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 مادہ کا بیان

 بناتے وقت واضع قانون کــے ســامنے معاشـرے          فطرت کے مطابق ھوں اور بشری ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا کرتے ھوں۔قوانین                
  پھر وہ قوانین باقی نھیں رہ سکتے ۔ کے تمام حاالت ھوں ۔ اگر یہ صورت نھیں ھے تو

 کے لئے نھیں ھیں بلکہ یہ تمام دنیا اور ھر زمان ومکان کــے لئــے ھیــں             اسالمی قوانین دنیا کے کسی خاص طبقے یا جگہ        
 حوادثات کے مــد     کے عین مطابق بھی ھیں ۔ اسی لئے ھر زمانے میں بشری تقاضوں کو پورا کرتے رھے ھیں ۔                  اور نظام ٓافرینش 

 دنیا میں جب تک انسان موجود ھـے یـہ قــوانین اپنــی               وجزر میں مضمحل و نابود نھیں ھوئے اور نہ نابود ھو سکتے ھیں بلکہ اس            
  ۔ برتری اور قدر و قیمت منواتے رھیں گے

 یـہ    اور مسیحی مبلغین نے تعّدد ازواج کے مسئلہ کو اس طرح غلط طریقے سے پیش کیـا کــہ ٓاج              اسالم کے بر خالف کلیسا 
 کلیسا ناواقف لوگوں پــر تعــدد ازواج کــے       مسئلہ دنیا میں محل بحث بن گیا ھے۔ اپنی کمزور و سست پوزیشن کو بچانے کے لئے             

 پیش کرتا ھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ھے کہ یہ مسئلہ عورتــوں               مسئلے کوھزاروں تھمت و تبدیلی ٔحقائق کے ساتھ          
 کسی قید و بنــد   مرادف ھے کیونکہ عیسائی مبلغین لوگوں کو یہ باور کراتے ھیں کہ مردوں کو حسب دل خواہ                  پر ظلم و جور کے    

  بنانے کا حق ھے ۔ کے بغیر عورتوں سے شادی کرنے کا اختیار ھے اور اپنی سختیوں کا پابند

 کی کوئـی حقیقــت نھیــں ھــے حاالنکــہ ان لوگــوں کـے ذھنــوں میںـاس                  در حقیقت اسالم کے خالف یہ پروپیگنڈہ ھے جس          
 عقــل و   اور خالف انصاف باتیں موجود ھیں لیکن اگر تعصب کی عینک اتـار کـر واقــع بیـنی کــے ســاتھ              مسئلے کے خالف دور از کار    

 کو نظر میں رکھتے ھــوئے اور قومـوں        منطق کی رو سے ، انسانی معاشرے کی فطرت پر غور کر کے بے شمار واقعات و حادثات               
 اسالمی قانون کے بارے میں سوچا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا                کی زندگی کے تغیرات اور تحوالت کو دیکھتے ھوئے اس         

  ۔ کیا جائے تو اس قانون کے اصولی و منطقی ھونے میں کوئی شک و شبہ باقی نھیں رھے گاکرتے ھوئے فیصلہ

کا مسـئلہ               گذشتہ انبیاء کی تاریخ اور موجودہ ادیان کے          مطالعہ سے یہ حقیقت بخوبی واضح ھو جاتی ھے کــہ تعــدد ازواج 
“ لیکــی  ”  چین میں  رائج و مرسوم تھا یہ کوئی نئی بات نھیں ھے جس کو صرف اسالم نے ایجاد کیا ھو ۔ مثال     اسالم سے پھلے

 کا حق تھا اور یھودی قانون میں ایک مرد کئی ســو عورتـوں ســے             عورتوں سے شادی کرنے ١٣٠قانون کی بناء پر ایک شخص کو      
  )١(شادی کر سکتا تھا ۔ 

 تقریبـًا چــار    کے لئے لکھا گیاھے کہ ان میں سے ھر ایک کے حرم سرا میـں              “ شارلمانی ” اور “  بابکان  ارد شیر ” اسی طرح   
 سو عورتیں تھیں ۔ 

 میـں   کے خالف انجیل نے بھـی کوئــی ٓاواز نھیـں اٹھــائی بلکــہ اس مســئلے            )  کو جائز سمجھتی ھے   جو تعدد ازواج   ( توریت 
 فرانس کے زمـانے تــک مسـیحی یـورپ       خاموش ھے۔ اسی لئے ٓاٹھویں صدی عیسوی کے نصف ٓاخر تک یعنی شارلمانی بادشاہ            

کـے زمانــے   ) شـارلمانی     (  مخالفت نھیں کرتا تھا لیکـن اســی بادشــاہ          میں تعدد ازواج کی باقاعدہ رسم تھی اور کلیسا اس کی          
 تھیــں ان   پورے یورپ کے اندر یہ مسئلہ منسوخ قرار دیا گیا اور جن لوگوں کے پاس کئی کــئی عــورتیں                 میں کلیسا کے حکم سے  

 بد کاری و زنــا کــاری کـی طـرف مائـل ھونــے             کو شرعی لحاظ سے صرف ایک ایک عورت پر اکتفا کرنا پڑا اور اسی باعث عیسائی                
 فجور کی طرف مائل ھو گئے زمانھٔ جاھلیت میں عرب کے مختلف قبیلـوں             لگے اور جن کے پاس صرف ایک بیوی تھی وہ فسق و          

 لحاظ کئـے بغــیر ھــر     یدہ طریقے سے تعدد ازواج کا مسئلہ رائج تھا اورعدالت، مالی حیثیت اور دیگر شرائط کا               میں نھایت نا پسند   

