
نقد و بررسي ماده ي ٢٣ 
اليحه ي حمايت از خانواده

(مصوب ۱۳۸۹ کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي)
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چكيده 
مجلس  به  خانواده»  از  عنوان «حمايت  با  دولت  سوي  از  اليحه اي  پيش  چندي 
شوراي اسالمي پيشنهاد شد. ماده ي ۲۳ اين اليحه به موضوع تعدد زوجات مي پردازد. 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پس از بررسي اين ماده، جواز تعدد زوجات را 
منحصر در ۱۰ مورد دانست.  در اين نوشتار با دفاع کالمي از تعدد زوجات، اين امر 
بر خالف مباني فقهي دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات 
به فرض هاي نادر، ضرورت اجتماعي چندهمسري نسبت به زنان و دختراني را که 
نمي توانند همسر اّول شوند، برطرف نکرده و عالوه بر ستم به اين زنان و دختران در 
فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد شيوع 

طالق خواهد شد. 

کليد واژه
ماده ۲۳ اليحه ي حمايت از خانواده، تعدد زوجات، چندهمسري، شرايط ازدواج 

مجدد، خانواده. 

∗ ـ  عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
∗ ∗ ـ  عضو هيئت علمي دفتر مطالعات تحقيقات زنان

ـ  تاريخ دريافت: ۸۹/۶/۱۶ تاريخ تأييد: ۸۹/۷/۲۰ 
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ــمار  ــري يکي از مباحث اجتماعي بحث برانگيز به ش موضوع چندهمس
ــاليان اخير،  مي رود. توّجه قواي مقّننه، مجرّيه و قضائّيه به اين موضوع در س
ــکارتر مي کند. حمايت از حقوق زنان، سالمت جامعه و  اهميت بحث را آش
پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم چندهمسري بر خانواده، به عنوان اساسي ترين 
ــت كه موافقان و مخالفان اين مسئله  نهاد اجتماعي، مهم ترين مولّفه هايي اس
ــرايط  در مباحث خود مطرح مي کنند. با اين وجود، عواملي همچون تغيير ش
ــري،  ــور، رويكردهاي كّلي جامعه ي بش اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كش
احكام اسالم و آيات قابل تفسير قرآن كريم بر پيچيدگي موضوع مي افزايند 

.(sociologyofiren.com ,نامني)

۱) تعريف چندهمسري
چندهمسري، به نوعي رابطه ي تعريف شده ي اجتماعي اطالق مي شود كه 
در آن يك مرد يا يك زن، رسمًا و هم زمان با بيش از يک جنس مخالف ازدواج 
ــر كه در آن يك زن بتواند  ــد (کوئن بروس۱۳۷۷: ۱۲۷). البته حالتي از تعّدد همس کن
هم زمان بيش از يك شوهر داشته باشد پديده اي نادر است كه فقط برخي قبائل 
ــز ۱۳۷۶:  ۴۱۵ و ۴۱۶)، و تبت (مور ۱۳۷۶: ۳۳)  گزارش  مثل توداهاي جنوب هند (گيدن
شده است. بر اساس يک مطالعه ي تطبيقي تنها در چهار جامعه از ۵۶۵ جامعه ي 
بررسي شده، چند شوهري رايج بوده است؛ يعني کمتر از يک  درصد (گيدنز: همان). 
ــري به ذهن متبادر مي شود و شکل قانوني  به هر حال آنچه از چندهمس
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به خود گرفته فقط حالتي است كه در آن مردي بيش از يك زن داشته  باشد، 
ــود. در بعضي از  ــه از آن به تعدد زوجات و گاه ازدواج مجدد تعبير مي ش ک
ــورها براي مرد، داشتن بيش از يك همسر، كامًال معمول بوده و اين امر  كش
چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ قانوني كامًال پذيرفته شده است. اين در 
ــورهاي اروپائي و آمريكائي چندهمسري  ــت كه در بسياري از كش حالي اس
ــمار مي رود بلكه ممنوعيت  نه تنها، به لحاظ فرهنگي، پديده اي مطرود به ش

قانوني نيز دارد.
در ايران باستان، اساس خانواده بر تعدد زوجات استوار شده و دين زرتشت 
ــت چند زن در خانواده  ــد کرده بود، به طوري که گاه مرد مي توانس آن را تأيي
ــد (راوندي ۱۳۴۷: ۴۲). عده ي زناني که مرد مي توانست داشته باشد،  ــته باش داش
بستگي به استطاعت او داشت (شيخ االسالمي ۱۳۵۶: ۳۱). در حرمسراي خسرو دوم 
دوازده هزار زن و کنيز يا به نقلي سه هزار زن و هزاران کنيز وجود داشته است 
(کليما ۱۳۷۱: ۱۱۸)، ولي رفته رفته از رواج آن كاسته شد. تا جائي كه امروزه، كمتر 

زن يا دختري را مي توان يافت كه حاضر باشد همسر دّوم شود.

۲) ضرورت بحث
ــياري از افراد به ويژه بانواني که ازدواج کرده يا احتمال ازدواج کردن  بس
ــري مردان بوده و آن را نمادي  ــّدت مخالف چندهمس ــت، به ش آنها باالس
ــي از صاحب نظران معتقدند  ــمرند. برخ از ناديده گرفتن حقوق زنان مي ش
چندهمسري موجب تزلزل نظام خانواده است. اين در حالي است كه عده اي 
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ــمردن اين پديده در اسالم نه تنها با آن موافق  اند سا ــتناد به مجاز ش ديگر، با اس

بلكه آن را به عنوان راه حّلي براي بسياري از مشكالت اجتماعي امروز كشور 
توصيه مي کنند. اين دسته معتقدند به موازات سخت گيري براي از بين بردن 
ــروع در جامعه و در نظر گرفتن تنبيه براي مرتكبين آن، بايد از  روابط نامش
راه كارهاي شرعي و سالم روابط جنسي حمايت كرد. زيرا اگر هم در زمينه ي 
ــرعي و سالم روابط جنسي محدوديت  ــروع و هم راه کارهاي ش روابط نامش
ــود، روابط به شكل پنهان در مي آيند كه به طور قطع نه به نفع زنان  ايجاد ش
است و نه به نفع جامعه. اين دسته معتقدند رسميت بخشيدن و تعيين حدود 
ــرايط براي روابط جنسي در چارچوب هايي كه شرع و قانون مشخص  و ش

كرده اند در وهله ي اّول به نفع زنان است.
در اين نوشته با دفاع از امر تعدد زوجات و بيان شرايط آن، بر ضرورت 
ــنهاد شده است که در راستاي  ــده است. همچنين پيش اجتماعي آن تأکيد ش
ــه از ازدواج مجدد مردان  ــود ک ــواده بايد تنها قوانيني وضع ش ــم خان تحکي
هوس ران که فاقد صالحيت شرعي و ناتوان در اجراي عدالت بين همسران 

هستند جلوگيري شود.

۳) تعدد زوجات در قوانين ايران
قبل از نقد و بررسي برخي از شرايط ماده ي مذکور به سير تحوالت قانون 

تعدد زوجات در قوانين ايران پرداخته مي شود.
ــون مدني مصوب ۱۳۰۷، که اولين قانون مصوب در امور حقوقي  در قان
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ــت, حکمي که در آن به صراحت از قانوني بودن  از جمله نکاح و طالق اس
تعدد زوجات بحث شده باشد وجود ندارد اّما جواز آن به عنوان پيش فرض 
ــده و مواّدي به بحث از آثار آن پرداخته  اند (قانون  ــّلم قلمداد ش و امري مس

مدني، مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹).۱
ــده که در صورت  مطابق ماده ي ۶ قانون ازدواج مصّوب ۱۳۱۰، مرد مکلف ش
داشتن همسري ديگر هنگام ازدواج مجدد به همسر جديد و عاقد اطالع دهد وگرنه 

مجازات خواهد شد. از اين ماّده نيز اصل جواز تعدد زوجات فهميده مي شود. 
ــّوب ۱۳۴۶، مرد براي  ــاده ي ۱۴ قانون حمايت خانواده مص ــاس م بر اس

ازدواج مجدد نياز به اجازه دادگاه داشت. در اين قانون آمده بود: 
ــتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه  هرگاه مرد بخواهد با داش
تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد  داد كه با انجام 
ــورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و  ــات ضروري و در ص اقدام
قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي  بدون تحصيل اجازه 
ــد به مجازات مقرر در ماده ي ۵ قانون ازدواج  ــادرت به ازدواج نماي از دادگاه مب

مصوب ۱۳۱۶ـ   ۱۳۱۰ محكوم خواهد شد.

۱. ماده ي ۹۰۰ ق.م: «فرض دو وارث ربع تركه است:...۲) زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر 
بدون اوالد».

    ماده ي۹۰۱ ق.م: «ثمن، فريضه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالد».
    ماده ي۹۴۲ ق.م: «درصورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد، بين همه آنان 

بالسويه تقسيم مي شود».
    ماده ي۱۰۴۸ ق.م: «جمع بين دو خواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد».

    ماده ي۱۰۴۹ ق.م: «هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر 
با اجازه زن خود».
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ــواده مصّوب ۱۳۵۳ براي ازدواج مجّدد مرد سا اما در قانون حمايت از خان

شرايط خاصي وضع شد. در مواد ۱۶ و ۱۷ اين قانون چنين آمده بود:
 ماده ۱۶ ـ   مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
۱. رضايت همسر اول؛ ۲. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ 
ــا امراض صعب العالج  ــوهر؛ ۴. ابتالء زن به جنون ي ــدم تمكين زن از ش ۳. ع
موضوع بندهاي ۵ و ۶ ماده ۸؛ ۵. محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ي ۸؛ ۶. ابتالء 
زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ؛ ۷. ترك زندگي خانوادگي از طرف 

زن؛ ۸. عقيم بودن زن؛ ۹. غايب مفقوداالثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ــاده ۱۷ ـ  ...  دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق   م
از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند ۱ ماده ي ۱۶ 
ــر جديد خواهد داد...  هرگاه مردي با داشتن همسر بدون  اجازه ي اختيار  همس
تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه 
تا يك سال محكوم خواهد شد همين  مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر 

ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.

پس از انقالب و تشکيل نظام جمهوري اسالمي با توجه به اصل ۴ قانون 
ــالم باشد، شوراي نگهبان  ــرع اس ــي که کليه ي  مقررات بايد موافق ش اساس
ــابق را باطل اعالم کرد اّما در خصوص مواد قانون حمايت  برخي قوانين س
خانواده مصوب ۱۳۵۳ شوراي نگهبان نظر صريحي که حاکي از عدم انطباق 
اين مقررات با مقررات اسالمي باشد صادر نکرد, جز در مورد ماده ي ۱۷ که 
ــرايط مقرر، مجازات قرار داده بود. شوراي نگهبان در  براي تخلف مرد از ش
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تاريخ ۱۳۶۳/۵/۹، اين مجازات را خالف شرع تشخيص داد و در نتيجه اين 
مجازات جنبه ي قانوني خود را از دست داد (مهرپور: ۲۶۸).

