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 ملخص البحث

 هالو اإلسالالم فعله ما كل واألديان، الحضارات من العديد في اإلسالم ظهور قبل الزوجات تعدد ظاهرة وجدت لقد

 ظالاهرة ومحاسالن مسالاو  علال  التعالرف إلال  الدراسالة هالهه وتهدف .وحضارة تنظيما أكثر وجعله) الزواج (تقييده

 ظالاهرة تخلفهالا التالي االجتماعيالة اآلثارحول  التساؤل طرح إل  األمر أدى مما ،األفغاني بالمجتمع الزوجات تعدد

 فالي المشالاكل مالن العديالد إلال  يالدد آن تعالدد الزوجالات  إلال  الدراسالةانتج   ، فقد األفغاني بالمجتمع الزوجات تعدد

 الزوجالات تعالدد ظاهرةفعلی هها ، العنوسة لمشكلة حال يمثل وكهلك الزنا تجنب إل  يدد و ايضا  األسرية الحياة

 تعدد ظاهرة(وجودها حكم وأن آخر، إل  منمجتمع تختلف فهي التغير خاصية لها االجتماعية الظواهر من كغيرها

 .التعالدد لهالها أفالراده ورفال  قبول وبمدى )المجتمع( بظروفه مرتبط )مستحبة أو ضرورية( بالمجتمع )الزوجات

 علال  آثالار لاله أخالرى جهالة ومالن جهالة مالن هالها ساللبي جانالب لاله أن كمالا ايجالابي جانالب لاله الحالاالت كالل في فالتعدد

 .المجتمع مستوى وعل  األسرة أفراد المستوى

 .األفغاني المجتمع ،األثر الزوجات، تعدد المفتاحية: الكلمات
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The impact of polygamy on Afghan society 

 

Abstract:  

Polygamy existed before the advent of Islam among several civilizations and 

religions. All that Islam has done is restricted it and make more organized and 

civilized. This study aims to identify the disadvantages and advantages of polygamy 

in Afghani society. This led to the following question: What are the social effects of 

polygamy in Afghani society? 

The study found the following results: Polygamy leads to many problems in family 

life and to low academic achievement for children. 

Polygamy lead to avoid adultery also had provided a solution to the problem of 

spinsterhood. 

Keywords: Polygamy, effects, Afghani society. 

 

 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم علی خير خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعين و بعد:

د الزوجالات مالن العالادات القديمالة التالي ظهالرت قبالل اإلسالالم، وأبقال  الشالري اإلسالالمي علال  قضالية تعالدد  يعتبر تعالدد

الزوجالالات وأباحهالالا، وي قصالالد بتعالالدد الزوجالالات هالالو أن يتالالزوج الرجالالل بالالتكثر مالالن نوجالالة فالالي وقالال  واحالالد، لكالالن حالالدد 

اإلسالم عدد الزوجالات بالتربع فقالط أ  ال يجالون الالزواج بزوجالة خامسالة إال إذا طلالم واحالدة مالن نوجاتاله أو توفال  

واج وسيلةً ساميةً للتكاثر والتناسل بين أفراد الجنس البشر د يوصل إل  الغاية اإللهيدة األولال  فالي وأ يضا ي عتبر الزد

 .استمرار الحياة البشريدة

تعدد الزوجات هو ممارسالة تقالوم علال  تالزوج الرجالل بالتكثر مالن امالرأة فالي وقال  واحالد، تعالدد الزوجالات جالا ز فالي 

طوا الف المساليحية مثالل المورمونيالة فالي حالين تبالين قالوانين بعال  الالدول تعالدد بضعة أديالان مثالل اإلسالالم وبعال  ال

الزوجات فإنه ممنوي في دول أخرى وأحياناً قد تصل العقوبة للسجن. يختلف العدد المسموح به من الزوجات مالن 

هالهه  وتوجالدة، ثقافة ألخرى. كما يختلف انتشار تعدد الزوجات حول العالم بحسب الثقافة والمفاهيم التقليديالة السالا د

 .قارة أخرىمواطن وأ  في أكثر کما توجد  أفغانستانالممارسة في 
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 مشکلة البحث

تعتبر اثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني من الموضالوعات الخطيالرة و المهمالة التالي يتعالر  لهالا المجتمالع و 

دراسة لمثالل هالهه الموضالوعات للحالد  التي لها ايجابيات و سلبيات علی الفرد و األسرة و المجتمع ، و بالتالي ال بد

من االنعکاسالات الساللبية المتبربالة علالی هالها النظالام، و التالي نتالتج نتيجالة لعالدم تطبيالم العدالالة فالي المعاملالة مالن قبالل 

الزوج او سوء فهم الزوجة للدين و لحم الزوج شرعا في الزواج المتعدد اذا کان الرجل رجالل عالادل، فضالال عالن 

بهالا العا لالة مالن قبالل انوج و التالي قالد ال تتحمالل وجالود نوجالة ثانيالة أو ثالثالة، فتهميالة  عدم تقدير الظروف التي تمر

الموضوي تنبع من توضين التتثيرات االيجابية و تکريسالا فالي المجتمالع و توضالين الساللبيات المتربالة علالی الفالرد و 

الساللبيات يالدثر علالی األسرة و المجتمع ومحاولة وضع الحلول و المعالجات لتلک السلبيات، ألن وجالود مثالل هالهه 

الفرد ، سواء الزوج أو الزوجة أو األبناء مما يدد  الی نعزعة استقرار الفرد و األسرة و باتاللي المجتمع الاله  

 يعتمد استقراره علی استقرار الفرد و األسرة.