Page 1 of 5 اردو -تعّدد ازواج في اإلسالم

١١/٠٧/٢٠٠٨http://www.islamhouse.com/pr/162025

http://www.islamhouse.com/p/162025


 عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نھیــں تھــی ، ان         شخص اپنی حسبِ  خواھش جتنی عورتیں چاھے رکہ سکتا تھا ۔ اس وقت           
  تھی ۔ مردوں کی مطلق العنانی نے عورتوں پر عرصھٔ حیات تنگ کر رکھا تھا ۔ پر ظلم و ستم کے پھاڑ توڑنا ایک عام بات

 کا خاتمــہ کــر دیــا لیکــن مخصــوص شــرائط کــے ســاتھ ۔اســالم نــے اصـل         اسالم نے اس ظلم کی مخالفت کی اور اس فساد      
 کــی  کیا البتہ معاشرے کی ضرورتوں اور مرد و عورت کے مصالح کـو پیــش نظــر رکھتـے ھــوئے عورتـوں                        مسئلہ تعدد ازواج کو قبول     

 تعداد کو صرف چار میں محدود کر دیا ۔ 

 شادی بیاہ کے مسئلے میں اصل تعدد نھیں ھے بلکہ یہ ایک اجتماعی پیش                یہ بات قابل لحاظ ھے کہ اسالم کی نظر میں           
 بچنـے   کیونکہ کبھی ایسا ھوتا ھے کہ بــڑے ضــرر ســے        بنیاد یہ ھے کہ مختلف خطروں کو دور کیا جا سکے            بندی ھے جس کی

  کی قربانی مذموم نھیں ھے ۔ کے لئے چھوٹا ضرر انسان کو برداشت کرنا پڑتا ھے ۔ مثال جان بچانے کے لئے مال

 مسلمانوں کے لئے نماز ، روزے کی طرح ھر شخص پر واجــب و الزم نھیـں ھـے کـہ                      اس کے عالوہ تعدد ازواج کا قانون تمام      
 ســے شــادی کـی     چند عورتوں کے ساتھ عادالنہ برتاؤ کر سکتا ھو اور اس کے معاشی حالت بھـی چنــد عورتــوں                    اگر ایک شخص

ایسا قطعًانھیں  !  نے فعل حرام کا ارتکاب کیا     اجازت دیتی ھو اور وہ اس کے باوجود صرف ایک عورت سے شادی کرے تو گویا اس               
 ھے ۔ 

 ارادہ و عمل کی ٓازادی بخشی گئی ھے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کام کو           تعدد ازواج کے مسئلے میں عورتوں کو بھی          
 نھیــں کـی ھـے      نھیں کیا گیا ھے ۔ تعدد ازواج کی اجازت دے کر اسالم نے عورتوں کی کسی قسم کــی اھانــت           کریں کوئی جبر  

 تو ایسا کر سکتی ھیـں ان کــو قیـد تنھـائی پـر               بلکہ عورتوں کو صرف اجازت دی گئی ھے کہ حاالت کے لحاظ سے اگر وہ چاھیں            
  مجبور نھیں کیا گیا ھے ۔

 تعداد برابر ھو تو وھاں پر ھر مرد کے حصے میں ایــک ھــی عــورت ٓائـے گــی اور       اگر شادی کرنے والے مردوں اور عورتوں کی 
 کا وجود ھی نـہ ھــو گـا         کا مسئلہ خود بخود حل ھو جائے گا ۔ لھذا جب معاشرے کو ضرورت نہ ھو تو پھر اس مسئلے                  تعدد ازواج 

 توازن مختلف اسباب کی وجہ سے باقی نـہ رھــے بلکــہ مــردوں            لیکن اگر معاشرے کو شدید ضرورت ھو مثًال عورتوں اور مردوں کا         
  کم ھو جائے تو فاضل عورتوںکے لئے کیاحل ھونا چاھئے؟کی تعداد عورتوں کے مقابل میں

جس میں ھزاروں ٓادمی ھالک ھوتے رھتے        (  دھی ، معادن کے اندر کام کرنا       ٓائے دن کی جنگوں ، مشکل کاموں کی انجام       
 ھــے ۔ اب یھــاں پـر     اسباب کی بناء پر مردوں کی تعداد کم ھوتی جاتی ھے اور عورتوں کی تعــداد بڑھــتی جــاتی                  وغیرہ ان) ھیں 

 تو مردم شماری کے بعد ھی ھوگا ۔ اعداد و شمار کـے            اعداد و شمار کر کے فیصلہ کیجئے کہ کیا کیا جائے کیونکہ صحیح فیصلہ            
 عورتوں کی تعداد بھت زیادہ ھے اور یہ زیادتی مندرجہ باال اسباب کی بنــا پــر ھمیشــہ ســے                مطابق پوری دنیا میں قطعی طور پر     

 تعداد ازواج کے عــالوہ اس   دنیا میں رھی ھے ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ھے جس سے فرار ممکن نھیں ھے ۔ اس صورت حال میں         
 کا اورکیا حل ھو سکتا ھے ؟ 

 پیدا ھونے والی لڑکیوں کے مقابلے میں ایک سو پــانچ بچــے پیــدا ھوتــے             فرانس کے اعداد و شمار کے مطابق وھاں ھر سو        
 کــی ٓابــادی  وجود عورتوں کی تعداددس الکہ سات سو پینسٹہ ھزار سے زیادہ ھے ۔ حاالنکــہ پـورے فــرانس               ھیں لیکن اس کے با   

