
نقد و بررسي ماده ي ٢٣ 
اليحه ي حمايت از خانواده 

(مصوب ۱۳۸۶هيئت وزيران)
 محمدتقي رفيعي١٭

چكيده
خانواده به عنوان باهويت ترين نهاد اجتماعي همواره جايگاه ويژه اي در ميان تأسيسات 
حقوقي به خود اختصاص داده است. اخيرًا اليحه ي حمايت از خانواده که بنا به پيشنهاد 
قوه ي قضائيه در جلسه ي مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ هيئت وزيران به تصويب رسيده از جهات 
مختلف از سوي حقوق دانان و صاحب نظران تجزيه و تحليل شده است. در اين پژوهش، 
ماده ي ۲۳ اين اليحه که از اهميت خاصي برخوردار است با رويکرد حقوقيـ  اجتماعي 
به تعدد زوجات نقد و بررسي شده است. در اين اليحه،  احراز توانايي مالي مرد براي 
اجازه ي اختيار همسر بعدي از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از 
سويي، در اين اليحه صرفًا تعهد اجراي عدالت بين همسران، که مي تواند صوري باشد 
و همچنين فاقد مستند فقهي و بدون ضمانت اجراي مدني و کيفري است، مقرر شده که 
در حقيقت ناديده گرفتن ضرورت احراز اجراي عدالت به عنوان يکي از شرايط اساسي 

تعدد زوجات است.
 

کليد واژه
ماده ي ۲۳ اليحه ي حمايت از خانواده ۱۳۸۶، تعدد زوجات، رضايت همسر اول، 

شرط عدالت در تعدد زوجات، حقوق زنان.

٭ ـ   استاديار دانشکده حقوق پرديس قم دانشگاه تهران.  
ـ  تاريخ دريافت: ۸۹/۲/۳۰   تاريخ تأييد: ۸۹/۷/۲۲
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ــالمي ما و در سطوح مختلف جهاني  حقوق زنان در جامعه ي نوپاي اس
موضوعي کامًال راهبردي است. نگاه قانون گذاران در جمهوري اسالمي ايران 
به حقوق زنان نمي تواند و نبايد نگاهي گذرا باشد. حقوق زنان مسئله اي کامًال 
ــائل کالن تلقي مي شود. از اين رو بايد در  ــطح مس اصولي، زيربنايي و در س
وضع قانون حقوق خانواده و به ويژه حقوق زنان، مطالعات راهبردي علمي 
ــناختي، جامعه شناختي، فقهي و حقوقي به نحو شايسته  در زمينه هاي روان ش
انجام گيرد. جمهوري اسالمي ايران که درصدد ارائه ي الگويي مطلوب از يک 
جامعه ي ارزشي و ديني است بايد در حقوق زنان نيز سخن نخست و متعالي 
را به ارمغان آورد و اين مهم محقق نخواهد شد جز اينکه زن و حقوق آنان 
در ذهنيت فرهنگي ـ اجتماعي جامعه و از سويي در انديشه ي قانون گذاران، 
جايگاه واقعي خويش را بازيابد. زن حق دارد که حقوق خويش را بشناسد و 
جامعه و دولت وظيفه دارد اين حقوق را محترم بشمارد. در ايران همواره در 
جهت حمايت از خانواده، قوانيني وضع شده که آخرين آنها اليحه ي جديد 
ــت. اين اليحه که با هدف  حمايت خانواده مصوب ۱۳۸۶ هيئت وزيران اس
ــارض از قوانين خانواده و به دليل وجود خألهاي قانوني در  رفع ابهام و تع
ــط معاونت حقوقي  اين زمينه و در جهت تطبيق قوانين با واقعيت روز توس
و توسعه ي قضايي قوه ي قضائيه در سال ۱۳۸۶ تدوين شد، به هيئت دولت 
تقديم گرديد. در دولت تغييرات مهمي مانند لغو الزامي بودن حضور بانوان 
ــذار کردن ثبت ازدواج هاي  ــه ي قضايي در دادگاه خانواده، واگ دارنده ي پاي
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سا ــدد زوجات در  ــاده ي ۲۳ درباره ي تع ــه آئين نامه و اضافه کردن م ــت ب موق

ــالي قوه ي قضائيه ايجاد شد که اين تغييرات نه تنها در راستاي  اليحه ي ارس
ــت.  ــن اهداف اوليه نبوده بلکه در برخي موارد در نقطه ي مقابل آن اس تأمي
ــن اليحه و به ويژه ماده ي ياد  ــيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اي کميس
ــل ناقص و مبهم  ــر صورت اليحه ي دولت به دلي ــده تغييراتي داد. در ه ش
ــاير صاحب نظران نقد و بررسي شد و شايد  ــوي حقوق دانان و س بودن از س
ــيده است. از جمله مواد  به همين دليل تاکنون به تصويب نهايي مجلس نرس
اين اليحه که نياز به تجزيه و تحليل و بازنگري دارد، ماده ي ۲۳ است که به 
ــت. به نظر مي رسد اين اليحه در اين زمينه نسبت  تعدد زوجات پرداخته اس
ــوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ ناقص و مبهم  ــه ي حمايت خانواده مص ــه قانون اليح ب
ــطحي و  ــت. نگاه قانون گذار به تعدد زوجات در اين اليحه، يک نگاه س اس
بدون توجه به واقعيت هاي روز است. احراز توانايي مالي مرد تنها شرط تعدد 
ــر  ــده و به آثار اجتماعي، رواني و حقوقي آن براي همس زوجات قلمداد ش
ــده است. از اين رو، در اين پژوهش ضمن نقد و  اول و فرزندان توجهي نش
ــي ماده ي ۲۳ اليحه مصوب ۱۳۸۶، تعدد زوجات با رويکرد حقوقيـ   بررس
ــت. در اين مقاله مفاهيم و پيشينه ي تاريخي تعدد  اجتماعي تبيين گرديده اس
ــي و رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات به اختصار و به دليل  زوجات بررس
ــيدن به رويکرد حقوقي  مطالعه شده است. در نهايت، رويکرد  تعميق بخش
ــا مطالعه ي تعدد زوجات در قانون مدني ايران و  حقوقي به تعدد زوجات ب
ــير منطقي بحث  قوانين حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ در جهت س
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ــينه ي قانوني اليحه ي جديد، انجام گرفته است. همچنين، در اليحه ي سا و پيش

ــر  جديد موضوعات محدوديت تعدد زوجات در نکاح دائم، رضايت همس
اول و شرط عدالت  نقد و بررسي گرديده است.

۱) مفاهيم و پيشينه ي تاريخي تعدد زوجات 
ــت پيش از ورود به مباحث اصلي پژوهش، مفاهيم ازدواج،  شايسته اس
ــي موضوع مورد مطالعه  ــينه ي تاريخي آن که در بررس تعدد زوجات و پيش

حائز اهميت اند تبيين گردد.

۱ ـ ۱) تعريف ازدواج 
شايد در ابتدا چـنين به نظر آيد که بديهي بودن مفهوم ازدواج ما را بي نياز 
از ارائه ي تعريف مي كند ، اما نوع تلقي از ازدواج و نگاه متفاوت به اهداف آن 
مي تواند تعريف متفاوتي را رهنمون سازد. براي نمونه برخي ازدواج را يک 
ــيله ي عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد  رابطه ي حقوقي مي دانند که به وس
ــي ۱۳۶۶: ۲۶۸) و  ــي از يکديگر ببرند (امام ــه آنها حق مي دهد که تمتع جنس و ب
دسته اي ازدواج را رابطه اي حقوقيـ  عاطفي تلقي مي کنند که به وسيله ي عقد 
ــل مي گردد و به آنها حق مي دهد که با يکديگر زندگي  ــن زن و مرد حاص بي
ــد (محقق داماد ۱۳۸۷:  ــي مي دانن کنند و مظهر بارز اين رابطه را حق تمتع جنس
ــوب كرده اند که به موجب آن  ۲۴) و عده اي ازدواج را عقد و قراردادي محس
زن و مردي به منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي با يکديگر متحد 
ــد. ازدواج  ــان ۱۳۷۵: ۲۰؛ صفايي و امامي ۱۳۸۱: ۲۳). به نظر مي رس ــوند (کاتوزي مي ش
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سا ــه به عنوان يک عقد يا قرارداد ميان يک زن و مرد و در قالب رابطه ي  اگرچ

خصوصي و به عنوان يک تأسيس حقوقي تلقي مي شود، اما اجتماعي بودن 
ــن عقد، ما را به تعريف ازدواج با رويکرد اجتماعي به آن هدايت مي کند،  اي
به گونه اي که اصلي ترين منبع آموزه هاي ديني يعني قرآن نيز در معرفي آن، 
ــان مي دهد که هدف  همه ي هدف هاي اجتماعي ازدواج را بيان مي کند و نش
ــتمتاع جنسي زن و مرد از يکديگر نيست، بلکه  نهايي آن تنها مباح بودن اس
ــيس به منظور اهداف و مقاصد اجتماعي مانند آرامش نفس۱، امنيت  اين تأس
ــت. بدين ترتيب،  ــده اس ــردي و اجتماعي۲ و تکامل گرايي۳، بنيان نهاده ش ف
ــاد اجتماعي مبتني بر رابطه ي  ــا رويکرد اجتماعي به ازدواج، آن را يک نه ب
ــکيل خانواده و همکاري در زندگي مشترک  حقوقي و عاطفي با اهداف تش
ــرايط آن را با توجه به اين رويکرد  تلقي نموده و بدين جهت بايد آثار و ش

تبيين كرد.

۱۱ ـ  آيه ي ۲۱ سوره ي روم: «َو ِمن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا اليها...» 
يکي از آيات لطف الهي آن است که براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد که در َبر او 

آرامش نفس يافته و با هم انس گيريد....
لقوم  اليات  ذلک  في  ان  رحمه  و  موده  بينکم  جعل  و   ...» روم:  سوره ي   ۲۱ آيه ي  ـ    ۲۲
يتفکرون»... و ميان شما [زوجين] رأفت و مهرباني برقرار نمود، در اين امر نيز براي مردم 

با فکرت ادله ي علم و حکمت حق آشکار است.
۳ ـ  کليني در کتاب کافي با سند خود از پيامبر اکرم 6نقل مي کند که فرمود: «من تزوج 
احرز نصف دينه، فليتق اهللا في النصف اآلخر» کسي که ازدواج مي کند نيمي از دينش را حفظ 

مي کند، پس در نيم ديگر آن، بايد تقواي خدا را پيشه سازد.
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۱ ـ ۲)  مفهوم تعدد زوجاتسا

مفهوم تعدد زوجات۱، همان چندهمسري است که در مقابل تك همسري۲، 
استفاده مي گردد. اگرچه «واژه ي چندهمسري از حيث ريشه شناسي، چندشوهري 
يا چندزني را مشخص نمي کند، اما کاربرد تاريخي و تبادر آن هميشه به مفهوم 
ــب۳ ۱۹۶۴: ۵۱۷). الزم به  ــد و کل ــت» (گول ــا بيش از يک زن بوده اس ــرد ب ازدواج م
ــت بلکه حداقل  ــت همواره منظور از تعدد زوجات چندزني نيس يادآوري اس
ــر و زوجه ي اول  ــر دوم در زمان همس ــتن همس آن يعني ازدواج دوم و داش
ــد. بنابراين، اگر مردي پس از انحالل  نيز مي تواند مصداق تعدد زوجات باش
ــخ و مانند آن مجدداً ازدواج کند مشمول  ازدواج اول در نتيجه ي طالق، فس
ــت. البته در اينکه تعدد زوجات، تنها ازدواج دائم  موضوع اين پژوهش نيس
ــهور اين است که تعدد  ــود يا خير، اختالفي است. نظر مش ــامل مي ش را ش
ــده۴ در ازدواج دائم است، اما محدوديتي  زوجات که به چهار زن محدود ش

 ,Polygamy: The Practice of having more than one spouse (Elizabeth A. Martin  ـ 1
1997: 344) or the offence of having several wives or husband at the same time or 
more than one wife or husband at the same time (Henry Campbell Black, 1990: 1159)  

چند همسري يا داشتن بيش از يک زن يا شوهر به طور هم زمان
ـ 2   Monogamy: The Practice or custom of being married to only one person at a time 
(A. S Hornby, 1992: 801)تک همسري يا سنت يا عرف ازدواج نمودن تنها با يک نفر در يک زمان
Gould, Julius, and William L. Kolb ـ 3
۴ ـ  محدوديت تعدد زوجات به چهار زن را در اصطالح فقهي «استيفاي عدد» گويند که يکي از 
موانع نکاح به شمار مي رود. يعني، مردي که چهار زن را در نکاح دائم خود دارد نمي تواند براي بار 

پنجم با زني به طور دائم ازدواج کند.



