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در قرآن؛  يچندهمسر
  کردهایرو و ها چالش

  *نیا اهللا هدایت فرج   _____________________________________________________________  

  چکیده
 شمندانیاند انیم یمباحث فراوان میتعدد زوجات در قرآن کر ای يچندهمسردرباره 

از آن  یمطرح شده است. گروهآن گوناگونی درباره  يها دگاهید ،مسلمان درگرفته
 احفظ تقو يمرد برا ی: گاهشمرده، معتقدند يضرور یلیدال و آن را به اند دفاع کرده
 دیگـر  . ازسوياست گریهمسر د اریبه اخت ریناگز ،یداشتن دامن از آلودگ و دورنگه
 ای شوهرفوت همچون  یلیدال که بهاست  یدسته از زنان آن يبرا یفرصت يچندهمسر

انـد.   دهکـر انتقـاد   ياز چندهمسر ی. درمقابل، گروهیابند نمیفرصت ازدواج  ،طالق
 نیندارد. همچ دنبال بهرا  نخستحقوق همسر  عییخطر تض يچندهمسر آنان دهیعق به

ــان  يد و بــراهــقــرار د برابــر یکــدیگرممکــن اســت همســران را در  يچندهمســر آن
ده را در معرض خطر قـرار  خانوا يبقا يچندهمسر نیبرا . افزوندنک جادیا یمشکالت

ـ  يهـا  مـرد، تـنش   یمعموالً ورود زن دوم به زنـدگ  رایز دهد؛ یم در روابـط   یفراوان
. گـروه  سـتند یآن مصـون ن  يها بیاز آس زیدنبال دارد که فرزندان ن به يو یخانوادگ

 تیریآن را مـد  بیـ معاانـد   کوشـیده  ،يچندهمسـر  بیـ و معا ایبه مزا باتوجه يگرید
 کـرد یسـه رو  يریـ گ شـاهد شـکل   بیـ ترت نیبـد  ؛آن راه حل ارائه کننـد  يبرا کرده،

را در سه  يبه چندهمسر گوناگون يکردهای، روحاضر نگارش .ایم لهئمتفاوت در مس
  بررسی و ارزیابی کرده است. »دیتحد«و  »میتحر« ،»زیتجو« بخش

    .تعدد زوجات، فقه خانواده، حقوق خانواده ،يچندهمسر :واژگان کلیدي

                                                   
علمیـه  حـوزه   یو عضو انجمن فقـه و حقـوق اسـالم    یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و انداستادیار * 

)hedayat47@gmail.com.(  
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  مقدمه
رویکردهـا و راهکارهـاي آن اسـت.     ،هاي چندهمسري ، چالشتحقیق حاضر مسئله

آیه سوم سوره مبارکه نساء است. در این آیـه   ،دلیل اصلی چندهمسري یا تعدد زوجات
  آمده است:

ى  وطُوا فأَلَّا تُقْس فْتُملْٱإِنْ خنَ  تََمىیلَکُم م ا طَابوا محٱفانکاءلنِّس ثْنَى وم فَـإِنْ    ثُلَثَ و ـعبر
اگر در اجـراى عـدالت   : تَعولُوا أَالَّ أَدنَى لکأَو ما ملَکت أَیمانُکم ذ خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَوحدةً

ا چهار همسر و اگـر  یا سه ید، دو ییازدواج نما كبا زنان پا ،دکیمنایم بیتیان دختران یم
ـ ریهمسـر بگ  یکها د، تنینکت نید عدالت را رعایترس مى ـ کـ ا از زنـانى  یـ د و ی  که مال
  است.بهتر ورزي  براي عدالتار کن یا ؛دینکاستفاده  ،دییآنها

 ،آیه مباحث فراوانی میان مفسـران، فقهـا و نواندیشـان دینـی درگرفتـه     درمورد این 
و آن را  انـد  آن مطرح شده است. گروهی از آن دفاع کـرده درباره  هاي گوناگونی دیدگاه

شمارند. در بیـان مبـانی مشـروعیت     براي برخی نیازهاي فردي و اجتماعی ضروري می
  شود: چندهمسري گفته می

چندهمسري براي پاسخ به نیاز فردي بعضی مردان الزم است؛ مانند مواردي کـه   .1
کند یا غـدد جنسـی    به وظیفه زناشویی عمل نمی ،بیماري یا ناشزگی دلیل همسر اول به

و  اموارد مرد براي حفظ تقو گونه این فعال است. در اصطالح بیش به یا رکار بودهشوهر پ
  1ناگزیر به اختیار همسر دیگر است. ،داشتن دامن از آلودگی دورنگه

چندهمسري براي تأمین نیاز گروهی از زنان ضـروري اسـت؛ ماننـد زنـانی کـه       .2
در بعضـی   همچنین. یابند نمیفرصت ازدواج با مرد مجرد  ،فوت شوهر یا طالق دلیل به

بعضی از آنـان   صورت دراینگیرد و  ها تعداد زنان جامعه از تعداد مردان فزونی می برهه
زنـان   دسـته از  تواند فرصتی براي ازدواج این یابند. چندهمسري می فرصت ازدواج نمی

                                                   
کـه شـوهر بـه نیازهـاي جنسـی وي      معنـا   دینممکن است زن نیز در وضعیت مشابهی قرار گیرد؛ ب .1

مـوارد   گونه نباشد. در اینقادر به ایفاي وظیفه زناشویی  ،ابتال به نوعی بیماري دلیل اعتنایی نکند یا به
که زوجیت کارکرد اصلی خود را ازدست داده است، فقه اسالمی باید راهی براي فک زوجیـت بـاز   

ي در معرض صورت ممکن است و درغیراین ؛ند تا براي زن امکان ازدواج با مرد دیگر فراهم گرددک
 ).65ـ52، ص1395نیا،  ی قرار گیرد و به حفظ تقوا قادر نباشد (ر.ك: هدایتدامن آلوده
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  فراهم نماید.
و خواستار تحریم آنند. دالیـل آنـان    اند کردهی از چندهمسري انتقاد درمقابل، گروه

ها یـا پیامـدهاي حقـوقی آن اسـت. پیامـدهاي       برخی چالش ،براي تحریم چندهمسري
  است: ذیلشرح  حقوقی چندهمسري به

منظـور از حقـوق زن، حقـوق همسـر اول یـا       :تنافی چندهمسري بـا حقـوق زن   .1
دنبـال   بـه  همسران بعدي است. چندهمسري مردان، خطر تضییع حقـوق همسـر اول را  

. معطـوف بـه همسـر دوم خواهـد شـد      ،طبیعی بخشی از توجـه مـرد  طور  به دارد؛ زیرا
کنـد، همسـر اول اقـدام او را تحقیـري      وقتی مرد همسر دیگري اختیار می دیگر ازسوي

همسـر اول   يازدواج مجدد مرد، آزار و ایـذا دلیل  همین بهکند و  خود تلقی می نسبت به
مـثالً   کنـد؛ آید. چندهمسري ممکن است براي همسر دوم نیز مشکل ایجـاد   شمار می به

دانـد قـرار اسـت زن     وي نمی کند، میکه مرد، تأهل خود را از همسر دوم پنهان  هنگامی
از ازدواج با مرد متأهل خـودداري   ،شد ر مطلع میبسا اگ سوم یا چهارم باشد و چه ،دوم
  کرد. می

حفـظ و   مسـئله  ،چالش دیگر چندهمسري :تنافی چندهمسري با استحکام خانواده .2
بقاي خانواده است. در فرهنگ بسیاري از جوامع ازجمله ایرانیان، چندهمسري تهدیدي 

بـه زنـدگی مـرد،     گـردد؛ زیـرا معمـوالً ورود زن دوم    براي کیان خانواده محسوب مـی 
هاي آن  دنبال دارد که فرزندان نیز از آسیب هاي فراوانی در روابط خانوادگی وي به تنش

هاي زندگی زن اول، آشیانه خود را بنا  مصون نیستند. درحقیقت زن دوم بر روي ویرانه
کنـد و همسـر    مـی  اقدام پنهانی به ازدواج مجددطور  به ویژه آنکه معموالً مرد کند؛ به می

داند. این وضعیت بـه سسـتی روابـط همسـري      را نافی اصل وفاداري می ياول اقدام و
  شود. گردد و یکی از علل طالق در وضعیت کنونی محسوب می منجر می

حقوقی متعددي شـکل گرفتـه   ـ   رویکردهاي فقهی ،هاي مزبور در واکنش به چالش
هـاي   مدیریت آسیبتالشی براي تأمین اهداف مذکور یا  درحقیقتاست و هر رویکرد 

شرط توانـایی مـرد    به» تجویز« ،مزبور است. رویکرد غالب فقهاي عظام به چندهمسري
 .یکسـان نیسـت   ،مشروعیت چندهمسري بارهفقها در يورزي است. البته آرا در عدالت
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. داننـد  مـی نیـز آن را مبـاح    برخیآن را مکروه و  يگروه دیگر ،گروهی آن را مستحب
دالیل متعددي براي  ،کرده» تحریم«نواندیشان دینی چندهمسري را درمقابل، گروهی از 

اند ضمن دفاع  و کوشیده اند اي درپیش گرفته میان بعضی راه میانه اند. دراین آن ذکر کرده
از  ؛از مشروعیت چندهمسري، براي پیشگیري از برخی پیامدهاي آن راه حل ارائه دهند

  اند. کردهچندهمسري تعبیر » تحدید«این رویکرد به 
چندهمسـري   »تحدید«و  »تحریم«، »تجویز«مجموعاً سه رویکرد تحقیق پیش رو در 

  بررسی و ارزیابی خواهد شد.

  . تجویز چندهمسري1
 شـده اسـت،  فقهاي مسلمان نوعاً چندهمسري را با شرایطی که در قرآن کریم بیـان  

 رو ازایـن ؛ مشـروعیت چندهمسـري متفـاوت اسـت    دربـاره  دانند. دیدگاه آنان  مجاز می
و سـپس راهکـار   خـواهیم کـرد   هاي مشـروعیت چندهمسـري را تبیـین     نخست نظریه

  هاي آن ارزیابی خواهد شد. مدیریت آسیب

  جواز چندهمسريدرباره هاي فقهی  . نظریه1ـ1
مشروعیت چندهمسـري یکسـان نیسـت. بعضـی آن را      دربارهآراي فقهاي مسلمان 

 مسـئله احه چندهمسري نیز قول سـومی در  اند. اب مستحب و بعضی دیگر مکروه شمرده
ی بهـاي فقهـی موجـود و ادلـه آن بررسـی و ارزیـا       نظریهدرذیل،  که گردد محسوب می
  خواهد شد.

