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بیبی رحیمه ابراهیمی

**

علی رحمانی

چکیده
یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده ،جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسرر اول
است .جواز تعدد زوجات ،به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده ،تردیدی در آن وجود ندارد .این مقاله لرزو
اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قررار داده اسرت .در ایرن راسرتا چگرونگی
استدالل به دو آیة «فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» و «عَاشررُِوهننَّ بِرالْمَعْرُو ِ» ،تعرار

احتمرالی آن دو برا

بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «الضرر» بررسی
شده است .گونه مطالعه در این پژوهش کتابخانهای و روش حاکم بر آن توصیفی -تحلیلی است.
کلیدواژه :تعدد زوجات ،اذن همسر اول ،ازدواج مجدد ،معاشرت به معرو .

 -1تاریخ وصول1395/2/17 :
*

تاریخ پذیرش1396/4/18 :

استادیار فقه و حقوق اسالمی ،واحد خواهران ،مدرسه عالی شهید مطهری ،تهران ،ایران (نویسنده

مسؤول) ebrahimi.40728@yahoo.com
** گروه فقه و مبانی اجتهاد ،واحد خراسان رضوی ،دفتر تبلیغات اسالمی ،مشهد ،ایران
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 -1تبیین مسأله
تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول ،از مسائل امروزین مطرح در حوزه حقوق خانواده است .عواملی
مانند؛ تغییر فرهنگ ،تغییر سبک زندگی ،انتظارات برآمده از رشد علمی جامعه ،توسعه همه جانبه و فراگیر و
امور دیگر سبب شده تا در دوران معاصر به این مسأله به گونهای متفاوت نگریسته شود .روشن است که
تغییر نگرشهای اجتماعی سبب ممنوعیت تعدد زوجات نمیشود؛ اما آیا بر اساس آیات و روایات میتوان
«اذن همسراول» را شرط این ازدواجها به شمار آورد؟ آیهی شریفهی ««فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم ذلِکَ أَدْنَى أَالَّ تَعنولُوا» (نساء » )3 ،متضمن اباحهی تعدد زوجات و مشروط به رعایت عدالت
است ،آیا ازدواج مجدد مرد ،بدون رضایت همسراول ،خال رعایت عدالت است؟ برخی از معاصران 1اختیار
همسردو با نارضایتی زن اول را ظلم در حق وی دانسته ،آن را خال عدالت و از مصادیق معاشرت به
غیرمعرو شمرده است .آیا ازدواج مجدد ،بر خال عدالت و مصداق معاشرت به غیر معرو است تا مغایر
با شریفه «عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ» (نساء )19 ،باشد؟ چنانچه بتوان عد جواز ازدواج مجدد مرد بدون رضایت
یا اذن همسراول را بر اساس آیه  19از سوره نساء اثبات کرد ،از سویی آیا معار

با آیة «فَانْکِحنوا ما طابَ

لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» (نساء ) 3 ،نخواهد بود؟ چرا که این آیه تعدد زوجات را بدون قید و شرط اذن همسراول،
مطرح کرده است و از سوی دیگر مفاد آیهی شریفهی «یاأَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَتُحَرِّ ن ماأَحَلَّ اللَّهن لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ
أَزْواجِکَ» (تحریم )1 ،مقید اطالق آیهی «عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ» نیست؟ با این توجه که آیهی  1سوره
تحریم نشان می دهد ،رعایت همه موضوعاتی که رضایت زن را به دنبال دارد ،مطلوب نیست و محتمل
است جلب رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مرد ،از این قبیل به شمار رود .نوشته حاضر ،با بازشناسی
دیدگاه فقیهان در صدد تحلیل و پاسخگویی به این پرسشها است.
 -2نظریه لزوم اذن همسر اول
 -1-2استدالل اول
 -1-1-2آیهی  ،3سوره نساء
برای لزو اذن و رضایت همسر اول به آیة شریفه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم
 -1ازدواج دو مرد بدون رضایت زن اول خال زندگی با خوبی و معرو و هم چنین خال عدالتی است که در قرآن به صورت شرط
برای ازدواج دو آمده است (پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل صانعی).
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ذلِکَ أَدْنَى أَالَّ تَعنولُوا» (نساء )3 ،استدالل شده است .با این بیان که ازدواج مجدد ،بدون رضایت زن اول
خال عدالتی است که به صورت شرط برای ازدواج دو آمده است.
 -2-1-2نقد و بررسی استدالل اول
منطوق این آیهی شریفه عد ترس از برقراری عدالت را شرط چند همسری دانسته است .پرسش مهم
این است که عدالت در این آیه به چه معنا است؟ مرد ،مکلّف به برقراری چگونه عدالتی است تا اجازه اختیار
چند همسر را داشته باشد؟ منابع تفسیری نشان میدهد که در آیه معنایی غیر از رعایت عدالت در پرداخت
حقوق زنان یعنی قسم و نفقه در نظر نبوده است (طبرسی11 ،3 ،1372 ،؛ شریف الهیجی432 ،1 ،1373،؛
شبر108 ،1412 ،؛ بالغی9 ،2 ،1420 ،؛ قرشی.)80 ،2 ،1377 ،
در برخی از تفاسیر به روایتی از اما صادق (علیهالسال ) استناد شده که مؤید این معنا است .از آن
حضرت سؤال شد که آیا میان دو آیهی «فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (نساء )3 ،و «وَ لَنْ تَسْتَطیعنوا أَنْ
تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساء» (نساء )129 ،تناقض وجود ندارد؟
زیرا بر اساس مفهو آیهی سو این سوره ،ازدواج با چهار زن ،در صورتىکه خو از عد رعایت
عدالت بین آنها نباشد ،جایز است که الزمهی آن امکان برقراری عدالت خواهد بود؛ در حالی که در آیهی
 129همین سوره ،از آن نفى امکان شده است.
اما (علیهالسال ) چنین پاسخ میدهد که عدالت در آیهی سو در نفقه و قسم بوده که امری ممکن
است اما عدالت در آیه دیگر در محبت و عالقه است که ممکن نیست.
عدالت در انفاق و قسم واجب است و در ترك آن عقوبت ،عذاب و منع حق اتفاق میافتد اما عدالت در
محبت قلبى واجب نیست چرا که امر قهرى است.
البته مرد نباید این نکته را اظهار کند ،بلکه باید همه را به یک چشم نگاه کند ،از این رو در قسمت
اول اگر خو ترك عدالت دارد ،باید به یک زن اکتفا نماید یا نزد اماء برود یا به عقد انقطاع قناعت کند تا
وجوب نفقه نیاورد (طیب11 ،4 ،1378 ،؛ بحرانی.)17 ،2 ،1416 ،
با توجه به معنای عدالت در آیه سو  ،تصور برقراری عدالت یا اجرای آن صرفاً در جایی ممکن است
که وجود چند همسر مفرو
معنای مذکور تحقق نمییابد.