قوه ي قضائيه در دي ماه سال ۱۳۸۵ در راستاي هماهنگي و تعيين تکليف 
قوانين متفرق در حوزه ي خانواده، اليحه ي «حمايت از خانواده» را تصويب 
ــرار داد. اين اليحه در  ــي مراحل قانوني در اختيار هيئت دولت ق ــراي ط و ب
ــدن دو ماده ي ۲۳ و ۲۵ و انجام تغييراتي در ساير  تاريخ ۸۶/۳/۱ با افزوده ش
مواد آن، پس از تصويب در هيئت وزيران براي تشريفات قانوني به مجلس 
شوراي اسالمي تقديم شد. ماده ي ۲۳ اين اليحه مربوط به شرايط جواز تعدد 

زوجات است.
ماده ي ۲۳ که توسط هيئت دولت اضافه شد عبارت است از: 

اختيار همسر بعدي، منوط به اجازه ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد 
و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حاّل باشد و همسر اّول آن را 
مطالبه نمايد، اجازه ي ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه ي زن اّول است.

در اين ماده براي ازدواج مجدد اجازه ي دادگاه الزم دانسته شده و دادگاه 
ــران  ــراز توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت بين همس ــس از اح پ
مجوز ازدواج را صادر خواهد کرد. البته بر اساس تبصره ي ذيل اين ماده، اگر 
مهريه ي همسر اّول، حاّل باشد و او مهريه را مطالبه کند، قبل از ثبت ازدواج 

دّوم بايد زوج مهريه را به او بپردازد.
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ــاده ي ۲۳، جواز تعدد سا ــا تغيير م ــي و قضايي مجلس ب ــيون حقوق كميس

زوجات را منحصر به ۱۰ مورد دانسته و پس از تصويب آن در اين کميسيون، 
براي ساير مراحل قانوني آماده کرد. متن ماده ي ۲۳ که به تصويب کميسيون 

حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي رسيده، از اين قرار است:
در موارد زير دادگاه اجازه ي ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي نمايد:

۱. رضايت همسر اول. 
۲. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 

۳. عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
۴. ابتالي زن به جنون يا امراض صعب العالج.

ــال حبس  يا  ۵. محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک س
جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود. 

۶. ابتالي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي 
خانوادگي خلل وارد کند.

ــوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه ي زندگي را براي مرد  ۷. س
غير قابل تحمل كند.

۸. ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه.
۹. عقيم بودن زن.

۱۰. غايب شدن زن به مدت يک سال.
تبصرهـ  متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذکر علل 

و داليل آن تهيه و به دادگاه تسليم کند. 
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بنابراين اصل بر اين است که هر مرد صرفًا بايد يک همسر داشته باشد و 
اختيار کردن همسر دوم بايد يک امر استثنايي باشد و فقط در مواردي انجام 
شود که يا همسر اول رضايت داشته باشد يا به تشخيص دادگاه، زن يکي از 

مشکالت مذکور در ماده ي ۲۳ اليحه ي حمايت از خانواده را داشته باشد.

۴) بررسي اشکاالت ماده ي ۲۳ اليحه حمايت از خانواده
نسبت به ماده ي ۲۳ و انحصار تعدد زوجات در موارد مذکور، سؤاالت و 

اشکاالتي مطرح است که در ادامه به بررسي آنها پرداخته مي شود:

۴ ـ۱) اشکاالت شرط اّول : رضايت همسر اول
ــتفاده مي شود که در  ــر اول اس از انحصار ازدواج مجدد به رضايت همس
ــاير مشکالت در زوجه، ازدواج مجدد  صورت راضي نبودن وي و نبودن س
مرد قانوني نيست. سؤال اين است چرا ازدواج مجدد به رضايت همسر اّول 

منوط شده است؟
براي روشن شدن اين اشکال توجه به دو نکته الزم است:

ـ نکته ي اّول
اصل مسّلم فقهي، عدم واليت احدي بر احدي است (نراقي: ۵۲۹؛ نجفي: ج ۳۱، 
ص ۲۸۴). در تعريف واليت گفته شده است: «واليت يعني حکومت و سلطه ي 

يک شخص نسبت به جان، مال يا سائر شئون فرد ديگر» (يزدي: ج۲، ص۲).
ــا حق ايجاد  ــخصي بر ديگري، ي ــي که واليت ش ــن در هر جاي بنابراي
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محدويت نسبت به فردي در قبال آزادي و انتخاب فرد ديگر ادعا شود نياز به سا

دليل دارد. مثل واليت پيامبر اکرم6 و ائمه ي معصومين : بر ديگران، 
واليت فقيه، واليت پدر و....

نسبت به مدخليت اذن و اجازه ي زوجه در ازدواج مجدد زوج، در چند 
ــردي بخواهد با دختر خواهر يا دختر  ــورد، دليل خاص وجود دارد. اگر م م
ــزدي ۱۴۱۹ : ج ۵، ص۵۴۴؛ قانون مدني:  ــرش ازدواج کند (مفيد ۱۴۱۳ : ۵۰۴؛ ي برادر همس
ماده ۱۰۴۹) و يا با عقد نکاح با کنيزي َمحرم شود (جبعي عاملي  ۱۴۱۰ : ج ۵، ص۱۹۲؛ 

طباطبائي۱۴۱۸: ج ۱۱، ص۲۲۰ و۳۲۰) بايد با اذن همسرش باشد. 

ــود که مرد در ازدواج مجدد بايد رضايت همسر اول را  حال اگر ادعا ش
احراز کند، چون اين اّدعا بر خالف اصل اوليه است، نياز به دليل خاص دارد.
روشن است که صرف عقد ازدواج بين مرد و همسر اّول نمي تواند سبب 
ــود. زيرا عقد ازدواج  ــلب اختيار او در ازدواج مجدد ش محدوديت مرد و س
ــئوليت و محدوديت  هايي را براي زوجين ايجاد مي کند اّما اين  هر چند مس

مسئوليت ها ممکن است دو منشأ داشته باشد:
الف. دستورات شرع؛ مثل لزوم تمکين، و عدم خروج زن از منزل بدون 

اذن شوهر، براي زن؛ يا لزوم پرداخت نفقه و مهريه براي مرد.
ــروط ضمن عقد نکاح؛ لزوم رضايت زوجه در ازدواج دوم زوج،  ب. ش
نه در شرع ذکر شده (که در مباحث آينده به آن پرداخته خواهد شد) و نه (بر 

طبق فرض) طرفين در عقد نکاح شرط کرده اند.
ــي شده باشد،  ــر اّول نمي تواند از اين دو، ناش بنابراين لزوم رضايت همس
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اگرچه منشأ سّومي ممکن است فرض شود که در آينده به آن اشاره خواهد شد.

ـ نکته ي دّوم
جواز تعدد زوجات از احکام مسّلم و قطعي در شريعت اسالم است، البته 
در برخي کتاب ها به شيخ طوسي نسبت داده شده که ايشان قائل به کراهت 
ازدواج با بيش از يک زن بوده است (نجفي: ج ۲۹، ص۳۵؛ بحراني۱۴۰۵ : ج ۲۳، ص۱۷)، 
ــوط آمده است، استحباب اکتفاي به يک همسر است  اّما آنچه در کتاب مبس
ــتحباب  ــي۱۳۸۷: ج ۶، ص۴) نه کراهت ازدواج دّوم و در کتاب خالف اس (طوس

ــم دارد نمي تواند به امور آنها  ــران متعددي که عل اجتناب از ازدواج با همس
رسيدگي کند، مطرح شده است (طوسي۱۴۰۷ : ج ۵، ص۱۱۱). 

از مهم ترين ادّله ي اقامه شده بر جواز تعدد زوجات، آيه ي ۴ سوره نساء 
ــت: «َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثني  َو ُثالَث َو ُرباع »؛ هر چه از زنان  اس

كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زني گيريد.
ــتحب يا مکروه باشد، اين  در هر صورت تعدد زوجات چه جايز يا مس
آيه، مسئله ي تعدد زوجات را مطلق بيان کرده و قيدي نسبت به لزوم رضايت 
زوجه نياورده است و از ذکر نکردن اين قيد نتيجه مي گيريم که چنين شرطي 

در جواز تعدد زوجات وجود ندارد وگرنه الزم بود ذکر شود.
البته ممکن است گفته شود که اين آيه در مقام بيان شرايط تعدد زوجات 
ــت و  ــتحباب اين عمل اس ــت بلکه صرفًا در مقام بيان اصل جواز يا اس نيس
نسبت به شرايط آن اصطالحًا در مقام اهمال است، لذا نمي توان به اطالق اين 

آيه براي نفي لزوم رضايت زوجه استناد کرد.
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ــت و نمي توان در مقام بيان، سا ــکال في حد نفسه وارد اس هر چند اين اش

ــرايط تعدد زوجات به راحتي احراز کرد اّما با  ــبت به ش بودن اين آيه را نس
توجه به روايات متعددي که در مقام بيان وظيفه مکلفين در خصوص ازدواج 
ــبت به لزوم اين  ــدد بوده و اطالق لفظي يا در نهايت اطالق مقامي۱ نس مج
ــرط (رضايت زوجه در ازدواج مجدد) دارند، مي توان حکم به عدم لزوم  ش

اين شرط کرد.
ــئله ي تعدد زوجات پرداخته اند و با  روايات زيادي وجود دارد که به مس
ــاره اي به لزوم  اينکه در مقام بيان وظايف مکلفين بوده اند اّما در آنها هيچ اش
احراز رضايت همسر اّول براي ازدواج دّوم نشده است (حّر عاملي ۱۴۰۹ : ج ۲۰، 
ص۲۴۱). برخي روايات بيانگر اين هستند که نه تنها رضايت زوجه در ازدواج 
مجدد شرط نيست، بلکه اگر زوجه از اين کار ناراضي هم باشد و نارضايتي 
ــد، باز هم تعدد زوجات جايز است. اين مطلب از  خود را نيز ابراز کرده باش
رواياتي استفاده مي شود که زن به گونه اي يا در هنگام عقد يا بعد از ازدواج 
ــرط مي کند که با زن ديگري ازدواج نکند، ولي در عين حال  ــوهرش ش با ش
ــر اّول نکرده است  ــروط به رضايت همس معصوم 7 تعدد زوجات را مش

(كليني ۱۴۰۷: ج ۵، ص۴۰۳).