  . نظریه استحباب1ـ1ـ1
 (ر.ك:انــد  گروهــی از فقهــا چندهمســري را ماننــد اصــل نکــاح مســتحب شــمرده

نویسـد:   می ،نکاح از بیان استحباب اصل پس). صاحب عروه 311، ص1392نیا،  هدایت
 »گردد، بلکه تعـدد نیـز مسـتحب اسـت     ظاهراً استحباب با اختیار یک همسر زایل نمی«

بـر ایـن    الـوثقی  ةعـرو نویسـان   ). جمعی از تعلیقه797، ص2 ج ،1409(طباطبایی یزدي، 
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)؛ 676، ص2 ج تــا]، [بــی همــو، /748، ص2 ، ج1428 ،همـو اي ندارنــد ( حاشــیه مسـئله 
آورد. بـراي اثبـات اسـتحباب    شمار  بهتوان آنان را موافق نظر صاحب عروه  بنابراین می

  از دالیل متعددي استفاده شده است: ،چندهمسري
آنجـا کـه    ؛شـود  به آیه سوم سوره مبارکه نساء استدالل مـی باره  دراین :قرآن کریمـ 

 كبـا زنـان پـا   : ... ... ربـع  ثُلَـثَ و  مثْنَـى و  اءلنِّسٱفانکحوا ما طَاب لَکُم منَ  ...«فرموده است: 
. دلیـل صـاحب عـروه بـر اسـتحباب تعـدد       ...» ا چهار همسریا سه ید، دو ییازدواج نما

استدالل به ایـن   چگونگی). 797، ص2 ج ،1409، همور.ك: است ( مذکورزوجات، آیه 
آن مطلق بیان شده اسـت  در » حواکفَانْ«آیه بر استحباب تعدد زوجات آن است که فعل 

سبزوارى، گردد ( م و موقت نیز میئبلکه ازدواج دا ،هاي بعدي و اطالق آن شامل ازدواج
  ).8، ص24، ج1413
نیز بر استحباب چندهمسـري اسـتدالل شـده     سنّت اهل بیت :اهل بیت سنّتـ 

فرزنـدآوري  منظور  ). روایاتی در ترغیب به ازدواج به35، ص29 ج تا]، [بی است (نجفی،
کـه   صـادق از امام  سنان بن عبداهللامانند روایت  ؛و تربیت نسل توحیدي وارد شده است

  فرموده است:
برادرش را دیـد، از وي پرسـید: بـرادر! چگونـه توانسـتی بعـد از مـن         یوسفچون 

همسري اختیار کنی؟ برادرش پاسخ داد: پـدرم بـه مـن فرمـان داد کـه اگـر توانسـتی،        
خـدا را سـتایش کننـد    کـه  تا براي تو فرزندانی باشـد روي زمـین    همسري اختیار کن

  .)329، ص5 ، ج1365 ،ینی(کل
بـر   ،اح داردکـ ه داللت بر اسـتحباب اصـل ن  ک گونه همان روایاتن یااند  گفته برخی

افـزون بـر    .)20، ص1 ، ج1419 ،یزنجـان  يریشـب ( نـد ک ز داللـت مـى  یاستحباب تعدد ن
ر.ك: داللــت دارد ( چندهمســري رســول خــدابــر کــریم روایــات، آیــاتی از قــرآن 

) و 354، ص1 جب، ، 1413بغـدادي،   عکبـري ر.ك: ( علی). همچنین امام 32 احزاب:
 یک..) بیش از یک همسر و از هر.و 155، 135، 20ص، ص2همان، جر.ك: (دیگر امامان 

ط چندهمسري چیـزي بـیش از اباحـه اسـتنبا     مسئلهاند. از سیره آنان در  فرزندانی داشته
  ).20، ص1 ، ج1419 ،یزنجان يریشبگردد ( می
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  نظریه کراهت .1ـ1ـ2
 طوسـی شمارند. از عبارت شیخ  کم ،برعکس نظریه استحباب، مدافعان نظریه کراهت

نویسـد:   مـی دانـد. او   مسـري را مرجـوح و مکـروه مـی    آید که وي چنده برمی گونه این
بـه آن   ،متعـدد را نـدارد  داند توان ایفاي وظایف همسـران   مستحب است کسی که می«

شـود جمیـع فقهـا     ). ایشان سپس مـدعی مـی  111، ص5 ج ،1407(طوسی،  »اقدام نکند
(همان). هرچند صاحب جواهر قول شـیخ   »اکتفا به یک همسر مستحب است«اند:  گفته

 ،از آن دفاع کـرده  برخی)، ولی 35، ص29 ج تا]، [بی داند (نجفی، را در غایت ضعف می
  اند: کرده استدالل گونه این

چندهمسري زنان را در معرض دشمنی و کینه و مـردان را در معـرض تـرك قسـط و     
دلیل خـداي   همین به همسري خواهد بود؛ ن موجب تعین تکدهد و همی عدالت قرار می

پس به یـک همسـر بسـنده     ،متعال فرمود: اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید
  ).19، ص29، ج1417کنید (اشتهاردي، 

دردست است. آیـات   هاي متعددي از مشکالت میان همسران رسول خدا گزارش
 چگـونگی سازي بعضی همسران آن حضـرت و   حاشیهدرباره اولیه سوره مبارکه تحریم 

). 269، ص24 ج ،1374مدیریت مشکالت ناشی از آن نازل شده است (مکارم شیرازي، 
و  هـاجر حضـرت   باعـث شـد آن   ابـراهیم همچنین مشکالت میان همسران حضـرت  

). 60ص ،1 ج ،1376آب و علف اسکان دهـد (قمـی،    را در بیابانی بی اسماعیلفرزندش 
طریق اولی  هاند، دیگران ب وقتی پیامبران بزرگ الهی از پیامدهاي چندهمسري مصون نبوده

 بهتر است ترك شود. ،اگر دلیلی آن را اقتضا نکند صورت ایندر ؛گرفتار آن خواهند بود

  نقد و بررسی .1ـ1ـ3
 قابل تشکیک نیست (نجفی، ،ن نیاز دارندباب چندهمسري براي افرادي که بدااستح

)، ولی استحباب آن در شرایط عادي دلیـل قابـل اعتمـادي نـدارد.     35، ص29 ج تا]، [بی
زیـرا   ؛ثبات استحباب تعدد زوجات ناتمام اسـت استدالل به آیه سوم سوره نساء براي ا

فه، یشر هیآدیگر مدلول  عبارت . بهب آنینه ترغ ،صِ تعدد زوجات استیترخ ،هیمدلول آ
ا چهـار زن  یـ ب نسبت بـه دو، سـه   یادى بر چهار همسر است. اگر در مقام ترغینفى ز
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همـه فقهـا و    کـه  درحـالی  ،نه منـع  ،ب خواهد بودیباشد، نسبت به مازاد بر آن نفى ترغ
ـ از ا درنتیجـه  ؛انـد  ردهک دهش از چهار نفر را استفایاح با بکمفسران از آن، منع ن ه یـ ن آی

. )20، ص1 ، ج1419 ،یزنجـان  يریشب( ردک نباطتوان استحباب تعدد زوجات را است نمى
اسـتحباب چندهمسـري نشـان    درباره تردید خود را  ،»ظاهراً«نیز با کلمه  هصاحب عرو

کلی و نسبت به همه طور  به لت روایات مزبور بر استحباب تعدد زوجات. دالداده است
شـود   تنهایی ارزش محسوب نمی ها دشوار است. تکثیر نسل به اشخاص و در همه زمان

روایـات   بنابراین ؛که موحد تربیت شوند هنگامی)، مگر 21، ص29، ج1417(اشتهاردي، 
د    ادیازد سببه کى یها طیاستحباب تعدد را در محمذکور  اثبـات   ،شـود  مـى نسـل موحـ

(شـبیري زنجـانی،    شـوند  ن مىیا ضد دیمنحرف  ،ه اوالدکنى کنه در بالد و اما ،ندک مى
هـاي زنـدگی    دوره یو در تمام رمستمطور  به نیز سیره اهل بیت .)20، ص1، ج1419

 ،زنـده بـود   خدیجـه حضرت که  زمانیتا  مثالً رسول خدا ؛بر چندهمسري نبوده است
 ،زنـده بـود   زهـرا حضرت که  زمانیتا  علیسر دیگري اختیار نکرد. همچنین امام هم

  همسري اختیار نکرد.
نیـز از قـوت الزم برخـوردار     شـود  مـی ادله کراهت چندهمسري بیان  عنوان بهآنچه 

نیست. قرآن کریم مشروعیت چندهمسري را به رفتار عادالنـه میـان همسـران محـدود     
ازدواج مجدد مشروع نیسـت و   ،ورزي با بیم عدم قدرت بر عدالت درنتیجه ؛کرده است

ایجاد زمینه کینه و دشمنی در  دیگر . ازسويشمردن آن وجهی ندارد مکروه صورت دراین
 هریـک ند کـه بـاوجود   ا منکراتی ،بلکه قراردادن خانواده درمعرض سستی و زوال ،زنان

جه داشت این امـور جهـات   چندهمسري امري مرجوح خواهد شد. باوجوداین باید تو
 اکنونولی بحث ما  ،گردد ثانوي است و حکم ناشی از آن نیز حکم ثانوي محسوب می

  نظر از عناوین یا جهات ثانوي است. در بیان حکم نفسی یا اولیه چندهمسري، صرف
دارد کـه  نیـاز  به دلیل قابل اعتمـاد   ،همسري ترجیح چندهمسري یا تک اساس براین

رسد حکم نفسی یـا اولـی چندهمسـري     نظر می ده است. بهارائه نش سوي مدافعان آناز
و تحـت تـأثیر جهـات    گونـاگون  احکام در شرایط  دیگراباحه است و این حکم مانند 

  کند. ثانوي تغییر می
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  شرایط جواز چندهمسري .1ـ2
اشاره شد که مشروعیت چندهمسري نیاز فردي بعضی مردان و نیز گروهـی  تر  پیش

ممکـن اسـت حقـوق همسـران را      بـاوجوداین نـد.  ک یا بیوه را تأمین مـی از زنان مطلقه 
ایـن اسـت کـه بـراي      مسـئله قرار دهد و عدالت نقـض گـردد. اکنـون    درمعرض خطر 