حالم نوجتاله  لألسف البع  األفغانيون أصبن تعدد الزوجات بالنسبة اليه عادة اجتماعيالة ووساليلة يرتكبهالا الالزوج ب

كثيالر مالن الرجالال فالي   عن ا  فعل او شيء تقوم به مالن ييالر قناعتاله ومالن أ  مشالكله تحالدم بيالنهم ولالهلك نالحال 

الفترة األخيرة ينادون بالتعددية، ويظنون أنه حم مكتسب وهم من يتنانلون عنه، وأحيانا يجعل منها ذلة لزوجتاله، 

لم المسالتمر والمالدامرة علال  هالدم أسالرتها الصالغيرة ودا مالا بتنه سيتزوج عليها في أ  وق  حت  يجعلها تشعر بالق

 هي في حالة توتر.

 البحث اسئلة

 تخلفها التي اآلثار االجتماعية معرفة ههه دراستنا في سنحاول اإلسالمي الدين في الزوجات تعدد لمشروعية نظرا

 :كاآلتي هو المطروح فاإلشكال ككل، وعليه المجتمع مستوى وعل  األسرة مستوى عل  الزوجات تعدد ظاهرة

 األفغاني؟ بالمجتمع الزوجات تعدد ظاهرة تخلفها التي االجتماعية اآلثار هي ما

 :التالية الفرضيات وضعنا األسئلة ههه عل  لإلجابة

 تعالدد أن  نجالد الساللبية اآلثالار ومالن ذاتاله، الوقال  فالي ايجابيالة وآثالار سلبية آثار الزوجات تعدد ظاهرة عن ينجم -۱

 وانهيالار االجتماعيالة التنشالئة عمليالة فالي الوالالدين كفشل األسرية الحياة في المشاكل من العديد إل  يدد  الزوجات

 .األسرية العالقات

 مشالكلة كحالل  االجتماعيالة المشالاكل حالدة مالن التخفيالف فالي تالتلخ  الزوجات تعدد لظاهرة االيجابية اآلثار إن -۲

 .الزنا ظاهرة عل  القضاء العنوسة،
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 البحث أهداف

 يهدف من هه البحث ما يلي:

 بيان اآلثارالمترتبة عل  تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني. -۱

 معرفة األسباب الکامنة وراء ههه االنعکاسات االيجابية منها و السلبية. -۲

المجتمالع  حيالث بيان عدل اإلسالم وسماحته، وأنه الدين المعجز اله  أن يوانن بين مصالن جميع األفالراد فالي  -۲

 حقم المواننة بين مصلحة الزوج التي تقتضي التعدد ومصلحة نواجته جميعا  في آن واحد.

 

 اهمية البحث

 مما يلي: يتضناهمية هها الموضوي 

حسم مادة النزاي بين األنواج، وخصوصاً في األسر التي تتعدد فيها الزوجات عن طريالم بيالان حالدود العالقالة  -۱

 األسرية حال التعدد.

نيادة الثقافة األسرية لدى المجتمع المسلم، حتال  يسالتطيع التعالاطي مالع تشالريع التعالدد بعيالداً علال  كالل الشالبهات  -۲

 .التي تثارحوله

بيان طبيعة التشريع اإلسالمي السمحة، ومقدرته عل  حكم حياة األفالراد بمالا يتناسالب مالع فطالرتهم التالي فطالروا  -۳

 .عليها

 

 الدراسات السابقة

 :يلي ما نهكر المتنوعة الدراسات ههه ومن متعددة دراسات هناك

 من عينة عل  تحليلية وصفية- ، دراسة مصطف  علي الكريم عبد ، للدكتور الليبي المجتمع في الزوجات تعدد -۱

 . البيضاء بمدينة الزوجات متعدد 

 الزوجالة نظالر وجهالة مالن األفغانيالة األسالرة داخالل األفالراد بالين علال  االتصالال وتالتثيره الزوجات و کهلک تعدد -۲

 تعالدد ظالاهرة إلال  الباحثتالان تطرقتالا فيهالا والتالي،  المعنونالة سالامية وعدا كالة الخنسالاء تالوميللباحثتالان األولال   ، 

 .االتصالية العملية عل  وتتثيره الزوجات

 للالزواج واالقتصالادية االجتماعيالة األسالباب"ب المعنونالة الخوالالدة ناصر محمد للدكتور أخرى دراسة نجد كما -۳

