساواة».

ُأصدرت هذه الوثيقة بتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلقليمي للمرأة للدول العربية، ويف إطار برنامج «رجال ونساء من أجل 
املساواة بني الجنسني» الذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية. الرؤى املطروحة تعرب عن وجهة نظر «مساواة» وال تمثل 

بالرضورة وجهات نظر أي من املمولني.

يسمح بنسخ أي جزء من هذا اإلصدار أو إعادة نرشه أو اقتباسه أو تخزينه عىل نظم األرشفة أو نقله يف أي شكل أو بأي وسيلة 
بغرض تلبية احتياجات محلية رشيطة غياب أية نية يف جين األرباح املادية، وأن يشار إىل «مساواة» يف أية إصدارات تنسخ العمل 
أو تعيد نرشه أو تقتبسه أو ترتجمه بوصفها مصدر املادة املستخدمة. ويجب إرسال نسخة من أي عمل يعيد طبع هذا النص أو 

يقتبسه أو يرتجمه إىل «مساواة» عىل عنوانها املوجود عىل املوقع
/www.musawah.org

لو أخذنا يف االعتبار الرضر الذي قد يطال األزواج والزوجات (الحاليات 
والتاليات) واألطفال جراء تعدد الزوجات، وكذلك املشكالت املجتمعية 

اليت قد يتسبب فيها، نجد أنه يتعني عىل الدول أن تتخذ الخطوات 
الالزمة للحث عىل اتخاذ زوجة واحدة وتقييد تعدد الزوجات، ثم التدرج 
إىل منعه تماًما. كما يتعني عىل األئمة واملنظمات الدينية واملجتمعية 
واملدارس والعائالت، أن تتعاون مع الدول ملواجهة العوامل اليت تؤدي 

صادر عن «مساواة» عام ٢٠٢٠

يجب دعم فكرة اتخاذ زوجة واحدة بوصفه العرف األمثل 
للزواج والذي يضمن مصلحة الزوجني واألطفال واألرسة

أباح القرآن تعدد الزوجات حني 
يتعلق األمر باأليتام واألرامل، 
رشيطة أن يقيم الزوج العدل 
والقسط بني الجميع. ثم يؤكد 

القرآن بعدها عىل أن ذلك 
مستحيل.

تنص القوانني عىل املساواة 
وعدم  التمييز وضمان حصول 

طريف الزواج عىل حقوق 
متساوية. ويحول تعدد الزوجات 

دون تحقيق ذلك.

تعاليم
اإلسالم

قوانني 
الدول

يرض تعدد الزوجات بالزوجة األوىل 
والزوجات التاليات وأبنائهن، بل 

يرض باألزواج ذاتهم، كما يؤدي إىل 
تنامي العنف يف األرسة

واملجتمع.

عىل الدول ضمان حصول الرجال 
والنساء عىل حقوق متساوية يف 
التزوج وأثناء الزواج وعند انحالل 

الزواج. ويحول تعدد الزوجات دون 
تحقيق ذلك الهدف.

الواقع 
املعيش

املبادئ
العاملية لحقوق 

اإلنسان

كيف نضمن املساواة والعدل
إىل تعدد الزوجات ومكافحة املشكالت الناجمة عنه.

تحدثنا اآلية ٢١ من سورة «الروم» قائلة: «ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن يف 

ذلك آليات لقوم يتفكرون». ولن يتحقق ذلك إال بني زوجني يخلصان 
لبعضهما البعض ويدعم أحدهما اآلخر يف إطار الزواج.