شـرایط  درادامـه   ،. بـراي تبیـین مطلـب   هستچه راه حلی  ،پیشگیري از این مشکالت
  گردد. چندهمسري بررسی و ارزیابی می

  اشتراط عدالت .1ـ2ـ1
ورزي میان همسران  مشروط به توانایی وي در عدالت ،شوهر در چندهمسرياختیار 

ندهمسري ذکر شـده اسـت. در   چترین دلیل قرآنی  در مهم آشکاراشده است. این شرط 
  قسمتی از آیه سوم سوره نساء آمده است:

د یترسـ  اگـر مـى  : تَعولُـوا  أَالَّ نَـى أَد لـک أَو ما ملَکت أَیمانُکم ذ فَإِنْ خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَوحدةً
ـ د یریهمسر بگ یکد، تنها ینکت نیعدالت را رعا ـ کـ ا از زنـانى  ی ـ یآنها که مال بهـره  د ی

  .استاز ظلم و ستم بهتر براي جلوگیري ار، کن یا بجویید؛
اگر مردي قادر نیست عدالت را میان همسران رعایت کنـد یـا از عـدم     اساس براین

کنیـزان   راه یا نیاز جنسـی خـود را از   کندد به یک همسر بسنده اجراي آن بیم دارد، بای
مفهوم حقوقی آن است؛ یعنی مرد باید نفقه  ،تأمین کند. مقصود از عدالت در این بحث

ند و بعضـی را  کو مواقعه رعایت  1همسران را عادالنه تأمین کند و حق آنان را در قسم
 الـف،  ،1413 همـو،  /516صج، ، 1413بر بعضی دیگر ترجیح ندهد (عکبري بغدادي، 

شـود و   ). با فرض رعایـت عـدالت میـان همسـران، حقـی از آنـان ضـایع نمـی        42ص
                                                   

 ایبهره، سهم  يامعن قسم (به کسر قاف) به است. يزیکردن چ از قسمتو قَسم (به فتح قاف) مصدر  .1
 هـا  کردن شـب  قسمت فعلی،). منظور از قسم در بحث 2010ص ،5 ، ج1410 ،ياست (جوهر بینص
از  توتـه ی. بدنـ ک توتـه یاز قسم آن است که مرد شب را نزد همسرش ب قّنیهمسران است. قدر مت انمی
مقصود از  رو نی)؛ ازا151، ص1412 ،یو پناهگاه انسان در شب است (راغب اصفهان او آن مأو تیب
 ایـ اسـت   یکـاف  توتـه یب ایـ آ کـه بـاره   ایـن اسـت. در  دنیمنزل همسر گذران ای تیشب را در ب توته،یب

 شـده اسـت   یخـود بررسـ   يبحـث وجـود دارد کـه درجـا     ،الزم اسـت  زیـ برآن مضـاجعت ن  وهعال
  .)122، ص1397نیا،  هدایت ك:ر.(



  کردهایها و رو در قرآن؛ چالش يچندهمسر  
75

 

زیـرا رفتـار    ؛)42ص الـف،  ،1413، همـو همسر اول حق اعتراض ندارد ( صورت دراین
  مسر داشته است.یک ه فقطاست که  زمانیشوهر با او مانند 

قابـل انکـار نیسـت.     ،هـاي چندهمسـري   تأثیر شرط عدالت در پیشگیري از آسـیب 
کـه درذیـل بـدان     گو استو بحث و گفت محلحال مفهوم عدالت و راه احراز آن  بااین

  خواهیم پرداخت:
ایـن   ؟نخستین مطلب قابل بحث آنکه مقصـود از عـدالت میـان همسـران چیسـت     

هاسـت   رعایـت اسـتحقاق  معنـاي   بـه گـاهی   ،که عدالت دشو میمطرح  رو پرسش ازاین
ــا ــري،  /371ص، 1، ج1417ی، ی(طباطبـ ــري،  /120، ص1429منتظـ ، 1، ج1374مطهـ

است که در پاسخ پرسشی از  ابیطالب بن علیاز سخن امام برگرفته ). این تعریف 80ص
 »دهـد  مـى  قـرار  خود جاى در را زیهرچ عدالت :مواضعها الْأُمور یضَع الْعدلُ « عدل فرمود:

مساوات است (راغـب   ،). در برخی موارد منظور از عدالت495، ص]تا بی[رضی،  سید(
تسویه میان همسران باشد، اجراي آن  ،). اگر مقصود از عدالت551، ص1412اصفهانی، 
هاي خود را  تواند نفقه همسران را یکسان پرداخت کند و شب زیرا مرد می ؛آسان است

ها باشد،  رعایت استحقاق ،ولی اگر مقصود از عدالت ،برابر تقسیم نمایدطور  به میان آنان
تشخیص آن نیز کار آسانی نیست.  بوده،کار دشواري است؛ زیرا حق اشخاص متفاوت 

ـ   نفقه زوجه در فقه اسالمی متناسـب بـا شـأن او تعیـین مـی      ، 2 ج ،1408ی، گـردد (حلّ
اسـتحقاق همسـران در نفقـه    دلیـل   همـین  بـه  و )215، ص2ج تا]، [بی خمینی، /293ص

مبهم است. اگر مردي  اي تااندازه مسئله ،یکسان نخواهد بود. درمورد حق قسم همسران
و  کنـد چهار همسر دارد، بر او الزم است هرشب نـزد یکـی از همسـران خـود بیتوتـه      

نـان  از آ هریـک ولی اگر دو یا سه همسر دارد، نزد  شود، ترتیب عدالت رعایت می بدین
توانـد آن را   خود اوست و اگر بخواهد می مانده از آنِ هاي باقی ماند و شب یک شب می

). در توجیـه ایـن   303، ص2ج تـا]،  [بـی  به یکی از همسران اختصاص دهـد (خمینـی،  
مفهوم حقوقی آن است. باتوجه به اینکه مـرد   ،توان گفت مقصود از عدالت وضعیت می

مانـده و اختصـاص    هاي باقی شبدرباره میم او حق همسران را رعایت کرده است، تص
ترجیح بعضی همسـران بـر    باوجوداین .نافی اصل عدالت نیست ،آن به بعضی همسران



76
 نیا اهللا هدایت فرج  

علیـه  را ورزي میان همسران و اقـدام آنـان    حسادت و کینه شکل مذکور، بعضی دیگر به
  خواهد داشت.دنبال  بهیکدیگر یا علیه شوهر 

احـراز آن اسـت. چگونـه توانـایی مـرد در       یچگـونگ  ،مطلب دوم در بحث عدالت
گـردد؟ آیـا تشـخیص خـود مـرد و ادعـاي او        برقراري عدالت میان همسران احراز می

بینانه یا با سوء استفاده  بسا مردانی که خوش چه صورت دراینکند؟  کفایت می باره ایندر
نکـه بـر اسـاس    ویـژه آ  . بـه کنند اقدام میاز آیه مزبور به اختیار همسر یا همسران دیگر 

و لزوم رعایت عدالت » چهار«تفسیري از آیه مورد بررسی، حصر عدد همسران در عدد 
نکاح منقطع از این احکام مستثناست (مکی عاملی،  بوده، مربوط مئبه نکاح دا ،میان آنان

، 5 ج ،1410قرار گرفت (عـاملی،   برخیمورد انتقاد  مسئله). هرچند این 179ص ،1410
راه بـراي   صـورت  درایـن )؛ 207انـد (همـان، ص   ا دادهمشهور به آن فتـو )، ولی 206ص

مـی و بـه هـر    ئتواند تا چهار همسـر دا  که مرد می معنا ؛ بدیندورزدن شریعت باز است
موارد راهی براي پیشگیري از  گونه تعداد که بخواهد همسران موقت داشته باشد. در این

وقـوع  درصـورت  اینکـه  انجـام داد   تـوان  و نهایت کاري که می نیستستم به همسران 
ورود نماید. پس از این  ،ازدواج و اعتراض همسران، حاکم شرعی براي رفع یا دفع ستم

  راه حلی اندیشیده شده است. مسئلهخواهیم گفت که در حقوق خانواده ایران براي این 

  محدودیت تعداد .1ـ2ـ2
همسـر محـدود شـده    اختیار شوهر در چندهمسري در قرآن کریم به حداکثر چهار 

و نکاح منقطـع   اند دانستهناظر م ئاست. فقهاي عظام، آیه سوم سوره نساء را به نکاح دا
. مبتنی بـر ایـن تفسـیر، اختیـار شـوهر در نکـاح       اند کردهرا از حکم آیه شریفه مستثنی 

. ایـن نظریـه مـورد انتقـاد قـرار      )179، ص1410 ،یى عاملکمغیرمحدود است ( ،منقطع
و  انـد  فقها مستندات روایی آن را مجهول، مرسل یا مقطوع دانسـته  برخیو  است گرفته
 دیگـر  ازسوي 1توان از اطالق آیه دست برداشت. استناد روایات ضعیف نمی اند: به نوشته

                                                   
 مجهولـۀ  أو ضـعیفۀ،  الباب هذا فی غیرها و المذکورة، واألخبار اآلتی، بالدلیل عنه عدل قد األصل ألن: نظر فیه و« .1

 عـاملی، ( »مشکل اإلسالم علماء باقی إجماع و الشریفۀ، لآلیۀ المخالف الحکم هذا مثل فإثبات مقطوعۀ، أو السند،
  ).349، ص7، ج1343 ،/ ر.ك: همان207ـ206ص ،5 ج ،1410
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 نیست وولی مدت خاصی شرط  ،لحاظ فقهی ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است هب
تواند کوتاه یـا طـوالنی    مدت در نکاح منقطع می درنتیجه ؛به توافق طرفین بستگی دارد

 زمـان طوالنی باشد که عادتاّ طـرفین تـا آن    اي اندازه هشده ب حتی اگر مدت تعیین 1باشد.
ایـن احکـام مشـکالتی را     2مانعی ندارد و عقد موقت صحیح اسـت.  ،زنده نخواهند بود

  :دارد و با اصل ثبات خانواده و حقوق زن ناسازگار استدنبال  به
راه سـوء اسـتفاده    گفتـه،  پـیش احکام  :تقلب نسبت به شرع و تخریب مذهب تشیع .1

بعضی مردان و امکان تقلب آنان نسبت به شرع مقدس را باز گذاشته است. ممکن است 
 همچنـین ی اختیـار کنـد.   دائمـ  مردي با سوء استفاده از اختیارات مزبور، چهـار همسـر  