 . اجتماعية دراسة األردن في الثاني

 .واألجنبية منها العربية الزوجات تعدد موضوي عالج  التي الدراسات هي وكثيرة
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 مفهوم تعدد الزوجات

الزواج معنا العام يعنی االقتران وهو سنة من سنن الحياة البشرية ، حيث يميل االنسالان بطبعاله الالی اتبالاي يرا الزة 

 هو ما يسمي بالزواج.د اسلوب لتنظيم العالقات الجنسية بين الجنسين والجنسية فکان ال بد من وجو

وفي االصطالحي الشرعي: هو عقد شرعي يفيد حل العشالرة بالين رجالل تحالل لاله شالرعا بلفال  االنکالاح او التالزويج 

 (.1بقصد التابيد لتکوين اسرة و ايجاد نسل بينهما)

النساء، او ثالثا او اربعا من يير ملالک اليمالين، و ان ال  يمکن ان تعرف التعدد : بتنه جمع الرجل تح  اثنتين من

يزيد علی هها العدد، فمن کان عنده اربالع نسالوة فطلالم احالداهن طالقالا رجعيالا فالال يحالل لاله ان يتالزوج ييرهالا حتالی 

تنقضالالی عالالدة المطلقالالة الرجعيالالة امالالا ان کانالال  الطلقالالة با نالالة بينونالالة کبالالرع فلالاله ان يتالالزوج الرابعالالة وکالالهلک اذا ماتالال  

 (.2)احداهن

 األصل في الزواج التعدد أم اإلفراد؟

اختلف الفقهاء في كون األصالل فالي الالزواج التعالدد أم اإلفالراد، وفيمالا يلالي رأ  كالل فريالمف ودليلاله فيمالا يخال  هالهه  

 (3المستلة تفصيالً:)

فالي اسالتثناء  -اإلفالراد-الرأ  األول: ذهب فريٌم من العلماء إل  القول إند األصل فالي الالزواج التعالدد، أمالا الواحالدة  

الط وا  ِفالت ِم أنالق ت ِقس  إ ِن خ  لقاعدة الزواج التي جاءت في كتاب هللا، وقد استدلوا عل  قولهم بقالول هللا سالبحانه وتعالال : )ون

وا من  ٰ  فنانك ح  الِ  أن ف ي اِلينتنامن لنكن الا من ةً أنِو من الدن اح  ل وا فنون ِفالت ِم أنالق تنِعالد  بنالاين فنالإ ِن خ  ر  من ون ث الالن ِثننالٰ  ون اء  من نن النِّسن ِم ا طنابن لنك م مِّ الان ك  ِيمن

ول وا() ل كن أنِدننٰ  أنالق تنع 
 ( 4ذنٰ

بالدأ بالهكر التعالدد  -وتعالال  سالبحانه-فداللة الن  كما يقولون ت شالير إلال  أن األصالل فالي الالزواج التعالدد حيالث إند هللا 

ل واِ  ِفالالت ِم أنالق تنِعالالد  ( ثالالم انتقالالل إلالال  االسالالتثناء لمالالن عجالالز عالالن التعالالدد فقالالال: )فنالالإ ِن خ  بنالالاين ر  ث الالالنمن ون ِثننالال  ون  بقولالاله تعالالال : )من

ةً(   دن اح   فنون

م( صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه االسالمي و قانون االحوال الشخصالية، ۲۲۱۲عبد هللا محمد بن خليل ابراهيم) - 1

 .۱۱ص 

 .۲۱الزوجات و اثره علی المرأة و االبناء، ص تعدد   - 2

(، الفصالول فالي األصالول )الطبعالة الثانيالة(، الكويال : ونارة 4991عل  أحمد بن علالي أبالو بكالر الالران  الجصالاص الحنفالي ) -3 

 .۲۲ص  ۱األوقاف الكويتية، ج 

 .۳األية  النساء:سورة  -4 
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اليالة أو الجسالدية، أو فدلق ذلك عل  أند الواحدة ال ي لجت إليهالا إال لمالن كالان لاله وضالٌع اسالتثنا ي بعالدم وجالود القالدرة الم

واج هالو الواحالدة  خشي عدم العدل بين نوجاته. الرأ  الثاني: ذهب فريٌم من الفقهاء إل  القول إند األصالل فالي الالزد

ِصت ِم(،) رن لنِو حن اء  ون ل وا بنِينن النِّسن وا أنن تنِعد  يع  لنن تنِستنط   ( 5ال التعدد، ودليلهم قول هللا سبحانه وتعال : )ون

ية إل  أن تحقم العدل بين الزوجات اله  هو شرطٌ في إباحة التعالدد أمالٌر نالادر الحصالول، فالدلق ذلالك فقد أشارت اآل

وجالات  د الزد عل  أن األصالل الواحالدة ألن ذلالك هالو الغالالب، وأن التعالدد هالو االسالتثناء ألناله النالادر. الحكمالة مالن تعالدد

