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تمایل به فرزنددار شدن ،نمیتوانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ میتوان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط
به رعایت مقررات و ضوابط ،توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.
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 -1مقدمه
عقل یکی از دالیل استنباط احکام است و مصلحت که از دلیل و حجیت عقل به دست میآید ،به
عنوان جزئی از مبانی احکام میتواند از این جهت در زمره تئوريهاي حقوقی محسوب گردد .حکومت
اسالمی در شرایط و نیازمنديهاي جدید میتواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسالمی ،یک سلسله
مقرراتی وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است .تحول شیوههاي زندگی و اوضاع اجتماعی بر
حسب پیشرفت زمان ،از جمله عواملی است که در حیطه احکام فقهی و نیز قوانین ،قابل مالحظه و مؤثر
است .به عبارتی دیگر ،زمان و مکان دو عامل مؤثر در تغییر و تحول احکام و قوانین میباشند .لذا ضرورت
دارد در وضع احکام شرعی و مسائل فقهی و حقوقی ،مصالح ،مفاسد و منافع افراد جامعه مد نظر قرار گیرد.
در این رابطه الزم به ذکر است از دیدگاه شیعه ،در دین اسالم حکمی بدون در نظرگرفتن مصلحت یا
مفسده ،وجود ندارد .ثبات و نامتغیربودن دین اسالم به تبع ویژگی جاودانگی و خاتمیت آن است با وجود
این ،از جمله ضروریات زندگی دنیوي بشر ،تغییر و دگرگونی است .اصل تابعیت احکام اسالمی از مصالح و
مفاسد ،یکی از عناصر مهم مبانی استنباط احکام اسالم است که میتواند جوابگوي تحوالت بنیادي در
عرصه زیرساختهاي فکري و عملی جوامع مسلمان در عصر حاضر باشد .خانواده به عنوان واحدي از
اجتماع و همواره متأثراز تحوالت زمانه است ،به نحوي که ضرورت داردبعضی از احکام که در جهت
حمایت از خانواده پیشبینی شده ،با رویکرد به عنصر مصلحت تغییر یابد .در پارهاي از احکام شریعت اسالم
توجه و عنایت ویژهاي به شرایط و اوضاع و احوال پیرامون یک حکم شده است ،موضوعی که در بحث
ازدواج مجدد(تعدد زوجات) نیز به وضوح قابل مشاهده است .به عبارت دیگر؛ از جمله مواردي که در حیطه
حقوق خانواده و در برخی از احکام شریعت اسالم ،توجه و عنایت ویژهاي به شرایط و اوضاع و احوال
پیرامون آن شده ،بحث ازدواج مجدد(تعدد زوجات) است .در خصوص تعدد زوجات و نیز عنصر مصلحت،
سابقاً پژوهشهایی انجام شده که صرفاً با کلیات این مقاله قرابت موضوعی دارد و برخی از پژوهشها با
هدف بیان وجوه تمایز آنها با مقاله حاضر ،مورد اشاره قرار میگیرد:
 زهرا سلطانی دهنوي در پایاننامه خود با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی تعدد زوجات»؛ با بررسیادله و مصالح تعدد زوجات ،اصل این شیوه از نکاح را موضوعی غیر قابل انکار دانسته و جواز حکم تعدد
زوجات را به رعایت عدالت ،وجود ضرورت و مصلحت ،و عدم مفسده و دخالت قانونگذار در نظارت بر این
مسأله مشروط دانسته است (سلطانی دهنوي.)25 ،1388 ،
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 مرضیه زکیزاده در پایاننامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی احکام و آثار تعدد زوجات در حقوقایران ،مصر و لبنان» ،ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف و نیز مسأله
مشروعیت این تأسیس حقوقی ،اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن رابه عنوان یکی از اصول مسلم
اسالمی بیان نموده است (زکیزاده.)23 ،1387 ،
 فروزان نادري در پایاننامه خود با عنوان «بررسی تعدد زوجات با تکیه بر آراء امام خمینی(ره)»؛تعدد زوجات را با در نظرگرفتن شرایط معین شده ،به عنوان امري مباح و موارد تجویز آن را منوط به برخی
ضرورتها مانند فزونی تعداد زنان در مقایسه با مردان ،نازایی و بیماري مسري زن یا مواردي که زن،
همسراول خود را از دست داده ،دانسته است(نادري.)21 ،1388 ،
 بتول سلحشور در پایاننامه خود با عنوان «تعدد زوجات در فقه و خألهاي آن در قانون حمایت ازخانواده مصوب »1391؛ مواردي از جمله محدودکردن تعدد زوجات به دو همسر ،تسامح و بیعنایتی به
شرط عدالت ،شرط عدم ازدواج مجدد و نیز ضمانت اجراي تخلف از شرایط را به عنوان خألهاي قانون
مذکور در زمینه جواز تعدد عنوان نموده است (سلحشور.)32 ،1394 ،
عالوه بر موارد مذکور میتوان به عقاید فقها در خصوص مصلحت زمان و مکان در احکام و نیز
مصادیق حکم حکومتی به عنوان سوابق موضوع اشاره نمود:
 عالمه حلّی در «شرح تجرید»؛ احکام شرعی را وابسته به مصالح دانسته و مصالح را به تبع ومقتضاي تغییر اوقات ،قابل تغییر دانستهاند .به نحوي که ممکن است حکمی معین در مورد قومی در زمانی
مصلحت بوده و همان حکم در مورد قومی دیگر و یا در زمانی دیگر ،مفسده باشد (عالمه حلی،1383 ،
.)88
 آیتاهلل نایینی در «تنبیه االُمّة و تنزیه الملّه»؛ مجموعه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت وسیاست امور امت رادر دو قسم شامل منصوصات و غیرمنصوصات بیان داشته و قسم دوم را تابع مصالح و
مقتضیات اعصار و امصار ،قابل اختالف و تغییر دانستهاند (نائینی.)98 ،1382 ،
 امام خمینی(ره) در «صحیفه نور»؛ زمان و مکان را به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاددانستهاند با این توضیح که؛ «با شناخت دقیق روابط اقتصادي و اجتماعی و سیاسی ،مسألهاي که در قدیم
داراي حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام
ممکن است حکم جدیدي پیدا کند (»...موسوي خمینی.)989 ،1389 ،