۱. اگر مجراي اطالق، لفظ باشد، اطالق لفظي ناميده مي شود، ولي گاهي بستر اطالق، خواست و 
غرض موال است. مثًال از جانب موال حكمي صادر شده، ليكن دخالت چيزي در تحّقق غرض وي 
يا مانعّيت آن از تحّقق غرض، مشكوك است. در صورتي كه موال هنگام صدور حكم، در مقام بيان 
همه آنچه كه در غرض وي دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت يا مانعّيت مشكوك، به اطالق 

مقامي، استناد و مشكوك، نفي مي شود. (جمعي از پژوهشگران ۱۴۲۶: ج ۱، ص ۵۵۲).
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٤ ـ ١ ـ ١) وجوه ذکر شده براي لزوم رضايت همسر اّول
ــد که لزوم رضايت همسر اّول براي ازدواج مجدد  در نکته ي اّول بيان ش
از لوازم زوجيت نيست و فرض اين است که در ضمن عقد نيز مطرح نشده 

تا رعايت آن الزم باشد.
ــر اّول در ازدواج  ــأ ديگري براي لزوم رضايت همس ــت منش ممکن اس
ــتحکام بيشتري برخوردار  ــود که به موجب آن خانواده از اس مجدد، بيان ش

خواهد بود و مي توان آن را سبب تحکيم خانواده دانست.
اين منشأ با بيان هاي متفاوتي مطرح شده که به برخي از آنها اشاره مي شود:

الف) آثار سوء چندهمسري در خانواده و اجتماع
ــردان به ازدواج مجدد عواطف  زن اّول را جريحه دار و او را دچار  اقدام م
ــعله ور  ــوهر مي کند و حس انتقام جويي را در او ش نااميدي و بي محبتي به ش
مي سازد، لذا کار خانه را به اهمال گذرانده، در تربيت اوالد کوتاهي مي کند و 
ــت به خيانت در مال و ناموس زده و در نتيجه اجتماع  در تالفي با مردها، دس
ــقوط سوق مي دهد. بنابراين کساني به ازدواج مجدد اقدام مي کنند که  را به س
اهميت چنداني به تربيت فرزندان خود نمي دهند و گرمي کانون خانواده در نزد 

 .(www.asriran.com) (۸۸/۱۱/۷،اخوان بي طرف) آنها اهميت زيادي ندارد
ــران با يکديگر و  ــمني همس برخي تعدد زوجات را موجب بغض و دش
ــبت به همسران دانسته، لذا اّدعا کرده اند که  خروج مرد از حدود عدالت نس

ازدواج مجدد مکروه است (اشتهاردي ۱۴۱۷ : ج ۲۹، ص۱۹). 
ــي به مسئله ي تعدد زوجات پرداخته و به اين  برخي با نگاه جامعه شناس
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ــيده اند که جامعه ي ايراني تاب پذيرش چندهمسري را ندارد, لذا سا نتيجه رس

ــود يا با قرار دادن شروط زياد بايد آن را به  چنين قانوني يا نبايد تصويب ش
حداقل کاهش داد (علي احمدي ۸۶/۷/۵).

ب) چندهمسري و ترغيب مردان به هوس راني
مخالفان تعدد زوجات معتقدند جواز چندهمسري به نوعي شهوت راني 
را در جامعه تقويت مي کند (طباطبايي۱۴۱۷: ج ۴، ص۱۸۴). بنابراين مشروط کردن 
ــت،  ــر اّول، که نادرالوقوع اس ــرايطي از جمله رضايت همس اين عمل به ش
ــام و فراغت بال به اين عمل  ــود که مردان نتوانند با آزادي تم موجب مي ش

مبادرت ورزند.
ج) چندهمسري؛ يک معادله ي نابرابر

ــأن و جايگاه زنان پايين آمده و هر چهار زن معادل يک  در اين قانون، ش
مرد قرار داده شده است (همان)، که اين مصداق اضرار به همسر اّول است و 
در شريعت اسالم ضرر زدن به ديگران نفي شده است اّما از آنجا که نمي توان 
اين قانون را به طور کّلي نفي کرد، شرط رضايت همسر به گونه اي مي تواند 

اين معادله را تعديل کند.
د) نقد و بررسي

ــأيي براي لزوم رعايت رضايت  ــي اين موارد به عنوان منش قبل از بررس
همسر در ازدواج مجدد، به دو مقدمه اشاره مي شود:



۹۹

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
سا

نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت  از خانواده (مصوب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس)

ـ   رجحان مصالح نوعيه بر مصالح شخصيه در تدوين قوانين اجتماعي
در برنامه ريزي هاي کالن اجتماعي، مصالح نوعيه، يعني مصالحي که نفعشان 
به عموم مردم و جامعه مي رسد، مقدم بر مصالح شخصي و فردي مي باشد. به 
اين معنا که هر چند در تدوين يک برنامه ي کّلي براي يک جامعه ممکن است 

از برخي افراد منافعي سلب شود اّما در مجموع به نفع همگان خواهد بود.
ــفه حقوق خانواده آمده است: «قابل انکار نيست که دولت  در کتاب فلس
مي تواند و بايستي در مواردي که منافع خصوصي مزاحم منافع عمومي شود، 
به نفع منافع عمومي دخالت نمايد، و اين مسئله مسّلم است که منافع جمعي 

بر منافع فردي ترجيح دارد» (حکمت نيا ۱۳۸۶: ج۲، ص۱۳۳).
ــريع تعدد زوجات از برنامه هايي است که هرچند  در ادامه خواهد آمد که تش
براي بسياري از زناِن اّول ناخوشايند است اّما در مجموع به نفع جامعه تمام مي شود.

ــند  بنابراين اگر مجلس يا هر نهاد ديگري در پي محدوديت قانوني باش
که در شريعت تجويز شده است، بايد ادّله اي محکم و يقين آور بر لزوم اين 

محدوديت اقامه کنند تا بر اين اساس آن قانون محدود گردد.
امام خميني 1 در عين اعتقاد به واليت مطلقه ي فقيه و دفاع همه جانبه 
ــود منفعت عمومي و  ــي آن در جامعه وج ــراي تحقق عين ــالش ب از آن و ت
مصلحت جمعي را به عنوان يک قيد براي اختيارات ولي فقيه به عنوان حاکم 
اسالمي مطرح مي کنند. ايشان مي فرمايند: «فقيه مجاز نيست بدون وجود يک 
مصلحت عمومي، زوجه شخص را بدون رضايت او طالق دهد يا مالش را 

بفروشد يا از او بگيرد» (خميني: ج ۲، صص ۶۵۴ و ۶۵۵).
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بايد توجه داشت محاسبه ي پيامدهاي فرهنگي تغيير يک قانون و پذيرش سا

ــاس مصلحت، امري بسيار سخت است و بي توجهي به آنها  يک نهاد بر اس
ممکن است موجب بروز اثراتي شود که جبران آنها کار ساده اي نيست.

ــنجي کنيم، ضابطه ي آن  عالوه بر اين, اگر در موردي بخواهيم مصلحت س
کدام است؟ چه کساني و با چه پشتوانه ي علمي مي توانند اين کار را انجام دهند؟ 
معيار داوري کدام است؟ آثار مترتب دراز مدت چگونه محاسبه مي شود؟ و.... 

ـ خانواده يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر به فرد
ــن بنيادهاي اجتماعي و در جهت بقاي  ــالم بنيان خانواده را از مهم تري اس
نسل انسان (بقره: ۲۲۳)، سکونت و آرامش (روم: ۲۱؛ اعراف: ۱۸۹؛ حر عاملي: ۱۴۰۹: ج ۲۰، 
ــارکت در امور  ــي (حرعاملي: ج ۲۰، صص۱۳و ۲۳)، مش ص۱۳)، ارضاي غريزه جنس
مادي و معنوي (حرعاملي: ج ۵، ص۲۹۹ و ج ۲۰، ص۴۱) و تربيت نسل (تحريم: ۶) دانسته 
ــد  ــته و محّلي براي رش ــان هاي شايس و محيطي براي تربيت و پرورش انس
ــالمت و پيشگيري از  ــت و براي س ارزش هاي واالي معنوي تلّقي کرده اس
تزلزل آن، دستورات فراواني داده است. بخش مهمي از کارکردهاي خانواده 
ــران منحصر به آن است و هيچ  ــي و عاطفي همس مثل ارضاي نيازهاي جنس

نهاد ديگري نمي تواند به آنها تحقق بخشد.
اسالم همان گونه که عقد ازدواج بين مرد و همسر اّول را موجب تشکيل 
ــيدن به  ــيله اي براي رس خانواده، پيدايش حقوق و تکاليف و در نهايت وس
ــاس مصالحي، تحقق عقد  ــکيل خانواده مي داند، بر اس کارکردهاي مهم تش
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ــکيل خانواده، پيدايش  ــران ديگر را نيز موجب تش ازدواج بين مرد و همس
ــيدن به کارکردهاي مهم آن مي داند.  ــيله اي براي رس حقوق و تکاليف و وس
ــوند، با فرض  ــن قوانيني که به عنوان حمايت از خانواده تدوين مي ش بنابراي
ــم همه ي اين  ــتاي تحکي ــي ازدواج مجدد۱، بايد در راس ــرورت اجتماع ض
ــند که از همان ابتدا  ــند، نه اينکه تدوين قوانين به گونه اي باش خانواده ها باش

زمينه ي ايجاد خانواده هاي بعد را از بين ببرند.
به تعبير ديگر هرگاه جواز يا استحباب تشکيل خانواده هاي ديگر و ضرورت 
اجتماعي آن در جامعه اثبات شد، قانون گذار در مقام تدوين قانون بايد نگاهي 
جامع داشته باشد و از موضعي فراتر مصالح اجتماعي را تحليل نمايد, نه اينکه 
در اليحه اي که به نام تحکيم خانواده ارائه مي شود، تنها به خانواده ي اّول نگاه 
کند و به خانواده ي ديگر علي رغم ضرورت آن توجهي نکند و با وضع مقرراتي 

موجب محقق نشدن آنها يا تحقق آنها در فرض هاي نادر شود.
ــردوم  ــاي دختران و زناني که به همس ــر به دغدغه ها و پيش فرض ه اگ
شدن رضايت مي دهند، توجه شود، تأمل بيشتري در قانون محدوديت تعدد 

زوجات خواهد شد.
ــبت به خانواده که يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر  بنابراين نس
ــق همه ي آنها را  ــه هيچ نهاد ديگري توان تحق ــت, به گونه اي ک به خود اس
ندارد، بايد قوانيني وضع شود که موجب کاهش رفتارهاي جنسي مجرمانه و 
هدايت امور جنسي به مسير مشروع گردد و در نهايت باعث افزايش انگيزه ي 

۱. در مباحث آينده به اثبات ضرورت ازدواج مجدد پرداخته خواهد شد.
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حمايت گري از زنان و فرزندان بي سرپرست شود تا حمايت از نظام خانواده سا

در مقياس کالن آن صورت پذيرد.