۱۳۹

نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت  از خانواده (مصوب هئيت وزيران)
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا ــي ۱۴۰۳: ۲۵۱۹؛ نجفي۱۹۸۱:  ــت (العاملي ۱۳۸۳: ۱۶۵ ۱؛ محقق حل در ازدواج موقت نيس

ــا ازدواج دائم را براي  ــهور، برخي از فقيهان، تنه ــه برخالف نظر مش ۸)، البت
استيفاي عدد شرط نمي دانند بلکه تعدد زوجات را شامل ازدواج موقت هم 
مي دانند (جبعي العاملي ۱۴۰۳: ۲۰۶؛۳ ابن بّراج ۱۴۰۶: ۲۴۳ ۴). عبارت «اختيار همسر دائم 
بعدي...» مندرج در ماده ي ۲۳ اليحه ي حمايت خانواده  به همين منظور اشاره 
دارد که البته به نظر نگارنده اين تلقي و برداشت مي تواند مورد نقد قرار گيرد 

که در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.

۱ ـ ۳) پيشينه ي تاريخي تعدد زوجات 
ــينه ي تاريخي در اين زمينه نشان مي دهد اين است که پيش از  آنچه پيش
ــالم در ميان برخي ملل و اقوام مانند مادها، بابلي ها، آشوري ها، ايراني ها،  اس
ــکل نامحدود آن  ــئله ي تعدد زوجات حتي در ش ــا و چيني ها مس هنـدي ه
ــه، در ايران عصر  ــعادت هنـدي ۱۳۷۰: ۲۰۷). براي نمون ــت (س ــته اس وجود داش
ــته از زنان عـقدي  ــاني، تـعدد زوجات امـري رايج بود و مردان گذش ساس

۱  ـ  ال جيوز للحر ان جيمع زياده علي اربع حرائر، او حرتني وامتني، او ثالث حرائر وامه و ال 
للعبد ان جيمع اکثر من اربع اماء، او حرتني، او حره وامتني، و ال يباح له ثالث اماء و حره، کل 

ذلک بالدوام، اما املتعه فال حصر له علي االصح، و کذا مبلک اليمني امجاعا.
۲ ـ  اذا استکمل احلر اربعا بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطه. و ال حيل له من االماء بالعقد، اکثر 
من اثنتني من مجله االربع. و اذا استکمل العبد اربعا من االماء بالعقد، او حرتني او حره و امتني، 

حرم عليه ما زاد. و لکل منهما ان ينکح بالعقد املنقطع ما شاء، و کذا مبلک اليمني.
۳  ـ  و فيه نظر: الن االصل قد عدل عنه بالدليل اييت، و االخبار املذکوره، و غريها يف هذا الباب 
ضعيفه، او جمهوله السند، او مقطوعه، فاثبات مثل هذا احلکم املخالف لآليه الشريفه، و امجاع باقي 

علماء االسالم مشکل.
۴  ـ  و ال جيوز للمتزوج متعه ان يزيد علي اربع من النساء و قد ذکر ان له ان يتزوج ما شاء  و 

االحوط ما ذکرناه
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ــن۱  مي گويد: «اصل تعدد سا ــتن س زنان غيرعقدي نيز اختيار مي کردند. کريس

ــکيل خانواده در ايران زمان ساسانيان به شمار مي رفت.  زوجات، اساس تش
در عمل تعداد زناني که يک مرد مي توانست داشته باشد به نسبت استطاعت 
ــن ۱۳۴۵: ۳۴۶). در ميان اعراب نيز تعدد زوجات محدوديتي  ــتن س او بود» (کريس
ــت.۲ اگرچه تعدد زوجات در گذشته ي تاريخ ميان برخي ملل و اقوام  نداش
شايع بوده، اما هم اکنون قلمرو اين پديده ي اجتماعي محدود شده است.۳ پس 
ــينه، آنچه مسلم است، اين پديده  مربوط به اسالم نيست  با توجه به اين پيش
ــنهادها و ابتکارات اسالم محسوب نمي گردد، بلکه اسالم آن را در  و از پيش
ــاخته و براي آن قيود و  ــاني محدود س چارچوب هاي ضرورت زندگي انس

شرايط سنگيني مقرر داشته که در جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.
ــري  طبيعي ترين و متعارف ترين شکل زناشويي است  بي شک تك همس
ــالم پيروان خود را نسبت به چنين ازدواجي ترغيب مي کند.۴ برخورد  که اس

اسالم با اين پديده مواجهه اي کامًال امضايي است نه تأسيسي. 

Christensen  ـ  1
۲ ـ   جهت مطالعه ي بيشتر ر.ک. مرتضي مطهري ۱۳۵۷. نظام حقوق زن در اسالم، قم، صدرا: ص۳۴۲؛ جرجي 

زيدان ۱۳۶۹. تاريخ تمدن اسالم، ترجمه ي علي جواهرالکالم، تهران، اميرکبير: ص۹۴۳.
۳ ـ   براي مطالعه ي بيشتر ر. ک: جمشيد بهنام ۱۳۵۲. مقدمه بر جامعه شناسي ايران، تهران، خوارزمي: ص۶۲. 

۴  ـ  آيه ي ۳۲ سوره ي نور: «وانکحوا االيامي منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم أن يکونوا فقراء 
يغنهما اهللا من فضله واهللا واسع عليم» و البته بايد مردان بي زن و زنان بي شوهر و کنيزان و بندگان خود 
را به نکاح يکديگر درآوريد و اگر مرد و زني فقيرند خدا به لطف خود، آنان را بي نياز و مستغني 
خواهد فرمود که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسيع است، نکته ي قابل توجه در اين آيه 
اين است «ايامي» که به مفهوم مردان و زنان مجرد است تشويق و ترغيب به ازدواج شده اند. در 

حقيقت، ازدواج مجردان مورد تشويق است نه ازدواج متأهالن. 
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سا مهم   ترين و اصلي    ترين مدرک و مستند تعدد زوجات آيه ي سوم سوره ي  

ــت. در قرآن کريم آمده است: «اگر بترسيد که مبادا درباره ي يتيمان  نساء اس
مراعات عدل نکنيد پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآريد، که شما را 
نيکو و مناسب است: دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد که راه عدالت نپيموده ايد 
ــتم مي کنيد، پس تنها يک زن اختيار کنيد ... که اين نزديک   تر به  و به آنها س

عدالت است و ترک ستمکاري است».۱
 جالب اينجاست اين آيه در سوره ي نساء درست بعد از آيه اي آمده است 
ــت و بي حامي مطرح شده و  ــائل مربوط به يتيمان بي سرپرس که در آن، مس
رعايت حقوق آنان از سوي مسلمانان گوشزد شده است. لذا بعيد نيست که 
ــيله اي بوده باشد براي اقامه ي  تجويز تعدد زوجات از نظر قرآن طريق يا وس
ــلمانان نهاده شده است. قرآن  ــت که بر عهده ي مس حقوق يتيمان بي سرپرس
هرگز به مسلمانان توصيه نمي کند تا زنان متعدد اختيار کنند؛ چنين رويکردي 
در واقعيت امر در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان عربستان پيش از نزول آيات 
ــته است و لذا «توصيه» به طور  قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داش
ــت و «تجويز»  قرآن را در اين رابطه به هيچ روي  ــته اس طبيعي وجهي نداش
ــروط»  ــي توان به «توصيه» تأويل کرد. به ويژه آنکه تجويز نيز کامًال «مش نم
است: مشروط به رعايت عدالت در حق همسران متعدد (حکيم پور ۱۳۸۲: ۲۸۳).  
از آيات قرآن استفاده مي شود که جهت گيري کلي قرآن به هيچ روي مبتني بر 

۱  ـ  «و ان خفتم اّال تقسطوا يف اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثين و ثالث و رباع، 
فان خفتم اّال تعدلوا فواحده... ذلک ادين اّال تعولوا» (نساء: ۳).
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تثبيت امر «تعدد زوجات» نمي تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمايل آشکاري سا

ــورد و حتي باالتر از آن «تک  ــم مي خ براي «تحديد زوجات» در آن به چش
همسري» توصيه مي شود. 

۲) رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات
ــت که رويکرد حقوقي به موضوعات  از آنجا که نگارنده بر اين باور اس
ــات بايد با لحاظ رويکرد  ــا در عرصه ي حقوق از جمله تعدد زوج و نهاده
ــت تعدد زوجات به عنوان يک  ــد،۱ بدين منظور، نخس اجتماعي به آنها باش
پديده ي اجتماعي و نه يک امر تأسيسي ديني بررسي مي شود. در نهايت، به 

ضرورت مطالعه ي جامعه شناختي آن اشاره خواهد شد.

۲ ـ ۱) تعدد زوجات به عنوان يک پديده ي اجتماعي
تعدد زوجات يا چندهمسرگزيني به عنوان يک پديده ي اجتماعي۲ ناشي 
ــکل گرفته در طول زمان، امري است  ــنت هاي ش از زمينه ها، آئين نامه ها و س
تاريخي و نه ديني. به تعبير ديگر، تعدد زوجات يک پديده ي اجتماعي است، 
نه يک تأسيس مذهبي و حقيقت شرعيه و يا حکم تکليفي. چنان که گذشت، 
اسالم مبتکر اين پديده نيست، بلکه اين واقعيات و پديده هاي اجتماعي اند که 
اسالم را با چندهمسرگزيني پيوند داده اند. در حقيقت، اسالم کوشيده است تا 

۱  ـ  ر. ک: عـبدالرضا عليزاده, ۱۳۸۷. مباني رويکرد اجتماعي به حقوق: ۲۴؛ پرويز صانعي, ۱۳۵۴. 
جامعه  شناسي ارزش ها: ۳۲؛ ناصر کاتوزيان,۱۳۸۲. مقدمه علم حقوق: ۱۳ و ۷۶.
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سا با اعتراف و تحمل آنچه که همه جا و هميشه است و از آنها گريزي نيست، 

ــريعتي ۱۳۶۰: ۵۲۶). تعدد  ــر واقعيت هاي سرکش و خطرناک افسار زند (ش بر س
زوجات يا چندهمسرگزيني به عنوان يک پديده ي اجتماعي و نه يک اصل و 
نهاد طبيعي پيمان زناشويي در عين اثرگذاري در ديگر رخدادها و پديده هاي 
ــته است. بنابراين، مطالعه ي آن  اجتماعي، از برخي از آنها اثرپذيري نيز داش
ــناختي قرار مي گيرد و از سوي ديگر، به دليل  از يک نگاه در قلمرو جامعه ش
آنکه عرف ها، عادت ها و سنت هايي که باعث ايجاد و استحکام  بخشي ذهني 
چندهمسرگزيني يا تک همسرگزيني بوده اند، در طول زمان گسترده شده اند، 
بررسي آن به عهده ي تاريخ خواهد بود؛ اما در اين پژوهش، مجال پرداختن 
به هيچ يک از اين رويکردها نيست و تنها رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات 
ــي در حد ضرورت و به اجمال  ــت تأثيرگذاري آن در رويکرد حقوق از جه
ــي شده است. با وجود اين، پاسخ به پرسش هاي زير در جاي خود از  بررس
اهميت خاصي برخوردار است. براي نمونه اگر قائل به پيوند اسالم با واقعيت 
ــرگزيني در بستر تاريخي و جغرافيايي هستيم، چگونه سنت ديني  چندهمس
ــالم در تبعيت از واقعيت اجتماعي عصرشان كه تضادي  مسلمانان صدر اس
ــته است تبيين و مشخص مي گردد؟ آيا بايد در  هم با فرامين ديني آنها نداش
هر عصري اين سنت ديني تداوم يابد و يا تغيير در واقعيت هاي اجتماعي و 
عرف رايج، كه منعي هم از سوي قانون گذار اسالم با توجه به برخي شرايط 
ــته، سنت ديني را نيز دگرگون مي سازد؟ (حكيم پور ۱۳۸۲:  و محدوديت ها نداش
ــرگزيني در  ــنت و عرف رايج چندهمس ۲۷۹). با چنين تحليلي آيا دفاع از س
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ــرايط جديد و تأثير زمان و مكان در تفسير و استنباط سا عصر ما با توجه به ش

برخي از مجوزهاي ديني توجيهي خواهد داشت؟ آيا از ديدگاه حقوق اسالم 
«ضرورت» تعميم پذير به همه ي زمان ها و همه ي مكان هاست؟ و پرسش آخر 
ــري است و چندهمسر گزيني  ــالم اصل بر تك همس اينكه آيا در حقوق اس

امري استثناست و يا چنين اصلي استنباط پذير نيست؟
با پذيرش تعدد زوجات به عنوان يک پديده ي اجتماعي و تأثيرپذيري قانون 
از آن، اين سؤال که چه علل و انگيزه هايي موجب مي شود مرد متأهل اقدام به 
تعدد زوجات كند، از نظر جامعه شناختي مهم است تا از اين رهگذر، تدوين 
ــازگاري  قوانين و مقررات در نتيجه ي  رويکرد اجتماعي با نيازهاي جامعه س

داشته باشد و از سويي، موجب عدالت و نظم در جامعه شود.