112

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی/سال هفدهم /شماره شصت و سه

همانطور که مالحظه میگردد اگرچه پژوهشهایی انجام شده که با کلیات این مقاله قرابت موضوعی
دارد ولی تاکنون تحقیقی با رویکرد فقهی و حقوقی و به طور تخصصی نقش مصلحت را در امور خانواده و
به ویژه در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات ،مورد بررسی و تحلیل قرار نداده است و از این
منظر ،تحقیق حاضر نوآوري و تازگی دارد .لذا ضرورت دارد مبانی ،جایگاه و کاربرد مصلحت در تبیین
احکام فقهی با تأکید بر قبض و بسط احکام تعدد زوجات ،مورد بررسی قرار گیرد .از جمله مسائلی که در
این حیطه مطرح میشود اینکه؛ عنصر مصلحت چه نقش و آثاري در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی
تعدد زوجات دارد؟ مبناي مصلحت در جعل احکام فقهی چیست؟ جایگاه مصلحت در تبیین احکام فقهی و
حقوقی چگونه است؟ در این مقاله و در پاسخ به سؤاالت مذکور ،به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف
تبیین نقش و آثار آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات ،سعی بر آن شده پس از تبیین
مفهوم و مبناي فقهی مصلحت ،جایگاه و کاربرد آندر تبیین احکام فقهی ،قبض و محدودیت تعدد زوجات
در قالب شرط ضمن عقد و نیز بسط و توسعه تعدد زوجات بر مبناي مصلحت اجتماع ،مورد بررسی و تحلیل
قرار گیرد.
 -2مفهوم و مبنای فقهی مصلحت
مصلحت از ماده صلح و بر وزن «مَفعَله» است که معناي آن منفعت و در تضاد با فساد و مفسده به کار
برده میشود .به عقیده برخی لغتنویسان؛راستنمودن و به راه آوردن مخالف تباهکردن و مصلحت به
معناي خیرو شایستگی است .بنابراین« ،مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار میگیرد و به معنی
خوبی ،نیکی و هر چیزي استکه مانع از فساد ،تباهی و خروج شیء از حالت اعتدال میشود(».ابن منظور،
.)517-516 ،1405
به تعبیر برخی کتب فقهی؛ «در این کار مصلحت است ،یعنی خیر و منفعت است»(1طریحی،1408 ،
 .)92به نحوي که در آثار متعددي از فقهاي شیعه ،جهت تبیین و شرح مفهوم مصلحت ،خیر و منفعت اعم
از منفعت دنیوي و اخروي مورد استعمال قرار گرفته است .به عقیده برخی دیگر از فقها؛ «در واقع مصلحت
یعنی جلب مصلحت یا دفع ضرر کهمنظور جلب منفعت دنیوي نیست؛ بلکه منظورپاسداري از مقاصد شرعی
مانند حفظ دین ،نفس ،نسل ،عقل و مال انسانها است»(جناتی.)329 ،1370 ،
« -1و فی االمر مصلحه أي خیر»
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با این تفاسیر ،تعریف مصلحت از دیدگاه شرع داراي اهمیت زیادي است .زیرا لزوماً هر مصداقی از
مصلحت به معناي عام خود ،که مترادف با منفعت است ،مورد تأیید شارع نیست .بنابراین ،معناي اصطالحی
مصلحت ،معنایی است که فقیهان یا متکلمان و محدثان به لحاظ محتوایی به آن علم پیدا کرده باشند و یا
به نحوي ،قابل استناد به شرع باشد .در نتیجه ،مصلحت در اصطالح به معناي سببی جهت به دستآوردن
مقصود شارع است .مقصود شارع ممکن است عبادات که مربوط به حق خود شارع و یا اینکه عادت باشد
که براي نفع بندگان و انتظام معاش آنهاست.
اما در توضیح مبناي فقهی مصلحت می توان گفت؛ شارع مقدس جعل احکام شرعی را بر مبناي
مصالح و مفاسدي قرار داده که این مصالح و مفاسد،به عنواندالیل تشریع احکام الهی شمرده میشوند .در
زمینه تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد ،برخی بر این عقیدهاند که مصلحت در خود حکم(نفس
الحکم)وجود دارد (اردبیلی )145 ،5 ،1403 ،و برخی دیگر آنرا در متعلق حکم دانستهاند(بحرانی،1420 ،
 .)217وجود مصلحت و مفسده در احکام شرعی ،بدون پذیرش حسن و قبح ذاتی منطقی نیست زیرا با
قبول حسن و قبح شرعی ،ضرورتی ندارد شارع در جهت جعل حکمی ،با در نظر گرفتن دلیل خاصی یا بر
اساس مصالح فردییا عامه ،اقدام یا اینکه ضرورتاً با تکیه بر دلیل یا مصلحتی ،احکام را جعل کند.در فقه
امامیه ،احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت نموده ودر وراي آنچه شارع مجوز آن را داده،
مصلحتی نهفته و در مقابل؛ آنچه که شارع از آن نهی نموده به دلیل مفسدهاي بوده که در موضوع نهی
وجودداشته است .اینکه ادراکات بشري از درک آن عاجز است ،تأثیري در ماهیت مسأله ندارد .از طرفی
دیگر ،برخی از احکام شرعی که طبیعتاً منشأ الهی دارند ،به نحو جزئی قابل فهماند و درک و فهم بشري
قادر به درک اساس و مبناي آنهاست .آنچه مورد تأیید عقل قرار گرفته ،از جانب شارع نیز مورد تأکید است
و چنانچه عقل تمام جوانب موضوع از جمله مصالح و مفاسد آن را بداند ،مستقالً به مسألهاي حکم میکند.
در مقابل ،احکامی که براساس عادات و رسوم بیان شده و مورد ارشاد شارع نیز قرار گرفته ،این ویژگی را
نداشته و غالباً دقت و احاطه بر تمامی جوانب موضوع از جمله مصالح و مفاسد آن وجود ندارد.
اگرچه در فقه اسالمی تعابیر مختلفی براي مصلحت واقعی به کار رفتهولی بسیاري از آنها از منظر
مفهومی کامالً بر مفهوم مصلحت قابل انطباق نبوده و بر آن صدق نمیکند .با این وصف ،سببهاي
شرعی که جعل احکام بر مبناي آنها صورت گرفته ،مصالح واقعی را مدنظر قرار دادهو این مصالح ،به
عنوان علت واقعی و حقیقی جعل احکام محسوب میشوند .از طرفی دیگر؛ فعل مکلف به عنوان متعلق
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احکام شرعی ،در بسیاري از موارد منوط و مقید به وجود مصلحت شده است .در این قبیل از تکالیف،
چنانچه فعل مکلّف همراه با مصلحت باشد ،شارع آن را میپذیرد .به تعبیري دیگر؛ حکم شرعی به متعلقی
که مصلحت نیز جزئی از آن است ،تعلق گرفته است .با این تفاسیر ،مصلحت را میتوان غرض و مقصدي
دانست که موجب تحقق مقصودي از مقاصد شارع میگردد و شارع میتواند بر اساس آن نسبت به صدور
حکم شرعی ،اقدام نماید .لذا در ادامه با تعیین جایگاه و کاربرد مصلحت در تبیین احکام فقهی ،میتوان به
درک بهتري از مفهوم و مبناي فقهی مصلحت دست یافت که در مبحث بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
 -3جایگاه و کاربرد مصلحت در تبیین احکام فقهی
در فقه شیعه مصلحت به عنوان اساس احکام کلی الهی مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه ،فقهاي
شیعه بحث و بررسی کامل درباره مفهوم و ماهیّت مصلحت را الزم ندانسته و راجعبه نحوه تشخیص
مصلحت و ضوابط مربوط به آن ،هیچگونه بحث مستقلّی مطرح نشده است ،بلکه این قضیه بر عهده عرف
و عقال گذاشته شده و صرفاً در مصادیقی مانند تزاحم ،اهم و مهم ،احکام حکومتی و نیز مسأله والیت و
سرپرستی ،عنصر مصلحت را مورد استفاده قرار دادهاند .با این وجود ،در تبیین جایگاه و کاربرد عنصر
مصلحت در احکام فقهی ،طی بندهایی مجزا برخی آیات دال بر مصلحت ،برخی روایات مرتبط با مصلحت
و توأم بودن حکم با مصلحت در فقه ،بررسی میگردد:
-1-3آیات دال بر مصلحت
در خصوص داللت آیات بر اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ،موارد بسیاري قابل اشاره است 1که
ازجمله این آیات ،آیه  57سوره مبارکه یونس 2است .خداوند متعال در این آیه فرمودهاند« :اي گروه بشر سر
تا سر دنیا به تحقیقآمد براي شما از جانب پروردگار شما موعظه و پند و نصیحت و شفاء امراض باطنی
قلبی و هدایتکننده به راهحق و رحمت کهخاصبه مؤمنین است« .داللت بر مصلحت در این آیه از چند
جهت قابل استنباط است:
 .1آیه  58سوره مبارکه اعراف (لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) ،آیه  102سوره مبارکه توبه (خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیئًا) ،آیه 157
سوره مبارکه اعراف(یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبَائِثَ) و آیه  216سوره مبارکه بقره(عَسَى
أَنْ تَکْرَهُوا شَیئًا وَهُوَ خَیرٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ).
« .2یَاأَیُّهَاالنَّاسُقَدْجَاءَتْکُمْمَوْعِظَةٌمِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِو َهُدًى وَ رَحْمَةٌل ِلْمُؤْمِنِینَ».
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نخست آنکه پند و موعظه و نصیحت در جهت شناخت مصالح و مفاسد به مردم عرضه میگردد تا با
راهنمایی به کارهاي خیر و نیک توجه و از کارهاي فاسد و خالف اجتناب نمایند.
دوم اینکه پایبندي به قرآن و دستورات آن ،شفاي امراض باطنی را موجب خواهد شد و وارستگی از
امراض باطنی ،از جمله مصالح و مواهب است که به واسطه قرآن به مردم تعلق میگیرد.
سوم آنکه« ،خوشحالی مردم از هدایت به فضل و رحمت خدا که در انتهاي آیه بیان گردیده ،بدون
شک به جهت مصلحت و نفعی است که مردم به آن میرسند و این مانند تبریکی است که هنگام حصول
موفقیت به انسان میگویند»(صانعی .)8 ،1374 ،به تعبیري دیگر؛ در این آیه قرآن به عنوان هدایتکنندهبه
راهحقورحمتتوصیف شده است که حق و رحمت به نفع و مصلحت مردم میباشد.
 -2-3روایات مرتبط با مصلحت
اگرچه روایات مختلف و متعددي در رابطه با مصلحت بیان گردیده ولی جهت پرهیز از اطاله کالم،
روایتی از امام رضا(ع) در این رابطه بیان خواهد شد .محمد ابن سنان طی نامهاي به امام رضا(ع) بیان
داشته بود« :عدهاي گمان کردهاند که اوامر و نواهی الهی جز براي امتحان بندگان نیست و متعلق آنها
دیگر ،مالکی ندارد» .حضرت در پاسخ فرمودند« :بعضی از مسلمانان گمان میکنند که خداوند تبارک و
تعالی چیزي را که حالل و یا حرام کرده است ،فقط به این دلیل بوده که مردم را به تعبد وادار کند .کسی
که چنین بگوید ،گمراه گشته گمراهی بسیار دور ،و زیان کرده است زیانی آشکار .اگر چنین بوده باشد نیز
جایز بود که خداوند بندگانش را در تحلیل محرمات و تحریم محلالّت به تعبّد وا دارد؛ به این صورت که به
آنها دستور دهد نماز و روزه و کارهاي خیر را ترک کنند و خدا و پیامبران و انزال کتب را منکر گردند و نیز
زنا ،سرقت و حرمت محارم و شبیه اینها از کارهایی که در آنها فساد و فناء مردم را به دنبال دارد ،منکر
شوند؛ چرا که علت تحلیل و تحریم ،صرف تعبد است و آن در این صورت نیز حاصل میشود .پس همان
طور که خداوند عز و جل چنین گمانی را باطل کرده ،این گفتار نیز آن را باطل میکند که میگوید ما
معتقدیم هرچه را که خداوند حالل کرده است ،مصلحت و بقاي مردم به آن بستگی دارد و مردم به آنها
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نیازمندند و هرچه را که حرام معرفی کرده ،مردم به آنها نیاز ندارند و فساد و هالکت آنان در آن
است»(1مجلسی.)92 ،2003 ،
با مداقه در روایت مذکور میتوان گفت؛ استدالل امام رضا(ع) در این رابطه به صورت استدالل عقلی
اقامه گردیده و بحث ایشان تعبدي نیست .زیرا بیان داشتهاند؛ اگر در متعلق احکام شرعی مالکی وجود
نداشت ،نظام تشریع بی معنی جلوه مینمود زیرا ممکن بود هر قبیحی ،مورد امر و امور حسن و نیکو ،مورد
نهی قرار گیرد .بنابراین ،احکام در عمل بر مدار مصالح و مفاسد جریان دارند که مفید و نافع به حال بندگان
باشد.
 -3-3توأم بودن حکم با مصلحت در فقه
با توجه به آیات و روایات مطرح شده در خصوص مصلحت احکام ،میتوان اذعان داشت؛ از منظر
شیعه ،دین اسالم حکمی را به صورت تعبد محض بیان نداشته است .فلذا دستورات و احکام بدون توجه به
مصالح و مفاسد ،وضع نشدهاند .به تعبیر دیگر؛ قوانین و احکام شرعی اگرچه منشأ آسمانی دارند ،ولی بر
اساس مصالح و مفاسد زندگی بشري جعل شدهاند .یعنی اگرچه قواعد و احکام شرعی توسط خداوند متعال
وضع گردیده و در مورد رمز و راز برخی از آنها صرفاً خداوند باخبر است ولی از طرفی دیگر ،تمام احکام بر
اساس مصالحی است که به جسم ،روح ،اخالق و روابط اجتماعی بشر مربوط است (مطهري.)27 ،1380 ،
در نتیجه حتی در مورد احکامی که تعبدي میباشند ،بدون توجه به مصالح و مفاسد وضع نشدهاند ،بلکه
چنانچه جوانب حکمت و یا مصلحت احکام به واسطه عدم توان ادارک انسان بر ما مستتر باشند ،این امر
نمیتواند مانعی در پیروي از آنها ایجاد کند .از این رو میتوان بر این عقیده بود که در فقه امامیه ،کلیه
احکام شرعی از بُعد ثبوتی بر پایه و اساس مصلحت و مفسده بنا گردیده است ،اگرچه ممکن است مصلحت
و مفسده برخی از احکام در مرحله اثبات مورد مناقشه باشد.