توانـد هـر تعـداد     آیه سوم سوره نساء، مرد مـی باتوجه به خروج نکاح منقطع از احکام 
ملزم باشد عدد چهار و شـرط  آنکه  یعقد موقت همسرانی را تزویج نماید؛ ب اب ،بخواهد

، زنـانی  دائم منظور فرار از الزامات شرعی ازدواج تواند به . مرد میکندعدالت را رعایت 
تعیـین کنـد.    ــ  سـال  99مثالً  ـتزویج نماید و مدت نکاح را طوالنی  به عقد موقت را 

وهن مـذهب و سسـتی کیـان خـانواده خواهـد بـود        سبب یوضعیتچنین روشن است 
  ).https://makarem.ir، مندرج در 1438(مکارم شیرازي، 

باتوجه به احکامی که چندهمسري  :تضییع حقوق زن و تشدید اختالف در خانواده .2
زیرا  ؛دهد ع قرار مییبلکه حقوق همسران را درمعرض تضی ،د، حقوق همسر اولذکر ش

بنـد   قادر نخواهد بود به حقوق آنان پاينوعاً کند،  مردي که همسران متعددي اختیار می
  نقل شده است که فرمود: صادقباشد. از امام 

هرکس تعدادي از زنان را نزد  یه:علَ فَالْإِثْم ء شَی منْهنَّ فَزَنَى لَاینْکح ما النِّساء منَ جمع منْ
خود نگاه دارد و نتواند به نیازهاي آنان پاسخ بگوید، و یکی از آنان مرتکب گناه شود، 

  3).14ص ،20، ج1409پس گناه زن بر عهده اوست (حرّ عاملی، 
                                                   

ـ ( »قصـر  أو طـال  إلیهمـا  األجـل  تقدیر و دائماً انعقد یذکره لم ولو المتعۀ عقد فی شرط فهو« .1  ،2ج ،1408 ی،حلّ
  ).290ص ،2 ج ،تا] [بی ك: خمینی،ر. /249ص

، إلیه بقائهما عدم عادة یعلم بحیث طویل وقت إلى جعاله فلو« .2 1413 عاملی،» (المانع عدم و للعموم، صح، 
 ).449ص ،7 ج

  عنوان مؤید ذکر شده است. به فقطروایت مرسله است و  .3

https://makarem.ir
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هـاي فراوانـی در روابـط     در جامعه ما معموالً ورود زن دوم به زنـدگی مـرد، تـنش   
 درحقیقـت هاي آن مصون نیسـتند.   دارد که فرزندان نیز از آسیبدنبال  بهخانوادگی وي 

نماید. این وضعیت بـه   هاي زندگی زن اول آشیانه خود را بنا می زن دوم بر روي ویرانه
گردد و یکی از علل طالق در وضـعیت کنـونی اسـت.     سستی روابط همسري منجر می

، 1407متعه نهی شـده اسـت (کلینـی،     دلیل در بعضی روایات از اصرار بر همین شاید به
  1).453ص ،5 ج

  . تحریم چندهمسري2
اي نـدارد و در   شـده  مـدافع شـناخته   ،رویکرد تحریم چندهمسري در فقـه اسـالمی  

اند. این نظریـه بـا هـدف ارائـه      هاي اخیر بعضی نواندیشان دینی آن را مطرح کرده سال
منظر  مطرح شده است. ازاین تفسیر امروزي و همسو با رویکرد برابري در حقوق غرب

ادلـه  کوشـند   مـی دلیـل   همـین  شود و به چندهمسري مردان ناقض حقوق زن شمرده می
هاي تحـریم اشـاره    به نظریه ذیلچالش کشیده شود. در  به کریم مشروعیت آن در قرآن

  گردد. میو ادله آن ارزیابی  شود می

  ورزي عدم امکان عدالت .2ـ1
است و اشتراط چندهمسري  ممکنغیر ،یان همسرانمدعی شدند که عدالت مبرخی 

. آنـان عـدم جـواز    باشـد  مینوعی تحریم آن به روش غیرمستقیم  به ،به شرط غیرمقدور
ننـد. در  ک سوره نسـاء اسـتنباط مـی    129جمع میان آیات سوم و  راهتعدد زوجات را از 

را رعایـت   عـدالت  بیم آن داریـد کـه   اگر و«قسمتی از آیه سوم سوره نساء آمده است: 
  آمده است: نیز همین سوره 129در قسمتی از آیه  .»کنید اختیار همسر یک تنها نکنید،

وا لَنْ ویعتَطلُوا أَنْ تَسدینَ تَعب اءالنِّس لَوو تُمرَصیلُوا فَالَ حیلِ کلَّ تَما الْموهلَّقَۀِ فَتَذَرعکالْم إِنْ و 

                                                   
نَا عنْ سهلِ« .1 بوالْحسنِشَمونٍ قَالَ:  بن الْحسنِ بن زِیاد عنْ محمد بن عدةٌ منْ أَصحابِ الیه لَا  کتَب أَ وضِ معإِلَى ب

لحوا علَى ـ     تُ ب رِکم فَیکفُـرْنَ و یتَ ائـ لُوا بِها عنْ فُرُشکم و حرَ غ تَ لَا تَشْ نَّۀِ فَ ۀُ السقَام لَیکم إِ ا عنَّم عۀِ إِ تْ الْم رَّینَ و
نُونَا ع   .»یدعینَ علَى الْآمرِ بِذَلک و یلْ
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 رفتـار  عـدالت  بـه  زنان میان نتوانید هرگز شما رحیماً: غَفُوراً کانَ اللَّه فَإِنَّ تَتَّقُوا و تُصلحوا
  . ... باشید درستی و عدل بر حریص و راغب هرچند ؛کنید

  اند: نوشتهگفته  پیشآیات درباره  برخی
 نموده همسران میان عدالت رعایت به مشروط را همسر یک از بیش داشتن نخست آیه

 باتوجـه بـه  دانـد.   غیرممکن مـی  را زنان نمیا عدالت رعایت آیه دوم، که درحالی ،است
ظـاهري میـان اصـل عـدالت و      تعارض است، بنیادین اصول از اسالم در اینکه عدالت

اصـل   پاسداشـت  بـراي  دیگـر  عبارت بهگردد.  نفع عدالت رفع می به ،حکم چندهمسري
  1).293ـ287، ص1999 د،یابوزداریم ( چندهمسري دست برمی از حکم عدالت،

شود، میـان دو آیـه مزبـور تعارضـی وجـود نـدارد و        به شرحی که درادامه بیان می
  استدالل مذکور نادرست است:

نیسـت؛ زیـرا ایـن مرتبـه از     » عـدالت حقیقـی  « ،از عدالت میان همسران قصودم .1
 129و از نوع تکلیف به غیرمقدور است. بخش نخست آیه  یستمقدور کسی ن ،عدالت

ـ  تَعـدلُوا  أَنْ عوایتَسـتَط  لَـنْ  و«فرموده است:  اوره نساء با اشاره به این معنس نَیب  ـاءالنِّس  لَـوو 
تُمرَصباشـید  آن حریص بر هرچند ؛کنید رفتار عدالت به زنان میان نتوانید هرگز شما :ح« .

یـا عرفـی اسـت. در بخـش دوم آیـه      » عدالت تقریبی« ،مقصود از عدالت میان همسران
  آمده است: ابا اشاره به این معن مذکور

                                                   
: سدینو یم ي. وکنداثبات  يگرید شکل را به يچندهمسر تیعدم مشروعکوشد  می نیهمچن سندهیون .1

در آن مطرح شد، نخست ازدواج با چنـد زن آزاد و سـپس    يسوم سوره نساء که چندهمسر هیدر آ
انُکم   أَو ... فَانْکحوا ما طَاب لَکم منَ النِّساء ...«مطرح شده است:  زیازدواج با زنان کن أَیمـ لَکـتا مانیـ م». م 

نکـاح بـا    یاگر زمـان  لیدل نیهم رابطه وجود دارد و به هیآ نیدر ا زیازدواج با چند زن آزاد و چند کن
 یمنتفـ  لیـ دل نیهمـ  بـه  زیـ ن يشد، چندهمسـر  یمنتف یعموم یو آگاه یتحوالت اجتماع لیدل به زیکن

 یمزبور ارتباط هیدر آ يزیو چندکن یچندزن انیسست است و م زیاستدالل ن نی). اهمانخواهد شد (
از  یکـ ی يندارد اگر موضوع اجـرا  یلیند؛ دلا ياحکام متعدد نیکه مب یاتیو روا اتیبسا آ چه. نیست
قتـل   يبـرا  میقرآن کر اتیآ یدر بعض مثالً ؛اجرا باشد رقابلیغ زیاحکام آن ن دیگررفت،  میانآنها از

شـده اسـت:    ینیب شیکفاره پ گونه سه ،)4ـ3مجادله: ر.ك: ر (ظهار همس ای) 92نساء: ر.ك: ( رعمدیغ
 حاضـر، در زمـان   دیگـر  . ازسوي»برده کیآزادکردن «و  »شصت روز روزه« ،»نیاطعام شصت مسک«

و  ستیآزادکردن ن يبرا يا برده یآن است که وقت دیابوز. الزمه استدالل نیستآزادکردن  يبرا يا برده
ـ  نیاطعـام مسـاک   یعنی گریدو بخش د ابد،ی یاجرا نم يبرا یموضوع هیبخش آ نیا  زیـ ن يدار روزه ای

 مشمول مرور زمان گردد!
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ـ  یتماپس  :الْمعلَّقَۀِک فَتَذَروها لِیالْم لَّک لُوایتَم فَالَ طـرف   یـک لـى متوجـه   ک هل خـود را ب
(طباطبایی، د! یدرآور ،ه شوهرش را از دست دادهکصورت زنى  هگرى را بیه دکد ینساز

  ).102، ص5ج، 1417
بخـش نخسـت آیـه     ،کنندگان ترتیب میان دو آیه مزبور تعارضی نیست. اشکال بدین

دلیل این آیـه را بـا    همین به ؛اند و بخش دوم آن را رها کرده اند سوره نساء را گرفته 129
  اند. سوره معارض دیدههمان آیه سوم 

احساسـات و محبـت    ،از عدالت میان همسران، توزیع عادالنـه عواطـف   قصودم .2
عـدالت   ،از آن نیست، بلکه هـدف قلبی میان همسران نیست؛ زیرا این کار مقدور کسی 