 مردوں میں امراض کا مقابلہ کرنے کی طاقت کم           پانچ کروڑسے زیادہ نھیں ھے ۔ اس کی وجہ یہ ھے کہ عورتوں کے مقابلے میں           
 عمر تک ختم ھو جاتے ھیں ، کچہ پچیس سال تک اسی طــرح مـردوں کــی تعــداد             ھے اس لئے پانچ فیصد لڑکے انیس سال کی     

 الکہ عورتوں کے مقابلے میںساڑھے سات ھزار سے زیادہ            سال کی عمر میں پندرہ   ۶۵ اور اب یہ حال ھے کہ       گھٹتی رھتی ھے 
  )٢(مرد باقی نہ رھیں گے ۔

  )٣( ملنے کی وجہ سے کنواری ھیں اور مختلف عادتوں کی شکار ھیں ۔ اس وقت امریکہ میں دو کروڑ عورتیں شوھر نہ 

اس سبب :  لکھتے ھیں مندرجہ باال نظریے کی تائید کرتے ھوئے  )PROFESSOR PETER MUDAWAR( مڈاوارپیٹر” پروفیسر 
  )۴( بہ نقصان ھے ۔ سے اور دوسرے اسباب کی بناء پر بھی دنیا میں مردوں کی تعداد رو

 زندگی کا احساس کرتی ھے اسی طرح وہ اندرونی طــور پــر شــوھر ، تولیــد نسـل ، پــرورش اوالد                    جس طرح عورت ضروریات  
 ۔ محض وسائل زندگی کـا        کی بھی ضرورت کا احساس کرتی ھے اور اس کی یہ خواھش شادی کے بغیر پوری نھیں ھو سکتی             

 عورت ھی کیا مرد کے یھاں بھی یہ احساس موجود ھے اور اصوال              مھیا ھو جانا اس کے باطنی التھاب کو ختم نھیں کر سکتا اور          
  نھیں ھے ۔ ًان باتوں کا انکار ممکن

 تعــداد روز    کثرت کی علت بیان کرتے ھوئے اخبار اس اھم مسئلے کا بھی ذکر کرتے ھیں ۔ عورتوں کی                     دنیا میں عورتوں کی    
  بروز دنیا میں کیوں بڑہ رھی ھے ؟ اس کی دو علتیں ھیں ۔

 زیادہ ھوتی ھے ۔ ) مردوں کے بہ نسبت  (۔ عورتوں کی پیدائش ١

  ان کی عمریں بھی لمبی ھوتی ھیں ۔ ۔ مردوں کے مقابلے میں٢

 کی بہ نسبت مردوں کی عمر یں کم ھوتی ھیـں ۔ اعــداد و شـمار کـے مطــابق ایــک غــیر شــادی                    یہ حقیقت ھے کہ عورتوں   
 اور افسردہ کرنے والــی چیــز       مردکے مقابلے میں بیس بیوہ عورتیں موجود ھیں۔ عورت کی تنھائی اس کے لئے بھت دشوار            شدہ

 رھتی ھیں اور ان کی پوری زندگی انتظار کے کمرے میں گزر                ھے ۔ غیر شوھر دار عورتیں ھمیشہ شریک زندگی کے انتظار میں            
  جاتی ھے ۔

 وجـہ    زحمت و محنت سے پکائے ھوئے کھانے عورتوں کو تنھا کھانے میں لطف نھیں ٓاتــا ؟ اس کــی                    ٓاخر کیا بات ھے کہ بڑی    
 شوھر کے لئے کام بڑی رغبــت ســے کرتــی   یہ ھے محض اپنے لئے کام کرنے کو عبث و بیکار سمجھتی ھیں ، حاالنکہ بچوں اور       

 کــوبے مقصـد اور بـد دلــی ســے گزارتـی ھیــں ۔ دوسـتوںاورقرابت داروں کــے یھـاں                     ھیں ۔ کنواری اور بیوہ عورتیں زیادہ تر اپنے دن     
  )۵( عورتوں کو دیکہ کر ان کایہ احساس مزید بڑہ جاتا ھے ۔ شوھر دار

 ازواج کی صورت میں نکاال ھے کہ عورتوں کو یہ حق ھے کہ شادی شــدہ مـرد                فاضل اور زائد عورتوں کا حل اسالم نے تعدد           
   کے اپنے رنج وتنھائی اور دیگر محرومیتیوں سے نجات حاصل کریں ۔کے ساتھ شادی کر

 صالحیت اور جنسی خواھش تقریبًا ھمیشہ باقی رھتی ھے لیکن عورتیں پچاس سال کــے بعـد              مردوں میں تولید نسل کی    
 ھے مرد کی شھوت پھــر     و پیدائش کی صالحیت کھو بیٹھتی ھیں ۔ اب جس زمانے میں عورت کی صالحیت ختم ھو جاتی                حمل

 غیر قانونی ھو جاتا ھے تو اس کا مطلب یہ ھوا کـہ عمــر       بھی بیدار رھتی ھے ۔ اس لئے اگر مردوں کے لئے دوسری شادی کرنا             
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  صالحیت سے فائدہ اٹھا نانا ممکن ھو جائے گا ۔ کے ایک حصے میں مرد کو اپنی اس

 لیکن میاں بیوی کے ٓاپسی محبـت کــی بنــاء پــر مــرد ســے جــدائی بھـی            اس کے عالوہ بھت سی عورتیںعقیم ھوتی ھیں           
 جرم کی    مرد کے اندر وجود فرزند اور بقائے نسل کی فطری خواھش موجود ھے ، ایسی صورت میں کس                نھیں چاھتیں اور ادھر  