«.1اَنَّ بعض اهل القبله یزعم انّ اهلل تبارک و تعالی لم یحلّ شیئاً و لم یحرّمه لعلّة اکثر من التعبد لعباده بذلک ،قد ضَلّ مَن قال ذلک
ضالالً بعیداً و خسر خسراناً مبیناً النّه لو کان کذلک لکان جائزاً ان یستعبدهم بتحلیل ما حرّم و تحریم ما احلّ حتّی یستعبدهم بترک الصلوة
والصیام واعمال البرّ کلّها ،و االنکار له و لرسله وکتبه والجح ود بالزنا والسرقه و تحریم ذوات المحارم و ما اشبه ذلک من االمور التی فیها
فساد التدبیر و فناء الخلق ،اذ العلّة فی التحلیل والتحریم التعبّد ال غیره ،فکان کما ابطل اهلل عزوجل به قول من قال ذلک انّا وجدنا کلّما احلّ
اهلل تبارک وتعالی ففیه صالح العباد وبقائُهم و لهم الیه الحاجة التی الیستغنون عنها و وجدنا المحرم بین االشیاء ال حاجة للعباد الیه ووجدناه
مفسداً داعیاً الی الفناء والهالک».
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علی هذا پس از تبیین کلیات موضوع مقاله ،آنچه در بررسی نقش و جایگاه عنصر مصلحت در قبض و
بسط احکام فقهی – حقوقی تعدد زوجات ضرورت دارد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،نخست قبض و
بسط تعدد زوجات بر مبناي شرط ضمن عقد نکاح و سپس در جهت رعایت مصلحت اجتماع است.
 -4قبض و بسط تعدد زوجات بر مبنای شرط ضمن عقد نکاح
از جمله مواردي که ممکن است تعدد زوجات را براي زوج محدود نماید ،شرط ترک ازدواج مجدد یا به
عبارتی صریحتر شرط عدم تعدد زوجات به صورت ضمن عقد نکاح است .فقها در خصوص اعتبار این شرط
و یا به عبارتی دیگر ،محدود نمودن ازدواج مجدد به صورت شرط ضمن عقد ،اختالفنظر دارند به طوري
که برخی آن را باطل دانسته و برخی عقیده بر صحت آن دارند .نظر به عدم اشاره قانونگذار ایران به
وضعیت شرط ترک ازدواج مجدد ،مؤلفین حقوقی نیز در این خصوص اختالفنظر داشته به نحوي که
برخی آن را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح میدانند .با این اوصاف ،میتوان گفت؛ به صورت کلی در
رابطه با شرط عدم ازدواج مجدد دو نظریه کلی مبنی بر بطالن و صحت این شرط وجود دارد ،به نحوي که
برخی از فقها و حقوقدانان ،این شرط را باطل و گروهی دیگر ،آن را صحیح و الزامآور میدانند.
 -1-4نظریه بطالن شرط عدم ازدواج مجدد
اکثر فقیهان شرط عدم ازدواج مجدد را باطل میدانند و براي اثبات نظر خود به دالیلی از جمله
مخالفت با شرع ،استناد کردهاند .برخی از حقوقدانان نیز مخالفت این شرط با قواعد آمره را از دالیل
غیرمعتبر بودن آن دانستهاند که دالیل آنها در این مبحث قابل بررسی است.
مخالفت با کتاب از جمله دالیلی است که برخی فقها در توجیه بطالن شرط عدم ازدواج مجددمطرح
نمودهاند .با این تعبیر که؛ شرطی که مقتضاي عقد نباشد یا اینکه در مخالفت با کتاب و سنتباشد ،بدون
آنکه موجب بطالن عقد شود ،باطل است و یکی از انواع این شروط،آن است که زن بر شوهرش شرط
نماید که تا زمانی که زنده است و یا حتی بعد از فوت او ،شوهر مجدداً ازدواج نکند(1عالمه حلی،1413 ،
 .)545برخی دیگر از فقها نیز به تعبیري دیگر این شرط را باطل دانستهاند؛ چنانچه امري غیرمشروع یعنی
 « .1الشرط الذي الیقتضیه العقد او یخالف الکتاب و السنه بطل الشرط دون العقد و هی تسعه :اشتراطها علیه ان ال یتزوج علیها فی حیاتها
او بعد وفاتها»
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مخالف کتاب و سنت باشد و در ضمن عقد نکاح مورد تعهد قرار گیرد ،مانند شرط عدم ازدواج مجدد ،شرط
مورد تعهد باطل است(1محقق حلی.)551 ،1403 ،
در تحلیل نظرات مذکورکه شرط عدم ازدواج مجدد را باطل دانستهاند ،میتوان گفت مهمترین مستند
ایشان آیه شریفه  3سوره مبارکه نساء 2میباشد .خداوند متعال در این آیه فرمودهاند « اگر شما را بیم آن
است که در کار یتیمان عدالت نورزید ،از زنان هر چه شما را پسند افتد ،دو دو ،و سه سه و چهار چهاربه
نکاح در آورید و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید.
این راهى بهتر است تا مرتکب ستم نگردید» .براین اساس؛ تعدد زوجات به عنوان حکمی الهی در کتاب
مقدس قرآن مورد پذیرش قرار گرفته است و هر نوع شرطی که مخالف آن باشد ،بر مبناي مخالفت با
قرآن ،باطل خواهد بود .عدهاي از صاحبنظران حقوقی نیز این شرط را در ذیل شروط نامشروع و آن را
خالف قواعد آمره مطرح نمودهاند(صفایی و امامی.)77 ،1381 ،
عدهاي دیگر از فقیهان امامیه(طوسی 474-473 ،1410 ،؛ محقق کرکی )387 ،1411 ،بطالن شرط
عدم ازدواج مجدد را مخالف با کتاب دانسته و در توجیه این بطالن ،آن را مشمول مستثناي «قاعده فقهی
شروط»3و باطل میدانند (نوري طبرسی .)300 ،13 ،1408 ،با توجه به آیه شریفه  3سوره مبارکه نساء4،مرد
می تواند تا چهار زن اختیار کند و بنابراین ،شرط خودداري از ازدواج مجدد خالف کتاب است.
طرفداران استدالل مذکور با این اشکال مواجه هستند که؛ «ازدواج مجدد امري مباح براي زوج است
نه واجب و ترک مباح از نظر شرعی با مانعی مواجه نیست .زوج چنانکه بدون شرط میتواند از ازدواج مجدد
خودداري کند ،خودداري از آن با شرط نیز بدون اشکال است و مستلزم تحریم حالل نخواهد بود .البته ،اگر
شرط شود که ازدواج مجدد حرام باشد ،مستلزم تحریم حالل بوده و قطعاً باطل خواهد بود .اگر شرط ترک
مباح مستلزم تحریم حالل باشد ،کلیه شروط ضمن عقد باطل خواهد بود و دیگر مصداقی براي شروط
صحیح باقی نمی ماند»(آل کاشف الغطاء.)76 ،1376 ،
در پاسخ به این اشکال گفته شده است« :گرچه ازدواج مجدد امري مباح بوده و خودداري از آن مخالف
« -1اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع ،مثل ان ال یتزوج علیها ...بطل الشرط و صح ّ العقد».
 « -2وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ
ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»
« -3اَلْمُؤْمِنُونَ (الْمُسْلِمُونَ) عِندَ شُرُوطِهِمْ»
« -4فانکحوا مَا طَابَ لک ممِنَ النِّسَاءِ مثنی و َثُالثَ وَر ُباعَ»
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با کتاب نیست اما التزام به ترک آن مستلزم تحریم حالل خواهد بود»(انصاري .)167 ،1375 ،پاسخ مذکور
را نمیتوان صحیح دانست چرا که «التزام به ترک مباح گاهی اوقات به ترک مصداقی از آن و یا به ترک
آن به صورت مطلق و در برههاي از زمان است .این امر هیچ اشکالی نداشته و مخالف با کتاب نخواهد بود.
اما در صورتی که التزام به ترک مباح به صورت نوعی و براي همیشه باشد ،مستلزم تحریم حالل خواهد
بود»(خوانساري185 ،2 ،1385 ،؛ حسینی شیرازي .)67 ،1409 ،بنابراین ،التزام به ترک مباح در صورتی
مستلزم تحریم حالل خواهد بود که دو شرط محقق باشد؛ نخست آنکه مشروط ،ترک نوع مباح باشد نه
یکی از مصادیق آن و به طور جزئی،دوم اینکه شرط ترک ،دائمی باشد نه موقت .در نتیجه ،اگر مورد
اشتراط ترک یکی از موارد مباح باشد حتی به طور دائمی اشکالی ندارد(موسوي بجنوردي.)3،32 ،1371 ،
شایان ذکر است که برخی فقیهان التزام به ترک مباح را حتی براي همیشه جایز میدانند(نراقی،1407 ،
.)39
فقیهانی که شرط عدم ازدواج مجدد را باطل میدانند ،در خصوص اینکه آیا بطالن شرط مزبور موجب
بطالن عقد نکاح نیز می شود یا خیر ،اختالف نظر دارند .اکثریت این دسته از فقیهان آن را موجب بطالن
عقد نمیدانند(محقق حلی297 ،1409 ،؛ خوانساري .)98 ،1364،برخی از این گروه فقیهان با این که بطالن
شرط را در سایر عقود موجب بطالن عقد میدانند؛ اما در خصوص عقد نکاح بطالن شرط را به دلیل اجماع
موجب بطالن عقد نمیدانند(میرزاي قمی.)19-18 ،3 ،1371 ،
در مقابل ،برخی فقیهان هم شرط و هم عقد را باطل میدانند .یکی از فقیهان دو دلیل براي تقویت
این احتمال اقامه کرده و به هر دو دلیل اشکال وارد کرده و در نهایت ،آن را رد کرده است .از جمله اینکه؛
عقد نکاح مشروط به شرط شده است و شرط چیزي است که از وجود آن ،وجود مشروط الزم نمیآید ولی
از عدم آن ،عدم مشروط الزم میآید .با منتفی شدن شرط ،مشروط نیز منتفی میشود .همچنین قصد زوجه
به نکاح ،مقید به شرط تعلق گرفته است .با انتفاي قید ،مقید نیز منتفی میشود .در جواب به این اشکال می
توان گفت که قصد به عقد مقید ،به شرط تعلق نگرفته است بلکه به مجموع عقد و شرط به صورت تعدد
مطلوب و دو التزام مجزا تعلق گرفته است .در این صورتبا بطالن شرط سقوط یک مطلوب ،تعلق قصد به
مطلوب دیگر یعنی عقد منتفی نمیشود (حسینی شیرازي.)67-56 ،67 ،1409 ،
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برخی مؤلفین حقوقی نیز با استنباط از مادهي  942قانون مدنی1،حکم تعدد زوجات را از قواعد آمره
دانسته و شرط ترک ازدواج مجدد را به لحاظ مخالفت با قواعد امري و نامشروع بودن ،باطل میدانند .به
عقیده ایشان شرط عدم ازدواج مجدد که یک شرط فعل منفی است ،برخالف قواعد و قوانین آمره است و
از جمله مصادیق شروط نامشروع تلقی میشود .تعدد زوجات امري مشروع و مجاز است و شرط خالف این
موضوع ،بر خالف قواعد آمره محسوب میگردد (امامی .)366 ،4 ،1395 ،در پاسخ به استدالل ایشان
میتوان گفت؛ ماده  942قانون مدنی صرفاً در مقام بیان نحوه تقسیم ترکه متوفایی است که چند همسر
دارد و نمیتوان از آن ،آمره بودن تعدد زوجات را استنباط نمود.
به عقیده برخی دیگر از مؤلفین حقوقی (کاتوزیان)259 ،1 ،1371 ،؛ شرط عدم ازدواج مجدد از
مصادیق سلب حق اجرا به طور کلی است کهبه استناد ماده  959قانون مدنی 2اعتباري ندارد« .تعدد زوجات
در قانون حمایت خانواده نیز به عنوان یک راهکار استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته و از جمله حقوق مدنی
شوهر است که نمیتواند به طور کلی از او سلب گردد» (کاتوزیان .)269 ،3 ،1376 ،به عقیده ایشان؛ حق
نکاح از جمله حقوق مرتبط با شخصیت انسان است که با هیچ توافقیقابل اسقاط نیست گرچه محدود به
زمان یا رابطهاي خاص باشد .در نقد این عقیده میتوان گفت؛ شرط ترک ازدواج مجدد از مصادیق سلب
حق اجرا به طور کلی نیست .زیرا شرط به این صورت است که مادام که نکاح باقی است ،زوج همسر
دیگري اختیار نکند که در این صورت سلب حق اجرا براي مدت زمان زوجیت است .در واقع ،سلب حق
اجرا به صورت جزئی است که بالمانع است .البته ،بدیهی است که اگر شرط شود زوج براي همیشه حتی
بعد از فوت زوجه ازدواج نکند ،سلب حق مزبور به صورت کلی بوده و باطل خواهد بود (کاتوزیان،3 ،1376 ،
 .)248 ،3 ،249برخی دیگر از صاحبنظران حقوقی ،شرط عدم ازدواج مجدد را مطلقاً غیرمعتبر و باطل
دانسته و بطالن آن را به دلیل مغایرت با حقوق راجع به شخصیت انسانی مطرح نمودهاند (جعفري
لنگرودي.)192 ،1376 ،
در نقد نظریه بطالن شرط عدم ازدواج مجدد میتوان گفت؛ استدالل به کتاب براي باطل بودن شرط
عدم ازدواج مجدد درست نیست؛ زیرا تنها مدرک قایلین به بطالن از کتاب ،آیه « ...فانکحوا ما طاب لکم