  :ظاهري و حقوقی است. در منابع روایی آمده است
. دارد وجـود  تناقضاتى شما قرآن در: گفت او به و ردک برخورد هشام با العوجاء بىا ابن
د: براي این یگو مى هشام. کرد اشاره نساء سوره 129 و سوم آیات تناقض به سپس وي

 حضـرت  دم.یرسـ  صـادق امام  و خدمت شدم مشرف نهیمد به نداشتم.پاسخی  شبهه
 عمـره؟  وقـت  نـه  و اسـت  حـج  هنگام نه آمدى؟ االن هکاست  شده چه !هشام: فرمود

ـ  در تناقضـى : فرمـود  حضرت ردم.ک نقلایشان  براى را انیجر  منظـور از  ؛سـت ین ارک
مـودت اسـت.    ،مقصود از عدالت در آیه دوم که درحالینفقه است،  ،اول هیآ در عدالت
 تـو  پاسخ متعلق بـه  نیا: دیگو مى او و برد مى العوجاء بىا ابن براى را پاسخ هشام سپس

  .)362ص ،5 ج ،1365 ست (کلینی،ین
اسـت  » حقـوقى  عـدالت « ،بر اساس این روایت، مقصود از عدالت در آیـه نخسـت  

 در تـأمین نفقـه   توانند مردان مى اگر هک معنا نیبد )؛16، ص1، ج1419(شبیري زنجانی، 
 ،رنـد یبگ زن چهـار  تـا  مجازنـد  ،به نیازهاي او اقدام مناسب انجام دهند دگىیو رس زن

عدالت اگرچه است. » تمایالت قلبی«منظور از عدالت در آیه دوم، عدالت در  که درحالی
  حقوقی دشوار است، ولی نامقدور نیست.

 مسـئله در کـریم  د، ادعـاي تعـارض میـان دو آیـه قـرآن      شـ آنچـه بیـان    باتوجه به
شـرط رعایـت عـدالت     نادرست اسـت و چندهمسـري بـه    ،ورزي میان همسران عدالت

کـه   گونـه  مشـروع اسـت. اگـر ـ آن    کـریم  ازنظر قرآن  ،تقریبی یا حقوقی میان همسران
رمستقیم حـرام کـرده باشـد،    روش غی قرآن کریم تعدد زوجات را بهـ  تر اشاره شد پیش
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اند؟ آیا آنان به عدم  و گروهی از اصحاب او بیش از یک همسر داشته چرا خود پیامبر
 اند؟ آگاه نبودهکریم جواز چندهمسري در قرآن 

  شماري چندهمسري ثانوي .2ـ2
انـد   اند. آنان مدعی شـده  به روش دیگري حرمت چندهمسري را نتیجه گرفته برخی

هـاي فـردي یـا     ثانوي و ویژه شرایط خاص و ضرورت یحکم ،مچندهمسري در اسال
شـریعت اسـالمی امـا بـه تعـدد      «آمده است: باره  ایناجتماعی است. در بعضی منابع در

» نگـرد  مثابه یـک حکـم ثانویـه در زنـدگی فـردي و جمعـی مسـلمانان مـی         زوجات به
ه یمنان توصـ ؤرا به م يهمسر قرآن تک«اند:  نوشته همچنین). 287، ص1382 پور، مکی(ح

ـ  عنـوان  بـه  فقط ـ  اند پنداشته یبرخ آنچه بر خالف ـ  در آن زوجات تعدد و کند یم  کی
ي این سخن آن اسـت کـه   ا). معن290(همان، ص» است فهم قابل و مطرح يثانو حکم

  شود. در شرایط ضروري مشروع می فقطحرام و  ،تعدد زوجات در شرایط عادي
بـر مبنـاي همـین قرائـت از     ، 1353یت خـانواده مصـوب   قانون حما 16ه مادظاهراً 

  آمده است: مذکور چندهمسري تنظیم شده است. در قانون
ـ مگـر در مـوارد ز   ،ار کنـد یهمسر دوم اخت ،تواند با داشتن زن یمرد نم ت یرضـا  .1ر: ی

ن زن یعـدم تمکـ   .3 ؛ییف زناشویوظا يفایعدم قدرت همسر اول به ا .2 ؛همسر اول
  . ...؛ از شوهر
و مطـابق آن  تفاوت قائل شـده اسـت   ن موارد ضروري و غیرضروري میااین قانون 

صورت رضایت  تواند همسر دیگري اختیار نماید؛ درغیراین شوهر در موارد ضروري می
  همسر اول الزم است.

از متن آیـه   که اشاره شود همقدمعنوان  بهبراي تبیین مطلب و ارزیابی آن الزم است 
تأمین نیازهاي گروهـی   ،آید که یکی از مبانی تشریع چندهمسري برمیگونه  این نظر مد

جویی جنسی از کنیزان مطرح شده است. این  از چندزنی، بهره پس؛ زیرا استاز مردان 
دهـد آیـه شـریفه نیازهـاي جنسـی مـردان را درنظـر داشـته اسـت؛           مطلب نشـان مـی  

رسد. مبنـاي دیگـر    نمیر نظ بهمنطقی  ،صورت معرفی جایگزینی براي چندزنی درغیراین
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سرپرسـت اسـت. بعضـی     سـازي امکـان ازدواج زنـان بـی     فـراهم  ،تشریع چندهمسري
تواند مؤید این مطلب باشـد (طبرسـی،    میمذکور هاي مربوط به شأن نزول آیه  گزارش

  ).10، ص3، ج1372
سرپرسـت   آیه مورد بررسی و نیز جمله نخست آن به کودکـان بـی   قبل و بعدآیات 

دهد آیه شریفه با هدف تأمین نیازهـاي   نی است که نشان میی. این امور قرااستمربوط 
صورت که مردان متأهل بتوانند با دختـران   یندب ؛سرپرست تشریع شده است کودکان بی

آنـان را تحـت تکفـل خـود درآورنـد یـا بـا         راهنند و از این کداده ازدواج  پدر ازدست
داده را تحت سرپرستی خود  دان پدر ازدستفرزن روش نند و بدینکشان ازدواج  مادران

در » نساء«مستلزم آن است که مقصود از واژه  ،از آیه یبرداشت چنینحال  درآورند. بااین
کلمـه نسـاء در آیـه     کـه  درحالیسرپرست باشد،  آیه شریفه خصوص زنان یا دختران بی

 دیگـر  . ازسويکند مناسبت نزول مقید نمی قیدي ندارد و شأن نزول آیه نیز مفاد آن را به
بلکـه   ،سرپرست باشـد  معلوم نیست مقصود آیه، توصیه به ازدواج با دختران یا زنان بی

احتمال ستم به کودکان یتیم و تضییع حقوق آنان، خداوند  دلیل بهبرعکس، ممکن است 
  مردان را از ازدواج با آنان منع و به تزویج زنان آزاد توصیه کرده باشد.

سرپرسـت فـراوان    یا بیهاى فراوان، دخترهاى پدرمرده  اثر جنگبر صدر اسالم در 
آنـان  دربـاره  البته ردند و ک ن دخترها ازدواج مىیاتعدادي از  بودند. گروهی از مردان با

 از ظهور اسالم و اهتمام قرآن کریم و رسول خـدا  پس. کردند مراعات نمىرا عدالت 
قـرآن کـریم   بنـابراین   ؛خوف داشتند آنانازدواج با  بارهدر به رعایت جانب ایتام، مردم

 خطـر عـدم عـدالت در آن نباشـد.    ده است تـا  به ازدواج با زنان آزاد توصیه کرآنان را 
 جاى به سبب اقامه ازباب »تامىیالْ یف تُقْسطُوا اإِنْ خفْتُم أَلّ« مفسران، جمله مطابق بیان برخی

تامى براى شما گوارا نبود، موردى را یاح با کاگر ن« است: شرح بدیني آن او معن مسبب
هرحـال   بـه  .)167ص، 4 ، ج1417 ،ییطباطبـا ( »نـد کل بـروز ن کن مشیه اکد ینکانتخاب 

ند و اصـوالً چـه   ا کدام دسته از زنان ،درستی معلوم نیست مقصود از واژه نساء در آیه به
مطلـب و   تحلیـل دلیـل   همین بهاي میان صدر و ذیل یا شرط و جزا وجود دارد و  رابطه

  ).19، ص29، ج1417تفسیر آیه شریفه دشوار است (اشتهاردي، 
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شـود.   دیـده نمـی  » ضرورت«فلسفه تشریع چندهمسري هرچه باشد، در ادله آن قید 
ن از آن انااگر مشروعیت حکم چندهمسري ویژه موارد خـاص باشـد، الزم بـود مسـلم    

م شـود. میـان حکـم    حکم ثانوي مجاز اعـال  عنوان بهو در موارد ضروري و  شوندنهی 
طولی وجود دارد و رابطه آن ازنوع رابطـه اصـل و استثناسـت.     اي رابطه ،اولی و ثانوي

سـوره   173مانند آیـه   ؛این مطلب با دقت در ادله احکام اولی و ثانوي قابل درك است
  :فرماید میبقره که 

یرِ و ما أُهلَّ بِه لغَیرِ اللَّه فَمنِ اضْطُرَّ غَیـرَ  إِنَّما حرَّم علَیکم الْمیتَۀَ و الدم و لَحم الْخنْزِ
 یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه لَیهع فَالَ إِثْم ادالَ ع اغٍ وكخـو  تنها مردار و خون و گوشت: ب 

ه کـ سـى  ک ؛ده اسـت یبر شما حرام گردان ،رخدا بر آن برده شدیه نام غکو آنچه را 
ـ ز ؛ستیبر او گناهى ن ،ستمگر و متجاوز نباشده ک درصورتى ،ناچار شود را خـدا  ی

  .آمرزنده و مهربان است
 شود؛ میدر این آیه نخست برخی امور تحریم و سپس درحالت ناچاري مجاز اعالم 

ترتیـب اگـر    بـدین  ؛حکم اولی و حلّیت آن ثـانوي اسـت   ،حرمت امور مذکور درنتیجه
مورد  همچون بودري بود، الزم مشروعیت چندهمسري حکم ثانوي و ویژه موارد ضرو

در هـیچ دلیلـی از آیـات و     کـه  درحـالی  ،حکم اولی و ثانوي آن تشریع شود گفته، پیش
  از چندهمسري نهی نشده است. ،روایات

. است عکس چیزي باشد که نویسنده مزبور بیان داشتهررسد مطلب کامالً ب مینظر  به
مشروع  ،حرام و در شرایط ضروري ،مطابق بیان نویسنده، چندهمسري در شرایط عادي