  کو کیوں نہ حاصل کرے ؟ بناء پر مرد پوری زندگی اوالد کی خاطر ٓاتش حسرت میں جلتا رھے اور اپنے مقصد

 ظھــر کل: کے عنوان سے لکھتا ھے   “ ایک مرد کی تین بیویاں شوھر کی چوتھی شادی پر راضی          “”  اطالعات” ایرانی اخبار 
 ھوا اور حاکم سے خواھش کی کــہ میـں           کے بعد ایک مرد اپنی تین عورتوں کو لے کرایران کے شھر رشت کی عدالت میں حاضر              

 جــازت دی جــائے اور مـیری موجـودہ بیویــاں اس پـر راضــی ھیـں اور             ایک لڑکی سے محبت کرتا ھوں مجھے اس سے شادی کی       
 عورتوں نے عدالت کے سامنے اپنی رضا مندی کا اظھار کیا ۔ اس شخص نے عدالت کــے ســامنے                لطف کی بات یہ ھے کہ تینوں      

 میں میرا ھاتہ بٹـاتی ھیــں اس لئــے ان              اپنی مجبوری اس طرح بیان کی کہ میری تینوں بیویاں بانجہ ھیں لیکن زراعت کے کاموں             
 ایک اور لڑکی سے شادی کروں جس سے میرے یھاں اوالد پیدا ھو ۔ لڑکی نــے               کو طالق بھی نھیں دینا چاھتا اور چاھتا ھوں کہ      

 اچھــے لوگـوں میـں     کے بھـت  “ سفید کپلتہ  ”  کے نامہ نگار سے کھاکہ ھمارا ھونے واال شوھر ھمارے دیھات               بھی ھمارے رشت  
 مرد ھیں ۔ مردوں میںبھی ٓادھے دس سے سولہ             سے ھے ۔ اس کے عالوہ ھمارے دیھات میں دو ھزار عورتیں اور صرف چار سو            

 مرد کے حصے میں پانچ عورتیں پڑتی ھیں ۔ ان دالئل کے پیـش نظـر اگــر میــں                    سال کے لڑکے ھیں یعنی ھمارے دیھات میں ایک    
  )۶( بنوں تو جائے تعجب نھیں ھے ۔ چوتھی بیوی

 خواھش پوری نہ کرنے دے یعنی اوالد کی خواھش کو پوری نہ ھــونے دے ، کیــا وہ مــرد کــے حــق               جو قانون مرد کو اس کی    
 میں ظالم قانون نھیں ھے ۔؟ 

 عورت دونوں کے مصالح پیش نظر رکھے جــائیں تــو تعــدد ازواج کــی صــورت             اسی طرح زائد عورتوں کی صورت میں جب مردو             
  رھے ؟  ایسا طریقہ ھے کہ معاشرے میں خلل واقع نہ ھو اورنسل کے اندر تعاون و توازن موجودکے عالوہ کون سا

 ایک واقعی حقیقت ھے جس کا سامنا کرنا ھی ھے،یہ کوئی افســانہ یــا             یہ ایک روحی، حیاتی و اجتماعی ضرورت ھے اور        
 ھــو  طرح کبھی یہ بھی ھو سکتا ھے کہ عورت کسی زمانے میں کسی زمیـن گـیر بیمــاری میـں گرفتــار                       تخیل نھیں ھے ۔ اسی   

 میں کوئــی کمـی نــہ ھــو اور اسـالم        جائے جو ناقابل عالج ھو اور ھمبستری کے الئق بھی نہ ھو، دوسری طرف مرد کی شھوت               
 اب دوسری شادی کو بھی روک دے تو یہ کتنا بڑا ظلم ھو گا ۔ اس موقع             عفت و پاکدامنی کے مخالف کام کی اجازت تو دیتا نھیں           

   قانون سے بھتر کون سا طریقہ ھے جس سے مرد کی ضرورت پوری ھوجائے ؟پر تعدد ازواج کے

 ایسی بیماری میں مبتال ھو جائے جو ناقابل عالج ھو اور جنسی رابطہ عورت کــے لئـے نقصــان               اسی طرح اگر شوھر کسی
 حاکم شرع شوھر ســے اس  دہ ھو تو اس کو بھی حق ھے کہ قاضی اسالم کی طرف رجوع کر کے طالق کی خواھش کرے اور 

 حاکم شرع اپنے اختیارات کو اسـتعمال کــر کــے خــود طــالق نافــذ کـر               کو طالق دلوا دے گا ۔ اگر شوھر طالق دینے پر تیار نہ ھو تو         
  سکتا ھے ۔

 میں مبتال ھو کیا یہ بھتر ھے کہ مرد اس کو طــالق دیـدے اور اس عضــو           اب ایسی صورت میں کہ جب عورت زمین گیر مرض       
 پـر عمــل کــرتے ھوئـے        معاشرے کے بے سر و ساماں لوگوں میںایک اور فرد کا اضافہ کر دے ؟ یا پھر تعــدد ازواج             معطل کے ذریعہ  

 معالجہ کرائے ؟ ظاھر ھے دوسری صورت بھتر ھـے            دوسری شادی کر لے اور اس عورت کو اپنی سر پرستی میں رکہ کر عالج و           
 حصے کو شوھر کے گھر میں گزارا ھو اس کے رنج و غم خوشــی و مسـرت میــں                  کیونکہ جس عورت نے اپنی زندگی کے قیمتی       