یا موجود باشد .تا زمانی که تنها یک زن وجود دارد ،امری خال عدالت در
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 -2-2استدالل دوم
 -1-2-2آیه  19نساء
به آیهی شریفه «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَایحَِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ کَرْهًا وَ لَا تَعْضُلُوهننَّ لِتَذْهَبنواْ بِبَعْضِ مَا
ءَاتَیْتُمنوهننَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَ عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ فَإِن کَرِهْتُمنوهننَّ فَعَسىَ أَن تَکْرَهنواْ شَیًْا وَ یجَْعَلَ
اللَّهن فِیهِ خَیرًْا کَثِیرًا» (نساء )19 ،جهت اثبات مسأله استدالل شده است.
عمدهی استدالل در این آیه متمرکز بر «عاشروهن بالمعرو » است .پس از تحریم دو رفتار جاهلی
ارثبردن زنان با کراهت ایشان و بدرفتاری با آنان برای منصر شدن از مهر ،آمده است که باید با زنان
معاشرت به معرو داشت .دربارهی این عبارت دو احتمال قابل ذکر است :اول اینکه منظور از معاشرت به
معرو تنها توجه به دو مسأله پیش گفته است و دو اینکه عبارت یاد شده یک قاعده است و دو مسأله
بیانشده مصادیقی از آن است.
احتمال دو  ،قوی تر است .زیرا قاعده همواره کلی بوده و بر موارد کثیری قابل تطبیق است .خداوند
متعال در ابتدا به برخی از نشانههای معاشرت ناپسند در عصر جاهلی اشاره میکند و از آنها نهی مینماید؛
سپس به طور مطلق به معاشرت به معرو فرمان می دهد .با امر به معاشرت به معرو  ،ضد عا آن یعنی
ترك معاشرت به معرو

حرا خواهد بود .بنابراین اختیار همسر دو بدون رضایت همسر اول خال

معاشرت به معرو بوده ،جایز نیست.
 -2-2-2نقد و بررسی استدالل دوم
پذیرش این استدالل در گرو فهم مراد از «معاشرت به معرو » است که در ذیل مورد بررسی قرار
میگیرد.
 -1-2-2-2معنای معاشرت به معروف
منابع تفسیری در خصوص آیة مورد بحث دو معنای متفاوت ذکر کردهاند:
معنای اول :در آیه شریفه ادای حقوق واجب مانند :نفقه ،کسوه ،سکنی ،احسان کردن به زنان و ....
اراده شده است (طوسی ،بیتا150 ،3 ،؛ طبرسی7 ،3 ،1372 ،؛ سبزواری نجفی 85 ،1419 ،؛ طیب،1378 ،
 )41 ،4برخی نیکو سخن گفتن و رفتار پسندیده داشتن را هم به عنوان توضیح اضافه کردهاند (طبرسی،
245 ،1 ،1377؛ حسینی شاه عبد العظیمی 382 ،2 ،1363 ،؛ فیض کاشانی 434 ،1 ،1415 ،؛ شبر،1407 ،
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26 ،2؛ کاشانی35 ،2 ،1423 ،؛ اندلسی570،3 ،1420،؛ قرشی330 ،2 ،1377 ،؛ قاسمی.)52 ،3 ،1418 ،
برخی دیگر در شمارش موارد مربوط به معاشرت به معرو به ترك اذیت زن با درشت سخنگفتن ،روی-
گرداندن از او و میل پیداکردن به دیگری یا آشکارنمودن میل و رغبت به دیگری اشاره نمودهاند (جصاص،
47 ،3 ،1405؛ کیاهراسی.)382 ،2 ،1405 ،
معنای دو  :مراد خداوند هر چیزی است که مورد پسند عقل ،شرع و عر باشد (طباطبایی،4 ،1417 ،
256-255؛ حسینی شیرازی91 ،1423 ،؛ خسروانی170 ،2 ،1390،؛ گنابادی8 ،2 ،1408 ،؛ مصطفوی،
 ) 304 ،5 ،1380برخی از مفسران با صراحت ،منظور از معرو را معرو در آن زمان و مکان دانستهاند.
(آل سعدی )180 ،1408 ،با این بیان که پس از تعیین چارچوب ارزشی مبتنی بر رسالت ،در مقا تشریع به
نظا حاصل از آن اعتماد شده و در معاشرت با زوجه و حقوق او ،برای تعیین حدود معاشرت سالم به عر
تکیه شده است (مدرسی )44،2 ،1419 ،در بیانی دیگر آمده است :زندگی با زنان باید به گونهای که بین
ا فراد جامعه متعار است ،صورت بگیرد .خداوند متعال کیفیت آن را بیان نکرده تا عرفی که در هر عصر و
زمان شایع است ،مورد توجه و اعتماد قرار بگیرد (موسوی سبزواری.)399 ،7 ،1409 ،
پرسش مهمی که باید پاسخ گفت اینکه آیا مراد از عر در این عبارات ،عر موجود در زمان شارع
است یا هر عرفی است که در زمان و مکان خاصی ایجاد میشود؟ در بسیاری از موارد که شارع ،نظر عر
را مقد نموده ،عر عصر نزول مورد توجه نیست؛ چراکه این عر نمیتواند پاسخگوی نیازهای زمانهای
دیگر باشد .به طور مثال اگر تأمین خوراك و پوشاك زوجه ،منحصر به همان حدی باشد که در زمان
تشریع ،معرو و معمول بوده است ،بیان «معرو » بیفایده میشود .زیرا تصریح به محدودهی کفایت
خوراك و پوشاك به میزان عصر نزول در رسانا بودن مقصود شارع گویاتر از این واژه است .همانطور که
در بحث زکات فطره و زکات مال ،مصداق و میزان معینی واجب شده است.
از میان دو معنای یادشده ،درستی معنای اول که صرفاً بیانگر حقوق واجب یا مصادیق خاصی از
احسان باشد ،چندان روشن نیست با این توجه که معنای دو از سویی با معنای لغوی سازگارتر است و از
سویی میتوان مدعی شد ،بهکار گرفتن این واژهی جامع ،ارشاد به طرح یک قاعده و قانون کلی دارد و
چون مصادیق خاص احسان ،به طور کامل بر معنای «معرو » قابل انطباق نیست ،باید گفت مفسران
گروه اول ،مصادیقی از زندگانی معرو
«معرو » نبودهاند.