٤ ـ ١ ـ ٢) ضرورت ازدواج مجدد و تشکيل خانواده هاي ديگر 
نسبت به ضرورت ازدواج مجدد در جامعه به ادّله ي متعددي مثل فزوني 
ــه و بيوه و نياز  ــبت به مردان، وجود زنان مطلق ــران آماده ي ازدواج نس دخت
ــاي تکويني زن و مرد در  ــي، تفاوت ه به حمايت هاي مالي، عاطفي و جنس
حوزه ي تمايالت جنسي، طوالني تر بودن عمر توليد مثل در مردان در مقايسه 
ــت (طباطبايي۱۴۱۷: ج ۴، صص  ــتناد شده اس با زنان، نازايي برخي از زنان و... اس
۱۹۴ ـ ۱۸۲؛ مطهري: ج ۱۹، صص ۳۲۵ ـ ۳۲۱). در ادامه به يکي از آنها که مهم ترين و 

اصلي ترين عوامل تأکيد کننده يا ضرورت  ساز براي تعدد زوجات و تشکيل 
خانواده هاي ديگر است، اشاره مي شود:

الف ـ  فزوني شمار زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان آماده ي ازدواج 
ــياري از جوامع تعداد زنان آماده ي ازدواج، از مردان افزون تر  معموًال در بس
ــد: «در انگلستان تعداد زنان در  ــت. برتراند راسل۱ (۱۹۷۰ـ ۱۸۷۲) مي نويس اس
ــي دارد و آنها چه از ديدگاه قانون و چه از  ــدود دو ميليون نفر بر مردان فزون ح
ديدگاه سّنت محکوم هستند که بي فرزند باقي بمانند که بي ترديد يک چنين قانون 

و سّنتي محروميت شديدي براي بسياري از آنها ايجاد مي کند» (راسل ۱۳۵۵: ۲۹۵).
ــئله خود تابع عواملي است که در مجموع موجب اين ضرورت  اين مس

اجتماعي مي شود. برخي از اين عوامل عبارت اند از:

1. Bertrand Russell
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 ـ  ميزان توّلد دختران 
ــان مي دهد که ميزان تولد  ــر چند آمارها در برخي از مناطق جهان نش ه
دختران در آنها بيش از پسران است (حسيني و ديگران: ۱۲۳) اّما اين عامل کّليت 
ــوان آن را به عنوان يک عامل اصلي براي کثرت زنان آماده ي  ــدارد و نمي ت ن
ــت، حتي در برخي کشورها مثل ايران به طور  ــبت به مردان دانس ازدواج نس

معمول آمار توّلد پسران بيش از دختران است.۱

 ـ  آمادگي زودتر دختران براي ازدواج
براي شکل گيري ازدواج در مرحله ي اّول نياز به رشد فکري، جسمي و مهيا 
شدن براي ازدواج است که دختران پيش از پسران، رشد و آمادگي پيدا مي کنند.
ــي، عواملي چون نژاد، آب و هوا، تغذيه، فرهنگ  در پديده ي بلوغ جنس
ــتانه ي بلوغ در دختران  ــد (قائمي۱۳۷۰: ۲۲۴). آس ــم بر جامعه و... دخيل ان حاک
فاصله ي سّني ۱۰ تا ۱۴ سالگي و در پسران ۱۲ تا ۱۶ سالگي است (لطف آبادي 
۱۳۷۸: ۶۰ و ۶۱؛ رايس ۱۳۸۷: ۳۱۴)، و به طور طبيعي بلوغ در دختران ۲ سال زودتر 

ــيف و ديگران ۱۳۷۳: ۲۸۷). از نظر رشد فکري، دختران  ــران رخ مي دهد (س از پس
در سال هاي ۱۱ تا ۱۵ سالگي به طور متوسط معادل ۲ سال از پسران همسال 

خود، در جنبه ي تفکر و انديشه جلوترند (حسيني و ديگران: ۴۵۹). 
ــراني که در يک سال متولد مي شوند، دختران  بنابراين از بين دختران و پس
چند سال زودتر از پسران آماده ي ازدواج مي شوند، اّما پسران هم سّن آنها آمادگي 

۱. پايگاه سازمان ثبت احوال کشور. (در ايران طبق آخرين آمار ۱۰۵/۵ پسر در برابر ۱۰۰ دختر است.) 
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ازدواج ندارند، دختران سال هاي قبل نيز که زودتر از پسران هم سّن خود براي سا

ــده و طي چند سال آمار زيادي را  ــده اند، به اين آمار اضافه ش ازدواج آماده ش
تشکيل مي دهند (کاظمي پور۱۳۸۲). اين دختران بايد با پسراني ازدواج کنند که قبل 
از خودشان متولد شده اند. اين فرايند همچنان ادامه پيدا خواهد کرد و در نتيجه 

هميشه تعداد دختران آماده ي ازدواج اند بيش از پسران خواهد بود.
ــد  ــت زمان، همراه با رش ــرگرا با گذش در نتيجه، در جامعه ي تک همس
ــکيل  ــري، همواره انبوه کثيري از زنان، که آمادگي و عاليق تش جمعيت بش
ــي، قرار داشته و تمايالت  خانواده را دارند، در برابر مرداني فاقد درک جنس

آنان به نحو مشروع برطرف نخواهد شد.

ـ بيشتر بودن زمينه ي فوت مردان
مردان به تناسب وضعيت جسماني و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، 
شغل هاي پرخطر را بر عهده دارند، مثل رانندگي، ساخت و ساز ساختمان ها، کار 
در معادن زيرزميني و...  و بر اين اساس فعاليت هاي بيرون از منزل آنها به طور 
معمول بيشتر است. درگيري هاي نظامي و نزاع ها، بيشتر به مردان آسيب مي رساند 
ــائل اقتصادي و اشتغاالت مختلف، آنها را در معرض  (لطف آبادي ۱۳۷۸: ۲۴۹) و مس

انواع سوانح و بيماري ها (سياه زخم، کزاز، تب مالت و...) (ميرحسيني ۱۳۷۵: ۳۷) قرار 
مي دهد. در سنين قبل از ۶۵ سالگي، حوادث و سوانح، مهم ترين عامل مرگ و 
مير، بعد از سرطان و بيماري هاي قلبي دانسته شده است (ميلتون و مارکوس۱۳۷۳: ۱۰). 
آسيب هاي مغز و جمجمه در کشورهاي صنعتي در ميان جوانان شيوع دارد. در 
آمريکا، سوانح عّلت اصلي مرگ مردان جوان کم تر از ۳۵ سال است (رايس ۱۳۸۷: 
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۵۷۴). در اين کشور، ساالنه ۱۰ ميليون نفر به صدمات سر دچار مي شوند (کاسپر و 
ديگران۱۳۷۰: ۴۵۷). در ايران از کل فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي در سال 
۱۳۸۸، تعداد ۱۸۱۳۹ نفر مرد و ۴۸۳۵ نفر زن، و در چهار ماهه ي اّول سال ۱۳۸۹، 

.(www.lmo.ir) نيز تعداد  ۶۲۶۱ نفر مرد و ۱۷۶۹ نفر زن بوده اند
زنان کم تر از مردان به مصرف الکل و دخانيات روي مي آورند (پيره روژه۱۳۷۰: 
ــي از آنکه آسيب پذيري بدني  ۱۵)؛ از اين رو به بيماري ها و عوارض فراوان ناش
را در برابر بسياري از بيماري ها باال مي برد، دچار نمي شوند (مير حسيني ۱۳۷۵: ۳۷). 
ــائل بهداشتي و درماني بيشتر از مردان است  به طور کّلي، توجه زنان به مس
(کاپالن، هارولد و سادوک ۱۳۷۳: ج۱، ص۴۳۴) و پيداست که اين امر مي تواند در مرگ 

و مير و طول عمر تأثير گذارد. 
ــران آنان  ــان کاهش يافته و همس ــوارد با فوت مردان تعدادش ــن م در اي
ــت مي شوند. طبيعي است که در چنين حالتي، شمار زنان آماده ي  بي سرپرس

ازدواج بر مردان فزوني مي پذيرد.
در اروپا در خالل سي سال جنگ و خونريزي در جنگ جهاني دوم، مردان 
زيادي کشته شدند, به طوري که عدد مردان براي ازدواج با دوشيزگان و بيوه 
ــت که  ــش ميليون زن وجود داش زنان کفايت نمي کرد. تنها در آلمان غربي ش
نمي توانستند شوهري براي خود پيدا کنند. برخي از آنان از دولت درخواست 
ــا در پناه ازدواج  ــاند ت ــري را به تصويب رس کردند که قانون جواز چندهمس
قانوني، هم از امنيت اجتماعي و تأمين اقتصادي بهره مند شوند و هم نيازهاي 
غريزي آنان به طور سالم در کانون خانواده تأمين شود. با مخالفت کليسا چنين 
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خواسته اي برآورده نشد، در نتيجه تأمين نيازها و ارضاي غرايز، بسياري از آنان سا

ــپي گري و روابط حاشيه ي خيابان ها کشاند (موسوي الري ۱۳۸۵: ۲۵۴).  را به روس
ــود که هيتلر به دنبال هدف تأمين نيروي انساني آلمان به وسيله ي  گفته مي ش
اجازه ي ازدواج با دو زن بوده است، چنان که اين مطلب در سندي به خط نايب 

وي «مارتين بورمان» که در سال ۱۹۴۴ نوشته، آمده است (يماني ۱۳۸۴: ۲۹). 