۲ ـ ۲) ضرورت  مطالعه ي  جامعه شناختي تعدد زوجات
ــناختي تعدد زوجات جهت درک عميق از  ــک، مطالعه ي جامعه ش بي ش
شرايط اجتماعي اين نهاد از سوي واضعان و مفسران قانون تعدد زوجات و 
ــان و داوران حوزه ي حقوق خانواده ضروري است. در اين راستا،  نيز دادرس
ــناختي به اجمال  ــاي تعدد زوجات و پيامدهاي آن از نظر جامعه ش انگيزه ه

اشاره مي شود.
افزون بر انگيزه هاي اخالقي برخي مردان که بدون هيچ دليل موجه تنها به 
ــامل:  دليل تنوع  طلبي اقدام به تعدد زوجات مي كنند، انگيزه هاي خانوادگي ش
ازدواج تحميلي، جلوگيري از طالق، و اختالالت جنسي (وهبه الزحيلي ۱۹۹۷: ۶۷۱) 
ــامل: کسب پايگاه اجتماعي و تأمين نيروي کار  و نيز انگيزه هاي اجتماعي ش
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سا مي تواند از انگيزه هاي تعدد زوجات محسوب شود.

ــايري و روستايي با توجه به  در برخي از مناطق ايران به ويژه جوامع عش
ــر گزيني جزئي از عرف و  تأثير عرف و اخالق اجتماعي، پديده ي چندهمس
هنجارهاي اجتماعي آن تلقي شده است. در اين جوامع، پديده ي تعدد زوجات 
ــانه اي از پايگاه و شأن اجتماعي مردان محسوب مي شود و هر مردي كه  نش
زنان بيشتري داشته باشد از موقعيت ممتازتري در روابط اجتماعي برخوردار 
است. در اكثر جوامع روستايي ـ سنتي باور بر اين است كه فرزندان موجب 
ــوند و بنابراين،  ــت و دارايي و منزلت اجتماعي خانواده مي ش افزايش حيثي
ــه [از طريق ازدواج هاي متعدد] به دنبال فرزندان بيشتري هستند (مور۱  هميش
ــورهاي ديگر از جمله  ــت كه اين رويكرد در برخي كش ۱۹۸۷: ۹۹). گفتني اس
كشورهاي عربي و نيز افغانستان مطرح است و برخي مردان ثروتمند، داشتن 
ــاز مي دانند. براي نمونه  ــوم را در حكم موقعيت اجتماعي ممت زن دوم و س
ــت در كشور قطر رواج كامل دارد به گونه اي كه چندزني در ميان  اين برداش
تمامي مقامات و مسئولين عالي قطري امري شايع و رايج است (رمضان نرگسي 

.(۱۵۹ :۱۳۸۴
ــر اول به دليل انجام  ــتايي همس ــت در برخي از جوامع روس  گفتني اس
ــرداري،  ــي از آن در زمينه ي همس ــكالت ناش ــه ي بيش از حد و مش وظيف
ــاورزي،  ــاركت اجباري در كش مديريت خانه، امور خارج از خانه مانند مش
دامداري و مانند آن، خود زمينه ي تعدد زوجات را براي شوهر فراهم مي آورد 

Stephen Moor  ـ  1
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ــران، با توجه به فرهنگ و اخالق عمومي جامعه غالبًا سا ــدي ۱۳۷۱: ۸۰). در اي (عب

اثرات منفي و حتي مخرب چندهمسر گزيني بسيار زياد است. ولي وضعيت 
ــان و فرزندان اين گونه افراد، به دليل فقدان مکانيزم آمارگيري در زمينه ي  زن
ــکالت اين خانواده ها و ثبت نشدن اين موارد در سيستم قضايي ايران و  مش
ــويي همکاري نکردن دادگاه ها به دليل حساسيت مسائل خانوادگي، از  از س
ــن نيست. با وجود اين، احساس شکست و تنهايي،  جهت آمار و ارقام روش
ــاس بي اعتمادي و تحقير زن مي تواند از پيامدهاي تعدد زوجات براي  احس
همسر اول باشد (رمضان نرگسي ۱۳۸۴: ۱۶۳). همچنين، در برخي موارد خانواده ا ي 
ــت با پدري غايب براي فرزندان شکل مي گيرد که مي تواند آثار  تک سرپرس

تربيتي و رفتاري نامطلوب براي فرزندان داشته باشد.  

۳)رويکرد حقوقي به تعدد زوجات
تعدد زوجات که يک پديده ي اجتماعي است در قالب يک نهاد حقوقي 
ــي آن از جنبه ي حقوقي و نقد و بررسي  نيز ظهور دارد و بدين جهت بررس
قانون مربوط به آن ضروري مي نمايد. در اين بخش، با بررسي تعدد زوجات 
ــوب ۱۳۴۶ و نيز قانون  ــون مدني ايران و قانون حمايت خانواده مص در قان
حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که به عنوان پيشينه هاي قانوني اليحه ي مورد 
ــوند، وضعيت حقوقي آن در اليحه ي  جديد حمايت  بحث محسوب مي ش
ــت وزيران، نقد و  ــنهادي قوه ي  قضائيه و مصوب ۱۳۸۶ هيئ ــواده، پيش خان

بررسي مي شود.



۱۴۷

نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت  از خانواده (مصوب هئيت وزيران)
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا ۳ ـ ۱) تعدد زوجات در قانون مدني ايران

ــن و اصلي   ترين مجموعه ي قوانين  ــون مدني ايران، به عنوان مهم   تري قان
موضوعه ناظر بر روابط خصوصي افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلي 
و تلويحي داللت بر اين دارد که يک مرد مي تواند زنان متعدد اختيار نمايد، 
اما به صراحت نسبت به اين امر اشاره اي ندارد. به رغم اينکه در گذشته و در 
ــان قانون گذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان  زم
ــلم در جامعه شايع بود و به طور طبيعي بايد قانون گذار آن را  يک عرف مس
ــون مدني منعکس مي کرد با اين حال، اجازه ي تعدد زوجات و اختيار  در قان
مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده است. همچنين، 
قانون مدني استيفاي عدد۱ را، که در کتب مشهور فقهي از جمله شرايع با توجه 
به اجماعي بودن آن به عنوان يکي از موانع نکاح محسوب شده است (محقق 
حلي ۱۴۰۳: ۵۱۹)، در فصل سوم، در موانع نکاح نياورده که اين مسئله تأمل پذير 
است و به نظر مي رسد داليل و توجيهاتي مطرح باشد. اول اينکه قانون گذار 
مايل نبوده با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع به تعدد زوجات 
ــوء استفاده ي مردان را جهت تنوع طلبي هموار  اجازه ي قانوني داده و راه س

۱  ـ  استيفاي عدد که از موانع نکاح به شمار مي آيد در اصطالح فقهي، يعني کسي که چهار زن 
دائم دارد حق ندارد زن پنجمي به عقد دائمي خود درآورد و عقد زن پنجم باطل است. قانون مدني 
ايران نسبت به اين مورد سکوت اختيار کرده است. البته بر خالف نظر مشهور، بزرگاني از فقيهان 
مانند شهيد ثاني طرفدار محدود بودن نکاح است و ازدواج موقت را نيز يکي از چهار ازدواج 
مي داند (جبعي العاملي ۱۴۰۳: ۲۰۷). تأييد اين نظر نه تنها از زن بارگي جلوگيري مي کند بلکه با 
اخالق عمومي سازگارتر است و رويه ي قضايي نبايستي تحت تأثير شهرت نظر مخالف قرار گيرد 

(کاتوزيان ۱۳۷۵: ۹۶).



۱۴۸

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 
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ــد و اگر هم تلويحًا در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به سا كرده باش

اين علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ 
و ۱۰۴۹ قانون مدني) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردي است که 
قانون گذار نمي توانسته در باره ي آنها سکوت کند و در حقيقت اجتناب ناپذير  
بوده است. دوم اينکه، با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و 
اختالف نظر و ديدگاه دست اندرکاران قانون گذاري درباره ي تعدد زوجات، 
چون نويسندگان قانون مدني نمي خواسته اند مخالفتي با نص قرآن و اجماع 
مسلمين داشته باشند و در عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون 
موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات به نحو تلويحي و غير مستقيم و از باب 
ضرورت در مقام بيان احکام ديگر، مانند ارث و موانع نکاح، سخني گفته اند. 
ــتقل و  در هر صورت، قانون مدني از آنجا که موضوع تعدد زوجات را مس
ــت، بالتبع از شرايط ازدواج مجدد، از جمله قدرت بر  صريح مطرح نکرده اس
اجراي عدالت و ضمانت اجراي آن، سخني نگفته و به نظر مي آيد از نظر حقوقي 
در گذشته هيچ مانعي براي تعدد زوجات به جز استيفاي عدد وجود نداشت. اما 
مي توان گفت با پذيرش تعدد زوجات با توجه به حقوق اسالمي و طبق عرف و 
عادت مسّلم، که مبتني بر آن است، دادرسان در گذشته بايد مفهوم عالي عدالت، 
(مصرح در منابع اسالمي) و احراز توانايي مرد به اجراي اين عدالت را به عنوان 
شرايط صّحت تعدد زوجات مّدنظر مي داشتند، هر چند در قانون مدني به آنها 
ــاره نشده بود. بدين ترتيب، قانون مدني در زمينه ي تعدد زوجات ناقص و  اش
مبهم به نظر مي رسد و از اين نظر اين اشکال بر واضعان قانون مدني وارد است.



۱۴۹

نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت  از خانواده (مصوب هئيت وزيران)
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ل د
سا ۳ ـ ۲)  تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶

قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدني در اين 
ــوص و با توجه به اينکه تعدد زوجات به عنوان يک واقعيت اجتماعي  خص
ــت،  و در برخي موارد به عنوان يک ضرورت نياز به يک قالب حقوقي داش
ــوء استفاده و محدود  مقرراتي را پيش بيني كرد که در ضمن، جلوگيري از س
ــرايط و موانعي دنبال مي کرد. ماده ي ۱۴ قانون  ــردن چندزني را با ايجاد ش ک

حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر مي داشت: 
هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه 
تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام 
ــات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و  اقدام
قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه 
ــد به مجازات مقرر در ماده ي ۵ قانون ازدواج  ــادرت به ازدواج نماي از دادگاه مب

مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد. 

ــازه ي دادگاه را  ــت از حقوق زن، تحصيل اج ــن ماده در جهت حماي اي
ــي تحصيل اجازه ي دادگاه  ــته و از طرف براي مرد در اين مورد الزم مي دانس
ــرط بود، اول اينکه، مرد توانايي مالي داشته باشد و  هم مبتني بر احراز دو ش
ــود. ماده ي ياد شده اگرچه  دوم اينکه، قدرت مرد در اجراي عدالت احراز ش
شرط عدالت در چندهمسرگزيني را الزم شمرده ولي مکانيزم احراز عدالت 
ــاخته به ويژه اگر امکان تحقيق از همسر اول وجود نداشته  ــخص نس را مش
باشد معلوم نيست چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي 



۱۵۰

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 
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مرد در دست خواهد بود؟ عالوه بر اين ابهام اساسي، قانون حمايت خانواده سا

مصوب ۱۳۴۶ در ماده ي ۱۴ و ديگر مواد خود، آثار و ضمانت اجراي حقوقي 
ــرط عدالت مرد را بيان  ــرط يعني ش تعدد زوجات بدون احراز مهم   ترين ش
ــرده و صرفًا ضمانت اجراي تعدد زوجات بدون تحصيل اجازه ي دادگاه  نک
را، مجازات مقرر در ماده ي ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، يعني شش ماه تا 
ــال حبس تأديبي، پيش بيني کرده بود. مضاف بر اينکه با توجه به لحن  دو س
ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده ياد شده، نظر حقوق دانان و رويه ي دادگاه ها 
ــت و نافذ  ــده درس بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازه ي دادگاه واقع ش

است (صفايي و امامي ۱۳۸۱: ۹۷).
ــت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در زمينه ي تعدد  در هر صورت، قانون حماي
زوجات از جهاتي کامل   تر از قانون مدني بود، زيرا ضمن اينکه پذيرش تعدد 
ــروط اعالم کرده بود و عدالت را، به همان معنايي که در فقه  زوجات را مش
اسالمي و تفسير آيه ي سوم سوره ي نساء است، پذيرفته بود، يک نوع نظارت 
قضايي را براي احراز و اجراي عدالت، که با مباني فقه اسالمي نيز مغايرتي 

نداشت مقرر كرد.