ي اإلسالم التعدد لم يشرعه إلشباي الغريزة البشرية فحسب، بل فالي ذلالك مجموعالةٌ مالن الغايالات السالامية  عندما شرن

التالالي أراد الشالالاري الوصالالول إليهالالا، فالالإن اإلسالالالم لالالم ي الالبن شالاليئاً إال لحاجالالة النالالاال لالاله، ودوره فالالي تحقيالالم االسالالتقرار 

واألمان ألبناء المجتمع المسلم كمنظومالةف متكاملالةف فلالم ينظالر فالي ذلالك للفالرد بالل لبال  حاجالة المجتمالع أوالً، ثالم انتقالل 

 (6د فتشبعها، وفيما يلي بع  الحكم التي أرشد إليها اإلسالم عندما شري التعدد)لحاجة الفر

د تكثير سواد المسلمين: فقد دعا إل  التناسل والتكاثر حت  تبق  األمة اإلسالالميدة شالابةً فتيدالة، ووجاله  ي قصد من التعدد

دد  إلال  تغليالب فئالة الشالباب المنتجالة ذلك من خالل اللجوء للزواج الشرعيد ثم التعدد، حيالث إند الالزواج والتعالدد يالد

عل  فئة كبار السن المستهلكة، مما يدثر إيجاباً في قوة المجتمع المسلم. مواجهالة ظالاهرة العنوسالة فالي النسالاء: مالن 

جال في الحروب والمعارك تدد  إل  تغليب فئة النساء عل  الشالباب  حصالول القتالل  بسالببالمعلوم أند مشاركة الرد

ضالهم للكالوارم الطبيعيدالة فالي العمالل الشالا ، حيالث إند المالرأة تسالتعي  عالن  في الرجال خاصةً في المعارك، وتنعرد

ذلالالك بالبقالالاء فالالي بيتهالالا لرعايالالة نوجهالالا وأبنا هالالا، لالالهلك فقالالد جالالاء التعالالدد لتقليالالل أثالالر ظالالاهرة العنوسالالة فالالي المجتمالالع 

، ومنع النساء من اللجوء للحرام نتيجة ع دم الزواج. التعدد يدد  إلال  الحالد مالن المشالاكل األخالقيالة: فالإن اإلسالميد

النساء العوانس ربما يلجتن إلشباي يرا زهن إل  المحرم من القول والفعل كالزنا وييره، فجالاء التعالدد ليحالل تلالك 

 .المشكلة من خالل ارتباطهن بتنواج من خالل وسيلة شرعيدة تدد  إل  إعفافهن وإشباي ريباتهن

 تعدد الزوجات الحکمة من

ال ينکر أن تعدد الزوجات تکرهه النساء و ذلک من طبيعتهن البشرية وهي الغيرة و رف  اتاراک أخر معها في 

نوجها، وال يقتصر هها الکره، و تتثيره عليهن وحدهن، بل يتعد  الی ذويهن و ارحامهن فقلما يوجد من يستسالي  

و کلمالا اثيالر هالها الموضالوي الحسالاال)تعدد الزوجالات( نالتج عناله  الزواج علالی ابنتاله او اختاله او ارحاماله او ذوياله ،

 تيارين متباينين: 

 .۱۲۱األية  النساء:سورة  -5 

 اإلنسالانية العلالوم األردنالي، دار المنظومالة، دراسالات، المجتمالع في وآثاره محدداته الزوجات تعددم( ۲۲۱۱موس  ) شتيو ، -6 

 .۱۲، ص واالجتماعية
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األول: شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل، و الثالاني تيالار نسالو  مالدعوم بالبع  دعالاة المسالاوات و الحريالة، رافضالا 

ن تسالتطيعوا التعدد صراحة أو ضمنا وناعما ان العدل بين النساء صعف المنالال و نالادر التحقالم لقولاله تعالالی: و لال

 (.7رحيما)

و لکن القول الفصل في هها الموضوي أهو الحکم الشرعي اله  سنه هللا سبحانه وتعالی لعباده ألنه قانون دقيالم و 

 محکم و متاکمل يقوم بتحديد وظا ف وواجبات کل فرد وحقوقه.

العالالم المتخاليط بالظلمالات ما اعظم االسالم وما أروي تشريعاته التي تفو  کل تشالريع مالن التشالريعات لتفسالير هالها 

من عبادات ومعامالت ، و فر  علی عباده احکاما مفيدة، ومنفعة لهالم و لکالن الحمالالت الحاقالدة علالی ديننالا تريالد 

 (8تشويه صورة االسالم وخاصة ترکيزهم علی قضايا المرأة باألخ  الطال  و الميرام ، و تعدد الزوجات)

غالب وهو األصل شرعا، و اما تعدد الزوجات فهالو امالر نالاد اسالتثنا ي ان نظام الزوجة الواحدة هو األفضل وهو ال

وخالف االصل ال يلجت اليه اال عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة االسالمية، علی احد ، بل و لالم تريالب فياله 