 ،شـرط رعایـت عـدالت    باید گفت چندهمسري در شرایط عادي به که درحالی ،گردد می
 گردد. فردي کـه بـراي حفـظ    واجب یا حرام می ،مباح است و اگر ضرورتی اقتضا کند

باشـد، بـر وي واجـب    مجبـور  بـه ازدواج دوم   ،داشتن دامن از آلـودگی  و دورنگهتقوا 
ـ   /31، ص1415 ،ينصار(اگردد  می ـ  ییطباطبـا  /5، ص3، ج1413 ،یاسـدي حلّ  ،يزدی

براي کسی که بـه ایفـاي    همچنین .)17، ص23، ج1405 ،یبحران /797، ص2ج، 1409
  .دگرد نباشد، چندزنی حرام میقادر ورزي میان همسران  وظایف همسري یا عدالت
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  پنداري حکم چندهمسري موقت .2ـ3
 دیگرآید که حکم چندهمسري مانند  برمیگونه  این نواندیشان دینی رخیاز نوشتار ب

  اند: موقت اسالم است. بعضی نوشتهجزء احکام  ،احکام متفاوت زن و مرد
 يایقضا ،اوالً :مرد دارند هزن نسبت ب یحقوق ضیکه داللت بر تبع یاتیو روا اتیهمه آ
 ،اًیثان ...؛ ندا خاص یمکان ـ یانزم طیاز شرا یحاک یعنی ؛هیقیحق ياینه قضا ،ندا هیخارج

: ، منـدرج در 1393ی (کـدیور،  نـه احکـام ثابـت و دائمـ     ،نـد ا یاحکام موقت و موسم
http://www.kadivar.com(.  

طـالق مـرد، شـهادت دو زن     حقمرد نسبت به زن،  تیقوامنویسنده از همین منظر 
لـزوم نفقـه و    و دختـر نسبت به ارث پسر دو برابر بودن سهم مرد،  کشهادت یمعادل 

چندهمسـري   مسـئله  .آورده است (همان)شمار  بهموقت از احکام را مرد  يازسو هیمهر
بـودن   گیرد. نویسنده در توجیـه موقـت   نیز با همین منطق درشمار احکام موقت قرار می

  نویسد: احکام متفاوت زن و مرد می
ان آن زمـان تـا   . جهـ نیستاسالم  ییحرف نها ،زن و مرد يبر عدم تساو یبتناحکام م

بـه   دنیرسـ  يلـذا شـارع بـرا    ؛را نداشـت  یعدالت مساوات رشیپذ یها بعد آمادگ قرن
را درجهـت ارتقـاي   نخسـت  گـام  گرفت.  شیدرپ یجیتدر يا برنامه ،مطلوب تیوضع

ـ  يرایپـذ  یکـه افکـار عمـوم    یتا زمـان حقوق زن برداشت  گـام دوم شـود. عـدالت     مین
  .(همان) گام دوم است مین ،یمساواتگام اول بود و عدالت  مین یاستحقاق
 ،چندهمسـري مـردان   مسـئله ازجملـه  شماري احکام متفاوت زن و مرد  دلیل موقت

کننـده عـدالت و اخـالق     نیمأتـ حاضر در زمان احکام  نیاگفته نویسنده آن است که  به
 نی. همـ زنـد  میپس را رد انسان معاصر آنها و خ نیستها ارجح  راه حل گریبر د نبوده،
چه اینکـه   ؛ستیاز جنس احکام ثابت ن عاتیتشر نیا نکهیااست بر  یمحکم نهیقرامر، 

  موجه است. یلحاظ عقالن ارجح و به ،یهمواره عادالنه، اخالق یحکم ثابت و دائم
شود، ادعاي نویسنده نادرست و دالیـل   مختصر بیان میطور  بهبه شرحی که درادامه 

  وي صحیح نیست:
ادعایی است که براي  ،متفاوت زن و مرد در حقوق اسالمیشماري احکام  موقت .1

http://www.kadivar.com
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تشـریع  » مقید«یا » موقت«لحاظ زمانی  جز شماري از احکام که به . بهشدآن دلیلی اقامه ن
توان حکمی را که در دلیل آن قیـد زمـانی یـا     ند. چگونه میا مطلقدیگر اند، احکام  شده

موقت شمرد یا از نوع قضایاي  ،است شود و ناسخی نیز براي آن نیامده مکانی دیده نمی
  ).86، ص1389صالحی،  عرب /132، ص1393نیا،  خارجیه دانست (هدایت

 دارد. امام و نیز احکام آن تصریح اصل شریعت بودن فرازمانی بر متعددي روایات .2
: عفَـاء لشَـرَائعه  لَا انْقطَاع لمدته و لَا «ناپذیري مدت شریعت اسالم فرمود:  درباره پایان علی

 امام .)233، ص]تا بی[(سید رضی، » گردد هاي آن کهنه نمی شود و راه نمی تمام آن مدت
براي همیشه تا روز قیامت حالل است و حـرام او نیـز    محمدحالل «: فرمود صادق

» براي همیشه تا روز قیامت حرام است؛ غیر آن نخواهـد بـود و غیـر آن نخواهـد آمـد     
تا  محمدشریعت «نیز نقل شده است که فرمود:  رضا). از امام 58، ص1365(کلینی، 

حرّ عاملی، ( »گردد و پیامبري پس از او تا روز قیامت نخواهد آمد روز قیامت نسخ نمی
 هـا اسـتناد روایـات مزبـور و روایـات دیگـري کـه از نقـل آن        ). به338، ص28، ج1409

، 51، ج1404مجلسـی،   /80، ص2، ج1378بابویـه قمـی،    ابـن  (ر.ك: شود میخودداري 
، 1421خمینی، ر.ك: اند ( )، فقهاي عظام به جاودانگی احکام اسالم تصریح کرده100ص
  ).623و  619ص، ص2 ج

ر احکـام متفـاوت   دیگگروهی از نواندیشان حکم چندهمسري و سبب شد آنچه  .3
تی، تاریخی یا خارجیه و آنها را موقّمربوط بدانند را به گذشته کریم زن و مرد در قرآن 

آورند، ادعاي مغایرت آنها با اصل مساوات است. ارزیابی احکام حقوقی اسالم شمار  به
 آشـکارا منطق قابل قبولی نـدارد؛ زیـرا قـرآن کـریم      ،با مالك مساوات در حقوق غرب

» قُــوم النَّــاس بِالْقســطیل«هـدف تشــریع احکــام اســالم را قســط و عـدل شــمرده اســت:   
 دیگر . ازسوي»... و إِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْسطُوا«). در آغاز آیه نیز سخن از قسط است: 25 (حدید:

عدالت تناسبی در معناي  بهاز مفهوم حقیقی خود دور و  ،اصل مساوات در حقوق غرب
اصل مساوات با اصل تبعیض مثبت  ،حقوق اسالمی نزدیک شده است. در حقوق غرب

هـاي   برخـی تفـاوت   راه گردد و ازایـن  تکمیل می )Positive Discrimination(یا موجه 
 هیاعالم 25ماده  مانند ؛شود توجیه میگوناگون هاي  اقتضاي شرایط و موقعیت حقوقی به
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  :که در قسمتی از آن آمده است حقوق بشر یجهان
ان کـ ودکمند شـوند.   بهره یو مراقبت مخصوص کمکان حق دارند از کودکمادران و  ...

نـوع   یکه همه از کا آمده باشند، حق دارند یدن بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بهچه 
  .برخوردار شوند یت اجتماعیحما

ه شـمرده       ،مـادران و کودکـان   يبرا یتیوضع مقررات حما تبعـیض مثبـت یـا موجـ
همان عدالت تناسبی در حقوق اسالمی مسئله نیست. این اصل مساوات  ریمغاشود و  می

  تجربه دریافته است. حقوق مدرن آن را بهاست که 
شود که نقد قواعد حقـوق اسـالمی و نفـی آن بـا معیـار       معلوم می ،از آنچه گذشت

هاي حقوقی موجود  را تغییر داد و پرسید آیا تفاوت مسئلهمساوات نسنجیده است. باید 
یح تفصـیل توضـ   بـه  يدر نوشتار دیگر ؟ نویسندهموجه است یا خیر ،در حقوق اسالمی

از مبـانی   ،شده در حقوق زن و مـرد در قـرآن کـریم    بینی هاي پیش داده است که تفاوت
شـناختی) زن و مـرد،    شـناختی و روان  اقتضائات طبیعی (زیست ؛کند متعددي پیروي می

سه مبناي مهم تفاوت در حقوق زن و مـرد   ،وارگی حقوقی اهداف تربیتی اسالم و نظام
). حکم چندهمسري نیـز مبـانی خاصـی دارد کـه     50، ص1393نیا،  هدایت (ر.ك:است 
  تر اشاره شد. پیش

  . تحدید چندهمسري3
پذیرد، ولی براي پیشگیري از پیامدهاي  مشروعیت چندهمسري را می ،رویکرد سوم

توانـد حقـوق    شمارد. پیش از این اشاره شد که چندهمسري مـی  آن شرایطی را الزم می
تواند تهدیدي بـراي کیـان خـانواده باشـد.      یم همچنین کند.زن فعلی یا جدید را نقض 

نـد.  ک ها پیشگیري می از این آسیباي  اندازههاي پیشنهادي در رویکرد تحدید، تا حل راه
دو نمونـه از   ،(دادگـاه)  تحدید چندهمسري به رضایت همسر فعلی یا اذن حاکم شرعی

حقـوق   هـا در  اسـتفاده از ایـن روش   باتوجه بـه راهکارهاي تحدید چندهمسري است. 
بررسـی و   یکایران، الزم است اعتبار فقهی و آثار حقوقی هرجمهوري اسالمی داخلی 

  ارزیابی شود.
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  تحدید به رضایت همسر فعلی .3ـ1
بعضی اختیار شـوهر در چندهمسـري را بـه رضـایت همسـر اول       حاضر، در زمان

  اند: و نوشته اند محدود دانسته
نظر اینجانب حرام و گناه است و از نظر ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به 

شرعی جرم است، و اگر زن اول بعد از عقـد زن دوم رضـایت ندهـد، ایـن عقـد اثـر       
حقوقی ندارد...؛ ازدواج دوم مرد بدون رضـایت زن اول خـالف زنـدگی بـا خـوبی و      
معروف و هم چنین خالف عدالتی است که در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم 

..؛ اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و آمده است.
مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده است، اما امروز چون ایـن مسـئله موجـب آزردگـی     

انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گـرفتن، در   ،خاطر زنان است
ــت     ــدالت اس ــین ع ــن ع ــت و ای ــار زن اول اس ــانع اختی ــدرج در1386ی، (ص : ، من

http://www.saanei.org.(  
 شـود: الزم است مباحث این قسمت در دو بند دنبال  ،مطلبارزیابی بهتر براي 

بررسی  که درادامه» آثار فقهی«و  »ادله تحدید اختیار شوهر به رضایت همسر فعلی«
  خواهد شد.