و پسندیده را برشمردهاند و در صدد بیان تما حدود معنای
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 -2-2-2-2حکم مستظهر از «عاشروهن»
عاشروهن ،امر به زیستن است .اصولیان معتقدند ،صیغهی امر ظهور در وجوب دارد(آخوند خراسانی،
72 ،1409؛ نائینی129 ،1 ،1417 ،؛ فیروزآبادی210 ،1 ،1400 ،؛ گلپایگانی )106 ،1 ،1410 ،مگر اینکه
قرینهای بر خال باشد .هیئت امر براى نسبت طلبى وضع شده و استعمال مىشود و داللت آن بر وجوب،
به حکم عقل است(مظفر ،بیتا )65 ،1 ،بر اساس ظهور بدویِ این امر ،واجب است ،زندگیکردن با زن
مطابق با معرو باشد .اما به نظر میرسد اراده وجوب یا استحباب از این آیه ،بستگی تامی به معنای
برداشت شده از واژه «معرو » دارد .اگر معنای اول در معرو اختیار شود و تنها مواردی که وجوب آنها با
دالیل خاص به اثبات رسیده مانند نفقه و قسم و سکنی مدنظر باشد ،ناگزیر «عاشروهن» ظهور در وجوب
خواهد داشت
چنانچه معنای دو انتخاب گردد ،یعنی هر چیزی که مورد پسند عقل ،شرع و عر باشد ،در این
صورت یا باید امر موجود را حمل بر استحباب نمود یا آن را یک امر ارشادی دانست و در نتیجه آیه شریفه
را تنها یک گزاره اخالقی تلقی نمود .با این توضیح که معرو در معنای دو  ،مصادیق بسیار زیادی دارد و
به طور قطع بسیاری از آنها از مصادیق واجب نیست اما مستحب بودن برخی از مواردِ معاشرت به معرو
مانند توسعه بر عیال (طبرسی )217 ،1412 ،هدیه گرفتن برای زن (ابن بابویه )381 ،4 ،1413 ،یا به زبان-
آوردن اینکه او را دوست دارد ،در روایات آمده و حمل بر استحباب شده است(حر عاملی21 ،20 ،1409 ،
بَابن اسْتِحْبَابِ حنبِّ النِّسَاءِ الْمنحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ)» .به این ترتیب امر «عاشروهن» در این معنا ،قطعاً حمل
بر وجوب نمی شود بلکه یا باید حمل بر استحباب شود که در این صورت همه مصادیقی که در هر زمان و
مکانی ،عنوان «معرو » بر آن صدق کند ،مستحب خواهد بود یا حمل بر ارشادیبودن شود .به عبارت
دیگر اگر دایره «معرو » تا این اندازه گسترده باشد و از سویی اطمینان داشته باشیم که برخی از مصادیق
آن واجب نیست ،امر «عاشروهن» بر استحباب که اقرب المجازات به معنای حقیقی است ،حمل میشود.
اگر گستردگی معنای «معرو » اجازه ندهد که حتی معنای استحباب از این امر استنباط شود ،تنها باید آن
را امری ارشادی دانست.
به این ترتیب در شرایطی که اذن و رضایت همسراول در ازدواج مجدد مرد ،امر پسندیدهای به شمار
رود ،بر اساس آیهی مذکور ،نهایتاً استحباب اذن گرفتن اثبات میشود وگرنه حمل بر ارشادی بودن گردیده،
حکمی بر آن مترتب نخواهد شد.
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در کلمات فقها هر سه برداشت مالحظه میشود .گروهی که امر «عاشروهن» را دال بر وجوب
دانستهاند ،همیشه پس از ذکر یکی از مصادیق واجب به این آیه استناد نمودهاند .به طور مثال شهید ثانی
هنگا شمردن دالیل وجوب قسم بین زوجات مینویسد« :و لقوله تعالى وَ عاشِرُوهننَّ بِالْمَعْرُو و األمر
للوجوب» (شهید ثانی.)311 ،8 ،1413 ،
فاضل لنکرانی در فرضی که مرد تنها یک زوجه داشته باشد ،نظر مشهور را که «برای این زن یک
شب از چهار شب است» رد نموده ،فتوای موجود در متن –تحریر الوسیله -را مبنی بر اینکه برای وی یک
شب از چهار شب نیست بلکه زوج فقط موظف است او را همچون معلقه رها نکند ،تقویت میکند و دلیل
این مطلب را روایات زیادی عنوان میکند که داللت بر حصر حقوق زوجه در غیر این مورد دارد و
میفرماید« :ال دالله ألدلّه القسمه على وجوبها فی هذا الفر

حتى مثل قوله تعالى وَ عاشِرُوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ

الذی ال بدّ من الحمل على االستحباب لو أُرید بالمعرو کلّ معرو » (فاضل.)469 ،1421 ،
در نهایت ،سید محسن حکیم با عبارت «وَ (عاشِرُوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ) فهو ناظر الى الجهات األخالقیه ال
غیرها» ،صراحتاً امر آیه را ارشادی معرفی میکند (.) 302 ،12 ،1416
به این ترتیب اگر «رضایت و اذن همسر اول درباره ازدواج مجدد مرد» یکی از مصادیق معاشرت به
معرو با زوجه به شمار آید ،تنها بر اساس معنای دو از معرو ممکن میشود و در این صورت استفاده
حکم وجوب ممکن نخواهد بود .از میان دو برداشت دیگر چنانچه امر ارشادی انتخاب شود ،موضوع مورد
بررسی ،حکم شرعی ندارد ولی اگر استحباب برگزیده شود ،تعار های احتمالی این حکم با برخی آیات
دیگر شایسته طرح مینماید.
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این بحث را میتوان به گونهای دیگر هم مطرح کرد و آن توجه به یک نکته اصولی درباره صیغه امر
است .معنای صیغه امر طبق نظر مشهور متأخرین ،صرفاً نسبت طلبی است لذا آیاتی مشاهده میشود که
در آنها بین واجبات و مستحبات با یک صیغه یا با یک اسلوب جمع شده است مانند« :سارِعنوا إِلى مَغْفِرَةٍ
 -1برخی از معاصران به بطالن عقد اشاره نموده و در پاسخ استفتاء «آیا گرفتن زن دو با وجود همسر اول جایز است یا نه؟» آورده است:
«ازدواج مجدد با عد رضایت او و اذیتشدن چون خال معاشرت به معرو است ،جایز نیست و عقدش هم باطل است .آری اگر زوجه
عن طیب نفس و از روی اختیار نه از راه اکراه و فشار راضی شود ،مانعی ندارد و همین طور اگر بتواند به نحوی مخفی نگه دارد که زوجه
قبلی متوجه نشود جایز است و صحیح میباشد و خال معاشرت به معرو نیست( ».استفتائات قضایی جلد دو حقوق مدنی مطابق با
فتاوای آقای صانعی ،س ،1013ص )183بطالن عقد زوجه دو در فر عد رضایت همسر اول ،مسلماً در فر استحباب یا ارشاد،
متصور نیست .و با توضیحاتی که ارائه گردید ،حکم وجوب در اینجا راه ندارد .لذا وجهی برای بطالن باقی نمیماند.
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مِنْ رَبِّکُمْ» (آل عمران )133 ،که مراد از مغفرت ،سبب مغفرت است و سبب مغفرت ،هم واجبات هستند و
هم مستحبات یا «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ» (بقره )148 ،که خیرات ،جمع محلى بال است و شامل واجبات و
مستحبات ،هر دو مىشود(مظفر ،بیتا .)66،1 ،لذا «عاشروهن بالمعرو » هم میتواند از این قبیل باشد.
یعنی لزومی ندارد که «عاشروهن» داللت بر یکی از وجوب یا استحباب داشته باشد .در این صورت
تشخیص مصادیق واجب و مستحب ،تنها با قرائن ممکن خواهد شد و بهترین قرینه ،واژه معرو و معانی
مذکور درباره آن است.
 -3-2-2-2نسبت میان آیهی «عَاشرُِوهُنَّ بالْمَعْرُِوفِ» با آیة «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُِمْ
مِنَ النِّساءِ»
با توجه به معنای دو «معرو » و حکم استحباب یا ارشاد که در مورد آیهی «عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ»،
بیان شد ،اذن شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد مطلوب مینماید؛ زیرا اقتضای معاشرت به معرو با
زن ،این است که بدون رضایت و اذن وی با دیگری ازدواج نکند .از طرفی در آیة «فَانْکِحنوا ما طابَ لَکُمْ
مِنَ النِّساءِ» به مرد اجازهی تعدد زوجات ،بدون مقیدنمودن به اذن همسر اول داده شده است .با این توضیح
آیا استفادة مطلوبیت اذن همسراول در ازدواج مجدد با اجازة صریح و مطلقی که خداوند متعال در این قبیل
ازدواجها داده است ،تنافی و تعارضی ندارد؟
برخی از فقها از آیه «فانکحوا» استحباب تعدد زوجات را استفاده نمودهاند(طباطبایی یزدی،2 ،1428 ،
 .)748اما بسیاری از آنان معتقدند در این آیه فقط جواز و اباجهی ازدواج با چهار زن مطرح شده است و
داللتی بر استحباب ندارد.
مکار شیرازی ،امر موجود در آیه را از قبیل امر در مقا توهم حظر ،دانسته است(همان،1428 ،
 .)748،2برخی با استفاده از مفهو عدد ،در پی اثبات اباحه برآمده ،توضیح دادهاند ،وقتی عدد خاصی در آیه
ذکر می شود ،به این معناست که بیشتر از آن حرا است .اگر بیشتر از آن عدد مباح میبود ،جواز ،به آن عدد
اختصاص نمییافت؛ زیرا این مسأله با امتنان و قصد توصیع بر عباد منافات دارد(نجفی ،بیتا)3 ،30 ،
احتمال همین معنا در بعضی از کلمات شبیری زنجانی وجود دارد که بیان داشته« :معناى آیه این است که
شما مجازید تا چهار زن اختیار کنید و به بیش از آن مجاز نیستید ،اگر در مقا ترغیب نسبت به دو ،سه یا
چهار زن باشد ،نسبت به مازاد بر آن ،نفى ترغیب خواهد بود نه منع؛ در حالى که همه فقها و مفسران از
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آن ،منع نکاح با بیش از چهار نفر را استفاده کردهاند .پس از این آیه نمىتوان استحباب تعدد زوجات را
استفاده کرد( ».شبیری زنجانى.)19 ،1،1419 ،
باید توجه داشت که آیه در مقا تحدید و بیان است .اصل حلیت نکاح در آیات دیگری وارد شده است.
بنابراین توجه خاص در این آیه فقط برای محدود ساختن حلیت در این عدد است(سند.)152 ،1 ،1429 ،
با توجه به آنچه بیان گردید نمیتوان از این آیه حکم استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد ،بلکه آیه
صرفاً در مقا بیان اباحه است .البته حتی اگر استحباب هم استفاده شود ،مقیدشدن آن به اذن و رضایت
همسر اول ممکن مینماید .با این توضیح که آیهی «فَانْکِحنوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» از جهت اذن گرفتن
از همسر اول مطلق است .اما آیهی «عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ» ،مطلوبیت اذن او را اثبات نموده ،به منزلهی
تقییدی بر اطالق «فانکحوا» به شمار خواهد رفت .به این معنا که ازدواج با زن دو مباح است اما مستحب
است که رضایت و اذن همسر اول تحصیل شود و اگر این رضایت تحصیل نگردد اباحه از بین نمیرود اما
در مواردی که وجوب اذن اثبات شود« ،اباحه» مقید به اذن خواهد شد و بدون آن ،ازدواج مجدد مباح
نخواهد بود.
نمونه چنین تقییدی در باب نکاح مشاهده میشود :خداوند متعال در آیة «وَ مَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْالً
أَن یَنکِحَ الْمنحْصَنَاتِ الْمنؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن فَتَیَتِکُمن الْمنؤْمِنَاتِ» (نساء )25 ،اجازهی ازدواج با
کنیزان را بدون قید صادر نموده است ،اما به وسیلهی دالیل دیگری این ازدواج منوط به اذن همسر آزاد
شده است .در کتابهای فقهی آمده که نکاح کنیز در صورت داشتن زن آزاد ،جایز نیست مگر اینکه
رضایت وی جلب شود (طوسی316 ،4 ،1407 ،؛ محقق حلی .)181 ،1 ،1418 ،این مسأله در فقه مورد
اتفاق است (شهید ثانی92 ،5 ،1410 ،؛ نجفی ،بیتا .)409 ،29 ،همچنین در جایی که مرد قصد ازدواج با
خواهرزاده یا برادرزادهی همسر خود را داشته باشد ،نیاز به رضایت خاله یا عمه وجود دارد .در حالی که
عمو آیهی «فَانْکِحنوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» با آن در تنافی است .فقها معتقدند نکاح دو که بدون اذن
عمه یا خاله انجا شده ،باطل است (حلی .)522 ،2 ،1410 ،البته دربارهی فروع مختلف مثل تقد و تأخر
این عقدها و احکا وضعی مترتب بر آن ،مانند اینکه عقد دو باطل است یا متوقف بر اجازهی عمه و خاله
میباشد و  ...مباحث متعددی مطرح شده است ،اما آنچه در اینجا قابل استفاده میباشد اینکه رضایت عمه
و خاله در ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده ،به اجماع فقها الز است (شهید ثانی181،5 ،1410،؛ طوسی،
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 ،)296 ،4 ،1407بنابراین جایی برای استبعاد این مطلب باقی نمیماند که چگونه در آیهای ازدواجهای
متعدد مباح دانسته شده و آیهای دیگر ،این ازدواجها را به رضایت همسر سابق ،منوط ساخته است.
 -4-2-2-2نسبت میان آیهی «عَاشرُِوهُنَّ بالْمَعْرُِوفِ» با آیة «یاأَیُّهَا النَّبیُّ لِمَ تُِحَرِّمُ
ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجكَ»
بر اساس بعضی از شأن نزولهای ذکر شده دربارهی آیات ابتدایی سوره تحریم ،تركنمودن برخی از
کنیزان به جهت جلب رضایت برخی از همسران ،سبب نزول آنها بوده است .از این رو به نظر میرسد که
این آیه با آنچه از آیهی «عاشروهن بالمعرو » استفاده شد ،تعار

داشته باشد.

به این صورت که بر اساس آیه «عاشروهن» جلب رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نمودن با
دیگری مطلوب است -چه به نحو استحباب چه به نحو توصیه اخالقی -و شارع نمیپسندد که اگر همسر
اول ناراضی است یا اذیت میشود ،مرد از حق تعدد زوجات استفاده کند و به نارضایتی او وقعی ننهد .در
حالی که بر اساس آیه « لِمَ تُحَرِّ ن ما أَحَلَّ اللَّهن لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ» سزاوار نیست مرد به جهت
جلب رضایت زوجه ،خود را از آنچه خداوند متعال بر وی حالل کرده است ،محرو نماید.
تحقیق در مورد شأن نزول این آیه نشان میدهد که در این رابطه دو نقل وجود دارد .طبق یک نقل
که مشهورتر به نظر می رسد :قرار پیامبر اکر (صلّى اللَّه علیه و آله) با همسران خود اینگونه بوده است که
هر روزى را در حجره یکى از آنان باشد  -معموالً ماریه قبطیه جهت خدمت همراه آن حضرت بود -اتفاقاً
روزى که ایشان در خانه حفصه حضور داشت ،او اجازه گرفته ،به دیدن پدر خود رفت .حضرت در غیبت او با
ماریه صحبت داشت .حفصه بعد از برگشت که متوجه این امر شد ،اعترا