 (.9، و انما اباحته الشريعة السباب عامة وخاصة)

 أثر تعدد الزوجات 

انعکاسات اجتماعية ايجابية و ساللبية، فاالنعکاسالات االيجابيالة تتمثالل فالي أن هالها النظالام ان نظام تعدد الزوجات له 

يتين للرجل الفرصة أن ال يطلم الزوجة التي قبلها، او الزوجة األولالی وذلالک لمالا فالي الطالال  مالن مسالاو  سالواء 

فالي بنالاء المجتمتالع فالت   علی المرأة المطلقة أو علی األبناء و من ثم علی المجتمالع ککالل ألن األسالرة هالي األسالاال

 (10تغير في ههه األسرة ينعکس علی المجتمع ککل)

و يتين هها النظام للالزوج القالدرة علالی أن يحالتف  بزوجتاله و يسالتبقي أوالدهالا فالي رعايتاله و تحال  عنايتاله و يتالزوج 

فسالو  أو أخرع و يعيش معها عيشة يقرها الشري و الدين و بهها يحقم ما تصبوا الياله نفساله دون أن يتالورط فالي ال

 يلقي بزوجته و أوالده الی الطريم العام.

ومن االنعکاسات االجتماعية االيجابية األخرع لهها النظام هو أنه وفي حالة وجود نيادة االنام علالی الالهکور فالي 

المجتمع فان نظام تعدد الزوجات يدد  الی منع ظاهره)العنوسة( وهالي ظالاهرة لهالا اثالار ساللبية علالی الفالرد وعلالی 

 علی المجتمع ککل. األسرة و

 .۱۲۱سورة النساء: األية  -7 

 .۲۲تعدد الزوجات و اثره علی المرأة و االبناء، ص  -8 

 .۷۷۲۲دوکتور وهبة الزحيلي، الفقه االسالمي و ادلته: ص  -9 

 متعالدد  مالن عينالة علال  تحليليالة - وصالفية دراسالة الليبالي المجتمالع فالي الزوجالات تعدد م(۲۲۱۱مصطف ) علي الكريم عبد - 10

 .۱۱۱ص  ليبيا كلية اآلداب، البيضاء، المختار عمر جامعة البيضاء، بمدينة الزوجات
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أما االنعکاسات االجتماعية السلبية لهالها النظالام فهالي تتمثالل أناله کالم مالن عوا الل هالدم  وکالم مالن ورثالة حرمالوا مالن 

ورثهم وکم من أوالد منعوا من عطف آبا هم مراعاة للزوجة الثانية، وکم من حوادم قتل وتسمم وقع  وکم أنالواي 

 (.11اخوانهم، و کم من أوالد ربوا خارج ديار آبا هم) من الزور ارتکب  لتقلب فئة من األبناء علی

ومن االنعکاسات السلبية اهدار کرامة الزوجة والنزاي الدا م بين الزوجة ونوجاته و بين الزوجات أنفسالهن وکيالد 

بعضالهن لالالبع  ، باالضالافة الالالی کثالرة األوالد و مالالا يترتالالب علالی ذلالالک مالن انخفالالا  مسالتوع التربيالالة و التغهيالالة و 

 .(12الرعاية)

کما أن العداوة بين الضرا ر و الغيرة تالدد  الالی البغضالاء و التفالنن فالي الکيالد يصالل الالی االتهالام بالسالحر وکالهلک 

 يصل الی حد القتل في بع  األحيان.

کما أن نظام تعدد الزوجات قد يهدد المصالالن االقتصالادية للزوجالة و أوالدهالا وذلالک عنالد مالايتزوج والالدهم نوجالة 

 (.13فکرون بطريقة عدوانية تجاه الزوجة األخرع حفاظا علی المصالن االقتصادية)ثانية، وهها ما يجعلهم ي

فالبي  اله  فيه تعدد نوجات اليستقيم له حال وال يقوم فيه نظام بل يتعاون الرجالل مالع نوجتاله بالالريم مالنهم علالی 

 (.14افساد البي ، کما لو کان کل واحد منهم عود لألخر)

شالرعيا للرجالل يسالتطيع ممارسالته اذا شالاء يجعالل الزوجالة فالي قلالم نفسالي دا الم وکهلک فان مجرد کالون التعالدد حقالا 

وشعور بعدم الطمتنينة علی منزلتها و مستقبلها وال ضرورة السترسال فيما يترک مثل هالها الشالعور مالن أمالرا  

تنيالة قالد نفسية وجسالدية تشالل قالدرة المالرأة و انتاجيتهالا حتالی فالي حالدود مسالدوليتها البيتيالة، وهالها القلالم وانعالدام الطم

 (.15يدد  الی تصرفات عدا ية تجاه االخرين)

وهناک تبعات جسام لنظالام تعالدد الزوجالات مالن هالا ثقالف تکالاليف الحيالاة وثقالل األعبالاء بکثالرة األبنالاء ، و االرهالا  