  ارزیابی ادله تحدید اختیار شوهر به رضایت همسر فعلی .3ـ1ـ1
شود، نخستین دلیل تحدید اختیـار شـوهر در    دیده می گفته پیشابق آنچه در متن مط

چندهمسري به رضایت همسر فعلی، فرمان قرآن کریم به لزوم معاشرت به معـروف بـا   
با اشـاره بـه ایـن مطلـب آمـده اسـت:        ،سوره مبارکه نساءنوزدهم همسر است. در آیه 

»... و رُوفعنَّ بِالْمرُوهاشدلیل دیگر لزوم رضایت همسر فعلی در تعدد زوجات، ادله »... ع .
 :فرمایـد  مـی سـوره مبارکـه احـزاب کـه      58مانند آیه  ؛حرمت ایذاء یا آزار به غیر است

بـار   ،دهنـد  آزار مى ،اند ه انجام ندادهکارى کخاطر  مان را بهیه مردان و زنان بااکآنان  و«
بـابی بـه حرمـت ایـذاء      ،. در منابع حـدیثی »اند دهیشکدوش  ارى را بهکبهتان و گناه آش

ازجمله در حدیثی از رسـول   ؛)264، ص12 ، ج1409 ،یحرّ عاملاختصاص یافته است (
 /147ص تا]، [بی ،يریشع( »مرا آزرده است ،هرکس مؤمنی را بیازارد«آمده است:  خدا

http://www.saanei.org
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خداونــد از قــول  صــادقامــام همچنــین ). 124، ص1، ج1389شــهري،  محمــدي ري
 »دهـد  ازارد، به من اعالن جنـگ مـى  یبنده مؤمن مرا ب سکهر« :استنقل کرده عزّوجل 

ولـی   ،اسـت » مـؤمن «حرمت ایذاء  ،مفاد احادیث مذکور ).350، ص2، ج1365 ،ینی(کل
ندارد و از احادیث دیگر حرمت آزار بـه مسـلمانان نیـز    اختصاص ن ااین حکم به مؤمن

سـت  یچ مسـلمانى روا ن یبـر هـ  « آمده اسـت:  علیمام گردد. در حدیثی از ا استفاده می
از امـام   .)125، ص1389 ،يشـهر  ير يمحمد( »مسلمانى را به رعب و وحشت اندازد

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش «فرمود:  ه است کهروایت شد باقر
  ).234، ص2 ج ،1365(کلینی،  »درامان باشند

اختیـار همسـر دیگـر     آن است که اقدام شـوهر در  مذکور استدالل به ادلهچگونگی 
بر خالف اصـل معاشـرت بـه معـروف و مصـداق سـوء        ،باوجود مخالفت همسر فعلی

اقدام شوهر در اختیار همسر دیگر باوجود مخالفت همسـر   براین افزونمعاشرت است. 
حرمت سوء معاشرت یا آزار همسـر، مـرد    باتوجه به .خواهد بود يآزار و سبب ،فعلی

  اید بدون رضایت همسر فعلی، همسر دیگري اختیار نماید.نب
 حـال  درعـین  ؛ی نیسـت شـک در حرمت سوء معاشرت با همسر یا ایـذاء و آزار وي  

. داردگـو  و جـاي بحـث و گفـت    ،بر رفتار شوهر در ازدواج مجدد گفته پیشتطبیق ادله 
ود یـا  شـ  آزار دیگـري مـی   باعثارتکاب عمل نامشروع  راهدر حرمت کار کسی که از 

تطبیـق   ولـی  ،ی نیسـت شک ،دهد قصد ایذاء یا اضرار دیگري انجام می عمل مباحی را به
بسـیار دشـوار    ،ادله مزبور بر عمل شوهر در اختیار همسر دیگر براي یک غرض مبـاح 

 شــود؛ مســران، حقــی از آنــان ضــایع نمــیاســت. بــا فــرض رعایــت عــدالت میــان ه
مشروع است و نـاراحتی همسـر اول    ،اقدام شوهر در اختیار همسر دیگر صورت دراین

ویژه در مـواردي کـه شـوهر بـه ازدواج مجـدد ناچـار باشـد؛ ماننـد          به ؛اثر فقهی ندارد
 موارد شوهر بـراي حفـظ  گونه  دراینفعالی شوهر.  بیماري یا ناشزگی همسر اول یا بیش

ـ  چیه دردلیل  همین به ؛ارداي جز اختیار همسر دیگر ند چاره ،و عفافتقوا  از منـابع   کی
شـخص مشـروط    یهمسـران فعلـ   ایـ همسـر اول   تیبه رضامرد ازدواج مجدد  ،یفقه

زن در ازدواج «انـد:   و نوشـته  اند فقها به خالف آن تصریح کرده برخیبلکه  ،نشده است
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اقـدام   !. آري)42صالـف،  ، 1413 ،عکبري بغدادي( »حق اعتراض ندارد ،مجدد شوهر
کنـد،   در ازدواج مجدد، در فرضی که همسر وي به وظایف همسـري عمـل مـی   شوهر 

حرمـت  ، ولی شود اقدامی بر خالف قواعد اخالقی است و مرجوح و مکروه شمرده می
  کند. آن را ثابت نمی

صورت شرط فعل، همسرش را بـه   هگفتنی است زن حق دارد در ضمن عقد نکاح ب
نیـا،   هـدایت  (ر.ك:ند و چنین شرطی حسب تحقیق مشـروع اسـت   کترك تزوج متعهد 

ازدواج مجدد شوهر را به رضـایت   راه،زن حق دارد از همین  همچنین). 41، ص1395
ادله لزوم وفاي به شرط در اسالم، اختیار شوهر در ازدواج  باتوجه بهند. کخود مشروط 

  گردد. به رضایت همسر نخست محدود می ،مجدد

  آثار مخالفت همسر فعلی با ازدواج مجدد شوهربررسی  .3ـ1ـ2
شـد.  شمردن رضایت همسـر اول در چندهمسـري بررسـی     ادله الزم پیشین،در بند 

و رضایت همسر اول الزم شمرده شـود،  بدانیم با فرض اینکه ادله مزبور را تمام  اکنون
  :شود بررسی میآثار تکلیفی و وضعی مخالفت همسر اول 

که شوهر باوجود مخالفـت همسـر اول    ناي نظر سابق، درصورتیبر مب :اثر تکلیفی .1
و  آید میشمار  بهد، عمل او مصداق سوء معاشرت و ایذاء اقدام کنبه اختیار همسر دیگر 

گردد. پـیش از ایـن اشـاره شـد کـه حرمـت        لحاظ تکلیفی حرام محسوب می این دو به
صورت کلـی و   به ،اول تکلیفی اقدام شوهر در اختیار همسر دیگر بدون رضایت همسر

هـا ثابـت    قابل اثبات نیست. اگر حرمت تکلیفی آن در بعضی صـورت  ها شکلدر همه 
روش شرط ضـمن   که به زمانیمانند  ؛لحاظ شرعی قابل تعزیر است ، عمل شوهر بهشود

عقد، شوهر به ترك تزوج متعهد گردد. بر مبناي نظر کسانی که این شرط را مشـروع و  
شـکنی قابـل    پیمـان  دلیـل  بـه تخلف شوهر از مفاد شرط، درصورت دانند،  الوفاء می الزم

  تعزیر خواهد بود.
با فرض حرمت تکلیفی سوء معاشرت و ایذاء به همسـر، نکـاح دوم    :اثر وضعی .2

میان حرمـت تکلیفـی    ؛ زیرامرد صحیح است و مخالفت همسر اول تأثیري در آن ندارد



90
 نیا اهللا هدایت فرج  

 نیسـت؛ اي  مالزمـه  ،ل با حکم وضعی بطالن نکـاح دوم سوء معاشرت یا آزار همسر او
تحدید اختیار شوهر به اذن همسر اول چندان مؤثر و بازدارنده نیست. حـداکثر   بنابراین

طالق بگیرد تـا وي مجبـور    ،توان به همسر اول مرد حقّ داد که به روش طالق خلع می
یـن راهکـار در قـانون    زنـدگی کنـد. ا   ،نباشد با مردي که غیر از او همسر دیگري دارد

 گیرد. پس مورد توجه قرار می زینبینی شده است که  پیش 1353حمایت خانواده 

  تحدید به اذن دادگاه .3ـ2
شمردن اذن دادگاه یـا حـاکم    الزم ،روش دیگر تحدید اختیار شوهر در چندهمسري

شرعی است. این روش در قوانین داخلی بعضی کشورهاي اسالمی و در قانون حمایت 
و  شـود  بررسـی مـی   یانواده ایران مطرح شده است. نخست اعتبار فقهی چنین شـرط خ

  سپس آثار آن نیز تبیین خواهد شد.