 .1ماده  942قانون مدنی« :در صورت تعدد زوجات ،ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود»
 .2ماده  959قانون مدنی« :هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجراي تمام و یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند»
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من النساء مثنی و ثالث و رباع  1»...است که استناد به آن از دو جهت قابل انتقاد است :اوالً ،اصل ،تک
همسري است و تعدد زوجات استثناست؛ زیرا چند همسرگزینی در مقابل تک همسرگزینی و یا تک
همسري ،که به عنوان یک پدیده اجتماعی شکل گرفته ،بی شک یک امر تاریخی است و نه دینی(.حکیم
پور )279 ،1378 ،در حقیقت ،می توان گفت ،برخی واقعیت هاي اجتماعی است که اسالم را با چندهمسري
به عنوان یک ضرورت و استثناء پیوند داده است« .تکهمسري ،طبیعی ترین شکل زناشویی
است»(مطهري )331 ،1388 ،که حقوق اجتماعی اسالم هم بر آن تأکید دارد .واقعیت این است که اسالم
اگرچه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب میکند ،اما به هیچ روي ،آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی
کند .برخورد اسالم با این پدیده ،مواجهه اي کامالً امضایی و نه تأسیسی است .در نتیجه ،هیچ گاه اسالم
تعددزوجات را ابتکار نکرد ،بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و از طرف دیگر ،قیود و شرایط سنگینی براي
آن مقرر نمود(رفیعی.)14 ،1386 ،
 -2-4نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد
برخی فقیهان امامیه شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح میدانند و جهت اثبات عقیده خود ،عمومات و
روایات خاصی را مورد استناد قرار دادهاند(حسینی شیرازي 67-58 ،67 ،1409 ،؛ طباطبایی حکیم،1408 ،
 .)302 ،2عدهاي از فقها نیز شرط عدم ازدواج مجدد را به هیچ عنوان نامشروع ندانسته و حتی شرط عدم
اباحه ازدواج مجدد را نامشروع تلقی میکنند .به عقیده ایشان از آیه  3سوره مبارکه نساء ،اباحه و جواز
ازدواج مجدد قابل استنباط است و صرفاً شرط عدم اباحه به دلیل مغایرت با این آیه ،نامشروع است(نراقی،
 .)213 ،1407برخی نیزدر مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد عقیده دارند؛ این شرط اعم از اینکه در
ضمن عقد نکاح باشد یا خارج از آن ،شرطی جایز و معتبر است ولیچنانچه زوج بر خالف آن ازدواج مجدد
نمود ،ازدواج وي صحیح است (خویی .)281 ،2 ،1410 ،به تعبیر برخی دیگر؛ «شرط عدم ازدواج مجدد در
عقد نکاح و یا در عقد دیگر ،صحیح و معتبر است و مرد ملزم به رعایت این شرط است(،»....طباطبایی
حکیم )2،296 ،1408 ،ولی اگر خالف آن عمل کند ،ازدواج مجدد معتبر است اگرچه مرتکب عصیان شده
است(روحانی .)22،200 ،1370 ،به عقیده برخی فقها نیز« ،عموم قاعده شروط شامل شرط عدم ازدواج