 ـ  بيشتر بودن عمر طبيعي زنان در برابر مردان
ــه کمتر  ــاس آمارها، به طور طبيعي ميانگين طول عمر مردان هميش بر اس
ــردان،.www.pezeshkan.org) به طور  ــر زنان و م ــت (تفاوت طول عم از زنان بوده اس
ــتر از مردان زندگي مي کنند (هايد، ژانت  ــط، زنان حدود هفت سال بيش متوس
۱۳۷۷: ۲۴۶). سلول تخم حاصل از لقاح اسپرم y  (که مربوط به جنس نر است) 
ــتحکام و ثبات کمتري دارد (بادانتر۱۳۷۷: ۵۷). در دوره ي جنيني،  با تخمک، اس
ــتر از زن است  نوزادي، کودکي و در همه ي عمر مرگ و مير جنس مرد بيش
ــقط ها يا نوزاداني که مرده  (کالين برگ ۱۳۶۸: ج۱، صص ۳۱۴ و ۳۱۵). نيز در ميان س

به دنيا مي آيند، جنس مرد بيشتر به چشم مي خورد (ام. ارويک ۱۳۷۶: ۷۹). با آنکه 
ــياري از کشورها، تولد نوزاد پسر، بيش از دختر است، در پايان عمر،  در بس
آمار زنان فزوني مي گيرد (ميرحسيني۱۳۷۵: ۳۷) و تعداد زنان بيوه بيش از مردان 
ــالمند، ۲ مرد  ــود، به عنوان نمونه در آمريکا در برابر هر ۳ زن س بيوه مي ش
وجود دارد (ميشارا و ريدل ۱۳۷۱: ۱۵۵). بي گمان در شرايط مساوي از نظر تغذيه 
و مراقبت هاي بهداشتي و رواني و مسائل اقتصادي و اجتماعي، زنان به طور 
محسوسي بيشتر از مردان عمر مي کنند (فرنچ ۱۳۷۳: ۱۶۹). برخي محققان بر اين 
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باورند: «از لحاظ طول عمر، مقاومت در مقابل امراض و فشارهاي گوناگون، 
ــازگاري با محيط و... دانشمندان از مدت ها قبل پذيرفته اند که جنس نر از  س
جنس ماده، ضعيف تر است. مرد ممکن است نيروي عضالني بيشتري نسبت 

به زن داشته باشد اّما توانايي پايداري او را ندارد.» (ام. ارويک ۱۳۷۶: ۷۵).
البته بايد توجه داشت که بر اساس اين عامل، زنان زيادي که آماده ي ازدواج 
باشند باقي نمي مانند، زيرا فرض اين است که عمر طبيعي مردان کمتر از عمر 
طبيعي زنان است و اگر مردان به عمر طبيعي فوت کنند، در آن زمان همسران 
آنها نيز کهنسال بوده تمايل به ازدواج و با آنها به عنوان همسر دّوم کم است. 

بنابراين نمي توان زنان زيادي که مهياي ازدواج باشند پيدا کرد.

 ـ  محدوديت موقعيت دختران براي ازدواج 
ــد، هرگاه اراده ي ازدواج کنند  ــن و با هر امکاناتي که باش ــران در هر س پس
ــد، اما احتمال چنين توفيقي براي دختران،  ــه احتمال زياد مي توانند توفيق يابن ب
که انتخاب شونده اند، نه انتخاب کننده، همواره کم تر است. بنابراين بسياري از 
دختران که به هر دليل سّن بااليي داشته و از موقعيت اجتماعي و ظاهري مناسب 

برخوردار نباشند، ممکن است شانس همسر اّول شدن را از دست بدهند.
ــتايي به دليل مهاجرت پسران به شهرها  مثًال، صدها هزار نفر دختر روس
فرصت ازدواج را از دست مي دهند، زيرا پسراني که به شهرها مهاجرت کرده 
و موقعيت تحصيلي يا اجتماعي مناسبي پيدا مي کنند، غالبًا به ازدواج با دختران 
شهري رغبت نشان مي دهند. بنابراين در موارد زيادي دختران روستايي امکان 

همسر اّول شدن را از دست مي دهند (مجدالدين ۱۳۸۶: ۳۸۶ ـ ۳۷۵).
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ب) راه کارهاي پيشنهادي در قبال فزوني زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان سا

ــبت به مردان،  در برابر اين واقعيات يعني فزوني زنان آماده ي ازدواج نس
سه راه وجود دارد:

 ـ  محروميت هميشگي برخي از زنان از ازدواج 
ــت که هيچ نهاد  ــواده از کارکردهاي منحصر به فردي برخوردار اس خان
ــت دائمي برخي از زنان از  ــد. محرومي ديگري نمي تواند به آنها تحقق بخش
ازدواج، فاقد توجيه منطقي است؛ زيرا به معناي سرکوب غريزه ي جنسي و 
ناديده گرفتن نياز فطري، عاطفي و روحي گروهي از انسان ها و نوعي ستم بر 
آنان است (حسين عمادالدين:  ۴۸ و ۴۹) و چه بسا به سرکشي و طغيان آنها منجر 

شود. تجربه ي بسياري از کشورهاي غربي، شاهد اين مدعا است.
شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: 

اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزوني داشته باشد، منع تعدد زوجات  
ــت...  ــت، زيرا تنها پامال كردن حقوق زن در ميان نيس ــريت اس خيانت به بش
ــود از هر بحران ديگر خطرناك تر  ــي كه از اين راه عارض اجتماع مي ش بحران
ــت... زيرا آن كه از حق طبيعي خود محروم مي ماند يك موجود زنده است  اس
ــان مي دهد...  با همه عكس العمل هايي كه يك موجود زنده در محروميت ها نش
ــش را براي اغواي مرد به كار خواهند برد  زنان محروم از خانواده نهايت كوش

(مطهري: ج ۱۹، صص ۳۴۴ و  ۳۴۵). 

ايشان در ادامه مي افزايد: 
ــه زنان خانه دار  ــن جا خاتمه پيدا مي كند؟ خير، نوبت ب ــا مطلب به همي آي
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مي رسد. زناني كه شوهران خود را در حال خيانت مي بينند آنها هم به فكر انتقام 
و خيانت مي افتند، آنها هم در خيانت دنباله رو مرد مي شوند... شعله ي اين آتش 

در نهايت امر دامن زنان خانه دار را هم مي گيرد (همان: ۳۴۵).

گرچه ممکن است برخي ازدواج مجدد مرد را نيز نوعي خيانت به همسر 
اّول تلّقي کنند اّما بايد توجه داشت که چندهمسري يک قانون استثنائي و براي 
رفع يک معضل اجتماعي است که به عدالت و عدم ظلم به همسران مشروط 
ــده است.  ــده و تنها براي افرادي که توانايي اجراي آن را دارند تجويز ش ش
در حقيقت، دين اسالم براي برون رفت از يک بحران و ضرورت اجتماعي 
اين راه کار را پيشنهاد کرده است تا از تحقق مفاسد بزرگ تر پيشگيري کند. 

برتراند راسل در کتاب زناشويي و اخالق مي نويسد: 
ــد، اين ظلم آشکاري  ــورهايي که تعداد زنان بر مردان زياده مي باش در کش
است که زنان زيادي بدون شوهر بمانند و نيز از لذت جنسي بي بهره مانده تجربه 

جنسي کسب کنند (راسل ۱۳۵۵: ۱۰۴).

ــي زنان بي شوهر را ظلم  ــل در اين عبارت محروميت جنس هر چند راس
دانسته است اّما بايد توجه داشت که نياز زن به ازدواج و تشکيل خانواده تنها 

به ارضاي نيازهاي جنسي تقليل نمي يابد و شامل موارد ديگر نيز مي شود.

ــوپنهاور۱ (۱۷۸۸ـ۱۸۶۰م) فيلسوف آلماني در کتاب سخني چند  آرتور ش
درباره زنان مي نويسد: 

1. Arthur Schopenhauer
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ــت، امکان آنکه سا ــون تعدد زوجات، قانوني و جايز اس ــن مللي که قان در بي

ــند، يعني  ــت باش ــوهر و فرزند و سرپرس اکثريت قريب به تمام زنان داراي ش
ــباع باشند، بسيار است. اّما در اروپا که  ــته هاي روحي و غريزه اي آنان اش خواس
قوانين کليسا به ما اجازه اين کار را نمي دهد زنان بي شوهري وجود دارد و چه 
بسا زنان و دختراني که تا آخر عمر به همين حال باقي خواهند ماند و چه بسيار 
زنان و دختراني که بر اثر اجبار و فشار غريزه ي جنسي نقد عصمت خويش را 
به بدنامي مي فروختند و عمري را با شرمساري و عصيان وجدان مي گذراندند و 
عاقبت به شوهر و فرزند، که هر دو خواسته ي مشروع و طبيعي و حياتي هر زن 

است، نمي رسيدند (حسين عماد الدين: ۴۳ و ۴۴).

 ـ  آزادي جنسي 
گزينه ي ديگر توصيه ي روابط نامشروع و آزادي جنسي براي زناني است 
که شانس ازدواج را از دست داده اند، اين همان راهي است که غرب در مقام 

عمل مي پيمايد.
ــتفاده ي سوء و ابزاري  ــاختن هرگونه اس مفهوم چنين رفتاري، قانوني س
ــازي زنان از قيد خانواده و ارزش هاي انساني هيچ گاه  ــت. جداس از زنان اس

رساننده ي پيام حرمت گذاري به آنان نبوده است.
ــبي  ــکيل خانواده زمينه ي مناس محروم ماندن برخي زنان از ازدواج و تش
براي ايجاد آزادي جنسي و به دنبال آن توسعه ي اشکال مختلف بهره برداري 
جنسي از زنان شده است (فرنچ۱۳۷۳: ۶۵ و ۶۶). هرچند پيدايش اين امور هميشه 
ــي از منع ازدواج مجدد نيست اّما در جامعه اي که تعدد زوجات ممنوع  ناش
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ــد و زنان نتوانند در حمايت خانواده قرار بگيرند، زمينه ي  و غير قانوني باش
ــعه ي بهره  برداري هاي جنسي از زنان شده  ــيار مناسبي براي ايجاد و توس بس

است (حسيني و ديگران ۱۳۸۱: ۵۱۹). 
ويليام گاردنر۱ در کتاب جنگ عليه خانواده مي نويسد: 

بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظيم ميل جنسي، دچار آشفته بازاري 
ــد که در آن انسان ها به حيواناتي جفت جو تبديل  ــي خواهيم ش از روابط جنس
ــان همه چيز و تعهد و مسئووليت، هيچ  ــوند که تحريکات جنسي برايش مي ش

است (گاردنر۱۳۸۷: ۸۸).

آزادي جنسي باعث رواج روابط جنسي در غير نهاد خانواده، کثرت توّلد 
ــود. بر اساس برخي  ــروع در نهايت زوال بنيان خانواده مي ش فرزندان نامش
ــورهاي غربي۵۰ درصد از کل متولدان آن نامشروع  گزارش ها در برخي کش
ــال هال ۱۹۵۵ تا  ــتند (همان: ۱۱۳). چارلز موري گزارش مي دهد که بين س هس
ــروع مادران نوجوان ۲۸۸ درصد صعود کرد و کل مواليد  ۱۹۸۳ مواليد نامش

نامشروع ۴۵۰ درصد افزايش يافت (همان ۱۵۵).

 ـ  اعمال قانون تعدد زوجات با شرايط خاص
ــرايطي عادالنه، چندهمسري مشروع و  ــوم اين است که با قيود و ش راه س
قانون مند شود و مردان با شرايط خاصي بتوانند عهده دار دو يا چند خانواده باشند. 