نمود و گفت یا رسول اللَّه در

روز من ،در خانه من و در فراش من با دیگری ،صحبت داشته ،مراعات حرمت من را نکردى؟ حضرت از
روى حیا فرمود بیش از این چیزی مگو که من ماریه را براى رضاى تو از خود منع کرد و به خدا قسم که
دیگر با او نزدیکى نخواهم کرد .سپس ایشان از حفصه خواست که به سایر همسران چیزی نگوید ،اما
حفصه به عایشه و دیگران گفت و این آیه نازل گردید(طوسی ،بیتا45 ،10 ،؛ طبرسی316 ،4 ،1377 ،؛
شریف الهیجی512 ،4 ،1373 ،؛ طیب 69 ،13 ،1378 ،و.)70
این قضیه نشان می دهد که پیامبراکر (صلّى اللَّه علیه و آله) ،بی آنکه مرتکب کوچکترین خطایی شده
باشد -چراکه ماریه کنیز یا ملک یمین بود و مانند سایر زوجات در نوبت هم نبود ،از این رو هر وقت پیامبر
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اکر (صلّى اللَّه علیه و آله) اراده میکرد با وی مالقات داشته باشد ،مانعى وجود نداشت(طیب،13 ،1378 ،
 -)70بلکه تنها به جهت جلب رضایت همسران ،برخی از لذات مباح را بر خود حرا نمود.
با توجه به اینکه جلب رضایت همسران و ترك برخی از مباحات ،اشکالی ندارد .آیا اصالً ،خداوند متعال
در این آیه ،پیامبر اکر (صلّى اللَّه علیه و آله) را عتاب یا توبیخ و مؤاخذه نموده است؟
برخی مفسران از این آیه عتاب فهمیده و آن را بر ترك اولی ،حمل نمودهاند .این گروه معتقدند :اگر
انسان بعضى از لذّتها را با دلیل یا بدون دلیل بر خود حرا کند ،لغزش محسوب نمىشود و شاید سرزنش
حضرت بر این کار از آن جهت بوده که کار شایستهتر را ترك کرده است .به کسى که عمل مستحبّى را
ترك کرده ،میشود گفت :چرا آن کار را انجا ندادهاى» (طبرسی316 ،4 ،1377 ،؛ حسینی شاه
عبدالعظیمی ) 220 ،13 ،1363 ،در مجمع البیان هم به این مسأله به صورت یک احتمال قابل قبول
نگریسته شده است(طبرسی.)472 ،10 ،1372 ،
برخی دیگر ،اگرچه از آیه عتاب و توبیخ فهمیدهاند ،اما با نگاه منصفانهتر آن را متوجه زنان ایشان
میدانند .عالمه طباطبایی نوشته است :جملة «تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ» قرینهاى است بر اینکه عتاب
مذکور ،در حقیقت متوجه زنان آن حضرت و نه خود ایشان است ،جمله «إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوبنکُما  »...و نیز جمله «وَ اللَّهن غَفُورٌ رَحِیمٌ» این معنا را تایید مىکند» (.)330 ،19 ،1417
نگاه سو  ،عمیقتر ،با اعتقادات سازگارتر و در تنزیه پیامبر موفقتر است .در این نگاه برخی از مفسران
نگاشتهاند« :اینکه انسان براى مصلحتى چیزى را بر خود حرا کند ،گناه محسوب نمىشود ،نظیر :کُلُّ
الطَّعا ِ کانَ حِلًّا لِبَنِی إِسْرائِیلَ إِلَّا ما حَرَّ َ إِسْرائِیلُ عَلى نَفْسِهِ (آل عمران ،)93 ،این آیه دربارة حضرت یعقوب
است که براى مصلحتى گوشت شتر را بر خود تحریم نمود« .لِمَ تُحَرِّ ن» عتاب خفیف و در مقا دلسوزى
است ،نظیر :عَفَا اللَّهن عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهنمْ (توبه( )43 ،مکار شیرازی441،18 ،1421 ،؛ قرشی،1377 ،
.)230،11
الهیجی نیز آورده است :بعید نیست که ذکر این خطاب ،به جهت توجع براى آن حضرت باشد ،زیرا
ایشان به دلیل جلب رضایت بعضی از زوجات متحمل مشقت شده بود ،اگرچه قبحى نداشت و جای اشکال
نیست که به چنین شخصی بگویند :چرا خودت را به مشقت انداختى» (شریف الهیجی.)512 ،4 ،1373 ،
مطلب مشترکی که در همه این تفسیرها وجود دارد ،اینکه عمل پیامبر در این باره هیچ اشکالی نداشته
است و ترك مباح به جهت جلب رضایت همسر ،کار اشتباهی نیست؛ زیرا در بدبینانهترین نگاه ،این عمل،
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ترك اولی به شمار رفته است .اما به نظر میرسد ،تفسیر شایسته برای این آیه ،دیدگاه سو باشد .بنابراین
دیدگاه می توان گفت اگر مردی به جهت زندگی نیک و پسندیده با همسر خود ،ازدواج مجدد ننماید ،نه تنها
قبیح نیست ،بلکه با آنچه در معاشرت به معرو با زنان در مورد اذن و رضایت همسر اول گفته شد ،هیچ
گونه منافاتی نخواهد داشت.
 -3نظریه مختار با استدالل به قاعدهی «الضرر»
در ازدواج مجدد میتوان سه طر را تصور نمود که ممکن است ضرر متوجه آنان گردد :همسر اول،
زنان داوطلب برای ازدواج با مردان همسردار ،مرد در صورت عد ازدواج مجدد .در ذیل با توجه به قاعده
«الضرر» به بررسی هر کدا از موارد یاد شده پرداخته میشود.
 -1-3ضرر بر همسر اول
در مواردی از ازدواجهای مجدد برخی از زنان اول دچار آسیبهای روحی و روانی میگردند .امروزه
وجود این قبیل آسیبها قابل کتمان نیست .معموالً این گروه از زنان در میان خانواده و فامیل خود احساس
سرشکستگی ،خسران و از دست دادن سرمایهی عمر میکنند .برخی از این زنان ،دیگر تمایل به زندگی
مشترك با همسرشان ندارند و چنانچه جبر خاصی وجود نداشته باشد ،در صدد جدا شدن از آنان برمیآیند.
طالق نیز آزارهای روحی فراوانی برای زن و فرزندان به همراه دارد و سرآغاز مشکالت متعددی است.
متضرر شدن زن از ازدواج مجدد مرد ،امری پذیرفتنی به نظر میرسد ،اما آیا این ضرر تحت قاعدهی
«الضرر» قرار میگیرد؟
ضرر از نظر لغوی ،به معنای نقص ،ضیق و سوء حال است (فراهیدی7 ،7،1410 ،؛ ابن األثیر ،بیتا،
81،3؛ طریحی16 ،1416 ،؛ زبیدی 123 ،7 ،1414 ،و .)122
در نگاه اول از منابع اصولی و قواعد فقهی به خصوص با توجه به تطبیقهای قاعده -چنین استفاده
میشود که این قاعده فقط ضررهای مالی یا جانی را در بر میگیرد .مثالً برای تطبیق قاعده به سرازیر
شدن سیل به طر منزل دیگری که باعث متضرر شدن وی میشود(اما خمینی ،)127،3 ،1382 ،حفر
چاه در منزل که سبب ضرر دیدن همسایه میشود(خویی )532 ،3،1419 ،و إضرار بر جان دیگری به کمتر
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از قتل (فیروزآبادی )324 ،4 ،1400 ،مثال زدهاند .بنابراین این سؤال ایجاد میشود که آیا میتوان ضررهای
معنوی یا عِرضی و آبرویی را نیز با این قاعده منتفی دانست؟
بسیاری از اندیشمندان تصریح نمودهاند که «ضرر» ،در مقابل نفع است و منظور از آن هر نقصی است
که بر نفس ،مال یا آبرو وارد شود(حکیم376،2 ،1408 ،؛ آخوند خراسانی381 ،1409 ،؛ مروج،6 ،1415 ،
500؛ صدر )138 ،1420 ،حدیث «ال ضرر» در قضیهی سمره این مسأله را تأیید میکند؛ زیرا در این
حدیث ،مالى از شخص انصارى تلف نشده بود ،بلکه ضررى که بر وى وارد آمده بود ،یک نوع ضرر عِرضى
یا معنوى بود که قابل جبران با مال نبود .چنانکه اگر سمره مبلغى را به ازاء چنین ضررى به انصارى
مىپرداخت ،جبران خسارت نمىشد(مرعشی شوشتری.)171 ،2 ،1427 ،
شهید صدر ،نقص در عِر