 .1سوره نساء ،آیه .3

122

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی/سال هفدهم /شماره شصت و سه

مجدد می شود و دلیلی که آن را تخصیص زده و از دایره شمول عام مزبور خارج کند ،وجود ندارد»(حسینی
شیرازي 67-63 ،67 ،؛ موسوي بجنوردي.)53 ،1373 ،
برخی از مؤلفین حقوقی نیز شرط ترک ازدواج مجدد را صحیح دانسته با این استدالل که هدف قانون
حمایت از خانواده محدود کردن موارد ازدواج مجدد است و چنانچه زوجین با توافق این هدف را محقق
نمایند،محل اشکال نخواهد بود(صفایی و امامی .)59 ،1381،از طرفی دیگر عقیده برخی از
حقوقدانان(جعفري لنگرودي )193 ،1376 ،را میتوان اینگونه تفسیر نمود که شرط عدم ازدواج مجدد را به
طور مقید صحیح میدانند .با این استدالل که شرط عدم ازدواج مجدد در زمان ازدواج ،مخالفتی با مقتضاي
ذات عقد نکاح ندارد ولی شرط عدم ازدواج مجدد به طور مطلق حتی بعد از مرگ وي یا پس از طالق بائن،
قطعاً باطل است زیرا شرط مطلق عدم ازدواج ،با حقوق راجع به شخصیت انسانی مغایر است.لذا شرط عدم
ازدواج مجدد در دوران زوجیت نه تنها خالف مقتضاي عقد نکاح نیست ،بلکه با حقوق راجع به شخصیت
انسانی نیز مغایرتی ندارد ،در نتیجه چنین شرطی در دوران زوجیت صحیح و معتبر است.
بین بطالن شرط عدم ازدواج مجدد و صحت آن ،عقیده نگارندگان صحت و معتبر بودن شرط عدم
ازدواج مجدد به نحو مقید است ،زیرااین شرط به تبع یک توافقی است که مخالف صریح قانون نبوده و
مقید به دوران زوجیت ،معتبر خواهد بود .چرا که به موجب مادهي  1119قانون مدنی ،طرفین عقد ازدواج
میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر
بنماید .مقتضاي عقد نکاح به هیچ وجه تعدد زوجات نمی باشد .از طرفی ،شرط مزبور جزء هیچ یک از
شروط باطل سه گانه مندرج در ماده  232قانون مدنی نیست .البته ،از آن جا که معلوم نیست زوجه تا چند
سال زنده است که زوج در آن مدت ازدواج نکند ،شرط مزبور مجهول است ولی این جهالت با توجه به این
ک ه موجب جهل به عوضین نمی شود ،به اعتبار آن آسیبی وارد نمی سازد .چه آن که معلوم بودن(به علم
تفصیلی) از شرایط صحت شرط به شمار نمی رود .قانونگذار شروط باطل غیرمبطل و شروط باطل مبطل را
در مواد  232و 233بیان کرده و شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین نشود ،در هیچ یک از این دو
دسته قرار نداده است و نظر به این که در صدد بیان بوده است از سکوت قانونگذار استفاده می شود که
چنین شروطی باطل نیستند.
در عقدنامههاي جدید نکاح ،بر اساس تصمیمات شوراي عالی قضایی (مصوبات مورخ 1361/7/19
و )1362/6/28شروطی به چاپ رسیده ست که در امضا و پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد
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مینمایند ،پیشنهاد شده است .از جمله مواردي که زوجه میتواند حسب مورد تقاضاي صدور اجازه طالق
نماید این است که زوجه مسردیگریبدونرضایت زوجه اختیارکند یابه تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود
اجراي عدالت ننماید .بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضاي زوجین رسیده باشد زوج باید
در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خودرا بدست آورد وگرنه او میتواند با مراجعه به دادگاه خود را
مطلقه نماید و چون وکالت داده شده به وي ،شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبول بذل
ازطرف شوهر میباشد .زن میتواند طالق خلع را برگزیند و زوج را از حق رجوع در زمان عده محروم نماید.
شرط مذکور عام است و در تمام مواردي که زوج بدون رضایت زوجه ،زن دیگري اختیار میکند ،زوجه حق
طالق پیدامیکند.
لذا به نظر میرسد شرط عدم ازدواج مجدد ،تداوم خانواده را پایدار میکند و چه بسا در بعضی موارد از
خودسريها و هوس جوییهاي شوهر کاسته و کانون خانواده را از خطر به هم پاشیدگی مصون میدارد
(عالمه .)114 ،1375 ،زوجه حق دارد با مردي ازدواج نماید که حداقل در دوران زوجیت ،متعهد به تک
همسري باشد و به این واسطه ،آسایش زندگی مشترک آنان حفظ شود .با در نظرگرفتن شرایط زندگی
امروزي و نیز با مدنظر قرار دادن مصالح خانواده ،زوجه به عنوان ذینفع حق دارد در اخذ تعهد و التزام که
یکی از مصادیق آن درج شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا خارج از آن میباشد ،خود را در
مقابل خودخواهیها و یا تنوع طلبیهاي احتمالی شوهرش ،مصون بدارد.
با این اوصاف ،تعدد زوجات مطلقاً ممنوع نبوده و احکام فقهی و نیز قوانین و مقررات حقوقی هیچ گونه
ممنوعیتی براي تعدد زوجات تا چهار همسر دائمی قائل نشدهاند .بلکه منابع فقهی و حقوقی با مشروط و
مقید نمودن ازدواج مجدد به نوعی موجبات قبض و محدودنمودن آن را مورد تأکید قرار دادهاند.
محدودیت هایی که برخی از آنها داراي مبناي فقهی هستند مانند اجراي قسط و عدالت بین همسران ،نشوز
زوجه و نیز داشتن توانایی مالی زوج و برخی از آنها با اقتباس از احکام فقهی در حقوق موضوعه و از جمله
قوانین حمایت از خانواده پیشبینی شدهاند مانند اجازه همسر اول ،عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف
زناشویی ،ابتالي زن به جنون یا امراض صعبالعالج ،محکومیت زن ،ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر،
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ،عقیم بودن زن و غایب یا مفقوداالثر شدن زن .لذا ضرورت دارد تعدد
زوجات تحت عنوان بسط و توسعه آن در جهت رعایت مصلحت اجتماع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
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 -5قبض و بسط تعدد زوجات در جهت رعایت مصلحت اجتماع
در تطبیق مصالح با یکدیگر ،بالشک حفظ مصلحت جمعی و تقدم آن بر منافع فردي اولویت یافته و
یکی از اصول حاکم بر سیستم قانونگذاري اسالم را تشکیل میدهد .در دین مبین اسالم روابط جمعی
انسانها و جنبههاي جمعی زندگی آنها از ابعاد مختلف مورد توجه است و این توجه به نظام جمعی هم در
تفکر سیاسی بینالملل اسالم حاکم است که پیروان ادیان را به مسألهاي مشترک و یکسان دعوت کرده تا
همه به یک کلمه واحد برسند (آل عمران 1)64 ،و هم در بین امت اسالم حاکم است (آل عمران،