 بنائے لیکـن      ھو کیا انصاف اور وجدان کا تقاضا یہ ھے کہ شوھر تندرستی کے زمانے میں تو شریک زندگی                      برابر کی شریک رھی  
  بیمار ھونے کے بعد اس کو علیحدہ کر دے ؟ کیا یھی انسانیت اور شرافت ھے؟

جیسـا موثــر قــانون   “ تعــدد ازواج   ”  تھام کرنے ھی کے لئے اسالم نــے     حفظ عفت عمومی اور جنسی بے راہ روی کی روک          
 کیـا جــا    الکھوں عورتوں کو انحرافات جنسی سے بچا کر ان کی فطری شوھر و اوالدکی خواھش کو پورا              ایجاد کیا ھے جس سے   

 سکتا ھے ۔ 

 اجل بن گئے اور بھت سی عورتیں بغیر شوھر کے رہ گئیں تو عورتوں کی             دوسری جنگ عظیم میں جب کروڑوں افراد لقمۂ        
 مخالفــت کـی    کے قانون کے نفاذ کی مانگ کی لیکــن کلیســا کــی    “ تعدد ازواج ”  حکومت سے جرمن کے اندر      انجمن نے جرمنی

 عملی و منطقــی حـل نھیــں پیــش کیــا اس       وجہ سے ان کی مانگ پوری نھیں کی گئی اور خود کلیسا نے اس مسئلے کا کوئی             
   روی کی شکار ھو گئیں اور ناجائز اوالد کی بھر مار ھو گئی ۔لئے عورتیں مختلف اخالقی مفاسد اور جنسی بے راہ

  :اخباروں نے اس طرح تفصیل لکھی ھے  

 شوھر عورتوں نے حکومت سے تعدد ازواج کے قانون کـے نفــاذ کــا مطالبــہ                    دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جرمنی کی بے      ”  
 یـہ ھـوا     پوری ھو سکے مگر کلیسا نے مخالفت کی جــس کــا نتیجـہ     ) شوھر و اوالد  (  شرعی و فطری مانگ   کیا تاکہ عورتوں کی   

  )٧(کہ پورا یورپ بد کاری کا اڈا بن گیا ۔ 

 میں عام ھو رھی ھے تیس چالیس سالہ عورتوں کا پوچھنــا ھـی کیـا ۔     زندگی کی وحشت تنھائی، بیس سالہ عورتوں تک    
کـی نظریــں     “بنت حوا” کی خواھش نھیں نکال سکی ۔ ٓاج بھی      ) شوھر (  ٓازادی بھی عورتوں کے دل سے     مردوں اور عورتوں کی 

 اتحادی جرمنی کے اندر عورتوں کے لئے مھیا کی          کی متالشی ھیں ۔ تمام امکانی صورتوں اور ترقیوں کے باوجود جو           “ ابن ٓادم  ” 
  پاسداری کے لئے شوھر کی تالش میں ھے ۔ گئی تھیں، ٓاج بھی عورت اپنی حفاظت و

 بڑی مھربانی برتی ھے اور ان کو کامل ٓازادی بخشی ھے۔ اگر ایســا ھــے                مغرب کا دعویٰ ھے کہ اس نے عورتوں کے ساتھ        
 اصــلی فریضـے ۔ تولیــد      خواھشوں اور گھر بسانے کی تمنا کے سامنے کیوں دیوار کھڑی کرتا ھے ؟ ان کــو ان کـے                   تو ان کی جائز 

  فرزند و تربیت اوالد ۔ سے کیوں محروم کرتا ھے ؟

 ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے پر ٓامادگی خود بتاتی ھے کــہ بــے شــوھری اور            ایک مرد کے گھر میں ایک یا چند عورتوں کے          
 داریوں میںاضافہ کــر لیتــا   بھتر ھے ۔ یہ بے چارہ مرد ھے جو کئی شادیاں کر کے اپنی ذمہ           “ تعدد ازواج  ” زندگی سے  تنھائی کی 

 ھے ۔ 

 خاتون جنھوں نے حقوق میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ھـے اس مســئلے پــر اظھــار رائــے کرتـے                  ایک پڑھی لکھی معزز   
سـے   “ تعــدد ازواج   ”  یا کوئــی اور  کوئی بھی عورت چاھے وہ پھلی بیوی ھو یا دوسری       : ھوئے واضح الفاظ میں تحریر کرتی ھیں        

 کہ اس قانون سے مردوں کو ضرر پھونچتا ھے کیونکہ ان کا بوجہ بــڑہ           بلکہ طے شدہ بات یہ ھے ! اس کو کوئی نقصان نھیں ھوتا       
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 اخالقــًا،   زیادہ ھو جاتی ھے اس لئے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے گا تــو شــرعًا،              جاتا ھے ان کی تکلیف    
 شایان شان وسائل زندگی مھیا کرنا مرد کا فریضہ ھو گا            قانونًا اور عرفًا اس عورت کا ذمہ دار ھو گا اور ٓاخر عمر تک اس عورت کے            

 داری بھی اس پر ھو گی یعــنی بیمــاری کــی صــورت میــں عــالج معالجـہ کرانــااور اس کــے            ۔ اسی طرح عورت کے صحت کی ذمہ       
  ! برداشت کرنا ھوں گے اور خطرات سے بچانا بھی اس کا فریضہ ھو گا ۔ مصارف

 اس کو فرائض کی انجام دھی پر مجبور کرے گا اس خاتون کے عقیدے کــے          اگر مردان چیزوں میں کوتاھی کرتا ھے تو عرف       
 کــے  کے سلسلے میں نادانستہ جتنے اعتراض عورتوں کـی زبـان ســے ھــوتے ھیـں یــہ در حقیقــت مــردوں              لحاظ سے تعدد ازواج   