را با عنوان گستردهتر «کرامت و اعتبار» ،تعبیر می نماید ،چراکه معتقد

است :حیثیات مرتبط با انسان یا حقیقتاً به نفس و وجود باز میگردد یا مربوط به مال میباشد یا مانند جاه و
آبرو و کرامت ،اعتباری است(صدر.)138 ،1420 ،
در مقابل بنا به گفته ایشان ،برخی معتقدند ،نقص در عِر  ،ضرر نیست .با این ادعا که از نظر عرفی
بر این مورد ضرر صدق نمی کند؛ زیرا ،مثالً اگر به کسی دشنا داده شود یا به گونهای غیر مشروع به
محار او نظر شود ،عر

نمیگوید که به او ضرر رسانده شد .همان طور که به صر

ثناگویی برای

شخصی ،گفته نمیشود که به او نفع رسانده شد .به همین جهت مفهو ضرر در کلمات بعضی از علما به
خصوصِ نقص در نفس و مال تخصیص داده شده است.
شهید صدر معتقد است ،موارد نا برده شده در ما نحن فیه داخل نیست و باید میان هتک کرامت و
عد ترتب اثر بر آن تفاوت گذاشت .با این توضیح که گاهی مال شخص ناقص میشود؛ مثالً بعضی از
کتابهایش را تلف میکنند .این مورد بیتردید ضرر است ولی گاهی حرمت مالکیت آن مال را حفظ
نکرده ،کتابهای او را بدون اذن ،مطالعه میکنند در اینجا ضرر بر مالک صدق نمیکند .تطبیق این نکته
بر کرامت و عِر

هم ممکن است .گاهی اوقات کرامت و آبروی انسانی در اثر انجا عملی از بین میرود

و منجر به تنقیص شأن این انسان و اعتبار و آبروی او در اجتماع میشود .این مورد ،بیاشکال ضرر است،
بلکه در مواردی ،بزرگتر از ضررهای مالی است ولی گاهی تصور میشود که بر این کرامت و اعتبار ،اثری
بار نمیشود از این رو به محار او نظر میکند ،چنانکه سمره نسبت به صحابی این کار را انجا داد،
بنابراین نقص به شمار نمیرود.
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به اعتقاد وی مفهو ضرر توسعهی بیشتری دارد؛ به گونهای که گاهی نقص در این عناوین به چیز
دیگری تبدیل میشود به گونهای که بدون ایجاد نقص در نفس ،مال و عِر « ،ضرر» ،صدق میکند؛
مثالً اگر کارگری برای کار به یک شرکت تجاری برود و شخصی مثل سمره از صاحب شرکت عد
بهکارگرفتن او را درخواست کند ،این فعل ضرر زیادی بر کارگر وارد میکند در حالی که نقصی در نفس،
مال یا آبروی وی حاصل نشده است .در اینجا «نقص» به «صدور عمل خارجی از طر شخصی که باعث
میشود انسان در شرایط ناخوشایندی (مکروه) قرار بگیرد» تبدیل شده است .شاید منظور برخی از لغویان
که «ضرر» را به معنای «فعلی که در مکروه قرار میدهد» ،دانستهاند ،همین باشد .بنابر این مبنا ،در این
مسأله ،ضرر ،صدق میکند؛ اگرچه که عامل از ناحیهی این عناوین در نقص قرار نگرفته است .ممکن است
گفته شود این مورد هم از باب عو

کردن نقص به چیز دیگر نیست ،بلکه در حق این انسان ،نقص تلقی

میشود؛ زیرا هر انسانی ،استحقاق مرتبهای از استقرار ،طمأنینه و حریت در تصر و انتقال را دارد .این حق
ثابت هر انسانی به حسب ارتکاز عقالیی است و این گونه از ضرر به قرینهی مورد یعنی قصهی سمره
مشمول قاعده است.
البته عدهای از فقها معتقدند در قضیهی سمره ،ضرر آبرویی مطرح بود به این اعتبار که هتک عِر
ک رده بود .اما با توضیحی که قبالً داده شد در اینجا فقط بر کرامت ترتیب اثر داده نشده است نه اینکه
هتکی صورت گرفته باشد .عد ترتیب اثر ،ضرر نیست و تنها هتک کرامت ضرر به شمار میرود ،بنابراین
ضرری که حقیقتاً بر یکی از عناوین سهگانه منطبق شود یافت نمیشود .فعل سمره سبب ایجاد ضیق و
سختی بر صحابی شده بود؛ چون سمره اصرار داشت که بدون اذن انصاری وارد خانهی او شود .این عمل،
صاحب نخلستان را در مکروه و ضیق قرار میداد که به حسب ارتکاز عقالیی به نقصی در حق وی
بازمیگردد؛ زیرا از جملهی حقوق انسان این است که قادر به حفظ کرامت و شؤون خانوادهی خود به نحو
کامل باشد و سلب این حق ،گونهای نقص به شمار میرود .بنابراین ضرر در روایت بر چنین موردی تطبیق
می کند .خالصه اینکه این توسعه در مفهو ضرر ،عالوه بر اینکه ارتکاز عرفی آن را مساعدت میکند،
قرینهای از خود روایت دارد به گونهای که تطبیق جز با لحاظ این توسعه ممکن نمیشود (صدر،1420 ،
.)138-140
با این توضیح میتوان ضرر وارد بر همسر اول را در صورت ازدواج مجدد مرد ،از معانی مورد بحث در
قاعدة «ال ضرر» دانست .به این ترتیب که یا آن را سبب نوعی نقص در عِر