2.)103

لذا لحاظ مصلحت جمعی و اجتماعی نوعی نگرش عالی و فراتر از مصالح فردي است که اسالم به آن
توجه ویژه داشته است .در توجیه بسط و توسعه تعدد زوجات بر مبناي مصلحت اجتماع از منظر فقهی ،آراي
فقها متفاوت است به نحوي که برخی ان را اباحه مطلق ،برخی اباحه مشروط و حتی برخی آن را به عنوان
حرمت مطلق دانستهاند.
 -1-5اباحه مطلق
اباحه مطلق تعدد زوجات به عنوان مشهورترین رأي فقها در زمینه تعدد زوجات به شمار میرود،
چنانکه در کتب فقهی بیشتر از تحدید عددي(نجفی )2 ،30 ،1410 ،و مسائل مربوط به آن سخن گفته شده
و اصل تعدد زوجات امري مسلم انگاشته شده است (حلی538 ،1411 ،؛ جبعی عاملی .)347 ،1416 ،در این
میان برخی حکم استحباب ازدواج را به تعدد سرایت دادهاند (طباطبایی یزدي )769 ،1409 ،و برخی دیگر
تک همسري را اولی و مستحب میدانند.
قائلین این نظر ،در تبیین دیدگاه خویش آن را امري مسلم دانسته و عللی چون عقیمبودن زن ،یائسه
شدن زن ،تعداد بیشتر زنان آماده ازدواج (مهریزي )476 ،1385 ،و احتیاج جامعه به کثرت نفوس را ذکر
کردهاند (شیخ طوسی .)252 ،1387 ،این در حالی است که این حکمتها مجوّز اباحه مشروط تعدد زوجاتند
نه اباحه مطلق آن؛ به عبارت دیگر حکمتهاي مذکور ،تعدد زوجات را در شرایطی خاص جایز میدانند ،در
حالی که حقوقدانان اسالمی آن را به صورت عام پذیرفتهاند یعنی فلسفه و علت حکم اخص است پس باید
حکم هم تضییق و تحدید شود.
«.1قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلّا نعبد اال اهلل و ال نشرک به شئیاً و ال یتخذ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْبابهاً »...
« .2وَاعْتَصِمُو ا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًاو َلَا تَفَرَّقُوا »...
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قانون مدنی ایران به پیروي از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود .اگرچه در هیچ مادهاي
صریحاً این مطلب را مقرر ننموده اما از فحواي برخی مواد میتوان استنباط نمود که تعدد زوجات منع
قانونی ندارد و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد .از جمله این مواد ،ماده 900قانون مدنی است که مقرر نموده؛
«فرض دو وارث ربع ترکه است )1:شوهردرصورت فوت زن با داشتن اوالد )2.زوجه یا زوجهها در صورت
فوت شوهر بدون اوالد» .در ماده  942قانون مذکور نیز واژه «تعدد زوجات» به کار رفته با این تعبیر که؛
«درصورت تعدد زوجات ،ربعی اثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم میشود» .در
ماده1034قانون مدنی نیز مقرر گردیده که؛ «هرزنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاري
نمود» .در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی اشارهاي به منع ازدواج مرد نشده است بلکه مرد میتواند از
هرزنی که از موانع نکاح خالی باشد ،خواستگاري نماید .عالوه بر این ،در مواد1048و  1049قانون مدنی نیز
برقانونی بودن تعدد زوجات اشاره شده است .به موجب ماده « :1048جمع بیند و خواهر ممنوع است اگرچه
به عقد منقطع باشد» .مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بیند و زن که نسبت خواهري بین آنها
نباشد ،ممنوع نیست و ماده  1049مقرر میدارد« :هیچکس نمیتواند دختر برادرزن یا دختر خواهرزن خود
را بگیرد ،مگر با اجازه زن خود» .همانگونه که مبرهن است موارد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و
عدم منع آن در قانون است .هر چند در قانون مدنی و قوانین دیگر ،حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین
نشده بود اما با تبعیت از قرآن کریم و عقاید فقهاي امامیه ،عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به
چهار زن نموده و مرد را مجاز نمیداندکه بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خود بگیرد.
البته تعدد زوجات در افزایش جمعیت جامعه نقش مهم و اساسی دارد .لذا مصلحت ایجاب می کند
تعداد مسلمانان زیاد گشته حق بر باطل غلبه نماید زیرا غلبه باطل از هر عوارض و مفسده اي زیان بارتر
است (عالیی نوین148 ،1393 ،؛ آل رسول .) 48 ،1393 ،بنابراین یکی از راهکارهاي جلوگیري از کاهش
نسل این است که زوجین فرزندآوري را در هنگام عقد مطرح نمایند و می توانند این امر مهم را به عنوان
شرط ضمن عقد به الزام ضمانت آور قانونی تبدیل نمایند (قنبر پور.)76 ، 1394 ،
 -2-5حرمت مطلق
گروهی با بیان اینکه سعادت و خوشبختی زناشویی در گرو صفا ،صمیمیت ،گذشت ،وحدت و یگانگی
است و همه اینها در چندهمسري به خطر میافتد قائل به ممنوعیت مطلق تعدد زوجات هستند .قائلین این
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نظرگاه در تبیین نظر خویش چنین مینویسند« :اسالم ابتدا رسم چند همسري را به چهار زنی تحدید کرده
است؛ ازاین رو کسانی که مسلمان میشدند و بیش از چهار زن داشتند طبق دستور پیامبر غیر از چهار زن
بقیه را طالق میدادند .پس ازاین مرحله آیه  3سوره نساء 1نازل میشود که چهار زنی را به رعایت عدالت
منوط میکند»(ابوحیان )503 ،1420 ،و در مرحله سوم قرآن می فرماید« :رعایت عدالت ممکن نیست ،در
نتیجه تعدد جایز نیست».به تعبیر این نظریه؛ در حال حاضر به نص قسمتی از آیه  3سوره مبارکه نساء که
بیان داشته «...چنانچه کنیزي دارید به آن اکتفا کنید 2»...عمل نمیشود چراکه با تطور حیات بشر ،حریت
و آزادي که از برخی انسانها در نظام اقتصادي اجتماعی گذشته ربوده شده بود ،به آنها بازگردانده شده
است و بدین ترتیب اسالم براي تمام مسائل مطرح در آن زمان حکم داشت؛ اما این به معناي تأیید آن
مسائل به عنوان هنجار نبود.
برخی نیز شأن نزول آیه را این دانستهاندکه رویة اعراب این بود که زنان بسیاري اختیار میکردند ،زیرا
به دلیل جنگ و درگیريهاي فراوان تعداد زنان بیوه بسیار بود .از اینرو ،رقابت میان مردان در داشتن
همسرِ بیشتر وجود داشت ،اما هنگامی که افراد تحت تکفل یک مرد به علت ازدواجهاي متعدد زیاد و
مخارج زندگیاش سنگین می شد ،به سراغ اموال بچههاي یتیم یکه با مادرشان ازدواج کرده بودندرفتهواین
اموال را از روي ظلم مصرف میکردند .همین موضوع باعث نزول آیة سوم سورة نساء شد و خداوند در این
آیه فرمود :اگر میترسید به دلیل ازدواجهاي فراوا نبه یتیمانیکه تحت سرپرستی شمایند ظلم روا دارید و به
اموالشان دست زنید ،پس بیحد و حصر ازدواج نکنید؛ بلکه فقط تاچهار زن حق ازدواج دارید ،نه بیشتر و
اگر با ازدواج با چهار زن نیز دچار مشکل میشوید ،با سهو کمتر ازدواج کنید (طوسی .)104 ،1383،در این
صورت ،تقدیر آیه اینگونه میشود« :فانخفتمأ ال تقسط وافی أموال الیتامى فتعدلوا فیها فکذلک خافوا أال
تقسطوا فی حقوق النساء ،فال تتزوج و امنه نإل امنت أمنون معه الجور ،مثنى و ثالث و رباع» .بهاین
مضمون نیز روایاتی آمده است ازجمله :نقل کردهاند که مردي از قریش داراي زنانی بود و ازیتیمانی نیز
نگهداري میکرد .بعداز مدتی اموالش از بین رفت و به اموال یتیمان طمع پیداکرد؛ به همین خاطر آیة
وانخفتم االتقسطوا نازل شد (سیوطی .)119 ،1404 ،همچنین ابن جریر از طریق عوفی از ابن عباس نقل

« .1فان خفتم االّ تعدلوا فواحده»
« .2مَامَلَکَتْأَیْمَانُکُمْ»

مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام ...

127

میکند که آیه در مورد مردانی نازل شد که باتصاحب موال یتیمان به هر تعدادي که میخواستند ،ازدواج
میکردند و خداوند از این کارنهی کرد»(سیوطی.)119 ،1404 ،
واضح است که دین اسالم موافق بردهداري نیست بلکه مدافع حریت و آزادي انسان است.اباحه تعدد
تا چهار همسر نیز باید در سیاق طبیعت روابط انسانی ،خصوصاً روابط زن و مرد ،در جامعه قبل اسالم تفسیر
شود .در این سیاق میبینیم که این اباحه در حقیقت تضییقی براي هرج و مرج امتالک و ارتهان زن استو
ازآنجاکه تعدد بی حد وحصر به تعدد چهارتایی محدود شده ،انتقال به سوي تضییق است .پس حصر ازدواج
به یک همسر ،پس از  15قرن ،انتقالی است طبیعی در همان مسیري که اسالم آغاز کرده بود.
 -3-5اباحه مشروط
عده اي برآنند که گرچه اصل مسئله تعدد زوجات مورد امضاي اسالم قرار گرفته اما در هر شرایطی
جایز نیست بلکه در ضرورتها به کار گرفته میشود .در این راستا تفاسیر گوناگونی از این تقیید شده است.
گروهی با تأکید بر ادله برون دینی همچون نادر بودن تحقق عدالت میان همسران ،فساد بیش از مصلحت
تعدد زوجات و تالی فاسدهاي چندهمسري معتقدند «از باب مدیریت اجتماعی این مسئله باید به حداقل
برسد ».مهمترین ادله گروه اول این است که؛ «شرط تعدد ،عدالت است و تحقق رعایت این شرط ،بسیار
نادر است .دین براي مصلحت جامعه آمده و میخواهد جلوي ضرر را سد کند ،ولی فساد تعدد زوجات بیش
از مصلحت آن است .تعدد زوجات سبب عداوت و دشمنی میان فرزندان میشود .این تحدید در قانون برخی
کشورها همچون عراق و مغرب نیز اعمال شده است(».مهریزي.)478-477 ،1385 ،
گروه دوم معتقدند «درصورتیکه زن در مقام همسري ویژگیهاي خاص کفویت را داشته باشد ،ازدواج
مجدد مرد ممنوع است ».گروه سوم میگویند« :چون در آیه سخن از یک امر اجتماعی است ،اگر شرایط
جامعه چنان باشد که چند همسري برخالف عدالت نباشد ،جایز است»(فاضل لنکرانی)677 ،2 ،1428 ،
 .گروه چهارم با تأکید بر مسائل عصر نزول آیات مانند استضعاف یتیمان و مورد ظلم واقع شدن آنها و...
قائلاند« :هرگاه غرض عقالیی اي چون شرایط جنگی خاص ،توقف قیام به امور یتیمان بر تعدد زوجات
و ...وجود داشته باشد ،تعدد مجاز می شود»(مجلسی .)158 ،2003 ،گروه پنجم معتقدند؛ «مجموعه آیات
قرآن درباره ازدواج ،بررسی عرف عصر نزول ،فلسفه اصلی ازدواج ،فلسفه امضاي چندهمسري و اصول
حاکم بر احکام نشان میدهند که مطلوبیت و اصالت با تک همسري است و در موارد بسیار استثنایی و
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خاص که حل معضلی صرفاً مبتنی بر تعدد زوجات باشد ،با احراز شرایطی حکم به اباحه میشود(.صدر،
 )77/6 ،1420ازجمله این شرایط از طرفی رضایت همسر اول یا جبران خسارت او و از طرف دیگر عدالت
میان همسران و نیز معاشرت به معروف با آنهاست.
شیخ طوسی ادعاي عدم خالف در جواز تعدد زوجات و نه استحباب آن میکند و در دو کتاب المبسوط
والخالف ،به صورت صریح فتوا میدهدکه تعدد زوجات جایز است ،امامستحب است که به یک زن اکتفا
شود .ایشان این قول را مورد قبول همه فقها دانسته است (طوسی4 ،6 ،1387،؛ همو.)5،111 ،1407،
محقق اردبیلی نیز احتمال داده است که شیخ در عبارت خود ،نظر به کراهت تعدد زوجات داشته است
(اردبیلی.)509 ،1402 ،
عالوه بر شیخ طوسی ،برخی فقهاي دیگر نیز فتوا به استحباب اقتصار به یک زن داده اند (ابن براج،
2،342 ،1406؛ طبرسی )2،288 ،1410 ،گرچه در نقطه مقابل این دیدگاه ،برخی فقهاي متقدم و متأخر نیز
اصل درتعدد زوجات را براستحباب دانسته و آنرا ماننداصل ازدواج ،مستحب میدانند(حرعاملی،1409 ،
241/20؛ نجفی29،35 ،1410 ،؛ تبریزي.)6،20 ،1427 ،
قرآن کریم در آیه سوم سوره نساء1،موضوع تعدد زوجات را مشروط به عدالت نموده است .مفسران و
فقیهان درباره شاخصههاي تحقق عدالت درچند همسري ،وجوهی رابیان داشته اند .به عقیده برخی،
موضوع این آیه یتیمانی بودهاندکه غالباً بر اثر جنگها بیسرپرست شده و مسلمانان اداره اموال آنان را بر
عهده میگرفتند .درباره این آیه شریفه ،آراي تفسیري مختلفی بیان شده است ،ولی مشهورترین قو
لتفسیري آن است که اگر میترسیدکه هنگام ازدواج بادختران یتیم ،عدالت را درباره آنهارعایت نکنید ،با
دیگر زنان حالل ،دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر میترسیدکه عدالت را درباره همسران متعدد
مراعات ننمایید ،تنها به یک همسر اکتفا کنید (طباطبایی 166/4 ،1390،؛ زمخشري.)1،467 ،1407،
پس از برخورداري مرد از امکانات مالی و جسمی و اخالقی ،باتوجه به آیه129سوره نساء؛ شرط عدالت
در این سه حوزه مطرح میشود؛ یعنی مردي که میخواهد اقدام به ازدواج مجددکند ،باید شرایط مالی و
اخالقی و جسمی را داشته باشد و در این سه حوزه ،عدالت را رعایت نماید (مطهري .)105 ،1391 ،در
خصوص عدالت در حوزه اخالق باید گفت باتوجه به آیه129سوره نساء «وَلَنْتَسْتَطِیعُوا أَنْتَعْدِلُوا بَیْنَالنِّساءِ و َلَوْ