  . بررسی فقهی تحدید اختیار شوهر به اذن دادگاه3ـ2ـ1
به خود مرد واگـذار  عدالت ص وجود شرط یتشخ آید که برمیگونه  ایناز ظاهر آیه 

ه کـ  معنـا  بـدین  ؛است یشول اقدامات خوئدرقبال خداى متعال مس يالبته و ؛شده است
ـ  باوجوداینباشد، م عدم اجراى عدالت داشته یاگر ب ، گنـاه  نمایـد ازدواج دوم اقـدام   هب

ـ آمخاطب افعال مذکور در ند. کامت تحمل ید عقاب آن را در روز قیو با است ردهک ه ی
ص یمرجع تشخ بنابراین ؛مرد است ـ »والُدعتَ«و ، »متُفْخ«، »واحکانْفَ«یعنی  ـمورد بحث  
  .اوستخود عدالت نیز 

 ،و اجـازه دادگـاه  ى یدگى قضایرساختیار شوهر در چندهمسري به دساختن یر مقکف
ـ اتوزک( ه اسـت ر مصـرى نسـبت داده شـد   کـ متف محمـد عبـده  خ یبه ش ، 1ج، 1375ان، ی
توجیه مطلب آن است که هرکس ممکن است خود را بـه رفتـار عادالنـه بـا     . )117ص

زمینـه   راه نماید و ازایـن اقدام و خودسرانه به اختیار همسران متعدد  قادر بداندهمسران 
تـوان ایـن موضـوع مهـم را بـه وجـدان خـود         ایذاء و ستم به آنان را فراهم نماید. نمی

الزم است براي پیشگیري از  رو ازاین ؛کرد نهایت دادگاه عدل الهی موکولدراشخاص و 
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  پیامدهاي چندهمسري، آن را به رسیدگی قبلی دادگاه موکول کرد.
شود، ولـی   ادله چندهمسري، لزوم اذن حاکم دیده نمیدیگر در قرآن کریم و اگرچه 

زیرا آنچه در منابع فقهی  1؛گیرد ن قرار میانادر حیطه اختیارات ولی امر مسلم مسئلهاین 
هایی است که باید رعایت شود. اگر شرایط  د، حداقلشرایط چندهمسري بیان شدرباره 

تواند بر شرایط مذکور، الزامات دیگري را نیز  ، زمامدار مسلمانان میکنداجتماعی اقتضا 
مانند گواهی سالمت در عقد ازدواج، ثبـت ازدواج، حضـور شـهود در ازدواج،     ؛بیفزاید

مـوارد کـه در قـوانین خـانواده ضـروري شـناخته        دیگـر مراجعه به دادگاه در طالق و 
همچنین در  شود. آنها دیده نمیدرمورد الزامی  ،در منابع فقه اسالمی که درحالی ،شود می

منظور پیشگیري از بعضـی   قتضاي شرایط و بها حقوق داخلی جمهوري اسالمی ایران به
ها، اختیارات والیی پدر در تزویج فرزند خردسـال یـا اختیـارات مـرد در طـالق       آسیب
محدود و موکول به اذن دادگاه شده است. تحدید اختیار شوهر در چندهمسري  ،همسر
  است. قسماین نیز از 

  . بررسی حقوقی تحدید اختیار شوهر به اذن دادگاه3ـ2ـ2
 ه اسـت اذن دادگاه در تعدد زوجات الزم شمرده شـد شورهاى مسلمان، کبعضى در 

ـ . در قانون حما)105ـ104، ص 1376اندرسون،  /135، ص1387(بداغی،  ت خـانواده  ی
 16مـاده   ضروري شـناخته شـد.   ،مراجعه مرد به دادگاه براي ازدواج مجدد ،1353سال 

احراز آنها را بـه دادگـاه موکـول کـرده      2ه،این قانون شرایط ازدواج مجدد را احصا کرد
                                                   

معناي همسانی اختیارات فقیه عـادل بـا زمامـدار معصـوم در امـور سیاسـی و        والیت مطلقه فقیه به .1
پیامبر همچونفقیه  حکومتی است. بر مبناي تئوري والیت مطلقه فقیه، ولی و امام معصوم   حـق

 حکم صادر کند. ،دارد در امور اجتماعی
مـرد  «اسـت:  گونه مقرر کـرده   این يچندهمسر طیشرادرباره  1353قانون حمایت خانواده  16ماده  .2

عـدم   .2 ؛رضـایت همسـر اول   .1مگر در موارد زیر:  ،همسر دوم اختیار کند ،تواند با داشتن زن نمی
زن به جنون یـا   يابتال .4 ؛عدم تمکین زن از شوهر .3 ؛ییقدرت همسر اول به ایفاي وظایف زناشو

 يابـتال  .6 ؛8مـاده   8محکومیت زن وفق بند  .5 ؛8ماده  6و  5 ندهايالعالج موضوع ب امراض صعب
 ؛بودن زن عقیم .8 ؛ترك زندگی خانوادگی ازطرف زن .7 ؛8ماده  9زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 

 .»8ماده  14برابر بند ثرشدن زن األغائب مفقود .9



92
 نیا اهللا هدایت فرج  

  :آمده است مذکور قانون 17ماده  است. در
خود را  يل تقاضایم و علل و دالینسخه به دادگاه تسل در دو يا د تقاضانامهیبا یمتقاض

به همسر او ابالغ  یدگین وقت رسییک نسخه از تقاضانامه ضمن تعید. ید نمایآن ق در
ـ یو درصورت امکان تحق ياقدامات ضرور شد. دادگاه با انجام خواهد و  یق از زن فعل

ار همسر یاجازه اخت ،16ماده  کیمورد بند  عدالت در يمرد و اجرا یمال ییاحراز توانا
  . ... د خواهد دادیجد

ن رخ یردن قـوان کـ  ه در رونـد اسـالمى  کران و تحوالتى یپس از انقالب اسالمى در ا
حالـت مـبهم قـرار     یـک در  1353سـال  اده ت خـانو یت حقوقى قانون حمایداده، وضع

حـه قـانونى دادگـاه مـدنى     یقاً نسخ شـده اسـت. ال  یگرفته است. بعضى از مواد آن تحق
درمورد  ولی ،ده استکرت خانواده را نسخ یخاص، مقررات مربوط به طالق قانون حما

 پایـانی قـانون  مـاده   درامـده اسـت.   ینون ناسخى نکمقررات مربوط به ازدواج مجدد، تا
ولـی درمیـان    ،فهرست قوانین منسوخ ذکر شد ،)1391حمایت خانواده جدید (مصوب 

ازنظر حقوقى،  درنتیجه ؛شود موارد مذکور در آن، قانون حمایت خانواده سابق دیده نمی
  .ستو قابل اجرا معتبرچندهمسري در قانون سابق مقرارت 

هدف تضمین اجراي  حمایت خانواده با قانون 17ماده  بخش پایانیدر گفتنی است 
  آن آمده است:

ل اجـازه از دادگـاه مبـادرت بـه ازدواج     یبدون تحصـ  ،با داشتن همسر يهرگاه مرد ...
ن مجـازات  یهمـ  .ک سال محکوم خواهد شدیاز شش ماه تا  يا به حبس جنحه ،دینما

م بـه ازدواج سـابق مـرد    د کـه عـال  یعاقد و سردفتر ازدواج و زن جد يمقرر است برا
مجازات فقط درباره مرد  يا اجرای يفریب کیتعق ،صورت گذشت همسر اولباشند. در
  شد. د موقوف خواهدیو زن جد

ضمانت ن اسالمى، یرمنطبق با موازین غیص قوانیمرجع تشخ عنوان به شوراي نگهبان
هرچند نظریه شوراي نگهبان ازمنظـر   1؛اجراي کیفري مذکور را غیرشرعی خوانده است

                                                   
  .1363 /6 /3مورخه  11502روزنامه رسمى شماره  در 1363 /5 /9 /1488موجب نظریه شماره  به .1
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اثر  را بی مذکورولی حذف ضمانت اجراي قانون، عمالً مقررات  1است،فقهی قابل انتقاد 
  ساخته است.

  نتیجه
چندهمسري  »تحدید«و  »تحریم«، »تجویز«گانه  ، رویکردهاي سهپیش رودر نوشتار 
هاي متنوعی است که ادله آنهـا   شامل دیدگاهمذکور هاي  هریک از روش بررسی گردید.

  است: ذیل شرح به تحقیق حاضر،آمده در  عمل هاي به ارزیابی شد. نتایج بررسی
هـاي   اباحه مشـروط اسـت و دیـدگاه    ،حکم نفسی و اولی چندهمسري در اسالم .1

استحباب و کراهت دلیل قابل اعتمادي ندارند. شرط تعـدد زوجـات، توانـایی مـرد در     
توانـد   مـی عدالت از تضییع حقـوق همسـران    اگرچهورزي میان همسران است.  عدالت

ند، ولی مفهوم عدالت در روابط همسري و نیز راه احراز آن دشوار است و کجلوگیري 
  .زاست ، آسیبکردن آن به تشخیص شوهر موکول
چندهمسـري را تحـریم    گونـاگون، هـاي   گروهی از نواندیشـان دینـی بـه روش    .2
آن را  ،ابتنـاي حکـم چندهمسـري بـر شـرط غیرمقـدور       دلیل بهبعضی از آنان  .اند کرده

انـد. بعضـی دیگـر مشـروعیت آن را ثـانوي و ویـژه مـوارد ضـروري          مشروع شمردهنا
اند.  آوردهشمار  بهاین حکم را جزء احکام موسمی و موقت اسالم برخی نیز اند و  دانسته

این نظریات دلیل قابل اعتمادي ندارد و متأثر از اندیشـه برابـري در حقـوق    یک از  هیچ
  ده است.شگرایانه از حقوق اسالمی ارائه غرب و با هدف ارائه تفسیري برابر

هـاي آن راه   اند ضمن دفاع از چندهمسري، براي مـدیریت آسـیب   کوشیده برخی .3
دو راه حـل   ،نند. تحدید اختیار شوهر به رضایت همسر فعلی یا اذن دادگـاه کحل ارائه 

. شرط رضایت همسر اول مبناي فقهـی  استهاي چندهمسري  براي پیشگیري از آسیب
ل قبولی ندارد و بهتر است براي آن از روش شرط ضمن عقد استفاده شود. رسیدگی قاب

                                                   
هـاي   هاي نخست پس از انقالب اسالمی صادر شـده اسـت. در سـال    نظریه شوراي نگهبان در سال .1

کیفـري بـراي نظامـات    وضع ضمانت اجـراي   ،اخیر، شوراي نگهبان با مقررات مشابه موافقت کرده
  قانون حمایت خانواده فعلی. 49ماده  مانند مجازات عدم ثبت نکاح در ؛حکومتی را پذیرفته است
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راه حـل مـؤثري بـراي پیشـگیري از      ،قضایی به درخواست شوهر براي ازدواج مجـدد 
هاي آن است. باوجوداین اقدام شوهر دراختیار همسـر دیگـر بـاوجود مخالفـت      آسیب

شـده را   عی ندارد و صحت نکاح واقـع اثر وض ،همسر اول یا بدون اخذ اجازه از دادگاه
ها جلـوگیري   ازدواج گونه توان از ثبت این لحاظ حقوقی می هدهد. ب تحت تأثیر قرار نمی

توان فرد متخلف  می همچنینترتیب آن را از حمایت حقوقی محروم ساخت.  بدین ؛کرد
   شکنی یا نقض نظامات حکومتی تعزیر کرد. پیمان دلیل بهرا 
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