۳ ـ ۳) تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳
ــه جايگزين  ــواده مصوب ۱۳۵۳، ک ــت خان ــون حماي ــواد ۱۶ و ۱۷ قان م
ــامل  ــد، ش ــوب ۱۳۴۶ گرديده ان ــواده  مص ــت خان ــون حماي ــاده ي ۱۴ قان م
ــر  ــاوت درخصوص اجازه ي اختيار همس ــد و تا حدودي متف ــررات جدي مق
ــده  ــد. با توجه به اهميت مواد ياد ش ــر دوم مي باش ــد و به عبارتي همس جدي



۱۵۱

نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت  از خانواده (مصوب هئيت وزيران)
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واز

ل د
سا ــود. ماده ي ۱۶ مقرر مي دارد:  ــت متن کامل آنها در اينجا آورده ش ضروري اس

ــد مگر در موارد  ــر دوم اختيار کن ــتن زن، همس مرد نمي تواند با داش
ــر اول به ايفاي وظايف  ــر اول. ۲ ـ عدم قدرت همس زير: ۱ـ رضايت همس
ــوهر. ۴ ـ ابتالي زن به جنون يا امراض  ــويي. ۳ ـ عدم تمکين زن از ش زناش
صعب العالج موضوع بندهاي ۵ و ۶ ماده ي ۸ . ۵ ـ محکوميت زن وفق بند ۸ 
ماده ي ۸ . ۶ـ  ابتالي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ي ۸ . ۷ـ  ترک 
زندگي خانوادگي از طرف زن. ۸ ـ عقيم بودن زن. ۹ـ غايب مفقوداالثر شدن 

زن برابر بند ۱۴ ماده ي.

 ۸ . در ماده ي ۱۷ اين قانون آمده است: 
ــليم و علل و داليل  ــخه به دادگاه تس متقاضي بايد تقاضا نامه اي در دو نس
ــخه از تقاضا نامه ضمن تعيين وقت  تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نس
رسيدگي به همسر اول ابالغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در 
صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در 

مورد بند يک ماده ي ۱۶ اجازه ي اختيار همسر جديد خواهد داد... .

 بر اساس ماده ي ۱۷ قانون ياد شده در باال، در صورت اثبات تحقق يکي 
ــت مرد و با احراز توانايي مالي وي و اجراي  ــده با درخواس از موارد ياد ش
ــر جديد را صادر مي كرد. بر اساس همين  عدالت، دادگاه مجوز اختيار همس
ــري ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، براي مرد،  ماده، ضمانت اجراي کيف
ــردفتر ازدواج و همسر جديد (در صورت آگاهي او به ازدواج سابق مرد)  س
ــال بود. اما قانون گذار در خصوص ضمانت  حبس جنحه اي از ۶ ماه تا ۱ س



۱۵۲

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 
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حقوقي تعدد زوجات از نظر صحت، بطالن يا عدم نفوذ اشاره اي نداشته که سا

به نظر مي رسد با توجه به نظر حقوق دانان و رويه ي قضايي، چنين ازدواجي 
ــت. البته مطابق بند ۱۰ ماده ي ۸ قانون حمايت خانواده  صحيح تلقي مي گش
مصوب ۱۳۵۳، هرگاه زوج، همسر ديگري اختيار کرده يا نسبت به همسران 
خود عدالت را اجرا نکند، زن مي توانست از دادگاه تقاضاي صدور «گواهي 
ــت طالق كند. الزم به يادآوري  ــازش» و به تعبيري درخواس عدم امکان س
است که اجراي عدالت در ماده ي ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳، 
با اجراي عدالت مندرج در ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ 
ــد.در مجموع درباره ي قانون حمايت خانواده مصوب  متفاوت به نظر مي رس
۱۳۵۳ که جايگزين قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ شده است مي توان 
ــا نگاه اجتماعي به  ــر اول را پيش بيني نمود که ب ــت: اوًال، رضايت همس گف
ازدواج و رعايت حق زن در زندگي مشترک بيشتر تناسب دارد. ثانيًا، اگرچه 
ــرد، ضمانت اجراي  ــوي م ــوص عدم تحصيل اجازه از دادگاه از س در خص
ــال) نسبت به ضمانت اجراي  ــش ماه تا يک س کيفري کم تري (حبس از ش
ــش ماه  کيفري مندرج در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ (حبس از ش
ــال) اتخاذ كرد، اما براي عاقد و سردفتر ازدواج، با توجه به موقعيت  تا دو س
ــش مهمي که در وقوع ازدواج هاي مکرر دارند و زن جديد در صورت  و نق
ــتن به ازدواج سابق مرد نيز مجازات شش ماه تا يک سال پيش بيني  علم داش
ــري براي جلوگيري از  ــت که مي تواند ضمانت اجراي کيفري مؤث كرده اس
ــد، اگرچه طبق  ازدواج هاي مکرر بدون عذر و خارج از ضابطه ي قانوني باش
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سا نظر شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۳ اين مجازات،  غيرشرعي اعالم شد (مهرپور 

ــاده ي ۶۴۵ قانون  ــه جز عدم ثبت ازدواج برابر م ــون نيز ب ۱۳۷۱: ۲۶۸) و تاکن
مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب خرداد ۱،۱۳۷۵ 

تعدد زوجات هيچ گونه ضمانت اجراي کيفري ندارد.
ــت، قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ يک نوع  اما در خصوص اجراي عدال
عقب نشيني نسبت به قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ از خود نشان داده است، 
ــر اول را مالک اجراي عدالت از سوي مرد  ــبت به همس زيرا تنها عدالت نس
قرار داده و حال اينکه به نظر مي رسد اين گونه اجراي عدالت با مفهوم عالي 
ــاوي بين زنان متعدد که شرط صحت تعدد  عدالت، يعني همان رعايت تس

زوجات در اسالم است، مغايرت دارد.
ــوب ۱۳۵۳ در زمينه ي  تعدد  ــن ترتيب، قانون حمايت خانواده مص بدي
زوجات نسبت به قانون مدني کامل است و به رغم عدول از عدالت مد نظر 
ــالمي، در مواردي نيز نسبت به قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶  فقه اس

کامل   تر به نظر مي رسد.

۳ ـ ۴) تعدد زوجات در اليحه ي حمايت  خانواده مصوب ۱۳۸۶
ــدد زوجات در ماده ي ۲۳ اليحه ي  جديد حمايت خانواده، با عبارت  تع
ــارت «تعدد زوجات» و  ــر دائم بعدي» و در تبصره ي آن با عب «اختيار همس

۱ ـ   ماده ي ۶۴۵ قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب خرداد 
۱۳۷۵ مقرر مي دارد: «به منظور حفظ کيان خانواده ثبت واقعه ي ازدواج دائم، طالق و رجوع، 
طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، 

طالق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي گردد».
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«ازدواج مجدد» و در ماده ي ۴۷ اين اليحه نيز با عبارت «ازدواج مجدد» بيان سا

ــت. مواد مربوط به تعدد زوجات در اين اليحه عبارت اند از ماده ي  شده اس
ــه مهم ترين ماده در اين  ــاده ي ۴۷. در ادامه ماده ي ۲۳ ک ــاده ي ۴۴ و م ۲۳، م
ــد تا از اين رهگذر نکات مثبت و منفي  ــت، بررسي خواهد ش خصوص اس
ــت تعدد زوجات در نکاح دائم،  ــکار گردد. بدين جهت، محدودي اليحه آش
رضايت همسر اول، شرط عدالت در ازدواج مجدد، موضوعات بحث ما در 

اينجا خواهند بود.

٣ ـ ٤ ـ ١) محدوديت تعدد زوجات در نکاح دائم
در اينجا اين پرسش مطرح است که محدوديت تعدد زوجات و رعايت 
استيفاي عدد تنها ازدواج دائم را شامل مي شود يا ازدواج موقت نيز مشمول 
ــدد زوجات در نکاح دائم  ــود؟ به عبارت ديگر، آيا تع اين محدوديت مي ش
ــود و در نکاح موقت محدوديتي ندارد؟ به عالوه،  به چهار زن محدود مي ش
آيا تعداد همسران ناشي از تعدد زوجات موقت مي تواند مكمل عدد (چهار 
ــران ناشي از ازدواج دائم بايد حداکثر چهار  ــد، يا صرفًا تعداد همس زن) باش
ــد؟ و اگر بپذيريم که استيفاي عدد شامل ازدواج موقت هم مي شود  زن باش
ــران در ازدواج موقت نيز بايد حداکثر چهار زن باشد.  در نتيجه، تعدد همس
ــت که آيا شرايط صحت ازدواج مجدد از جمله احراز  پرسش ديگر اين اس
توانايي مالي مرد و قدرت بر اجراي عدالت تنها در خصوص نكاح دائم است 
ــرايط در مورد ازدواج موقت هم اعمال مي شود؟ پاسخ اين پرسش  يا اين ش
ــش هاي نخستين است، يعني اگر کسي استيفاي عدد را  مبتني بر پاسخ  پرس
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سا ــود،  ــًا در ازدواج دائم بداند و محدوديتي براي ازدواج موقت قائل نش صرف

ــرايط تعدد زوجات را منحصراً در رابطه با ازدواج دائم الزم الرعايه  بالتبع، ش
ــت که تعدد زوجات که به چهار  ــهور اين اس مي داند. در اين رابطه، نظر مش
زن محدود شده در ازدواج دائم است و در ازدواج موقت محدوديتي نيست 
(مکي العاملي ۱۳۸۳: ۱۶۵۱؛ محقق حّلي ۱۴۰۳: ۵۱۹۲؛ نجفي ۱۹۸۱: ۸). البته برخي از فقيهان 

ــي ۱۴۰۳: ۲۰۶۳؛  ــامل ازدواج موقت هم مي دانند (جبعي العامل ــدد ازدواج را ش تع
ابن بّراج ۱۴۰۶: ۲۴۳۴). از جمله فقيهان مشهوري که نسبت به عدم محدوديت در 
ازدواج موقت انتقاد شديد و صريحي كرده شهيد ثاني است. او معتقد است، 
اوًال، اصل عدم محدوديت در ازدواج موقت که از سوي موافقان مطرح شده، 
ــت، زيرا «االصل دليل حيث ال دليل». ثانيًا،  به سبب وجود دليل، مستند نيس
ــوي طرفداران آن اقامه  رواياتي که داللت بر عدم محدوديت مي کنند و از س
ــند يا مقطوع السند مي باشند و آن گاه نتيجه  شده است ضعيف يا مجهول الس
مي گيرند که اثبات عدم رعايت استيفاي عدد در ازدواج موقت مخالف آيه ي 

۱  ـ  ال جيوز للحر ان جيمع زياده علي اربع حرائر، او حرتني و امتني، او ثالث حرائر و امه و ال 
للعبد ان جيمع اکثر من اربع اماء، او حرتني، او حره و امتني، و ال يباح له ثالث اماء و حره، کل 

ذلک بالدوام، اما املتعه فال حصر له علي االصح، و کذا مبلک اليمني امجاعا.
۲ـ   اذا استکمل احلر اربعا بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطه. و ال حيل له من االماء بالعقد، اکثر 
من اثنتني من مجله االربع. و اذا استکمل العبد اربعا من االماء بالعقد، او حرتني او حره و امتني، 