گویا (  راگ کو االپتی رھتی ھیں   اعتراض ھیں جو عورتوں کی زبان سے ھوتے ھیں ۔ عورتیں طوطی کی طرح رٹ کر ھر جگہ اس  
کیونکہ در حقیقت مرد مختلف شبھات پیدا کر کے شادی سے روکتــے            )یہ عورتوں کی بے وقوفی اور مردوں کی عقل مندی ھے             

 پابنــدی ســے  انھیںکو نقصان ھے عورتوں کو کوئی نقصان نھیںھے اور مرد یہ چاھتا ھے کـہ قــانونی                     ھیں کیونکہ اس قانون سے    
 پاتی ۔ اگر کسی مرد کی دو بیویاں ھیں تو      بچ کر اپنی جنسی خواھش پوری کرتا رھے مگر نادان عورت اس بات کو نھیں سمجہ                  

 بس روحانی طور پر عورت کو یہ احســاس ھوتــا ھـے کـہ مــیرے شــوھر کــی             جنسی تعلق سے عورت کو کوئی نقصان نھیں ھے     
 یہ روحانی تکلیف بھی حقیقی چیز نھیں ھے بلکہ مردوں کی سمجھائی ھوئــی بـات ھـے اور اس                     دوسری بیوی بھی ھے لیکن   

 جائیں گی کــہ ایـک گھــر میــں دو      کی دلیل یہ ھے زمانھٔ سابق میںلوگوں کی کئی بیویاں ھوتی تھی اب بھی ایسی مثالیں مل               
 قسم کی کوئی تکلیف نھیں ھے لیکن مردوں کے بھکائے میں ٓاکر             تین بیویاں مل کر زندگی بسر کرتی ھیں اور کسی کو کسی            

 احساس کیــوں   احساس ھونے لگا ھے اگر واقعًا دوسری بیوی باعث تکلیف ھوتی تو پھلے زمانے میں یہ      اب ان کو بھی تکلیف کا
 نھیں تھا ؟ 

پــر پابنــدی لگــا    ) شوھر و اوالد   (  توجائزقرار دے دی لیکن فطری خواھش      اب ٓاپ سمجھئے کہ مغرب نے جنسی بے راہ روی      
 نقصان دہ ھو، اس کی کسی     لوگوں کو معقول ٓازادی دیتا ھے اور ایسی ٓازادی جو مصالح فرد یا اجتماع کے لئے               دی لیکن اسالم 

 قیمت پر اجازت نھیں دیتا ۔

میـں بھـی   “ تعــدد ازواج   ”  عدل و انصاف، فرد و اجتماع کی سعادت کا اھم جـزو ھــے اســی لئـے             چونکہ اسالم کی نظر میں 
 جائے اس سلسلے میں فقــہ    اسالم نے عدالت کی شرط رکھی ھے اور مختلف امور میں عورتوں کے ساتھ کیسی عدالت برتی                  

 ٓازادی و برابر ی کــے حقــوق وغــیرہ کــی بھــت عمـدہ طریقــے          اسالمی کے اندر بھت زیادہ دستور بتائے گئے ھیں اور عورتوں کی          
  سے ضمانت دی گئی ھے ۔

 کے ساتھ اپنے شوھروں کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ھیــں            بھت سی ایسی عورتیں بھی ھیں جو رضا و رغبت       
 خــالف  کا مسئلہ انسانی فطرت سے ھم ٓاھنگ ھے ۔ اگر یــہ      “ تعدد ازواج ”  اس بات کی دلیل ھے کہ      ، عورتوں کی یہ رضا مندی  

  فطرت قانون ھوتا تو عورت کسی بھی قیمت پر مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہ دیتی۔

 دیتے ھیں تو اس کی وجــہ صــرف یـہ ھـے کـہ وھــاں امتیــاز برتــا جاتـا ھــے              اگر کسی گھر میں ناراضگی ، اختالفات دکھائی          
 خطـرہ ھــے تـو     اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کــا          ” نھیں ھوتا ھے اسالم کا اعالن ھے     عورتوں کے ساتھ انصاف    

 بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ھے تو صــرف ایــک           جو عورتیں تمھیں پسند ھیں دو تین ۔چار ان سے نکاح کر لو اور اگر ان میں             
  )٨( ۔“  یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب تر ھے یا جو کنیزیں تمھارے ھاتہ کی ملکیت ھیں

 مردوں کے غیر معقول اور سخت گیر رویہ سے گھروں میں شــدید اختـالف پیـدا ھــو جاتــا ھــے اور                     مختصر یہ بعض اوقات کچہ    
 محبت کے بجائے دھکتا ھــوا جھنــم     شرعی و اخالقی فریضہ میںبیویوں سے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے گھر یلو ماحول مھر و              

 دئے بغیر اسالم کــے احکــام کــی گھرائــی کــو ســوچنا چــاھئے تاکــہ        بن جاتا ھے ۔ اس لئے مسلمانوں کے اعمال کی طرف توجہ             
 منصفانہ    اسالم کے اندر ایسے بھی دستور و قانون موجود ھیں جن کی بناء پر مردوں کو عورتوں سے               حقیقت کا پتہ چل سکے ۔    

 نھیــں لیتــا   یا بیویوں میں عدالت سے کام   نھیںدیتاسلوک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ھے مثًال اگر کوئی مرد بیوی کا نان و نفقہ
  اس کو سز ابھی دی جائے گی ۔ اور اپنی ذمہ داری کا احساس نھیں کرتا تو اس سے شرعی باز پرس ھو گی اور