« -1فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ وافَ وَاحِدَةً»
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حَرَصْتُمْ» ،عدالتی که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است ،عدالت در تمایالت قلبى است واین از شرایط
تعدد زوجات نیست و آنچه حتی در فقه از شرایط عدالت است ،عدالت در جنبه هاى عملى است.
به نظر میرسد در بین عقاید مطرح شده در خصوص اباحه و حرمت تعدد زوجات ،نظریه اباحه مشروط
با مصلحت اجتماع سازگارتر باشد .چرا که براساس این نظریه ،تعدد زوجات مشروط و منوط به وجود برخی
شرایط و ضرورتها شده است از جمله اینکه؛ عدالت بین همسران که البته امري دشوار است رعایت گردد،
زن در مقام همسري ویژگیهاي خاص کفویت را نداشته باشد ،با اهداف و غرضهاي عقالیی همراه باشد
مانند استضعاف یتیمان ،مورد ظلم واقع شدن آنها و یا توقف قیام به امور یتیمان بر تعدد زوجات ،رضایت
همسر اول جلب شده باشد .با این اوصاف ،این نظریه قابل دفاع و مورد نظر نویسندگان میباشد.
پس از ذکر نظرات فقها در ادامه به بیان سیر تقنینی تعدد زوجات در قوانین میپردازیم .تا
سال1346یعنی قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ،1346نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بدون
هیچگونه قید و شرطی مجاز بود و زوج میتوانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآورد بیآنکه
مرجعی درخصوص قدرت اجراي عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بود تحقیق نماید.
ماده  49نیز همانند ماده  645ق.م.ا براي مردي که بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طالق
یا فسخ نکاح و رجوع اقدام میکند و تا یکماه آنرا ثبت نمیکند ،همچنین در مواردي که ثبت نکاح موقت
الزامی است و موارد انفساخ نکاح یا بطالن طالق و نکاح ،از ثبت آن خودداري میکند ،عالوه بر الزام به
ثبت واقعه ،پرداخت جزاي نقدي یا حبس تعزیري را در نظر گرفته است .بنابراین ،اگر مردي قصد ازدواج
مجدد دائم داشته باشد ،متقاضی باید ضمن تعیین وقت رسیدگی ،تقاضانامهاي را در دو نسخه به دادگاه
تسلیم و علل و دالیل تقاضاي خود را در آن قید کندکه یک نسخه از آن به همسر او ابالغ خواهدشد.
دادگاه با انجام دادن اقدامات ضروري مثلت حقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجراي
عدالت او در رابطه با آنچه در بند  1ماده  16قانون حمایت از خانواده آمده است ،اجازه اختیار همسرجدید را
خواهد داد.
با همه این اوصاف و علیرغم مواردي که در جهت قبض و محدودیت احکام فقهی و حقوقی تعدد
زوجات مطرح شد ،در جامعه امروزي دالیلی وجود دارد که میتوان با مالحظه آنها بسط و توسعه تعدد
زوجات را سازگار با مصلحت دانست .از جمله این موارد افزایش نرخ طالق ،کاهش نرخ ازدواج در جوانان
بنا به دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی و وضعیت اقتصادي و به تبع ،افزایش پیردختري و نیز باالبودن