حرم عليه ما زاد. و لکل منهما ان ينکح بالعقد املنقطع ما شاء، و کذا مبلک اليمني.
۳ ـ  و فيه نظر: الن االصل قد عدل عنه بالدليل اآليت، و االخبار املذکوره، و غريها يف هذا الباب 
ضعيفه، او جمهوله السند، او مقطوعه، فاثبات مثل هذا احلکم املخالف لآليه الشريفه، و امجاع باقي 

علماء االسالم مشکل.
۴  ـ  و الجيوز للمتزوج متعه ان يزيد علي اربع من النساء و قد ذکر ان له ان يتزوج ما شاء  و 

االحوط ما ذکرناه.
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ــوم سوره ي نساء است، زيرا اين آيه تصريح به سا تعدد زوجات يعني آيه ي س

ــامل ازدواج دائم و هم شامل  ــه و چهار زن نموده و اطالق آن هم ش دو، س
ــاير فقيهان در اين امر مشکل به نظر  ــد. ثالثًا، اجماع س ازدواج موقت مي باش
ــهيد ثاني معتقد است  ــد (جبعي العاملي ۱۴۰۳: ۲۰۶). و در تعبيري ديگر ش مي رس
ادعاي اجماع در عدم محدوديت، صحيح و مستدل نيست (همان، ۱۴۱۶: ۳۵۰).  
ــده در باال، معتقد است که اين  ــتدالل به عموم آيه ي ياد ش ابن بّراج نيز با اس
محدوديت شامل محدوديت به چهار زن در ازدواج دائم و موقت مي شود و 
ــتناد به برخي روايات، ازدواج با بيش از چهار زن را در ازدواج موقت  با اس
جايز نمي داند (ابن بّراج ۱۴۰۶: ۲۴۳). عالوه بر اين، شهيد ثاني معتقد است عّالمه 
ــيعه صرفًا شهرت در عدم محدوديت همسران در  حّلي در کتاب مختلف الش
ــايد به  ــل کرده و خود در اين خصوص فتوا نداده و ش ــت را نق ازدواج موق
اين دليل بوده است که روايات داللت کننده بر جواز بيش از چهار همسر در 
ــتدالل  ــت از نظر عّالمه حّلي ضعيف بوده و نمي توان به آنها اس ازدواج موق
ــود (جبعي العاملي ۱۴۰۳: ۲۰۹). به نظر نگارنده، با توجه به عموم آيه ي مذکور  نم
ــامل ازدواج دائم و موقت مي شود و از سويي، با لحاظ اينکه در اسالم  که ش
اصل تک همسري است و تعدد زوجات استثناست و قرآن در شرايط خاص 
ــورت توانايي بر  ــردان اجازه مي دهد در ص ــي فردي و اجتماعي به م زندگ
ــش از يک زن اختيار کنند  ــران متعدد خود، بي ــراي عدالت در حق همس اج

(رفيعي ۱۳۸۶: ۲۲)، استدالل شهيدثاني و ابن بّراج دفاع کردني است.
ــکوت اختيار کرده است اما با وجود  ــبت به اين مورد س قانون مدني نس
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سا ــامل  ــن، برخي از صاحب نظران حقوقي، ممنوعيت بيش از چهار زن را ش اي

ازدواج دائم و موقت مي دانند (کاتوزيان ۱۳۷۱: ۱۱۵؛ صفايي و امامي ۱۳۸۱: ۱۰۱؛ مهرپور 
ــن نظر نه تنها از زنبارگي  ــي در توجيه اين نظر قائل اند: «اي ۱۳۷۱: ۱۰۱). برخ
ــازگارتر است و رويه ي قضايي  جلوگيري مي کند، بلکه با اخالق عمومي س
ــان ۱۳۷۵: ۹۶).  ــرد» (کاتوزي ــهرت نظر مخالف قرار گي ــتي تحت تأثير ش نبايس
همچنين بعضي معتقدند نحوه ي بيان رواياتي که داللت بر جواز نکاح منقطع 
ــت که انسان در صدورشان از  بدون حّد و حصري مي نمايند به گونه اي اس
معصوم:ترديد مي کند، زيرا تشريع آن براي جلوگيري از فحشا و هرج و 
مرج جنسي و توجه به يک ضرورت و واقعيت اجتماعي است و تشويق به 
تعدد زوجات موقت بدون محدوديت در واقع يک نوع زنبارگي و تنّوع طلبي 
ــت که با فرهنگ ائمه ي  اطهار : مطابقت ندارد. در نتيجه، قويًا به نظر  اس
ــد ممنوعيت جمع بيش از چهار زن شامل نکاح دائم و منقطع هر دو  مي رس
ــواده  مصوب ۱۳۴۶ نيز  ــور ۱۳۷۹: ۱۰۱ ـ ۹۹). قانون حمايت خان ــود (مهرپ مي ش
نسبت به اين امر سکوت اختيار کرده است، زيرا عبارت «هرگاه مرد بخواهد 
با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد...» داللت بر نوع ازدواج نمي کند،  
ــرايط اجتماعي وضع قانون و هدف از تصويب آن،  با اين حال مي توان از ش
ــوء استفاده ي مردان و محدود کردن چندزني بوده است،  که جلوگيري از س
پي  برد که قانون گذار معتقد به محدوديت تعدد ازدواج چه در شکل ازدواج 
ــهرت نظر مخالف، در  دائم و چه در قالب ازدواج موقت بوده اما به دليل ش

مقام بيان اين امر نبوده و يا در حقيقت، از بيان اين امر محذور بوده است.
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قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نيز به اين مورد اشاره و تصريحي سا

ــود: منظور از اختيار همسر دوم و اصوًال تعدد  ــت گفته ش ندارد و ممکن اس
ــت و محدوديتي براي ازدواج  ــون، تنها ازدواج دائم اس ــات در اين قان زوج
ــت، زيرا اين نقض غرض  ــت، اما اين نظر دفاع کردني نيس موقت قائل نيس
ــدود کند ولي به مردي که  ــت که قانون گذار تعدد زوجات دائمي را مح اس
يک [يا چند] همسر دائمي دارد اجازه دهد که آزادانه يک يا چند زن موقت 
ــت ازدواج موقت براي مدتي دراز باشد و تقريبًا همان  هم بگيرد. ممکن اس
نتيجه ي ازدواج دائم از آن حاصل گردد (صفايي و امامي ۱۳۸۱: ۱۰۱). در تأييد اين 
ــور نيز در يک رأي اصراري همين  ــتدالل، هيئت عمومي ديوان عالي کش اس
نظر را پذيرفته است. با اين استدالل که همسر با نکاح دائم يا منقطع اختيار 
ــود و اطالق ازدواج به هر دو مـورد اطالق صحيحي است و توجيه و  مي ش
استدالل دادگاه در حصر ماده ي مزبور يعني ماده ي ۱۶ قانون حمايت خانواده 
ــکاح منقطع با عموم و اطالق ماده ي مزبور  ــه نکاح دائم و انصراف آن از ن ب

موافق نيست (همان: ۱۰۲).
ــت تعدد ازدواج  ــنهاددهندگان ماده ي ۲۳ اليحه ي جديد، محدودي پيش
ــامل ازدواج موقت تلقي  ــتيفاي عدد را ش ــم مي دانند و اس را در ازدواج دائ
ــر  ــر دائم بعدي...» قيد «همس ــد, زيرا اوًال, در عبارت «اختيار همس نکرده ان
ــر ديگري...» در قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶  دائم» برخالف عبارت «همس
ــت خانواده ي ۱۳۵۳، صراحت  ــر دوم...» در قانون حماي و عبارت «... همس
داللت بر محدوديت ازدواج، در ازدواج دائم مي کند و از ظاهر آن محدوديتي 
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سا ــتنباط کرد. در نتيجه، اجازه ي دادگاه پس از  براي ازدواج موقت نمي توان اس

احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران را تنها در ازدواج 
دائم مي دانند. ثانيًا، اين اليحه، ثبت عقد نکاح دائم را الزامي مي داند اما ثبت 
ــتري  نکاح موقت را بدون الزام تابع آئين نامه اي که به تصويب وزير دادگس
ــد (تبصره ي ماده ي ۲۲) دانسته است که اين تفکيک هم داللت دارد  مي رس
ــتيفاي عدد و همچنين شرايط تعدد زوجات در ازدواج  که اليحه قائل به اس

موقت نيست.
ــدن به عدم  ــدد ازدواج و قائل ش ــن نوع رويکرد به تع ــه نظر نگارنده، اي ب
محدوديت در ازدواج موقت نه تنها زمينه ي سوء استفاده ي برخي مردان را فراهم 
مي کند بلکه با اخالق عمومي جامعه نيز سازگاري ندارد. عالوه بر آن، با توجه به 
رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات که در بخش دوم به آن پرداختيم، چه ضرورتي 
ــرايط، موانع و  ــامل ازدواج موقت، که از جهت ش ــه تعدد زوجات را ش دارد ک
ــموليت اجماعي  ــت، ندانيم؟ در حالي که اوًال، عدم ش آثار مانند ازدواج دائم اس
نيست. ثانيًا، فقيهان مشهوري اين عدم شموليت را مخالف آيه ي استنادي تعدد 
زوجات مي دانند و ثالثًا، رواياتي نيز در اين باب مستند است. افزون بر اين، دفاع 
از چندهمسري در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مکان در تفسير 

و استنباط برخي از مجوزهاي ديني چه ضرورت و توجيهي خواهد داشت؟

٣ ـ ٤ ـ ٢) رضايت همسر اول
ــتقل  ــا توجه به اينکه اصوًال در قانون مدني، موضوع تعدد زوجات مس ب
ــرايط آن به ويژه در خصوص لزوم و عدم لزوم  ــده، بي شک از ش مطرح نش



۱۶۰

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
ــت و به نظر مي آيد از نظر حقوقي در سا ــر اول سخني نگفته اس رضايت همس

ــتيفاي عدد وجود نداشت.  ــته هيچ مانعي براي تعدد زوجات به جز اس گذش
ــون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نيز به رغم ايجاد تحول در زمينه ي   در قان
ــرايط تعدد زوجات و تأکيد بر شرط اجراي عدالت از طريق قضايي، هيچ  ش
اشاره  اي به رضايت همسر اول نشده بود. وفق ماده ي ۱۴ اين قانون، موافقت 
و يا رضايت همسر اول، شرط صدور اجازه ي تعدد زوجات از سوي دادگاه 
نبود و دادگاه مي توانست بدون رضايت همسر اول اجازه ي تعدد زوجات را 
صادر کند، هرچند دادگاه ها در عمل به ندرت از اين اختيار استفاده مي کردند 
(صفايي و امامي ۱۳۸۱: ۹۷). نخستين بار در بند ۱ ماده ي ۱۶ قانون حمايت خانواده 

ــرايط تعدد ازدواج  ــر اول به عنوان يکي از ش مصوب ۱۳۵۳، رضايت همس
ــد. البته الزم به يادآوري است که مرد مي توانست بر اساس ساير  پيش بيني ش
بندهاي اين ماده در موارد ديگر مانند عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف 
زناشويي و يا عدم تمکين زن از شوهر و يا عقيم بودن زن و مانند آن مستقل 
و بدون رضايت همسر اول درخواست تعدد زوجات را کند. در نتيجه، به نظر 
مي آيد بر اساس ماده ي ۱۶ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، اگر مردي هيچ کدام 
از علل موجه براي تعدد ازدواج را نداشت، مي توانست با رضايت همسر اول 
ــرط تمکن مالي و شرط توانايي اجراي عدالت از دادگاه، تقاضاي  در کنار ش
اجازه ي اختيار همسر جديد را کند. برابر ماده ي ۱۷ اين قانون، همسر پيشين 
حق داشت در صورت ازدواج مجدد، حتي اگر به تعدد زوجات رضايت داده 
ــالق نمايد، در حالي که بر  ــازش براي ط بود، تقاضاي گواهي عدم امکان س
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سا ــاس قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۳ همسر اول تنها در صورتي که  اس

زوج بدون رضايت او اقدام به تعدد زوجات مي نمود حق طالق داشت. در هر 
ــخ نشده اند،  صورت، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ هر چند نس
ــرعي بودن مجازات در آنها از سوي شوراي  ــو با اعالم غيرش ولي از يک س
نگهبان و از سوي ديگر، مغايرت برخي از مقررات آنها با موازين شرع مانند 
ــت داده اند و دادگاه هاي  ــرايط تعدد زوجات تقريبًا خاصيت خود را از دس ش

خانواده هم چندان تمايلي به اجراي دقيق آنها ندارند (مهرپور ۱۳۷۹: ۱۰۶).
ــي و قانون حمايت  ــواده مانند قانون مدن ــد حمايت خان اليحه ي جدي
خانواده ۱۳۴۶ و برخالف قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ به رضايت يا اجازه ي 
همسر اول اشاره اي نکرده و با اينکه در ماده ي ۲۳ در مقام بيان شرايط تعدد 
زوجات بود، اما سکوت قانون گذار در مقام بيان، قرينه و دليل است بر اينکه 
ــرط تعدد زوجات بداند. به نظر نمي آيد  ــته رضايت همسر اول را ش نخواس
ــر اول براي تعدد زوجات مغايرتي با حق تعدد زوجات براي  اجازه ي همس
مردان داشته باشد، زيرا اين امر به عنوان يک شرط است. همچنان که شرط 
تمکن مالي و توانايي اجراي عدالت را از ديگر شرايط تعدد زوجات مي دانيم 
و احراز اين شرايط و يا داشتن اين شرايط جهت تحقق مجّوز تعدد زوجات 

مغايرتي با اصل حق تعدد زوجات براي مرد ندارد.