العصبي بسبب األعمال التربوية الکثيرة المطلوبة لتربية األبنالاء وفال  الخالفالات بالين الزوجالات نتيجالة الغيالرة، و 

لتفضيل المتعلقة بالزوجة الجديالدة، و ألالوان االهمالال المتعلقالة بالزوجالات ييالر الجديالدات وهالها کلاله يالنعکس ألوان ا

 (.16سلبا علی الفرد و من ثم علی األسرة و بالتالي علی المجتمع ککل)

 .۲۱۱بيروت: القاهرة، بغداد، ص م( النقد الهاتي، منشورات دار الکشاف للنشر و الطباعة والتونيع، ۱۱۷۷عالء الفتسي) - 11

م( المالرأة العربيالة و المجتمالع التقليالد  المختلالف، دار الحقيقالة للطباعالة والنشالر، بيالروت، لبنالان، ص ۱۱۲۳ساللوع خمالاال) - 12

۱۳۱. 

 .۱۳۱المرأة العربية و المجتمع التقليد  المختلف، ص  - 13

االجتماعية ، العدد السالابع،  العلوم الجزا ر  ، مجلة لمجتمعبا الزوجات لتعدد االجتماعية اآلثار م(۲۲۱۱سوهيلة) لغرال.د - 14

 .۲۲۲ص 

 .۱۳۱المرأة العربية و المجتمع التقليد  المختلف، ص  - 15

هال((نظام تعالدد الزوجالات ودوافعاله وانعكاسالاته االجتماعيالة ، مجلالة اداب الرافالدين ، العالدد ۱۱۲۱م. م. حاتم يالونس محمالود ) - 16

 .۱۱۱  ، موصل۲۲
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 تعدد الزوجات في أفغانستان

االسالالالمية، تسالالمن بتعالالدد  قضالالية تعالالدد الزوجالالات توجالالد فالالي أفغانسالالتان ، ألن جمهوريالالة اسالالالمية بموجالالب الشالالريعة

الزوجات، قد يتخه الرجال األفغان ما يصل الی أربع نوجات، االسالالم يسالمن التعالدد بشالرط العالدل، فعلالی الرجالل 

أن يعامل جميع نوجاته بالعدل، و مع ذلالک، فقالد تالم االبالال  عالن أن هالهه الضالوابط و القواعالد التنظيميالة نالادرا مالا 

اج الرجل من امرأة أخرع هو العقم للمرأة، کما أنه بسبب وصمة العالار التالي تتبع، و من اهم األسباب الشا عة لزو

تلحم بالمطلقة في المجتمع األفغاني، يتم تبني فکرة تعدد الزوجات للتعامل مع االختالفالات بالين الالزوج والزوجالة، 

جالل بالدال مالن ان و اوضح  تقارير أخرع ان معظم النساء األفغانيات يفضلن أن يکونن نوجالة ثالثالة او رابعالة للر

يظلن عزباء، حتی اذا تعرض  لسوء المعاملة او المعاملة يير العادلة من قبل نوجها، من الشا ع أکثر ان يتزوج 

الرجالالال األثريالالاء مالالن عالالدة نوجالالات، ممارسالالة التعالالدد يسالالمن للرجالالال بتکتسالالاب المزيالالد مالالن حصالال  األر  و 

اقتصاديا و يمکن ان يزيد من التتثير االجتماعي علی  الممتلکات و الثروة و األطفال، يعتبر تعدد الزوجات مربحا

الرجال، فالي أفغانسالتان تعتبالر النسالاء المالاهرات فالي نسالج السالجاد و البسالط مالوردا لالسالهام فالي دخالل األسالرة، مالن 

الشا ع أن يتزوج الرجال األکبر سنا من الفتيات األصغر سنا في الزواج المتعالدد فالي افغانسالتان، فالي حالالة الوفالات 

لنساء األرامل علالی الالزواج مالرة أخالرع، الرجالال ملزمالون بالالزواج مالن أرملالة احالد افالراد األسالرة الالهکور، تجبر ا

تواجه األرملة التي ترف  الزواج من صهرها احتمال فقدان حضانة اطفالها، ال يمکن ألعداد کبيالرة مالن الرجالال 

ف... عنالد مالا أجالرع المجلالس الالدولي األفغان تحمل کلمالة الالزواج،  مالن خالالل تالوفير المالال للمهالر و حفالالت الزفالا

( في الما الة ۱۲م( اقترح )۲۲۱۲( رجال أفغانيا في عام )۱۲۲لألمن و التنمية يير الربحي مقابالت مع أکثر من )

مالالنهم أن أفضالالل طريقالالة لثنالالی الشالالباب عالالن االنضالالمام الالالی طالبالالان هالالي تزويالالدهم بالمالالال مالالن أجالالل المهالالر و حفالالالت 

کاف من النساء لبع  الرجالال لکالي يکالون لاله عالدة نوجالات، بالل حتالی نوجالة الزفاف، بشکل عام ، ال يوجد عدد 