130

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی/سال هفدهم /شماره شصت و سه

نرخ مرگ و میر مردان نسبت به زنان در نتیجه افزایش زنان بیوه است.در سالهاي اخیر نرخ طالق در
کشور رو به افزایش است .به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال
کشور« :ازدواج در  9ماه نخست سال  1394نسبت به مدت مشابه سال قبل ،سه و چهار دهم درصد کاهش
و طالق چهار و دو دهم درصد افزایش یافتهاست(».خبرگزاري جمهوري اسالمی-ایرنا) .بر اساس گزارش
خبرگزاري دنیاي اقتصاد؛ «آمار طالق در سال  1396رکورد زده و به عدد  175هزار رسیدهاست و اما
همزمان با ثبت رکورد جدید در طالق ،شمار ازدواجها نیز کاهش چشمگیري پیدا کرده و به  609هزار مورد
رسیدهاست(».روزنامه دنیاي اقتصاد .)1397/01/30 ،4308 ،در هر ساعت  20طالق در ایران ثبت میشود
و به ازاي هر هزار مورد ازدواج 318 ،مورد طالق رخ میدهد (آفتاب نیوز.)1397/05/256431،21 ،عالوه بر
این ،نرخ ازدواج در جوانان کاهش یافته است .با نگاهی به تغییرات سبک زندگی جوانان و خانواده در ایران،
می توان به این موضوع پی برد که در کنار باال رفتن سن ازدواج ،تعداد زیادي از دختران و پسران به فکر
تجرد قطعی در زندگیشان هستند و تنهایی را به زندگی مشترک ترجیح میدهند(ایران محبوب،1385 ،
 .)81هریک از این دختران و پسران براي مجرد ماندن خود دالیل مختلفی را مطرح میکنند که از بیکاري
و وضعیت اقتصادي گرفته تا تحصیالت عالی را شامل میشود .اوضاع نابسامان اقتصادي بر کاهش ازدواج
جوانان بی تأثیر نیست ،ولی نه به قدري که فرد هرگز نتواند ازدواج کند یا به آن فکر نکند .مشکالت
فرهنگی ،اقتصادي ،نبودن انگیزه براي ازدواج ،سربازي ،مهریه ،ادامه تحصیالت و خیلی از مسائل مشابه ،از
موانع ازدواج جوانان ایرانی است که با گذشت زمان روز به روز به آمار آن افزوده میشود؛ همچنین
خانوادههایی هستند که در این راه جوانانشان را همراهی میکنند و از کمرشکن بودن هزینههاي جهیزیه و
برپایی یک عروسی دم میزنند.
طبق گفته آمارهاي بین المللی و داخلی؛« 13میلیون جوان مجرد ایرانی از سن مناسب ازدواج گذر
کردهاند و دیگر به فکر ازدواج نخواهند بود .براساس بررسیهاي مرکز آمار ایران ،تجرد قطعی در سال
 1375براي مردان حدود  1/1درصد و براي زنان  2/1درصد بوده است(».بانکی پور و دیگران.)35 ،1390 ،
روند افزایشی تجرد قطعی در زنان خیلی بیشتر از مردان بوده ،به طوري که طی سالهاي  1375تا 1395
این شاخص براي مردان حدود دو برابر شده ،اما براي زنان بیش از سه برابر شده است.
در واقع نسبت تجرد قطعی زنان به حدود  6/1برابر مردان رسیدهاست .البته باید در نظر گرفت که
«علم جمعیتشناسی سن باالي  40سال را براي زنان تجرد قطعی میداند .طبق سرشماري سال ،1395
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 10درصد زنان  35تا  39ساله کشور مجردند .این در حالی است که در گروه سنی  40تا  44ساله 6/ 8
درصد و  50تا  54سالهها نیز  3/1درصد مجرد هستند .همچنین آمارهایی از باال رفتن سن ازدواج به گوش
میخورد و در این میان معضالت دیگري همچون ازدواج سفید یا به عبارت بهتر «همباشی سیاه» باعث
افزایش این آمار شده است .تغییرات فرهنگی و تغییر کردن معناي رابطهها باعث به وجود آمدن این معضل
شده است(».سایت خبري اقتصاد آنالین.)1398/05/12 ،370895 ،
در دهههاي اخیر با توجه به موانع ازدواج« ،یک سال به میانگین سن ازدواج پسران و حدود سه سال
به میانگین سن ازدواج دختران افزوده شده است ،در حالی که سن بلوغ جنسی پایین آمده است .این
موضوع هشداري جدي براي جامعه است .زیرا نیاز جسمی و روحی براي ازدواج وجود دارد ،اما به هر دلیل
ازدواج صورت نمیگیرد(».بانکی پور و دیگران .)37 ،1390 ،آسیبهاي این دوران نه تنها به صالح جوانان
و خانوادهها نیست ،بلکه خطرناک است .لذا با در نظر گرفتن این موارد میتوان گفت؛ توسعه ازدواج مجدد
در جهت رعایت مصلحت جامعه و جلوگیري از انحطاط و نیز ترویج فساد ،هم به صالح جامعه و هم به
صالح اشخاص خواهد بود.
عالوه بر این « ،مرگ و میر مردان نسبت به زنان بیشتر است .به نقل از سخنگوي سازمان ثبت احوال
کشور ،نسبت فوت مردان به زنان 127 ،مرد به ازاي  100زن است(».خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان،
 .)1397/02/31 ،6534538در نتیجه زنانی که شوهران خود را از دست میدهند یا زنان بیوه ،امکان ازدواج
مجدد را دارند .ولی بنا به شرایطی شاید نتوانند با مردان مجرد ازدواج کنند .زیرا شخصی که تاکنون ازدواج
نکرده ،ترجیح میدهد با زنی ازدوج کند که قبالً ازدواج نکرده است .لذا گرایش به ازدواج با زنان بیوه در
جوانان کمتر است .در نتیجه ممکن است زنان بیوه نتوانند با مردي ازدواج کنند که این خود باعث
مشکالت و معضالت مختلف از جمله مشکالت روحی ،مالی ،فرهنگی و اجتماعی زنان بیوه خواهد شد.
بنابراین  ،فواید موجود در تعدد زوجات نسبت به مضرات آن بسیار است و اگر اسالم جواز آن را داده
است مبنی بر آن نیست که این موضوع تاییدي باشد و اگر قرار است جواز این موضوع صادر شود بایستی
خیلی محدود باشد و این امر مستلزم دقت نظر بیشتر در قوانین و احکام شرعی است که اصل تک همسري
رعایت شود  .در صورت وجود سایر شرایط چند همسري نیز مباح می باشد .و الزم است ترتیبی اتخاذ شود
که به صورت قانونمند درآید (محمدي .)125 ،1395 ،
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در مجموع و با در نظر گرفتن این نکته که در جامعه امروزي بنا به دالیلی از جمله افزایش نرخ طالق،
کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی و وضعیت اقتصادي و به تبع،
افزایش پیردختري و نیز ،باال بودن نرخ مرگ و میر مردان نسبت به زنان در نتیجه افزایش زنان بیوه است،
افرادي که داراي مزاجی گرم هستند و همسرشان به واسطه برخی بیماريها نمیتواند نیاز جنسی شوهر را
تأمین کند ،اینکه زوجه عقیم است و عالقه به فرزند دارد و یا زوجه مزاجی سرد دارد و زوج در خصوص
نیازهاي جنسی تأمین نمیشود ،در جهت بسط و توسعه تعدد زوجات قابل مالحظه هستند .لذا مصلحت
جامعه ایجاب می کند که شرایطی فراهم شود تا با در نظر گرفتن ضوابط ،شرایط و مقررات مربوطه ،مردانی
که توانایی مالی دارند به دور از افکار و نیات هوسبازانه ،بتوانند ازدواج مجدد (چند همسري) داشته باشند.
 -6نتیجه گیری
در جمعبندي مباحث مورد بررسی در خصوص نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام فقهی
حقوقی تعدد زوجات و به عنوان نتایج تحقیق ،میتوان موارد زیر را بیان نمود:
 -1در خصوص مبنا و نیز جایگاه مصلحت در تبیین احکام میتوان گفت؛ مصلحت به عنوان جزئی از
مبانی احکام از دلیل و حجیت عقل به دست میآید و از این جهت میتواند در زمره تئوريهاي حقوقی
محسوب گردد.از منظر فقه شیعه ،در شرع اسالمی احکام به صورت تعبد محض و بدون مالحظه مصلحت
آنها ،جعل نشده بلکه جعل آنها بر مبناي مصالح و مفاسد زندگی بشري است.تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
در راستاي تغییر موضوعات احکاماجتماعی اسالم است .یعنی اگر در اثر شرایط ،مقتضیات زمان و مکان
و تحوالت جوامع ،تغییراتی در موضوعات احکام به وجود آمد و موضوعات از جمله تعدد زوجاتبه واسطه
ویژگیهاي درونی و بیرونی ،شرایط و قیود عوض شد احکام آن قهراًعوض میشود؛ زیرا رابطه میان
موضوع و حکم رابطه سبب و مسبب است کهبا رفتن سبب ،مسبب نیز از بین میرود.
 -2در فقه اسالمی تعدد زوجات براي شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق ایران نیز به
پیروي از فقه مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .اگرچه در خصوص اعتبار شرط ترک ازدواج مجدد و
یا به عبارتی دیگر محدود نمودن ازدواج مجدد به صورت شرط ضمن عقد ،اختالف نظر وجود دارد به
طوري که برخی آن را باطل دانسته و برخی عقیده بر صحت آن دارند .بین بطالن شرط عدم ازدواج مجدد
و صحت آن ،عقیده نگارندگان صحت و معتبر بودن شرط عدم ازدواج مجدد به نحو مقید است ،زیرااین
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شرط به تبع یک توافقی است که مخالف صریح قانون نبوده و مقید به دوران زوجیت ،معتبر خواهد بود .چرا
که به موجب ماده  1119قانون مدنی ،طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضاي
عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید .با این وصف ،مقتضاي عقد نکاح به هیچ
وجه تعدد زوجات نمیباشد .زوجه حق دارد با مردي ازدواج نماید که حداقل در دوران زوجیت ،متعهد به
تک همسري باشد و به این واسطه ،آسایش زندگی مشترک آنان حفظ شود .با در نظر گرفتن شرایط زندگی
امروزي و نیز با مدنظر قرار دادن مصالح خانواده ،زوجه به عنوان ذینفع حق دارد در اخذ تعهد و التزام که
یکی از مصادیق آن درج شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا خارج از آن میباشد ،خود را در
مقابل خودخواهیها و یا تنوع طلبیهاي احتمالی شوهرش ،مصون بدارد.
 -3اگرچه مواردي مانند شرط عدم ازدواج مجدد و التزام زوج به تک همسري به نوعی در جهت قبض
احکام فقهی و حقوقی تعدد زوجات قابل توجه است ،ولی در جامعه امروزي بنا به دالیلی از جمله افزایش
نرخ طالق ،کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی و وضعیت اقتصادي و
به تبع ،افزایش پیردختري و نیز ،باال بودن نرخ مرگ و میر مردان نسبت به زنان در نتیجه افزایش زنان
بیوه است ،میتوان گفت بسط و توسعه تعدد زوجات مشروط به رعایت مقررات و ضوابط ،سازگار با
مصلحت است .عالوه بر این ،مصادیق دیگري مانند افرادي که داراي مزاجی گرم هستند و همسرشان به
واسطه برخی بیماريها نمی تواند نیاز جنسی شوهر را تأمین کند ،اینکه زوجه عقیم است و عالقه به فرزند
دارد و یا زوجه مزاجی سرد دارد و زوج در خصوص نیازهاي جنسی تأمین نمیشود ،در جهت بسط و توسعه
تعدد زوجات قابل مالحظه هستند .لذا ضرورت و مصلحت ایجاب میکند که چند همسري براي افراد
توانمند با رعایت مقررات به ویژه اصل عدالت مورد توجه قرار گیرد .مصلحت جامعه ایجاب میکند که
شرایطی فراهم شود تا با در نظر گرفتن ضوابط ،شرایط و مقررات مربوطه ،مردانی که توانایی مالی دارند به
دور از افکار و نیات هوسبازانه ،بتوانند ازدواج مجدد(چند همسري) داشته باشند.
 -7پیشنهادها
با توجه به مباحث مورد بررسی و نتایج مذکور ،پیشنهادهایی ارائه میگردد:
 -1با عنایت به اینکه ممکن است اباحه مطلق تعدد زوجات مورد سوء استفاده برخی مردان تنوع طلب
قرار گیرد ،پیشنهاد می گردد جهت ایجاد محدودیت در این خصوص ،زوجه در زمان انعقاد عقد نکاح به
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صورت شرط ضمن عقد« ،عدم ازدواج مجدد» را محدود به شرایط و ضروریاتی خاص مانند ناباروري زوجه،
اخذ رضایت زوجه و امثالهم نماید تا از این طریق بنیاد خانواده صرفاً به دلیل اباحه تعدد زوجات براي
مردان ،متزلزل نگردد.
 -2اگرچه ممکن است اباحه تعدد زوجات باعث برخی خودسريها و تنوع طلبیها توسط مردان شود،
ولی پیشنهاد میگردد در مواردي که ضرورت ایجاب میکند با رعایت مصلحت جامعه و نیز مصلحت
خانواده ،جهت جلوگیري از ترویج فساد اخالقی به دالیل مختلف از جمله؛ شرایط سخت ازدواج براي
جوانان و مجرد ماندن برخی دختران ،بیوه ماندن برخی زنان ،باال رفتن سن ازدواج و  ،...پیشبینیهایی
اصولی صورت گیرد تا اشخاصی که شرایط چند همسري را دارند با حفظ کلیه شئونات و به دور از هرگونه
نیات هوسبازانه امکان ازدواج مجدد (تعدد زوجات) داشته باشند.
 -3اصول اخالقی همچون اصل امنیت و محبت و مودت ،اصل تراضی و مشورت ،اصل کرامت و
قواعد الضرر ،الحرج ،والیت حاکم بر ممتنع و  ...همگی از جمله اصول و قواعد منتج و یا در همپوشانی با
اصل کالن مصلحت در نظام خانواده است .اما در خصوص حقوق خانواده این بحث مغفولعنه قانونگذار
بوده است .اشاره قانونگذار در مواردي به رعایت مصلحت ،در واقع مصلحت جمعی نبوده و صرفاً مصلحت
موردي را در نظر داشته است ،لذا پیشنهاد میگردد قانونگذار با توجه به مصالح خانواده و با رعایت ضوابط
یاد شده ،مصلحت رابه طور مجزا بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصالح قوانین اقدام
نماید.
 -4پیشنهاد می شود در دادخواستهاي ازدواج مجدد ،دادگاه قبل از هرگونه بررسی و ورود به موضوع،
رأساً یا به درخواست زوجه ،قرار ارجاع امر به نهاد مشاوره تخصصی را صادر نماید و چنانچه مذاکرات و
اظهارات مشاور نتیجهبخش نبود ،پرونده دردادگاه خانواده بررسی شود.
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