٣ ـ ٤ ـ ٣) شرط عدالت
در تنظيم روابط خانوادگي، اصل عدل يک مقياس فراگير و اساسي است. 
ــران به عنوان  ــه قرآن کريم در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همس آنچ
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يک شرط تأکيد کرده يک نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت چندهمسري سا

و اصوًال ازدواج مجدد، مشروط به روابط عادالنه شده است. منظور از شرط 
عدالت به عنوان يکي از شرايط اساسي در ازدواج مجدد، چگونگي احراز آن 
و نيز شرط عدالت در قوانين موضوعه از جمله مسائلي اس  ت که بايد به آنها 

به درستي پرداخته شود.
الف) مفه  وم عدالت

ــير منطقي بحث، نخست مستند اين  ــت به جهت رعايت س ضروري اس
شرط را بررسي کرده، سپس منظور از عدالت را تبيين کنيم. اصلي ترين مستند 
شرط عدالت در تعدد زوجات آيه ي ۳ سوره ي نساء است. اين آيه مي فرمايد: 
«وإن خفتم أّال تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم ّمن الّنساء مثني وثالث 
ــاع فإن خفتم َأّال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت َأيمانكم ذلك أدني أّال تعولوا»  و رب
خالصه ي معني آيه اين است که مي توانيد از زناني که پاک و خوب مي دانيد 
تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد که بين آنها به عدالت رفتار نکنيد 
به يکي اکتفا نماييد که اين امر يعني اکتفا به يک زن نزديک تر است به اينکه 

از عدالت دور نيافتيد و بر زن ها ظلم نکنيد.
«فإن خفتم أّال تعدلوا فواحدة» يعني به يک همسر اکتفا کنيد نه بيشتر. در 
ــدن عدالت ميان زنان  اين آيه, خداوند حکم را بر ترس و خوف از اجرا نش
ــت که غالبًا در اين قبيل مواردي  معلق کرده نه بر علم و اين از آن جهت اس
ــواس نفساني هم اثر انکارناپذيري در آن دارد، علم حاصل نشده، در  که وس
نتيجه مصلحت از بين مي رود. به عبارت ديگر، در اين آيه، خداوند به همان 
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سا ــته، با همان  ــا حداکثر چهار زن را جايز دانس ــي که تعدد زوجات ب صراحت

ــري  تصريح در صورت ترس مرد از اجرا نکردن عدالت، آن را به تک همس
ــت. بنابراين، مردي مي تواند اقدام به تعدد زوجات کند که  محدود کرده اس
ــته  ــران خود را داش اطمينان يا ظّن غالب بر توانايي اجراي عدالت بين همس

باشد (رشيدرضا: ۳۴۹).
ــريع شد به  ــري) که تش «ذلك أدني أّال تعولوا» يعني اين روش (تک همس
ــت. اين جمله با  ــاوز به حقوق زنان متعدد نزديک تر اس ــت و عدم تج عدال
حکومتي که در آن ذکر شده داللت مي کند که اصوًال اساس تشريع در احکام 
نکاح بر پايه ي عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده 
است (طباطبايي۱۳۷۶: ۲۵۸). پس از اثبات لزوم رعايت عدالت ميان زنان از سوي 

مرد، بايد منظور از عدالت را تبيين کنيم.
در يک تقسيم بندي کلي مي توان عدالت و عدل را به «عدل حقيقي واقعي» 
و «عدل تقريبي عملي» تقسيم کنيم. عدل حقيقي واقعي يعني عدل حد وسط 
بين افراط و تفريط، که تشخيص آن بسيار مشکل است. اين قسم عدل موجب 
ــخيص حقيقت عدل بين زنان دچار حيرت شود، به  ــود که مرد در تش مي ش
ــتگي قلبي و محبت واقعي به  ــي از دلبس ويژه از نظر تأثرهاي دروني که ناش
زنان متعدد است. به ديگر سخن، عدل حقيقي واقعي يعني انسان حتي از نظر 
ــاني، جانب اعتدال و تساوي  تمايالت قلبي و عواطف طبيعي غيرارادي انس
ــا که همواره تحت حيطه ي اختيار درنمي آيد و خارج  ــت کند. از آنج را رعاي
از قدرت انسان مي باشد براي او تکل  يف مااليطاق است و حال اينکه تکليف 
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بايد در حدود توانايي انسان متعارف باشد و به همين جهت، خداوند رعايت سا

ــمرده و آيه ي ۱۲۹ سوره ي نساء «ولن  اين نوع عدالت را براي مرد واجب نش
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنيد نمي توانيد 
در ميان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازيد، اشاره به اين واقعيت 
ــإن خفتم أالّ تعدلوا  ــت که با ضميمه به آيه ي «ف ــي مطلق عدل نيس دارد و نف
فواحدة» نتيجه اش ممنوعيت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چيزي که نفي 
شده، عمل حقيقي واقعي است که توضيح داده شد. اين آيه (و لن تستطيعوا...) 
خالي از شائبه ي تهديد نيست، يعني عدالت بين زنان به معناي عدالت حقيقي 
ــي، حقيقتًا حد واقعي ميان افراط و تفريط را رعايت کردن، از چيزهايي  واقع
است که هر چند انسان بسيار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت 

کوشش کند، قادر به اجراي آن نيست.
اما عدل تقريبي عملي و به تعبيري عدالت متعارف يعني رعايت عدالت 
در جنبه هاي عملي و خارجي. در بحث ازدواج مجدد، اين قسم عدل يعني 
اينکه مرد تمام ميل را به يک طرف به ويژه به طرف تفريط متوجه نسازد که 
ــاس کند که شوهر دارد و از  ــود، نه احس در نتيجه زن حيران و بالتکليف ش
زندگي مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکليف خود را بداند و عدل 
تقريبي عملي يعني مرد در عمل بين زنان عدل و مساوات برقرار کند، بي آنکه 

از يکي جانبداري کند حقوق آنها را ايفا کند.
ــت عدالت تقريبي عملي و يا  ــده و قانوني اس ــريع ش بنابراين، آنچه تش
عدالت متعارف است که در بعد اخالقي شامل خوش رفتاري و اظهار رضايت 
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سا با معاشرت آنها و حسن اخالق است بدون آنکه مرد يا زن در رنج و زحمت 

قرار گيرد. عدالت تقريبي عملي در ابعاد ديگر يعني مرد حقوق واجبه ي زن ها 
ــان ادا کند، نفقه و هزينه ي  زندگي همه ي آنها را بپردازد و از لحاظ  را يکس

اقامت نزد آنها يکسان رفتار کند.
ــئله ي جواز تعدد  ــإن خفتم»، دليل صريحي بر مس ــه هر حال، آيه ي «ف ب
زوجات است، منتها با شرايط سنگين و آن حفظ عدالت تقريبي عملي است 
که يکي از مشکل ترين وظايف به شمار مي رود. بر اساس همين آيه، اگر مرد 
ــد چنين عدالتي را رعايت کند حق تعدد زوجات را ندارد و بايد به  نمي توان
ــر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر ديگران که خود از گناهان  همان يک همس
کبيره است برکنار باشد. اسالم روي مصلحت اجتماع انساني تعدد را اجازه 
داده و البته اين امر را مقيد و مشروط کرده که تمام اين مفاسد را برمي دارد و 
آن اطمينان و يا ظّن غالب مرد است مبني بر اينکه مي تواند ميان زنان متعدد 
ــت يافت و  ــار کند. هنگامي که مردي به چنين اطميناني دس ــه عدالت رفت ب

مقدماتش را ارزيابي کرد، پس از آن اجازه ي ازدواج را دارد.
ــده که حتي اجازه  ــرط عدالت آن اندازه اهميت قائل ش ــالم براي ش اس
ــرايطي  ــرد و زن دوم در حين عقد توافق کنند که زن دوم در ش ــد م نمي ده
ــالم، رعايت  ــا زن اول زندگي کند. يعني از نظر اس ــر و تبعيض آميز ب نابراب
ــا زن، خود را از زير  ــت که مرد نمي تواند با قرار قبلي ب ــت تکليفي اس عدال
ــرط  ــئوليت آن خارج کند. مرد و زن هيچ کدام حق ندارند چنين ش بار مس
ــروط  ــروعي را در متن عقد لحاظ کنند و در حقيقت از مصاديق ش غيرمش
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ــوب مي شود. تعدد زوجات با اين شرط سا باطل ماده ي ۲۳۲ قانون مدني محس

ــيله اي براي  ــنگين به جاي آنکه وس ــديد و س اخالقي و ضمانت اجراي ش
هوسراني مرد شود، در قالب يک انجام وظيفه ي جدي خود را نشان مي دهد. 
آنجا که مسئله ي عدالت و اجراي آن و انجام وظيفه مطرح شود, هوسراني و 
ــتي و زنبارگي بايد رخت بربندد. اما با وجود اين، بايد انصاف داد و  هواپرس
واقعيت را ناديده نگرفت که شرط اسالمي و به ويژه شرط عدالت در ازدواج 
ــاني که اقدام به انتخاب  ــود و اگر کس و يا ازدواج هاي مکرر رعايت نمي ش
ــرط عدالت را رعايت  ــر ديگري با وجود همسر مي کنند دست کم ش همس
ــود درحالي که اين چنين  ــاي هيچ گونه بهانه و ايرادي نب ــايد ج مي کردند ش
نيست. به همين منظور بايد اوًال, عدالت مرد را احراز کرد، ثانيًا, بي عدالتي و 
فقدان اين شرط ضمانت اجرايي متناسب داشته باشد که در مباحث آينده به 

اين دو مهم مي پردازيم.
ب) چگونگي احراز شرط عدالت

چنانچه پيش تر گفته شد، شرط عدالت در مسئوليت هاي فردي، اجتماعي 
ــاس،  ــت و بر اين اس و خانوادگي از اهميت و مکانت ويژه اي برخوردار اس
ــاي ويژه ي تأثيرگذار در  ــت در ازدواج مجدد، که يکي از نهاده ــرط عدال ش
ــت و نفوذ چنين  ــت از موارد اعتبار صح ــبات اجتماعي ـ حقوقي اس مناس
ازدواج هايي محسوب گرديده است. اما آنچه مهم است و جنبه ي کاربردي و 
عملي دارد و به اين شرط اعتبار واقعي مي بخشد چگونگي احراز آن است. 
ــک همه ي شرايط صحت اعتبار عقود و قراردادها در زمان انعقاد آن بر  بي ش
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سا ــود، چنانچه در نظام هاي حقوقي مختلف اهليت،  ــب مرد بايد احراز ش حس

ــرط اساسي قراردادها در هنگام ايجاد آن، بايد وجود واقعي  به عنوان يک ش
داشته و به عبارتي نسبت به طرفين آن محرز شود. سؤال اصلي در اين مبحث 
ــت که چگونه بايد اين شرط احراز شود و به ديگر سخن توسط چه  اين اس

افراد و يا نهادي احراز و اعالم صورت گيرد.
 ـ  توسط مرد

ــت کم از نظر روابط حقوقي سه  ــت که در تعدد زوجات دس بديهي اس
شخص مطرح اند. اول مردي که قصد چنين ازدواجي دارد، دوم همسر اول و 
شخص سوم همسر دوم و در شرايطي همسر سوم و حداکثر همسر چهارم 
خواهد بود. اگرچه تعدد زوجات در معناي عام شامل ازدواج هاي دوم، سوم 
و چهارم نيز خواهد بود اما در اين مقاله تعدد زوجات به معناي خاص (يعني 
اختيار کردن همسر دوم) مالحظه خواهد شد تا به معيار کلي در ازدواج هاي 