 زیـادہ    قلبی جھکاؤ انسان کی قدرت سے باھر کی چیز ھے اور بھت ممکن ھے کہ کسی عورت کے انــدر                  البتہ دلی لگاؤ اور   
 مرد کونان و نفقہ ، مکــان ،ھمبســتری        خصوصیات ھوں جس کی بناء پر مرد اس سے زیادہ محبت کرتا ھو ، اسی لئے اسالم نے               

 مساوات پر مجبور کیاھے یعنی جو چیزیں انسان کے بس کی ھیں ان میں           اور تمام روحانی ، جسمانی اور مالی خواھشات کی           
 باھــر   میں کسی قسم کی زیادتی اور ظلم و ستم جائز نھیں ھے لیکـن جــو بــاتیں انســان کـے بــس سـے                    عدالت شرط ھے اس 

 ھیں ان میں عدالت شرط نھیں ھے ۔ 

 زیادہ اھمیت ھے اسالم نے ان کی حفاظت کی ھے اور یہ طـے شــدہ            عورتوں کے لئے جن حقوق کی خانگی زندگی میں      
 عــورت  وجہ سے اگر برتاؤ میں فرق پڑ جائے تب تو عورت کے حقوق ضائع ھوتے ھیں لیکن اگــر کســی                  بات ھے کہ دلی لگاؤ کی   

 میں مثال ھمبسـتری وغــیرہ میـں کوئـی فــرق         سے قلبی لگاؤ ھونے کے باوجود لباس ، خوراک ، مکان ، اور دیگر ضروریات زندگی            
 پھر اس قلبی لگاؤ کی کوئی اھمیت نھیں ھے ۔ اسی لئے خانگی زندگی میں              نھیں پڑتا بلکہ عدالت کے موافق کام ھوتا ھے تو       

نــہ کـرو اس کــو     )  بـے شــوھر   نہ شوھر دار نــہ( عورت کو معلق  :  ٓاثار نھیں پیدا ھونے دنیا چاھئے۔ قرٓان کھتا ھے     بے مھری ، کے
 حق نھیں ھے کہ اپـنی کچـہ بیویـوں کــے ســاتھ بــے رخـی               موت و زندگی کے بیچ میں مت پھنساؤ ۔ اسی لئے کسی مرد کو یہ            

  میں چھوڑ دے ۔ سے پیش ٓائے اور ان کو بیچ منجدھار

 اصحاب کے پاس چار بیویاں تھیں ان کو پابند بنایا گیا کہ اگر          کے زمانے میں جب یہ حکم نافذ ھوا تو جن     حضور سرور کائنات  
 زیـادہ نھیـں      سکو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو اور اگر انصاف بھی کر سکتے ھو تو چار بیویوں سے                     سب کے ساتھ انصاف نہ کر     

 برتاؤ، عورتـوں کــے حقــوق سـے ال پرواھــی اورمطلــق         کے غیر عادالنہ   “ تعدد ازواج  ” رکہ سکتے ۔ اس حکم کے ذریعے اسالم نے        
  کر دی اور ھر ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا ۔ العنان جنسی بے راہ روی پر پابندی عائد

 ان میں ایسے لوگ بھی ملتے ھیں جنھوں نے عورتوں کے مــرنے کــے بعــد             مسلمانوں میں جو مذھبی قانون کے پابند تھے  
کـی دو بیویـاں تھیـں اور طـاعون             صــحابی پیغمـبر    “ معاذ بن جبــل  ”  دامن کو ھاتہ سے نھیں چھوڑا مثًال      بھی عدالت و انصاف کے    

 دفــن کیـا جــائے ۔    ایک ساتھ مر گئیں ۔ معاذ اس وقت بھی عدل انصاف سے کام لینا چاھتے تھــے کــہ کـس کــو پھلــے                 میں دونوں 
  )٩( “ چنانچہ انھوں نے اس کام کے لئے قرعہ اندازی سے کام لیا 

 منصف مزاج دانش مند پیدا ھوئے ھیں جنھوں نے اس مسئلے پــر کــافی غــور و خــوض کــے بعــد              مغرب میںبھی بعض ایسے    
) SCHOPENHAUER( شــوپنھاور  معاشرے کی ایک اھم ضــرورت ھــے ۔ مشــھور جرمــنی فلســفی       “ تعدد ازواج  ” فیصلہ دیا ھے کہ   

Page 4 of 5 اردو -تعّدد ازواج في اإلسالم

١١/٠٧/٢٠٠٨http://www.islamhouse.com/pr/162025



 ھــے اس   کـا قــانون موجـود   “ تعدد ازواج   ” جس مذھب میں     :  بارے میں چند باتیں میں تحریر کرتا ھے          اپنی کتاب عورتوں کے   
 اور سرپرسـت ســے ھمکنـار ھــو ۔ لیکـن             میں اس کا امکان ھے کہ عورتوں کی ایسی اکثریت جوُکل کے قریب ھو شـوھر ،فرزنـد                 

 دیتا اس لئے شوھر دار عورتیں بغیر شوھر والی عورتوں سے کئی گنا کـم            یورپ کے اندر کلیسا ھم کو اس بات کی ا جازت نھیں     
 دنیـا ســے چلــی    بھت سی کنواریاں شوھر کی ٓارزو لے کر اور بھت سی عورتیں اوالد کی خــواھش لـے کــر اس                 تعداد میں ھیں۔  