1. William Gairdner
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ــت و اجازه ي چندهمسري را به سا ــالم اين راه را انتخاب کرده اس دين اس

مرداني مي دهد که توانايي مديريت دو يا چند خانواده را به نحو عادالنه دارند 
و دستورات اکيدي را در اين زمينه براي آنان وضع کرده است. اين روش در 
واقع حقي براي زن و وظيفه اي بر دوش مرد ايجاد مي کند و نه تنها به ضرر 
ــت؛ بلکه بيشتر تأمين کننده ي مصالح و منافع آنان، خاصه زناني که  زنان نيس

شرايط همسر اّول شدن را ندارند، است. 
اسالم نه چندهمسري را اختراع كرد (زيرا قرن ها پيش از اسالم در جهان 
وجود داشت) و نه آن را نسخ كرد (زيرا از نظر اسالم براي اجتماع مشكالتي 
ــت) ولي اسالم  پيش مي آيد كه راه چاره ي آنها منحصر به تعدد زوجات اس

رسم تعدد زوجات را اصالح كرد (مطهري: ج ۱۹، ص۳۵۷).
شرايطي که اسالم براي ازدواج مجدد مرد لحاظ کرده است، عبارت اند از:

 رعايت محدوديت
ــري را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده  اسالم گستره ي چندهمس
ــاء: ۳). قبل از اسالم تعدد زوجات نامحدود بود و يك نفر به تنهايي  ــت (نس اس
مي توانست صدها زن داشته باشد (حسني ۷۸). ولي اسالم براي آن، حّد و اندازه 
معين كرد و به يك نفر اجازه نداد که بيش از چهار زن داشته باشد. در تاريخ 
ــالم نام افرادي ديده مي شود كه حين اسالم آوردن بيش از چهار زن  صدر اس
داشتند و اسالم آنها را مجبور كرد بيش از چهار زن را رها كنند. از آن جمله نام 
مردي به نام غيالن  بن سلمه برده مي شود كه ده زن داشت و پيامبر اكرم 6 
به او امر كرد كه شش تاي آنها را رها كند (حاکم نيشابوري۱۴۱۱: ج۲، ص ۲۰۹، ح۲۷۷۹ 
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ــردي ۱۴۰۹: ج۲۰، ص۵۱۷). همچنين مردي به نام نوفل  بن معاويه  ــي بروج و طباطبائ

ــلمان شدن پيامبر اكرم 6 امر كرد كه يكي از  ــت, پس از مس پنج زن داش
آنها را رها كند (شافعي: ج۱، ص۲۷۴، ح۱۳۱۶). در روايات شيعه نيز وارد شده كه 
ــي در زمان امام صادق 7 اسالم اختيار كرد در حالي  يك نفر ايراني مجوس
كه هفت زن داشت. از امام صادق 7 سؤال شد: تكليف اين مرد كه اكنون 
مسلمان شده با هفت زن چيست؟ امام 7 فرمود: «بايد سه تا از آنها را رها 

كند» (حر عاملي ۱۴۰۹: ج ۲۰، ص۵۲۴).
رعايت عدالت

ــران به اندازه اي تأکيد دارد  قرآن مجيد در رعايت اصل عدالت بين همس
که اگر مردي مي ترسد که نتواند بين همسران به عدالت رفتار کند، الزم است 
به يک همسر اکتفا کند: «َفِان ِخفُتم َاالَّ َتعِدُلوا َفَواِحَدًة» (نساء: ۳) (اگر بيم داريد 

که به عدالت رفتار نکنيد، به يك [زِن آزاد اكتفا كنيد]).
ــي که دو زن داشته باشد و  پيامبر اکرم 6 در روايتي فرموده اند: «کس
ــيم شب ها۱ و تقسيم مالي بين آنها به عدالت رفتار نکند، روز قيامت  در تقس
در حالي که دست هايش بسته و نيمي از بدنش به يک طرف کج شده است 

آورده و به آتش داخل مي شود» (حر عاملي ۱۴۰۹: ج ۲۱، ص۳۴۲).
رعايت عدالت در ازدواج دو جنبه دارد:

اول. تأمين مالي
از ديدگاه اسالم نفقه و مخارج زوجه به عهده ي مرد است و در حقيقت 

۱. َقسم در اصطالح فقها عبارت است از قسمت کردن شب ها ميان همسران (مشكيني: ۴۲۵).
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پرداخت نفقه از شئون عدالت ورزي بين همسران به شمار مي رود. از اين رو سا

ــران ترس دارد، مشمول آيه ي  ــي که از اجراي عدالت مالي در بين همس کس
«َفِان ِخفُتم َاالَّ َتعِدُلوا َفَواِحَدًة» شده و بايد به يک همسر اکتفا کند.  

دوم. حق َقْسم
کسي که همسران متعدد دارد بايد با تقسيم شب ها در کنار همسران خود 
باشد و به نيازهاي آنها رسيدگي کند. مردي كه دو همسر دارد، حق هر کدام 
از آنها يک شب از هر چهار شب است و مرد بايد نزد آن زن باشد و دو شب 
ــت و هر جا بخواهد مي تواند بماند. مردي كه سه زن  ديگر متعّلق به مرد اس
دارد يک شب براي هر زن است و يك شب متعّلق به خود اوست، و مردي 
كه چهار زن دارد، هر شب متعّلق به يکي از همسران اوست و هر شب بايد 
در کنار يکي از آنها باشد (خميني: ج ۲، ص ۳۰۳). البته بايد توجه داشت که لزوم 
بيتوته در کنار همسران غير از داشتن ارتباط جنسي با آنهاست. آنچه در تعدد 
ــران است، اّما  ــب در کنار همس ــت، مبيت و گذراندن ش زوجات واجب اس
مقدار واجب ارتباط جنسي با آنها همان چهار ماه يک  بار است که نسبت به 

همسر واحد نيز الزم مي باشد (حّلي ۱۴۰۸ : ج۲، ص۲۱۴). 
ــدر زن بگيرد که نتواند با آنها  ــام صادق 7 مي فرمايند: «هر که آن ق ام
نزديکي کند و در نتيجه يکي از همسرانش مرتکب زنا شود، گناه اين کار بر 

گردن اوست» (حر عاملي ۱۴۰۹ : ج ۲۰، ص۲۴۳).
ــه منشأ مذکور  ــود که هيچ يک از س ــن مي ش با توجه به اين نکات روش
صالحيت اين را ندارند که به عنوان يک حکم ثانوي و مصلحت اهّم منبعي 
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ــوند و عالوه بر  براي تغيير يا تدوين قانون محدودکننده ي تعدد زوجات ش
شروط تعيين شده در شريعت (عدالت ورزي) آن را مشروط به شرط ديگري 
مثل رضايت همسر اّول قرار دهند. براي وضوح بيشتر در ضمن چند جواب 

به ضعف اين منشأها اشاره مي شود.

٤ ـ ١ ـ ٣) نارضايتي همسران اّول از تعدد زوجات
ــکي نيست که ازدواج مجدد زوج، براي غالب همسران اّول خوشايند  ش
ــا در قانون گذاري هاي  ــتند اّما آي ــت و آنها از اين وضعيت ناراضي هس نيس
ــده اي از افراد جامعه را مبناي  ــنودي ع کالن اجتماعي مي توان صرف ناخش
ــرورت آن جاي ترديد  ــرار داد که در مصلحت و ض ــت حکمي ق محدودي
ــر اّول به ازدواج مجدد شوهرش، که بسيار  نيست؟ آيا موارد رضايت همس

اندک است، مي تواند ضرورت اجتماعي تعدد زوجات را برطرف کند؟
ــرانش،  خداوند خطاب به پيامبر اکرم 6که به انگيزه ي رضايت همس
سوگند بر ترک برخي از مباحات ياد کرده بود (طباطبائي۱۴۱۷: ج ۱۹، صص ۳۳۷ـ  ۳۲۹)
ُ َلَك َتْبَتغي  َمْرضاَت َأْزواِجك»؛ (تحريم: ۱)  ُم ما َأَحلَّ اهللاَّ مي فرمايد: «يا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
اي پيامبر، چرا براي خشنودي همسرانت، آنچه را خدا براي تو حالل گردانيده 
ــاره دارد که آنچه آن حضرت بر خود حرام کرده،  حرام مي كني؟  اين آيه اش
عملي حالل بوده و بعضي از همسرانش از آن عمل ناراضي بودند و به قدري 
ــد و اذيت کردند تا حضرت 6 ناگزير  ــرت را در مضيقه قرار دادن آن حض
ــوگند بخورد که ديگر آن عمل را انجام ندهد. خداوند ضمن دلسوزي  شد س
ــت با نزول اين آيه  براي پيامبر 6 که چرا حاللي را بر خود حرام کرده اس
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در حقيقت زناني که آن بزرگوار را آزرده اند، عتاب و سرزنش کرده, پيامبر را به سا

ــتن اين سوگند فرا مي خواند و اعالم مي دارد که حسدورزي نکوهيده ي  شکس
گروهي از زنان، نبايد مانع برخورداري آن حضرت از حالل الهي شود. 

ــات را امضا کرد، غالب  ــريعت تعدد زوج ــالم، آن گاه که ش در صدر اس
ــتند، از اين وضعيت چندان  ــاني  که در جايگاه «همسران اول» قرار داش کس
ــه رعايت عواطف و  ــي۱۴۰۷: ج ۵، ص۴۰۳) با وجود آنک ــد (کلين ــنود نبودن خش
احساسات زنان و مدارا با آنان پيوسته در شريعت تأکيد شده است (حر عاملي 
۱۴۰۹:  ج۲۱، ص۵۱۱)، اما در اين مورد به دليل وجود مصالح مهم تر، مخالفت اين 

گروه از بانوان دليلي موجه براي تضييق حکم به حساب نيامده است. البته در 
ــروحرج زوجه شود، فتواي فقيه  صورتي که ازدواج مجدد زوج موجب عس

بر اساس احکام ثانويه خواهد بود.
الف) عوامل نارضايتي زنان از ازدواج مجدد همسران

ناخـشنودي بانوان از ازدواج مـجدد همسران خود عـوامل متعددي دارد 
که برخي از آنها صحيح است و بايد راه کاري براي رفع آنها انديشيده شود و 
برخي از آنها مبناي صحيحي نداشته و اصالح آنها ضروري به نظر مي رسد. 