مجدد به معناي عام دست يافت.
ــي کنيم که آيا امکان دارد عدالت مرد توسط  ــت بررس بنابراين، الزم اس
خود او احراز شود و اساسًا چنين امري مورد نظر شارع و قانون گذار هست 
ــرط عدالت يعني «فإن خفتم أّال تعدلوا» را  ــتنادي ش يا خير؟ اگر در آيه ي اس
ــير کنيم شايد در نگاه اول چنين به نظر آيد که مسئله ي  مردان مخاطب تفس
ــخصي دارد و بايد توسط خود افراد احراز شود, يعني اگر  عدالت جنبه ي ش
مرد به اجراي عدالت ظّن غالب يا اطمينان پيدا کرد اختيار قانوني براي تعدد 
ــن اختياري را ندارد و اگر چنين  ــرعي چني زوجات را دارد وگرنه از نظر ش
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ــمول مجازات سا ــرعي را انجام داده و مش اقدامي کرد در نهايت يک حرام ش

ــتي با اصول و منطق  ــد اما به داليل مختلف چنين برداش اخروي خواهد ش
احکام و نظام حقوقي اسالم سازگاري ندارد, زيرا اوًال, اگرچه به طور طبيعي 
و منطقي مورد حکم مندرج در آيه ي  ياد شده، مردان مي باشند و در خصوص 
ــده، اما دليلي وجود ندارد که احراز شرط مندرج  ازدواج هاي متعدد نازل ش
در حکم نيز توسط خود مردان بايد صورت گيرد, زيرا حکم, کلي و در مقام 
ــابه نيز در قرآن يافت مي شود.  ــت و موارد مش بيان يک قاعده ي حقوقي اس
ثانيًا, از آنجا که شرط عدالت در تعدد زوجات مانند شرط عدالت در مناصب 
ــئوليت هاي اجتماعي همچون رهبري، قضاوت، شهادت و امثال آن به  و مس
اعتبار تأثير اجتماعي و با توجه به رعايت حقوق ديگران (مانند همسر دوم...) 
ــده است و همان طوري که احراز عدالت در غير از تعدد زوجات  مطرح ش
توسط خود فرد منطقي نيست و بايد توسط ديگران احراز شود (مثًال احراز 
ــط دادگاه و مانند آن که در تبصره ي ماده ي ۱۳۱۳ مکرر  عدالت گواهان توس
ــابه ماهيت قضيه و با تنقيح  ــت). در نتيجه به اعتبار تش قانون مدني آمده اس
مناط بايد شرط عدالت مرد در چنين ازدواجي توسط ديگران صورت گيرد 
ــخص توجيه حقوقي ندارد و شايد به همين جهت  ــط خود ش و احراز توس
ــي معتقد به دخالت و اعمال اختيار حاکم در اعمال اختياري مردم براي  برخ
ــدد زوجات از  ــت که نبود عدالت در تع ــد اس ــري از مظالم و مفاس جلوگي
ــت که در جاي خود  ــد اجتماعي اس مصاديق بارز ظلم به ديگران و از مفاس
ــت در ماده ي ۱۷ قانون  ــد. جهت تأييد اين مطلب بايد گف بحث خواهد ش
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سا حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نيز بند ۱۰ ماده ي  ۸ آن، احراز عدالت مرد 

جهت انتخاب همسر دوم به عهده ي دادگاه سپرده شده است.
 ـ  توسط زن

از آنجا که در تعدد زوجات دست کم همسر اول و نيز همسر دوم ذي نفع 
محسوب مي شوند، منطق حقوقي و انصاف حکم مي کند اصلي ترين افرادي 
ــري احراز کنند همسران او  باشند. زيرا  که بايد عدالت مرد را براي چندهمس
ــن مورد رعايت حقوق  ــرط عدالت براي اي يکي از داليل و حکمت هاي ش
ــت. از آنجا که رعايت اين حقوق  ــران اس همه جانبه ي اخالقي و مادي همس
ــون خانواده به عنوان  ــخصي هم فراتر مي رود و به کان از جنبه ي فردي و ش
ــريعت و قانون براي چنين ازدواج هايي  مهم ترين عنصر جامعه برمي گردد, ش
شرط سنگين اجراي عدالت را معتبر دانستند و به ديگر سخن، رعايت عدالت 
از سوي مرد عالوه بر جنبه ي حقوق خصوصي و شخصي, تا حدودي جنبه ي  
عمومي و اجتماعي دارد که اين نکته بايد در جاي خود بحث شود. در اينجا، 
ــوي مرد  ــدن عدالت از س ــاره کنيم که تأثير اجرا نش تنها به اين نکته بايد اش
ــا موجب انحالل ازدواج اول و در نتيجه از هم  در ازدواج هاي متعدد چه بس
پاشيدگي کانون يک خانواده، که عالوه بر زن شامل فرزندان هم خواهد شد، 
مي شود و به تبع آن اين امر مي تواند زمينه ي بزهکاري هاي اجتماعي متعددي 
ــت در تعدد زوجات  ــرط عدال ــازد و به همين جهت رعايت ش را فراهم س
ــويي تأثيرگذار است. لذا نظر همسر اول در  فراتر از روابط خصوصي و زناش
ــرط احراز عدالت مرد مؤثر باشد. اگر  درجه ي اول تا حدودي مي تواند در ش
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ــر اول غالبًا تعدد زوجات را اجازه نمي دهد و با سا ــود همس ــايد گفته ش چه ش

توجه به احساسات ويژه ، که شايد تا حدودي هم طبيعي به نظر برسد، احراز 
عدالت مرد توسط وي مشکل به نظر مي رسد. از آنجا که او اصيل ترين ذي نفع 
ــود, انصاف حکم مي کند که نظر او مبناي مهمي براي احراز  محسوب مي ش
عدالت مرد باشد چنانچه در ماده ي ۱۷ قانون حمايت خانواده، مصوب ۱۳۵۳ 
آمده است: «... دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از 
ــي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده ي  زن فعل
۱۶ (رضايت همسر اول) اجازه ي اختيار همسر جديد خواهد داد». البته به نظر 
مي رسد بنا بر آنچه گفته شد، نظر همسر دوم و احراز او نيز مي تواند در چنين 
ازدواجي مؤثر باشد، زيرا او مانند همسر اول ذي نفع است و عدم عدالت مرد 
ــر دوم يکي  ــترک جديد با او، تأثير مي گذارد و از طرفي همس بر زندگي مش
ــر قصد، او بايد به چنين  ــت که عالوه ب ــاي عقد تعدد زوجات اس از طرف ه
ــرط اهليت ويژه ي مرد، که از آن به شرط عدالت  ازدواجي رضايت دهد و ش
ــود، بايد براي او احراز شود اگرچه مانند همسر اول نمي تواند به  تعبير مي ش
ــت يابد. البته اين نکته مطرح است که اگر اعالم عدالت مرد  احراز کامل دس
از سوي همسرش را به عنوان شهادت تلقي کنيم آيا از آنجا که همسر او نفع 
شخصي در اين مورد دارد مي توان با توجه به بند ۲ ماده ي ۱۳۱۳ قانون مدني 
شهادت او را پذيرفت يا خير؟ و يا اساسًا اين مورد مشمول موضوع شهادت 
نمي شود تا حکم ياد شده بر آن صدق کند و نيز اگر در احراز عدالت مرد، زن 
به عنوان تنها شاهد شهادت او کافي است و در اين خصوص رعايت نصاب 
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سا گواهي زنان الزم نيست؟ يا مشمول مواردي مي شود که چون ارتباط نزديکي 

با زن دارد گواهي او به تنهايي پذيرفته مي شود؟
 ـ  توسط دادگاه

بنابر آنچه گفته شد، احراز عدالت توسط خود مرد عالوه بر اينکه برداشت 
ــتناد در اين باب چنين امري را داللت نمي کند با  ــيري از آيه ي مورد اس تفس
ــر به ناديده گرفتن حق  ــازگاري ندارد؛ زيرا منج منطق حقوقي و انصاف س
ذي نفع اصلي (همسر اول) و ذي نفع ثانوي, با پذيرش ضرورت احراز عدالت 
ــد. به همين دليل، استدالل کرديم از آنجا که  ــط همسر دوم, خواهد ش توس
ــر اول و نيز همسر دوم ذي نفع محسوب  ــت کم همس در تعدد زوجات دس
ــرد را براي زندگي  ــتند که بايد عدالت م ــوند، اصلي ترين افرادي هس مي ش
چندهمسري احراز کنند. با وجود اين، با توجه به اينکه تعدد زوجات صرفًا 
ــت و اثرات اجتماعي و حقوقي آن انکارناپذير است،  ــخصي نيس يک امر ش
ــرط عدالت را در حيطه ي مسئوليت حکومت مي دانيم. به ديگر  لذا احراز ش
سخن، از آنجا که اجرا يا عدم اجراي عدالت در مهم ترين و حساس ترين نهاد 
اجتماعي يعني خانواده به معناي اعم تأثير بسزايي خواهد داشت, لذا حکومت 
نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد بلکه بايد به عنوان يک امر اجتماعي در 
ــت کند چنانچه در احراز عدالت رهبر، قاضي و گواهان نيز به دليل  آن دخال
ــخن ما مي تواند اصل  بازتاب اجتماعي آنها چنين دخالتي را مي کند. مؤيد س
ــالمي ايران براي تصدي رهبري و نيز  ــي جمهوري اس ۵ و ۱۰۹ قانون اساس
ــاهد  تبصره ي ماده ي ۱۳۱۳ مکرر قانون مدني در خصوص احراز عدالت ش
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ــط دادگاه باشد. بنابراين، در تشخيص عدالت عالوه بر نظر همسر اول، سا توس

ــاره ي قانوني مندرج در ماده ي ۱۳۲۱  ــهادت چه به عنوان ام چه به عنوان ش
ــرايط و اوضاع و احوال ناشي از رفتار  قانون مدني، دادگاه بايد با توجه به ش
ــتين و احراز عدالت بالفعل و  ــترک نخس و عملکرد مرد در طول زندگي مش
تقريبي عملي او (چنانچه در ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ 
ــوه در طول زندگي  ــراز قدرت عدالت به نحو بالق ــده بود) و يا اح مقرر ش
مشترک ميان همسران در آينده, اجازه ي تعدد زوجات را صادر کند. البته به 
ــتنادي ازدواج مجدد، احراز قدرت  ــد با توجه به تفسير آيه ي اس نظر مي رس
ــدد به نحو عدالت بالقوه مطرح  ــاوي در ميان زنان متع عدالت و رعايت تس
ــد و لذا تعبير «َفِإْن ِخْفُتْم» آمده است در حالي که رعايت عدالت نسبت  باش
ــت، زيرا به نظر  ــر اول و به عبارتي عدالت بالفعل خالي از وجه نيس به همس
ــد احراز عدالت موضوعيت دارد نه طريقيت. بنابراين براي رسيدن به  مي رس
ــارف راه هاي مختلفي وجود دارد از جمله گواهي  ــّن غالب و اطمينان متع ظ
همسر اول مبني بر توانايي اجراي عدالت مرد. شايد به همين دليل قانون گذار 
ــاده ي ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اجراي عدالت در مورد  در م
همسر اول را مطرح کرده است که به نظر مي رسد مباينتي با حقوق اسالمي 
ــد، دادگاه بايد به عنوان حکومت و مجري  ــته باشد. بنابر آنچه گفته ش نداش
ــت، قدرت اجراي عدالت مرد را جهت تعدد زوجات احراز کند و اين  عدال
موضوع، عالوه بر اينکه در ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ 
ــاده ي ۱۷ قانون حمايت خانواده ي مصوب ۱۳۵۳ نيز تصريح  آمده بود در م
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ل د
سا ــرعي، با توجه به آنچه توضيح داده شده، ندارد.  ــده که تضادي با مباني ش ش