 اپنی عفت کھو بیٹھیـں اور بـد نــام ھـو گئیـں اور                 گئیں اور بھت سی عورتیں اور لڑکیاں جنسی خواھش کے ھاتھوں مجبور ھو کر           
 جلتی رھیں اور انجام کار اپنی فطری خــواھش تــک نــہ پھنـچ ســکیں اگــر تعــدد ازواج کــا              ساری زندگی ٓاتش عصیاں و تنھائی میں     

  ھوتا تو یہ بات نہ ھوتی ۔ قانون

 بانجہ ھو   بھی کوئی دلیل نھیں ملی کہ اگر کسی مرد کی بیوی زمین گیر مرض میں گرفتار ھو یا                  کافی غور وخوض کے بعد    
عورت ســے شــادی کیــوں نـہ                کــرے ؟ اس کــا جــواب کلیسـا کــو دینــا      ، یا عمل حمل و وضع سے عاجز ھو تو وہ بے چارہ دوسری 

 قانون وہ ھوتا ھے جس کــے سـھارے زنــدگی کــی ســعادت محفــوظ            چاھئے مگر کلیسا کے پاس کوئی جواب نھیں ھے ۔ بھترین          
  جھنم کا نمونہ بن جائے ۔ رھے نہ کہ وہ جس کی بدولت زندگی

کے قانون کو نھیں قبــول کیــا  “ تعدد ازواج ”  کا دعویٰ ھے کہ اس نے مغرب: تحریر کرتی ھے ) ANIE BESANT( ٓانی بسنٹ  
 ســیر ھــو جاتــا   کہ بغیرقبول کئے یہ قانون مغرب میں موجود ھے بایں معنی کہ مرد جب اپنی معشوقہ سے                لیکن واقعیت یہ ھے   

 پھرتی ھے کیونکہ پھال عاشق اپنی کوئــی ذمــہ دار ی          ھے تو اس کو بھگا دیتا ھے اور یہ بے چاری گلی کوچوں میں ماری ماری                
 حالت ھزار درجہ اس عورت کی حالت سے بدتر ھے جو قانونی شوھر رکھتی ھے بال                 محسوس ھی نھیں کرتا اور عورت کی یہ      

 رات کے وقت ســڑکوں      ھے ،خاندان میں شوھر کے زیر حمایت زندگی بسر کر رھی ھے ۔ میں جب ھزاروں عورتوں کو                بچے والی 
پر ھرگز اعتراض    کے قانون  “ تعدد ازواج   ” کو اسالم کے    پر حیران و سر گرداں دیکھتی ھوں تو مجبوراً سوچتی ھوں کہ اھل مغرب              

 رکھتی ھے ، گود میـں چھـوٹے چھـوٹے بچـے رکھــتی ھــے اور              قانون کے ماتحت شوھر   “ تعدد ازواج ”نھیں کرنا چاھئے ۔جو عورت     
 خاندان میں زندگی بسر کرتی ھے وہ ھزاروں ھزار درجے اس عورت سے بھتر ھـے جــو گلــی                     نھایت احترام کے ساتھ شوھر کے

 حمایت حاصل نھیں ھــے        میں حیران و پریشاں گھومتی ھے، گود میں نا جائز بچہ رکھتی ھے جس بچے کو کوئی قانونی               کوچے
  ، جو دوسروں کی شھوتوں کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑہ چکی ھے ۔

کے مسئلے کو مغرب “ تعدد ازواج ”  و رواج میںسے مشرقی رسم: لکھتا ھے )Dr. GUSTAVELEBON( ڈاکٹر گوسٹاو لبون  
 ھے کسی بھی رسم کے بارے میںایسا نھیں ھوا ھے ، اور کسی بھــی مسـئلے                   میں جس قدر غلط طریقے سے پیش کیا گیا       

 مجھـے نھیــں   کے مسئلے پر کی ھے ، میــں واقعــًا متحــیر ھــوں اور           “ تعدد ازواج   ”  غلطی نھیں کی ھے جتنی      پر مغرب نے اتنی   
 کس طرح کم ھـے اور اس میـں کیـا کمــی ھــے ۔              سے“ فریبی ازدواج   ” کا مسئلہ مغرب کے    “ تعدد ازواج  ” معلوم کہ مشرق میں 

 )١٠(  شرعی مسئلہ ھر لحاظ سے بھتر و شائستہ ھے ۔ کا“ تعدد ازواج ” میرا تو یہ عقیدہ ھے کہ 

 :ےحوال

 ٢١۵۔حقوق زن در اسالم و اروپا ص ١

 ٣۵/ ٩/ ١١“ اطالعات” ۔ ایرانی اخبار٢

  ١۴ سال ٧١۔خواندینھا شمارہ ٣

 ٣/١٢/٣٨“ کیھان” ۔ ایرانی اخبار۴

 ١٢٢٣٩۔سروس مخصوص خبر گزاری فرانسہ اطالعات ۵

 ١٣١۶ شمارہ ۴٨ بھمن ٢٠“ اطالعات” ۔ ایرانی اخبار۶

  ٢٩/٨/۴٠“ اطالعات” ۔ایرانی اخبار٧

 ٣/۔سورہ ٔ نسا٨

  ١٢١ ص ٣۔مجمع البیان ج٩

 ۵٢٧۔ ۵٢۶۔تمدن اسالم و عرب ص ١٠

  
 Link to us|   سے رابطہ کریںھم

 مختلف ڈہنگ سے  ہیں، لہذا آپ کو اس سے ہر قسم کے استفادہ کا حق حاصل ہے جس میں اس کے مشموالت کواس سائٹ کے جملہ حقوق ناظرین کے نام وقف
 شائع کرنا بھی
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