در ادامه به برخي از اين عوامل اشاره مي شود:
 ـ  تحقير شدن از سوي شوهر

در موارد متعدد ديده مي شود که مرد بدون توجه به خواست، شخصيت، 
کرامت، فداکاري و زحمات فراوان همسر اول، به ازدواج دوباره اقدام نموده 
و زن نخست و فرزندانش را در وضع نابساماني رها کرده است. طبيعي است 
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ــت، تنهايي و بي اعتمادي  ــر اّول احساس شکس که در چنين وضعيتي همس
مي کند و با مشکالت فراوان روحي و ماّدي روبه رو مي شود و چه بسا نسبت 
به حکم جواز ازدواج مجدد بدبين و متنفر شده و اين حس بدبيني و نفرت 

را به ديگران نيز منتقل مي کند.
ــط  ــت که توس ــراي زن، هيچ چيز ناراحت کننده و کوبنده تر از آن نيس ب
ــوهرش تحقير شود و احساس کند نتوانسته قلب او را تسخير کرده و در  ش

اختيار خود نگه  دارد و ببيند ديگري آن را تصاحب کرده است.
ــاس هوس راني و خوش گذراني اقدام به ازدواج مجدد  مرداني که بر اس
ــر اّول و فرزندان ضعف و کاستي فراوان  مي کنند، غالبًا در توان اداره ي همس
ــاي خانواده ي اّول را ندارند،  ــد و در عين حالي که توانايي تأمين نيازه دارن
بدون جلب اعتماد همسران اّول يا به رغم نارضايتي آنها به ازدواج دّوم اقدام 
ــان با زن  ــت چنين افرادي پس از ازدواج دّوم نيز رفتارش مي کنند. طبيعي اس
اّول و دّوم بر مبناي عدالت و انصاف نبوده، و با اين ازدواج تنش بزرگي در 

زندگي همسر اّول و فرزندان ايجاد مي کنند. 
ــده خواهد آمد که دادگاه براي تجويز ازدواج مجدد، بايد  در مباحث آين
ــت که  ــران را احراز کند. بديهي اس توانايي مرد بر اجراي عدالت  بين همس
يکي از راه هاي احراز عدالت مرد، تحقيق و تفحص از همسر اّول اوست و 
ــود، حق ازدواج مجدد به او  در صورتي که چنين توانايي براي او اثبات نش

داده نخواهد شد. 
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 ـ  حس تحقير در اجتماعسا

تعدد زوجات در بسياري از موارد موجب ناراحتي و کدورت بين همسران 
ــود و در طول تاريخ اين اختالفات نه تنها در ميان خانواده هاي معمولي،  مي ش
بلکه در ميان همسران پيامبران بزرگ الهي نيز وجود داشته است، اينکه شريعت 
ــر اول, ازدواج دوم را مقيد به  ــود عالقه به حفظ مصالح و منافع همس ــا وج ب
رضايت وي نکرده، نشانگر آن است که به مصالح مهم تري توجه داشته است. 
ــور ما در قرون گذشته (از يک يا دو نسل گذشته) به دليل شيوع  در کش
تعدد زوجات خانواده ها با سهولت بيشتري با آن کنار مي آمدند اما هم اکنون 
ــران اّول، پس از ازدواج مجدد مردان، فشار رواني بيشتري را، که غالبًا  همس
ــي از فشار اجتماعي است، تجربه مي کنند و ادامه ي زندگي براي آنان با  ناش

مشکالت روحي و اجتماعي بيشتري همراه است.
ــارهاي اجتماعي در دهه هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از عملکرد  فش
ــمي کشور (صدا و سيما،  ــانه هاي رس برخي از نهادهاي تبليغي، به ويژه رس
مطبوعات و سينما) بوده است که آشکارا به جوسازي و فرهنگ سازي عليه 
ــت, به جاي آنکه  ــدام مي کنند. جاي تعجب اس ــالمي اق برخي مقررات اس
نهادهاي نظام همت خود را به اصالحات فرهنگي براي خروج از معضالت 
ــئله، ناخواسته معضالت  اجتماعي معطوف دارند، با پاک کردن صورت مس

بيشتري را تدارک خواهند مي بينند.
ــوي ديگر بايد توجه داشت, در جوامع اسالمي فقط در چند دهه ي  از س
اخير و در زمان استيالي فرهنگ غرب است که به چند همسري حمله شده و 
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کشورهاي اسالمي به جاي مديريت فرهنگ عمومي به سمت مصالح جامعه  
اسالمي ، در عمل تحت مديريت فرهنگي نظام سلطه قرار گرفته اند و به جاي 
ــي  آنکه براي آمار روز افزون دختران نااميد۱، زنان بيوه، مرداني که نياز جنس
ــي  ــت، چاره اي اساس ــده باقي مانده اس و عاطفي آنان با ازدواج اول حل نش
ــد؛ با إعمال ضوابط محدود کننده در عمل به رواج معضالت اجتماعي  نماين

و اخالقي دامن مي زنند.
ــري،  ــانه هاي عمومي در تحقير چند همس ــرايطي که برخي از رس در ش
متحد عمل مي کنند و از ميان احتماالت مختلف، تنها به بوالهوسي مرد توجه 
ــت که ازدواج مجدد مرد، چه فشار رواني را بر  مي کنند، مي توان انتظار داش
همسر اول تحميل و او را در جامعه تحقير مي کند و در اين شرايط جامعه ي 
ــاره را به سمت فرهنگ مسلط بگيرد,  ــي به جاي آنکه انگشت اش کارشناس
وضع قوانين محدود کننده در عمل بسط اين فرهنگ و رواج نابساماني هاي 

.(www. womenrc.ir )اجتماعي کمک مي کند
به نظر مي رسد راه کار صحيح و منطقي اين نيست که صورت مسئله پاک 
ــالمي که ضرورت يا مصالح فراواني را به همراه دارد،  ــده و اين حکم اس ش
ــرايطي که تحقق آنها بسيار نادر است، عمًال  ــده، و با قرار دادن ش محدود ش
ــدود شود. روشن است که اگر  انجام چنين ضرورتي به صورت قانوني، مس
ــود، ديگر زمينه اي براي  چنين حکمي به صورت قانوني در جامعه ممنوع ش

۱. واژه ي دختران نااميد (عانسات) به دختراني باالي ۳۰ سال که از انتخاب شدن براي ازدواج 
مأيوس شده اند اشاره مي کند. آمار اين دختران در دهه ي اخير در کشورهاي اسالمي به شدت در 

حال افزايش است. (ابوعبداهللا ۱۴۱۸: ۷۰ ـ ۶۵ و ۱۱۲ ـ ۱۱۰)
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فرهنگ سازي در راستاي به کارگيري صحيح آن در جامعه نخواهد بود.سا

٤ ـ ١ ـ ٤) تعدد زوجات و هوس  راني مردان
ــالم اين است که در مقابل نيازهاي ضروري محروميتي  يکي از عنايات اس
ايجاد نشود. چرا که در غير اين صورت، افراد بدون توجه به چارچوب هاي مقرر 
اقدام خواهند کرد. توجه به ضرورت هاي موجب مشروعيت اساس چندهمسري 

در اسالم باعث روشن شدن جايگاه حقيقي آن براي افراد خواهد شد.
کساني که قانون تعدد زوجات را ترغيب به هوس راني مي پندارند، تنها به 
يکي از لوازم هر ازدواج توجه کرده و از کارکردهاي اجتماعي اين قانون غفلت 
ــالم نه تنها توصيه و ترغيبي به هواس راني ندارد, بلکه آن  را منع  کرده اند. اس
کرده است. پيامبر اکرم 6 در روايتي در مذمت مرداني که براي هوس راني 

زنان خود را طالق مي دهند تا همسران ديگري اختيار کنند, فرموده است: 
زنان را جز در نتيجه ي بدگماني طالق مدهيد كه خدا مردان هوس راني که 
بسيار زن مي گيرند (زن مي گيرند و طالق مي دهند) و زنان هوس راني که بسيار 

شوهر مي کنند را دوست ندارد (حر عاملي ۱۴۰۹: ج ۲۲، ص۹۱، ح۸).

امام باقر 7 در روايت ديگري از پيامبر اکرم 6 نقل کرده اند که ايشان 
فرمودند: «خداوند متعال هر مرد و زن هوس راني را که بسيار ازدواج كننده و 

زود طالق دهنده است، دشمن مي دارد» (كليني۱۴۰۷: ج ۶، ص۵۴).
ــا چهار زن را جايز  ــه قرآن کريم هر چند ازدواج ب ــت ک بايد توجه داش
دانسته اّما در صورت خوف از اجرا نشدن عدالت، آن را به يکي محدود کرده 
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ــَدة» پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار  ــت: «َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفواِح اس
نكنيد، به يك  [اكتفا كنيد]. (نساء: ۳)

ــدن عدالت، اين است که مرد ظن بر اجرا نکردن  مقصود از خوف از اجرا نش
عدالت داشته باشد يا شک کند که مي تواند عدالت را اجرا نمايد يا نه؟ بنابراين کسي  
مي تواند با داشتن همسر، اقدام به ازدواج مجدد کند که اطمينان يا ظن غالب داشته 
ــران خود را دارد. البته منظور از اجراي  ــد که توانايي اجراي عدالت بين همس باش
عدالت، جنبه ي بيروني آن يعني همان اجراي عدالت در نفقه، َقْسم و حقوق واجب 
است و گرنه تساوي در تمايل قلبي و محّبت باطني، امري است که امکان پذير نيست 

و از انسان خواسته نشده بلکه امري غير مقدور معرفي شده است (نساء: ۱۲۹).
ــرد در اجراي عدالت، اگر مخاطب قرآن در  ــه با احراز توانايي م در رابط
ــود و موضوع صرفًا  ــته ش آيه «َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدة» خود افراد دانس
ــد، قاعدتًا جايي براي دخالت حکومت و دادگاه  ــته باش ــخصي داش جنبه ش
ــخصي باقي نمي ماند، بلکه اگر مرد اطمينان به اجراي عدالت  در يک امر ش
ــد، مي تواند اقدام به ازدواج مجدد کند و در اين  ــران داشته باش در بين همس
ــت و مسئوليت امر با خود اوست و  ــخيص، نظر مقام ديگري شرط نيس تش
ــود که شوهرش  مداخله ي دادگاه هنگامي مورد پيدا مي کند که زن مّدعي ش
حقوق او را رعايت نمي کند. شايد فقهاي شوراي نگهبان در نظريه ي موّرخ 
ــه مجازات متعاقدين و عاقد در مورد ازدواج مجّدد بدون اخذ  ۱۳۶۳/۵/۹ ک
ــور ۱۳۷۱: ج۳، ص۲۶۸) همين  ــرع اعالم کردند (مهرپ اجازه از دادگاه را خالف ش

برداشت را داشته اند. 
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البته به نظر مي رسد با توجه به اينکه قرآن کريم مشروعيت چندهمسري سا

ــرده و در ازدواج مجدد قصد انتفاع خود مرد  ــول به اجراي عدالت ک را موک
ــدن عدالت در خانواده بازتاب  ــدن يا اجرا نش ــد، اجرا ش نيز به ذهن مي رس
ــد و نيز  ــبت به آن بي تفاوت باش ــي دارد که حکومت نمي تواند نس اجتماع
ــرط مشهود و  ــبت به رعايت اين ش آثار و عالئم تخّلف برخي از مردان نس
ــت. در صورت وضع مقرراتي در اين زمينه اين مقررات بايد ناظر  نمايان اس
ــران باشد، به اين کيفيت که  به احراز توانايي مرد بر عدالت ورزي ميان همس
حکومت مقّرر نمايد بايد اطمينان به امکان اجراي عدالت در حّد معمول به 
ــود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جديد باشد و اگر  ــيله دادگاه احراز ش وس
ــد که مردي توانايي اجراي عدالت بين زنان را ندارد, دادگاه به او  ــن ش روش
ــن است, يکي از راه هاي احراز توانايي  اجازه ي ازدواج مجدد را ندهد. روش
عدالت  ورزي مرد، تحقيق و تفحص از همسر اّول او در زمينه ي پرداخت نفقه 