ــرط تعدد زوجات را، که همان اجراي عدالت و توانايي  زيرا دادگاه صرفًا ش
ــد، رسيدگي، تحقيق و در نتيجه احراز مي کند و  ــمي مرد مي باش مالي و جس
ــي از حکومت وجود دارد.  ــت يک نوع نظارت قضايي به نمايندگ در حقيق
البته اين نظارت جهت اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم و انحالل زندگي 
مشترک از يک سو و از سوي ديگر پيشگيري از آسيب ديدگي نهاد اجتماعي 
ـ حقوقي خانواده، که عالوه بر همسر شامل فرزندان هم مي باشد، محسوب 
مي شود, يعني اگر حکومت مي تواند مردم را از اين ستم هايي که به اسم تعدد 
زوجات، روا مي دارند منع کند بدون اينکه حکم الهي مبني بر مباح بودن تعدد 
زوجات را تغيير دهد، در واقع تصميم حکومت يک تصميم اجرايي عمومي 
ــود، مثل موردي که کسي  ــت که براي مصلحت عموم مردم اتخاذ مي ش اس
شخصًا تصميم به ترک تعدد زوجات مي گيرد و اين تصميم به منظور تغيير 
حکم الهي و مخالفت با آن نيست بلکه به خاطر مصلحت شخصي است که 
براي خود تشخيص مي دهد و تصميم مي گيرد اين عملي را که براي او مباح 

است ترک نمايد (طباطبايي ۱۳۷۶: ۲۰۷)۱.
ج ـ شرط عدالت در قوانين موضوعه  

قانون مدني که به داليلي به طور مستقل به تعدد زوجات اشاره اي نداشته، 
بالتبع از شرايط آن از جمله شرط عدالت و چگونگي احراز آن سخني نگفته 

۱  ـ ر. ک: محمدتقي رفيعي. «شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران», مجموعه مقاالت 
همايش بررسي وضعيت حقوق زنان در نظام حقوقي ايران: صص ۱۵۷ ـ ۱۱۶.
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ل د
است. مسلمًا در گذشته رعايت عدالت و التزام به آن جز به طور شخصي و بر سا

ــاس اعتقادات مذهبي و اخالقي از سوي مرداني که اقدام به تعدد زوجات  اس
ــته و هيچ گونه نظارتي از  مي کردند هيچ ضمانت اجراي مدني و کيفري نداش
سوي دادگاه ها نسبت به آن اعمال نمي شده است. نخستين بار، قانون حمايت 
خانواده ۱۳۴۶ در ماده ي ۱۴ خود مقرر کرد: «دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر 
جديد خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري، قدرت مرد را به اجراي عدالت 
ــد». در حقيقت، اين ماده که مباينتي با حقوق اسالمي نداشت  احراز کرده باش
درباره ي يکي از شرايط تعدد زوجات در اسالم، که همان رعايت تساوي بين 
ــبت به  ــت، مقرره اي وضع کرد. اين قانون از اين جهت نيز نس زنان متعدد اس
قانون مدني کامل و منطبق با احکام اسالمي به نظر مي رسيد. همچنين ماده ي 
۱۷ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ که جايگزين ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده 
۱۳۴۶ شد، پيش بيني کرد که دادگاه با انجام اقدامات ضروري در جهت احراز 
ــر جديد را خواهد  ــر اول اجازه ي اختيار همس اجراي عدالت در مورد همس
ــوب ۱۳۵۳ از قدرت اجراي عدالت  ــون حمايت خانواده مص داد. اگرچه قان
در ميان زنان متعدد به گونه اي عدول و به احراز اجراي عدالت تنها نسبت به 
يک زن بسنده کرد و در حقيقت، مفهوم عالي عدالت را که در حقوق اسالمي 
وجود داشته مدنظر نداشت اما در هر صورت، احراز عدالت نسبت به همسر 
ــود. الزم به يادآوري  ــازه ي تعدد زوجات قرار داده ب ــرط صدور اج اول را ش
است مي توان گفت احراز عدالت بر اسـاس ماده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده 
مصوب ۱۳۴۶، احراز قدرت بالقوه ي اجراي عدالت از سوي مرد بود، زيرا در 
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سا ــت تعدد زوجات از سوي مرد، زنان متعددي وجود نداشت که  زمان درخواس

ــت را ارزيابي و احراز کرد و به همين جهت چنين  ــوان قدرت اجراي عدال بت
ــرازي را مي توان احراز بالقوه ي اجراي عدالت ناميد. اما احراز عدالت را بر  اح
اساس ماده ي ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مي توان گونه اي احراز 
ــر اول و اجراي عملي و فعلي  ــل اجراي عدالت ناميد، زيرا وجود همس بالفع
ــت زمينه اي براي احراز بالفعل اجراي عدالت  ــبت به او مي توانس عدالت نس
ــد. به هر حال، قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ نيز تا حدودي در تالش بود  باش
که اجراي عدالت را که شرط تعدد زوجات در حقوق اسالمي بود مّدنظر قرار 
ــوء استفاده ي مردان جلوگيري نمايد و تا حدودي  دهد تا از اين رهگذر، از س
ــر اول حمايت کند. اما در ماده ي ۲۳ اليحه ي جديد  از حقوق زن يعني همس
حمايت خانواده نه تنها به مفهوم عالي عدالت در قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ 
توجهي نشد، حتي مفهوم عدالتي که در قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ مطرح بود 
ناديده گرفته شد. در حقيقت، در اليحه ي جديد، احراز توانايي مالي مرد براي 
اجازه ي اختيار همسر بعدي از دادگاه، تنها شرط تعدد ازدواج است، زيرا تنها 
ــران» اشاره کرده است. تعهد اجراي عدالت  به «تعهد اجراي عدالت بين همس

مندرج در اين اليحه از جهات مختلف اشکال دارد:
ــران که از تفسير آيه ي  با توجه به اينکه قدرت اجراي عدالت ميان همس
ــوم سوره ي نساء مستفاد است و به عنوان يکي از شرايط تعدد ازدواج در  س
فقه اسالمي پذيرفته شده است، مستند و مدرک فقهي تعهد به اجراي عدالت 

به عنوان شرط تعدد زوجات چيست؟
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صرف تعهد دادن مبني بر اجراي عدالت که از سوي هر مردي به آساني سا

امکان دارد، در حقيقت، ناديده گرفتن ضرورت احراز بالقوه و بالفعل اجراي 
عدالت است که در مغايرت آشکار با شرط تعدد زوجات در اسالم است.

ــرط اجراي عدالت و احراز آن، همانند شرط احراز توانايي مالي مرد،  ش
ــي صحت تعدد زوجات است که بدون آن  ــرط مقدم و اساس در حقيقت ش
ــت. پيشنهاددهندگان اين اليحه بر خالف موازين  تعدد زوجات صحيح نيس

حقوقي، اين شرط را ناديده گرفته و تنها به يک تعهد اکتفا کرده اند.
در صورت عدم اجراي مفاد تعهد از سوي مرد، چه ضمانت اجراي مدني 
و کيفري پيش بيني شده است؟ در اين مورد  نيز اين اليحه  بسيار ناقص است.

ــه موضوع عدالت،  ــبت ب ــکاالت جّدي نس ــا مّد نظر قرار دادن اين اش ب
مي توان گفت اين اليحه در خصوص شرط اجراي عدالت در تعدد زوجات 

بر خالف اصل چهارم قانون اساسي۱ تنظيم شده است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
تک همسري طبيعي ترين و متعارف ترين شکل زناشويي است. تعدد زوجات 
از ابتکارات اسالم نبوده بلکه آن را به عنوان يک پديده ي اجتماعي با توجه به 
مصالحي و در شرايط استثنايي و مشروط به شرايطي از جمله رعايت عدالت ميان 
همسران به شکل امضايي پذيرفته است. تعدد زوجات يک مسئله ي شخصي 

۱ ـ   اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر مي دارد: «کلية قوانين و مقررات مدني، 
جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي 

باشد...».
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سا نيست و بايد قانون گذار با رويکرد اجتماعي و حقوقي و با احراز شرايط الزم به 

عنوان شرايط صحت چنين ازدواجي آن را اجازه دهد. اليحه ي جديد حمايت 
خانواده مصوب ۱۳۸۶، برخالف قوانين حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ 
در زمينه ي تعدد زوجات بسيار ناقص و مبهم است. براي نمونه، ماده ي ۲۳ اين 
اليحه، نه تنها به مفهوم عالي عدالت در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که 
شرط تعدد زوجات در اسالم است، توجهي نکرده بلکه مفهوم عدالتي را که در 
قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مطرح بود ناديده گرفته است. قانون گذار 
جديد، احراز توانايي مالي مرد را تنها شرط تعدد ازدواج دانسته، زيرا صرفًا به 
ــران که عالوه بر اينکه مستند فقهي ندارد، فاقد  تعهد اجراي عدالت بين همس
ضمانت اجراي مدني و کيفري مي باشد، اشاره کرده است. اليحه ي جديد، بدون 
توجه به واقعيت جامعه و مقتضيات زمان و مکان، رضايت همسر اول را شرط 
تعدد زوجات نمي داند و به نظر مي رسد عالوه بر اينکه چنين شرطي نمي تواند 
ــروع باشد، داراي آثار و فوايد فراواني در جهت حسن معاشرت زوجين،  نامش

تشييد مباني خانواده و استحکام و ثبات آن است.
در جهت حفظ مصلحت خانواده ها و جلوگيري از سوء استفاده ي برخي 
ــتفاده از ماده ي ۱۴  ــردان از تعدد زوجات و تثبيت نظارت قضايي و با اس م
قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶، مواد ۸، ۱۶و ۱۷ قانون حمايت خانواده 
ــوب ۱۳۵۳، ماده ي ۱۰۴۳ و تبصره ي ماده ي ۱۰۴۴و ماده ي ۱۰۴۹ قانون  مص
ــواد ۲۳ و ۴۷ اليحه ي جديد حمايت  ــي و م مدني و اصل ۱۷۱ قانون اساس
ــواده مصوب ۱۳۸۶ هيئت دولت، مواد ۲۳ و ۲۴ با تبصره هاي چهارگانه  خان
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آن به عنوان جايگزين ماده ۲۳ اليحه ي اخير، پيشنهاد مي شود:سا

ماده ۲۳ـ اختيار همسر دائم و موقت بعدي از سوي مرد با داشتن همسر، 
منوط به اجازه ي دادگاه پس از احراز موارد زير به صورت توأمان است:

 ۱ـ توانايي اجراي عدالت ميان همسران. ۲ـ توانايي مالي مرد. ۳ـ رضايت 
ــران فعلي. دادگاه با انجام اقدامات ضروري بايد اطمينان به  ــر يا همس همس

شرايط سه گانه مذکور حاصل نمايد.
ــازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج  ــره ۱. هرگاه مرد بدون تحصيل اج تبص
ــت. همچنين، مرد  ــت چنين ازدواجي منوط به تنفيذ دادگاه اس نمايد، صح
ــئول جبران  ــال مس ــش ماه تا يک س عالوه بر مجازات حبس تعزيري از ش

خسارت هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي خود است.
ــتباه اجازه ي تعدد زوجات را  تبصره ۲. هرگاه دادگاه در اثر تقصير يا اش
صادر نمايد، در صورت تقصير، مقصر در برابر ضرر مادي يا معنوي همسر 

يا همسران فعلي زوج ضامن است.
ــابق مرد باشد و اقدام به اجراي  تبصره ۳. هر عاقدي که عالم به ازدواج س
صيغه ي تعدد زوجات نمايد، عالوه بر حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال 
مسئول جبران خسارت هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي زوج است.

ــدام به ثبت تعدد  ــدون اجازه ي دادگاه اق ــردفتري که ب ــره ۴. هر س تبص
ــئول  ــال، مس ــش ماه تا يک س زوجات نمايد، عالوه بر حبس تعزيري از ش
جبران خسارت هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي زوج است و به 

انفصال دائم از شغل سردفتري محکوم مي شود.
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سا ــران فعلي جهت تعدد  ــر يا همس ــاده ۲۴ـ  در موارد زير رضايت همس م

زوجات الزم نيست، اما در هر صورت اجازه ي دادگاه پس از احراز موارد اول 
و دوم ماده ي ۲۳ ضروري است:

۱. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛
۲. عدم تمکين زن از شوهر؛

۳. ابتالي زن به جنون يا امراض صعب العالج به نحوي که دوام زناشويي 
براي طرف ديگر در مخاطره باشد؛

۴. محکوميت زن به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا 
ــال بازداشت شود  به جزاي نقدي که در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج س
ــال يا بيشتر حبس و  يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعًا منتهي به پنج س

بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛
ــاس  ــخيص دادگاه به اس ۵. ابتالي زن به هرگونه اعتياد مضري که به تش
زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه ي زندگي زناشويي را غيرممکن سازد؛

۶. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن؛
۷. عقيم بودن زن؛

۸. غائب مفقوداالثر شدن زن.
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