م( اصالدر الالر يس الوقال  حامالد کالرنع مرسالوما يعالرف باسالم)د ړالنو  الر ووانالد  د تالاو ۲۲۲۱واحدة، فالي عالام )

تريخوالي قانون ( أع قانون القضاء علی العنف ضد المرأة ، لم يتم التصديم علی هها المرسوم اله  کان يحضر 

 لزوجات من قبل الهيئة التشريعية)ولسي جرګه( اع مجلس الشورع.تعدد ا

 اثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني

 :كاآلتي األفغاني المجتمعفي  الزوجات لتعددوااليجابية السلبية  االجتماعية اآلثار وتتنوي تتعدد

 :يلي فيما الزوجات لتعدد السلبية اآلثار تتلخ 

 مجموعة عنه ينجم الزوجات تعدد أن نجد المستوى هها ففي :األسرة مستوى عل  سلبية آثار له الزوجات تعدد إن

 الزوجيالة، الخالفالات كثالرة األسالرية، العالقالات انهيالار األسالر ، التفكالك :فالي تالتلخ  التالي األسالرية المشالاكل مالن
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 الدراسالي التحصاليل انخفالا  ألبنالا هم، السالليمة التنشالئة فالي الوالالدين فشالل الزوجالة، طالرف مالن الزوجيالة الخيانالة

 .المدرسي الرسوب لألبناء،

 اجتمالاعي نظالام هالي األسالرة ألن ذلالك ككالل، المجتمالع علال  مباشرة تنعكس األسرة منها تعاني التي المشاكل وههه

 أبنالا هم تنشالئة فالي الوالالدين فشالل المثالال سالبيل فعل  بالمجتمع الموجودة األخرى االجتماعية باألنظمة ويتتثر يدثر

 الجالرا م، فتكثالر المجتمالع داخالل المشالاكل تخلالم الظالروف هالهه وفالي االنحالراف، إل  األمر بهم يدد  سليمة تنشئة

 التالوانن فقالدان إلال  تالدد  التالي االجتماعيالة االنحرافالات مالن وييرهالا...المخالدرات، تنالاول العنالف، السالرقة،

 .استقراره وعدم المجتمع انهيار إل  وبالتالي االجتماعي،

 أمالا أخالرى، جهالة مالن المجتمالع أنظمالة بالاقي وعلال  جهة من التربو  النظام عل  يدثر فهو المدرسي الرسوب أما

 في وتشجع تساهم أخرى جهة ومن جهة من األفغاني اإلسالمي المجتمع سمعة تشوه فهي للزوجة الزوجية الخيانة

 (.شرعية يير عالقة إقامة (المجتمع داخل األخالقية االنحرافات انتشار

 حالدة مالن التخفيالف فالي تتمحالور أيضالا ايجابية آثارا لها أن نجد الزوجات لتعدد السلبية االجتماعية اآلثار مقابل في

 مالن نجالد الشالتن هالها وفالي العنوسالة، مشالكلة حالل فالي والمسالاهمة الزنالا ظالاهرة علال  كالقضاء االجتماعية المشاكل

 مصالر منهالا تعالاني التالي العنوسالة ألنمالة حالال يعتبالر الزوجالات تعالدد أن إلال  توصالل " التالي االجتماعيالة الدراسات

(17) 

 مالن البشالر  النالوي علال  الحفالاظ وبالتالالي النسالل علال  الحفالاظ فالي بالتخرى أو بصالورة يسالاهم الزوجالات تعالدد إن

 االجتماعيالة العالقالات تقويالة في التعدد يساهم وعمارتها، األر  وخالفة وجل عز الخالم بعبادة ليقوم االنقرا 

 .االجتماعية العالقات شبكة فتتسع األفراد، بين والمحبة األلفة في تزيد التي المصاهرة خالل من

 آخالر دون بمجتمالع خاصالة أ  والمكالان الزمالان نسالبية نسالبية تبقال  الدراسالة هالهه نتالا ج أن إلياله، اإلشالارة يمكالن مالا

 .فجتة عليه تطرأ التي والتحوالت للتغيرات عرضة المجتمع ألن آخر دون بزمن ومحددة

 نتيجة البحث

 :اآلتي نستنتج أن نستطيع السابم عرضنا من

 انهيالار المثالال سالبيل علال  نالهكر األسالرية المشالاكل فالي وتتمثالل الزوجالات لتعالدد الساللبية االجتماعيالة اآلثالار تتعالدد

 .لألبناء الدراسي التحصيل انخفا  األسرية، العالقات

 كالقضالاء االجتماعيالة المشالاكل حالدة مالن التخفيالف فالي وتتمحور الزوجات لتعدد االيجابية االجتماعية اآلثار تتنوي

 .االجتماعية العالقات تقوية وكهلك العنوسة مشكلة حل في والمساهمة الزنا ظاهرة عل 

م(مشالکلة تعالدد الزوجالات أمالام القالانون الليبالي وحقالو  االنسالان فالي ميثالا  األمالم المتحالدة، ۲۲۱۳مصالطفی صالولة، )عالامر  - 17

  1 ص، األلوکة، جامعة موالنا مالک ابراهيم االسالمية الحکومية بماال م
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 .تحققتا قد البحث بداية في وضعهما تم التي الفرضيتين باختصار،

 التوصيات

 :كالتالي هي الدراسة نهاية في تقديمها يمكن التي التوصيات بين من

الزوجات فالي حالالة تحقيالم العدالالة بالين الزوجالات و بالين أبنالا هن وفالي حالالة عقالم الزوجالة أو  الحث علی نظام تعدد

 مرضها المزمن اله  يعجزها عن القيام بواجباتها تجاه الزوج وفي حالة عدم قدرة الزوجة علی االنجاب.