و ساير حقوق واجبي که بر عهده ي مرد است، مي باشد.
نسبت به ضمانت اجرايي لزوم عدالت ورزي  مرد در بين همسران، مي توان 
به همان مواد قانون مدني که درخواست طالق را براي زن در صورت نپرداختن 
نفقه از جانب مرد (ماده ۱۱۲۹ ق.م)، غيبت چهار ساله ي او (ماده ۱۰۲۹ ق.م) و 
عسروحرج زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق.م)... تجويز مي کند، اکتفا کرد. به اين معني که 
اگر مرد با رعايت نکردن عدالت در بين همسران, مرتکب چنين تخلفاتي شد، 
هر يک از همسران با ارائه ي دليل به دادگاه مي توانند خواستار الزام مرد به ترک 

تخلفات و جبران آنها شده يا درخواست طالق داشته باشند.
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ــاص آن، هر چند نياز  ــرايط خ ــري با وجود ش بنابراين قانون چندهمس
ــروع باز  ــي برخي از مردان را تأمين مي کند و آنها را از اعمال غير مش طبيع
مي دارد اّما با نگاهي کالن به اين قانون محروميت طيف زيادي از زنان نسبت 

به تشکيل خانواده برطرف شده و نيازهاي طبيعي آنها نيز رفع مي شود.
نکته ي حائز توجه اين است, عدالت مدنظر شريعت که براي تجويز تعدد 
زوجات کفايت مي کند، محدودتر از عدالتي است که در عرف لحاظ مي شود. 
ــياري از امور مثل ميزان توجه کردن مرد به همسران،  ــا در عرف بس چه بس
ــمرده  ــي و... از مصاديق عدالت ش خريدن لوازم زندگي، مقدار ارتباط جنس
ــياري از مردان فاقد عدالت تلّقي شوند (اسدي ۱۳۸۳:  ــود و بر اساس آن، بس ش
ــياري از اين امور هر چند از مستحبات  ۶۳و۶۴؛ افروز ۱۳۸۰: ۳۵)، درحالي که بس
تعدد زوجات است (حّلي ۱۴۰۸ : ج ۲، ص۲۸۰؛ نجفي: ج ۳۱، ص۱۸۲؛ خميني: ج ۲، ص۳۰۴؛ 
فاضل لنكراني ۱۴۲۱  : ۴۷۸) اّما از نظر فقهي باعث خروج مرد از عدالت نمي شوند.

٤ ـ ١ ـ ٥) قانون تعدد زوجات ناظر به مصالح عمومي جامعه
ــت که با يکديگر ارتباط  ــالم مجموعه اي از معارف و قوانين عملي اس اس
تنگاتنگي دارند و زماني که برخي از احکام آن صحيح اجرا نشود، زمينه براي 
انحراف در ساير احکام و جامعه مهيا خواهد شد. بنابراين همواره براي رهانيدن 
مردم از ستمي که بر آنها روا مي شود، الزم به تغيير قانون الهي نيست بلکه گاهي 
ــيوه ي اجراي يک قانون الهي است که تبعات زيان باري را  فهم نادرست از ش
به همراه مي آورد و اين دقيقًا همان اتفاقي است که در قانون چندهمسري رخ 
داده است. تجويز تعدد زوجات براي مردان به هيچ وجه بر پايه ي از بين بردن 
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ــتخفاف موقعيت او نيست، بلکه اين سا منزلت اجتماعي زن و هدم حقوق و اس

قانون بر مبناي مصلحت اجتماع انساني تجويز شده است و در آن، قيودي از 
جمله برقراري عدالت بين همسران مطرح شده است (رمضان نرگسي ۱۳۸۴: ۱۶۹).

ــن تعدد زوجات و  ــت که به جاي تغيير قواني ــد, الزم اس به نظر مي رس
ــود تا با کمک قرائني توانايي عدالت  ورزي  محدوديت آن، مقرراتي وضع ش
ــران متعدد احراز شده، آن گاه به او اجازه ي ازدواج مجدد داده  مرد بين همس
ــود. البته نبايد از بسترسازي هاي فرهنگي براي پذيرش اين امر در جامعه  ش
غفلت کرد، مانند فرهنگ  سازي صحيح در راستاي تعديل احساسات بانوان، 
ــران، توجه به احساسات همسران خاصه  آموزش ارتباط صحيح مرد با همس

همسر اول، گسترانيدن مباحث اخالقي و…

٤ ـ ١ ـ ٦) افزايش آمار طالق درصورت رعايت شرط اول 
ــر اول اراده ي ازدواج مجدد کند يا به طالق او  مردي که بدون رضايت همس
مبادرت ورزيده يا آن چنان زندگي را بر او سخت مي گيرد که خودش درخواست 

طالق کند و بدين ترتيب، طالق و پيامدهاي آن در جامعه شيوع مي يابد.

۴ ـ ۲) اشکاالت شرط دّوم و سّوم
۲. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 

۳. عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
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٤ ـ ٢ ـ ١) ناديده گرفتن ضرورت اجتماعي به سبب مصلحت شخصي
ــي از وجود ضرورت هاي اجتماعي است,  از آنجا که تعدد زوجات ناش
اگر آن را فقط به ضرورت هاي شخصي، از جمله بيماري همسر، احراز نشوز 

و...، محدود کنيم، به طور قطع ضرورت اجتماعي پابرجا خواهد ماند. 

٤ ـ ٢ ـ ٢) افشاي اسرار خانوادگي زمينه ساز اختالفات
ــائل داخلي  ــاي مس ــا که اثبات تخلف زن در دادگاه، نيازمند افش از آنج
ــر اول (از جمله تبيين نارسايي جنسي،  ــازي براي همس خانواده و پرونده س
رواني و اخالقي وي) است، در عمل زمينه ي سازش بعدي را کاهش مي دهد 

و اختالفات خانوادگي را بيشتر مي کند.

٤ـ  ٢ـ  ٣) احراز ناپذير ي مسائل داخل خانواده و يأس از حمايت گري قانون 
احراز ناپذيري بسياري از مسائل داخلي خانواده که يأس مرد از پيگيري 
موضوع به شيوه ي قضايي را در پي دارد، مرد را تشويق به اقدامات غيرعاقالنه 

و نامشروع مي کند. 
ــت که در باب نشوز نيز مطرح  ــواري اثبات نشوز زن از مسائلي اس دش
است و شايد همين امر باعث شده است که شارع مقدس، تنبيه زن ناشزه را 

با شرايط خاص به مرد بسپارد (نساء، ۳۴).
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۵) ماده ي پيشنهادي دولتسا

به نظر مي رسد, ماده ي پيشنهادي دولت، تناسب بيشتري با دستورات شرع دارد و 
براي بر طرف کردن اين ضرورت اجتماعي يعني تحقق ازدواج مجدد، مفيدتر است.
ماده ۲۳. اختيار همسر بعدي، منوط به اجازه ي دادگاه پس از احراز توانايي 

مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.

نسبت به ضمانت اجراي تعهد عدالت ورزي مرد نسبت به همسران، مي توان 
به برخي از مواد قانون مدني تمسک کرد، که در گذشته به آنها اشاره شد, اّما 

تبصره ي اين ماّده نياز به تأمل بيشتري دارد. در تبصره چنين آمده است:
تبصره. در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حاّل باشد و همسر اّول آن را 
مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه ي زن اّول است.

مطابق اين تبصره، پس از صدور اجازه ي ازدواج دوم براي مرد توسط دادگاه 
ثبت اين ازدواج منوط به پرداخت مهريه ي زن اول خواهد بود. بنابراين ممکن 
ــت پس از اجازه ي دادگاه، مرد اقدام به ازدواج قانوني کند اما اجازه ي ثبت  اس
ازدواج صادر نشود. حال بايد ديد اين نحوه ي قانون گذاري در خدمت تحکيم 

خانواده است يا آنکه صرفًا مشکالتي را براي خانواده ي دوم ايجاد مي کند.
ــي مهريه مي داند،  ــت ازدواج را منوط به تأديه ي تمام ــن تبصره که ثب اي
عالوه بر آنکه مبناي فقهي و حقوقي ندارد و دو ادعاي مستقل (ادعاي مهريه 
ــم خاصي دارد، به يکديگر گره  ــاي ثبت ازدواج) را، که هر کدام حک و ادع
ــت؛ به دليل آنکه، ايجاد محدوديت  مي زند، خالف مصالح اجتماعي نيز هس
براي ثبت ازدواج تا زمان تأديه ي تمامي مهريه، که گاه به ده ها سال زمان نياز 
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دارد، زمينه ساز عمليات ستيزه جويانه و انتقام جويانه است، و تبعات آن بيش 
از مرد، دامن گير همسر دّوم مي شود، و اگر منظور اين باشد که تا زمان تأديه 
ــد، اين حکم زمينه ساز مفاسد اخالقي  تمام مهريه، مرد مجاز به ازدواج نباش
مردان مي شود. البته اگر لزوم پرداخت مهريه در اين تبصره، مشروط به تمکن 
مالي مرد، و درخواست زوجه شود، اشکال برطرف شده و با اين طريق هم 

تمکن مالي مرد و هم وفاداري اش به همسر اول اثبات مي شود.
ــتيزه جويي  ــذار در اين تبصره، خود زمينه ي س ــد قانون گ به نظر مي رس
ــا اهرم هاي قضايي (به جاي  ــت مي توان ب ــم نموده و گمان کرده اس را فراه

روش هاي فرهنگي) پايه هاي حيات خانوادگي را تحکيم نمود.

نتيجه
به نظر مي رسد محدود کردن تعدد زوجات به فرض هاي نادر، ضرورت 
ــود، برطرف نمي کند و  ــري را، اگر در جوامعي اثبات ش اجتماعي چندهمس
ــر اّول باشند، محروم از  ــود زنان و دختراني که نمي توانند همس باعث مي ش
ازدواج و تشکيل خانواده مي شوند. ازدواج نکردن اين زنان و دختران، عالوه 
بر ستم به آنها، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد 
ــوند. در نتيجه, به جاي ايجاد محدوديت قانوني نسبت به  شيوع طالق مي ش
ــازي صحيح قوانيني وضع کرد تا  ــت با فرهنگ س اين راه کار ديني، الزم اس

جلوي سوء استفاده از اين آموزه ي ديني گرفته شود. 
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