لکالي ال تتغيالر  حث الزوجات من خالل برامج تلفزيونية أو عن طريم الندوات بکيفيالة تعامالل الزوجالة مالع نوجهالا

 عواطفه تجاهها.

کيالالف يکنالالون التعمالالال داخالالل األسالالرة و أفالالراد األسالالرة السالاليما بالالين  االکثالالار مالالن البالالرامج االجتماعيالالة التالالي توضالالن 

 الزوجين وبين الزوجة و أسرة الزوج لتقليل أو الحد من المشاکل بين الزوجة وعا ة الزوج.

 الزوجات بشکل خاص.توفير شقم سکنية للمتزوجين بصورة عامة و لمتعدد  

تکريس االيجابيات التي يفرنها نظام تعدد الزوجات فی المجتمع وتثبيتهالا و الحالث عليهالا ألنهالا مشالجعة علالی هالها 

 النظام.

يجالب أن يکالالون سالاليطرة الالالزوج علالی الزوجالالة وعلالالی األبنالالاء بمالا ينسالالجم وتعالالاليم الالالدين االسالالمي وذلالالک مالالن أجالالل 

 المتعددة.فر  السيطرة من قبل الزواج علی أسرته 

 حث الزوج علی التعدد عند ما تسمن له ظروف أسرته بهلک وظروفه االقتصادية.

حث االنواج علی مراعاة الجوانب السلبية والحيلولة دون وقوعها ألن اثارها تنعکس ساللبيا علالی الفالرد و األسالرة 

 و المجتمع.

واألبناء بشرعية نواج األب المتعالدد ألن عالدم  التوعية الدينية من خالل البرامج الدينية والندوات الدينية للزوجات

 وعيهم الديني يدد  الی اثارة المشاکل داخل االسرة.

نشر ثقافة نظام تعدد الزوجات لما فيه من مزايا ايجابية و التي منها يعمل علی الحد من انتشار ظاهرة العنوسة، و 

ا ان هالها النظالام يسالتوعب الزيالادة الحاصاللة فالي الحد من االنحراف األخالقي لدع النساء والرجال في آن معالا، کمال

 نسبة النساء علی الهکور، مما يدد  الی المواننة.

 إلال  تالدد  التالي واألسالرية االجتماعيالة المشالاكل مختلالف فالي الوقالوي نتجنالب حتال  الزوجالات تعالدد شروط احترام

 .المجتمع استقرار وعدم انهيار

 .بالمجتمع االجتماعية االنحرافات نسبة وترتفع تنتشر ال حت  الزوجات بين العدل شرط توفر ضرورة

 االقتصادية ،االجتماعية التحوالت ظل في وخصوصا الزوجات تعدد لظاهرة السلبية اآلثار من بالتخفيف االهتمام

 .الراهنة والثقافية
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 لمراجعوا المصادر

 القران الکريم. .4

 عينة عل  تحليلية- وصفية دراسة الليبي المجتمع في الزوجات تعدد م(۲۲۱۱مصطف ) علي الكريم عبد .2

 .ليبيا كلية اآلداب، البيضاء، المختار عمر جامعة البيضاء، بمدينة الزوجات متعدد  من

األردنالي، دار المنظومالة،  المجتمالع فالي وآثالاره محدداتاله الزوجالات م( تعالدد۲۲۱۱موسال  ) شالتيو ، .3

 واالجتماعية. اإلنسانية العلوم دراسات،

 العلالوم مجلالة الجزا الر ، بالالمجتمع الزوجالات لتعالدد االجتماعيالة اآلثالار م(۲۲۱۱سالوهيلة) لغالرال.د .1

 .۲۲۲العدد السابع، ص  االجتماعية،

 ادأبمجلالة  االجتماعيالة،تعالدد الزوجالات ودوافعاله وانعكاسالاته  ه(( نظام۱۱۲۱م. م. حاتم يونس محمود ) .5

 ، موصل۲۲العدد  الرافدين،

أمالام القالانون الليبالي وحقالو  االنسالان فالي ميثالا  م(مشکلة تعدد الزوجات ۲۲۱۳عامر مصطفی صولة، ) .6

 األمم المتحدة، األلوکة، جامعة موالنا مالک ابراهيم االسالمية الحکومية بماال م.
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