و آبروی وی تلقی نمود یا
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اینکه بر اساس معنای «فعلی که در مکروه قرار میدهد» ،سختی و تنگنایی که زن در آن قرار میگیرد را
گونهای از «در مکروه قرار گرفتن» دانست.
به این ترتیب ضرر وارد بر زن ،از جمله ضررهای مشمول قاعده است ،اما هنوز نمیتوان بر اساس این
قاعده ،حرمت تکلیفی 1چنین ازدواجی را اثبات کرد بلکه باید قبل از آن دو نکتهی دیگر را روشن نمود .با
این توضیح که گاهی در حکمت تشریع تعدد زوجات به وجود زنانی اشاره میشود که شرایط ازدواج به
عنوان همسراول را ندارند و نمیتوان گفت که این زنان باید برای همیشه بیوه بمانند یا گفته میشود برخی
از مردان با اینکه همسر دارند ،اما با وجود وی قادر به رفع نیازهای جنسی ،عاطفی یا سایر نیازهای خود
نمی باشند و تنها راه ،ازدواج مجدد است .براین اساس باید به دو پرسش پاسخ داد :جایگاه ضرری که بر این
زنان وارد میشود ،در حدیث «الضرر» کجاست؟ ضرری که بر مردان در صورت عد اذن به ازدواج مجدد
حاصل میشود ،چه میشود؟
 -2-3ضرر بر زنان داوطلب برای ازدواج با مردان همسردار
ممکن است گفته شود برخی از زنان به این ازدواج نیاز دارند مانند زنانی که همسراول خود را از دست
دادهاند یا به هر دلیل دیگری امید به ازدواج به عنوان همسراول را ندارند .اگر مردان همسردار با این افراد
ازدواج نکنند بر آنان ضرر وارد میشود .در پاسخ باید گفت بر عد ازدواج با چنین زنانی ،اضرار صدق
نمیکند بلکه از باب دفع ضرر از آنان است که با این قاعده ثابت نمیشود« .آنچه بر اساس این قاعده
ممنوع شده ،اضرار ب ر مرد است اعم از اینکه مباشرتاً یا تسبیباً صورت پذیرد ،اما حدیث در مورد رفع ضرار
یا دفع آن از مرد سکوت کرده است» (اما خمینی)127 ،3 ،1382 ،
 .1درباره قاعده «الضرر» دیدگاههای متعددی بر اساس دو برداشت متفاوت از «ال» شکل گرفته است :در برداشت اول« :ال» مفید نفی است.
در دیدگاه فاضل تونی حدیث الضرر می گوید :ضرر غیر متدارك وجود ندارد و متضمن حکم وضعی ضمان است( .فاضل تونی  )194: 1415در
دیدگاه شیخ انصاری( )305 ،3 ،1382و محقق نایینی ( 396 ،3 ،1373و )397این حدیث میگوید :در شرع ،حکم ضرری وجود ندارد .در
برداشت دو « :ال» مفید نهی است .شیخ انصاری این نهی را مفید تحریم مولوی و ارشادی میداند و از آن افزون بر حکم تکلیفی ،حکم
وضعی فساد را نیز برداشت میکند( .انصاری )639 ،2 ،1382 ،اما خمینی که «ال» را مفید نهی دانسته ،از آن حکم سلطانی برداشت نموده
است .به این معنا که پیامبر (صلی اهلل علیه وآله) به دلیل ریاست عامه ،حق امر و نهی مستقل دارد .نهی او مفید تحریم قانونی است و تحریم
الهی مستقیم نیست اما اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) به دلیل «أَطیعنوا اللَّهَ وَ أَطیعنوا الرَّسنول» (نساء )59 ،بر مرد واجب
است (خمینی )105-117 ،1414 ،محقق سیستانی نیز «ال»ی در «الضرار» را به معنای نهی دانسته و آن را مفید دو تشریع قلمداد کرده است
که یکی از آن دو ،حکم به تحریم تکلیفی مولوی است (سیستانی ،بیتا.)133-135 ،
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 -3-3ضرر بر مرد در صورت عدم ازدواج مجدد
ممکن است گفته شود ،برخی از مردان به دالیل مختلف ،مانند :پیرشدن ،یائسهشدن یا مریضی همسر
اول و  ...نیاز به انتخاب همسر دو دارند .اگر آنان ازدواج مجدد نکنند ،خودشان متضرر میشوند .در پاسخ
باید گفت :در صورتی که پذیرفته شود مرد با عد ازدواج مجدد متضرر میشود ،باید این مسأله را در ذیل
تعار

دو ضرر بررسی نمود .یکی از موارد تعار

شرعی است .به طور مثال ،اگر فر

دو ضرر ،تردد ضرر بین دو شخص از جهت حکم

کنیم که مالک با عد حفر چاه در منزلش و همسایهی او با حفر چاه

متضرر میشود ،جواز شرعی حفر چاه ،حکمی است که از آن ضرر نسبت به همسایه ایجاد میشود همان
طور که حرمت حفر چاه ،حکم ضرری نسبت به مالک است و معلو است که ناگزیر یکی از این دو حکم
در شریعت مقدس جعل شده است و اکنون سخن در تعیین آن است .در این مسأله دیدگاههای متعددی
وجود دارد.
 -1-3-3دیدگاههای موجود در مسأله
دیدگاه اول :مراعات ضرر بیشتر
برخی از علما معتقدند :واجب نیست انسان متحمل ضرر شود تا مبادا دیگری متضرر شود ،هرچند که
ضرر دیگری اقوی و اهم باشد و در دلیل این حکم آمده است :نفی ضرر به جهت منّت بر عباد است و اگر
از انسان خواسته شود که برای دفع ضرر دیگری هرچند بیشتر باشد ،متحمل ضرر شود ،دیگر منّتی نخواهد
بود .البته خیلی زود از این حکم دست برداشته ،میگویند :میتوان گفت اگرچه نفی ضرر برای منّت است
اما این منّت به لحاظ نوع امت در نظر گرفته شده است .به این ترتیب ،اختیار ضرر کمتر به لحاظ نوع ،منّت
خواهد بود .برای توضیح این مطلب میتوان گفت :مجموع امت در نظر شارع به منزلهی شخص واحد است
یا اینکه مالک و همسایه در مثال مزبور به منزلهی دو شخص هستند و شارع به منزلهی شخص سومی
است که میان آنان قضاوت میکند و ضرر کمتر را انتخاب نموده ،مراعات ضرر بیشتر را میکند (آخوند
خراسانی.)383 ،1409 ،
برخی ،در این موارد قائل به تعار

نبوده ،مسأله را از باب تزاحم میدانند و معتقدند ،چون دوران امر

بین دو ضرر ،اعم از اینکه دو ضررِ شخص واحد باشد ،یا ضرر دو شخص که دیگری میان آنان قضاوت
می کند یا ضرر بین خودش و دیگری باشد ،از باب تزاحم است ،واجب است که در آن اقل الضررین انتخاب
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شده ،مراعات مهمتر و قویتر بشود و در صورت تساوی ،تخییر عقلی صورت پذیرد (فیروزآبادی،4 ،1400 ،
.)326
دیدگاه دوم :مراعات ضرر غیر مالك
محقق نائینی این دو ضرر را همعر

نمیداند .وی معتقد است متضرر شدن همسایه ،در صورت

تصر مالک است که با حدیث «الضرر» حرا شده است ،اما متضرر شدن مالک از حرا شدن تصر وی
به وسیلهی این حدیث نشأت میگیرد .به عبارت دیگر ،ضرر همسایه مشمول حدیث «الضرر» میشود ،اما
ضرر مالک که در طول آن است یعنی ضرری که ناشی از نفی ضرر است ،ضرورتاً مشمول حدیث نمیشود
(خوئی.)533 ،3 ،1419 ،
دیدگاه سوم :تفصیل میان صور مختلف
برخی تصر مالک را در ملک خود به گونهای که باعث متضررشدن همسایه شود به چند شکل تصور
نمودهاند:
اول :متصر با تصر خود فقط قصد اضرار دارد بدون اینکه نفعی برای او وجود داشته باشد یا اگر آن
عمل را ترك کند ،ضرری برایش ایجاد شود.
دو  :در همان فر

قبلی ،انگیزهی تصر  ،چیز بیهوده یا صر تمایالت و شهوات نفسانی باشد

بدون اینکه انگیزهی ضرر زدن وجود داشته باشد.
سو  :در ترك تصر  ،از دست رفتن منفعتی نسبت به مالک ،به وجود آید.
چهار  :در ترك تصر  ،ضرری متوجه او شود.
در دو صورت اول هیچ اشکالی نیست که تصر

حرا است .در مورد دو قسم دیگر مشهور بین

اصحاب آن گونه که به شیخ انصاری نسبت داده شده است ،جواز تصر و عد ضمان است و در وجه آن
گفته اند :اینکه دلیل نفی ضرر شامل هر یک از جواز و حرمت تصر  ،بشود ،غیر معقول است و ترجیح یکی
بر دیگری هم معقول نیست بنابراین حدیث شامل این مقا نمیشود و باید برای جواز تصر و عد ضمان
به اصل برائت مراجعه نمود(خوئی.)533،3 ،1419 ،
اما خمینی (رحمه اهلل) صور را به شش مورد رسانده ،تعار
کشیده است:

دو ضرر یا ضرر و حرج را نیز به تصویر
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«اول :امر ،دائر بین دو ضرر باشد .به این ترتیب که از تصر مالک در ملکش ،ضرر بر غیر و از ترك
تصر  ،بر خودش ضرر وارد شود.
دو  :همسایه از تصر او ضرر ببیند و از ترك تصر  ،بر خودش حرج الز بیاید.
سو  :همسایه از تصر در حرج واقع شود و بر مالک از ترك تصر  ،ضرر وارد شود.
چهار  :در تصر او برای همسایه ضرر یا حرج باشد و در ترك آن برای خودش ،فقدان منفعت باشد.
پنجم :در تصر او برای همسایه ضرر یا حرج باشد ،اما در ترك تصر  ،ضرر ،حرج یا فقدان منفعت
نباشد .تصر او لغو باشد و به جهت ضرر یا حرج وارد کردن بر همسایه نباشد.
ششم :امر ،بین دو حرج ،دائر باشد .اگر تصر کند همسایه در حرج واقع میشود و اگر تصر نکند
خودش در حرج واقع میشود.
در مواردی که ترك تصر  ،مستلز وقوع مالک در ضرر یا حرج باشد ،تصر جایز است؛ زیرا نهی از
اضرار به غیر از این مورد منصر است؛ چراکه حرمت اضرار به دیگری ،غیر از تحمل ضرر و مشقت از
جانب اوست و آنچه حرا است همان مورد اول است ،اما تحمل ضرر یا حرج ،به جهت دفع ضرر از همسایه
واجب نیست .همچنین اگر ترك تصر باعث فقدان منفعت بسیار با ارزشی شود ،همین حکم را خواهد
داشت ،اما در غیر این صورتها ،تصر برای او جایز نیست؛ زیرا این مورد حقیقتاً اضرار به شمار میرود»
(.)129 ،3 ،1382
 -2-3-3تطبیق دیدگاهها بر مسأله
طبق دیدگاه اول که مراعات ضرر بیشتر میشود ،اگر با دید منصفانه نگریسته شود ،باید جانب ضرر
همسر اول مراعات شود؛ زیرا ضررِ وارد بر همسر اول و فرزندان بسیار بیشتر از ضرری است که بر مرد ،به
دلیل ازدواج نکردن وارد میشود .حتی میتوان معتقد شد که مرد ،از عد ازدواج مجدد در موارد معمول و
متعار اصالً ضرری نمی بیند ،حداکثر ممکن است منفعتی را از دست بدهد که در تعار

یا تزاحم با ضرر،

قابل اعتنا نیست .با همهی این احوال باید در هر مصداق خارجی ،کمیت و کیفیت ضرر سنجیده شود .طبق
دیدگاه دو  ،باید گفت در مسألهی مورد بحث ،ضرری که مشمول حدیث «الضرر» میشود ،ضرر متوجه
همسر اول است و اگر تصور شود برای مرد ضرری ایجاد میشود در طول این ضرر بوده ،مشمول حدیث
نخواهد شد.
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دیدگاه سو  ،به دلیل مطرح نمودن تفصیل و به تصویرکشیدن فر های مختلف از دقت باالتری
برخوردار است و به این جهت قابل اعتمادتر به نظر میرسد .مسألهی مورد بحث هم چندان بسیط نیست
تا اینکه تنها با یک فر

تطبیق شود ،بلکه چندین فر

آن ،در اینجا تطبیق میکند .به این ترتیب که:

ممکن است یک مرد ،به هر دلیلی که مربوط به روحیات خود او میشود یا عوامل خانوادگی که تجربه
نموده یا هر دلیل دیگری ،با ازدواج خود فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا اینکه انگیزهی
ازدواجش ،فقط تمایالت و شهوات نفسانی باشد و هیچ گونه قصد آسیب زدن یا اذیتکردن نداشته باشد.
این موارد به وفور در جامعه مشاهده میشود.
ممکن است مورد اول زیاد نباشد ،در این صور میتوان ازدواج دو را بر اساس این قاعده ،حرا
دانست.
اینکه عد ازدواج باعث از دست رفتن منفعتی شود یا ضرری را متوجه او کند ،مصادیق نادری در
جامعه دارد؛ مانند اینکه همسر اول قادر به تولید نسل نباشد و مرد تمایل زیادی به داشتن فرزند داشته
باشد ،در این صورت اگر همسر اول با ازدواج مجدد مرد موافقت ننماید ،نیازی به اذن او نیست.
مصادیقی که عد ازدواج مجدد باعث وارد آمدن حرج به مرد شود ،اندك است .در این موارد نیاز به
اذن همسر اول منتفی خواهد بود.
حاصل بررسی قاعدهی «الضرر» این است که در برخی موارد ،مانند جایی که مرد با ازدواج مجدد،
فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا اینکه انگیزهی ازدواجش ،فقط تمایالت و شهوات نفسانی
باشد ،بیتردید چنین ازدواجی حرا است ،اما در مواردی مانند اینکه عد ازدواج ،باعث از دست رفتن
منفعتی از دست مرد شود یا ضرری را متوجه او کند ،اذن و رضایت همسر اول الز نیست.1
 -4نتیجهگیری
 -1معنای معرو در آیة «عَاشرُِوهننَّ بِالْمَعْرُو ِ» عبارت است از «هر آنچه نزد شرع ،عقل و عر ،
پسندیده به شمار رود» و منظور از عر  ،عر هر دوره و زمان خاص است .با توجه به این معنا در زمان و
مکان کنونی ما ،برخی از ازدواجهای مجدد ،نوعی معاشرت سوء با زوجه تلقی میشود .اما استفاده وجوب از
 .1در مواردی که ازدواج مجدد ،منوط به رضایت همسر اول بشود ،حکم وضعی آن با چند احتمال که در کتب فقهی در مسأله «ازدواج با
کنیز بدون اذن همسر آزاد و ازدواج با خواهرزاده یا برادر زاده بدون اذن عمه یا خاله» مطرح شده است ،روبهرو میشود.
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صیغهی «عَاشرُِوهننَّ» ممکن نیست .در شرایطی که اذن و رضایت همسر اول در ازدواج مجدد ،امر
پسندیدهای به شمار رود ،میتوان بر اساس آیهی مذکور ،استحباب آنها را اثبات نمود.
 -2حکم ازدواج مجدد در ذیل قاعدهی «الضرر» قابل بررسی است .ضرری که بر همسر اول وارد
میشود یا سبب نوعی نقص در عِر

و آبروی وی تلقی میشود یا میتوان بر اساس معنای «فعلی که در

مکروه قرار میدهد» ،سختی و تنگنایی که زن در آن قرار میگیرد را گونهای از «ضرر» دانست.
 -3در مواردی ،مانند جایی که مرد با ازدواج مجدد ،فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا
اینکه انگیزهی ازدواجش ،فقط تمایالت و شهوات نفسانی باشد ،بی تردید چنین ازدواجی حرا است ،اما در
مواردی مانند اینکه عد ازدواج باعث از دست رفتن منفعتی از دست مرد شود یا ضرری را متوجه او کند،
اذن و رضایت همسر اول الز نیست.
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 .16حکیم ،سید محسن ،)1416( ،مستمسک العروه الوثقى .مؤسسه دار التفسیر ،قم.
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 .17حلّى ،ابن ادریس ،)1410( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،دفتر انتشارات ،قم.
 .18خسروانى ،علىرضا ،)1390( ،تفسیر خسروى ،تحقیق :محمد باقر بهبودى ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .19خویى ،سید ابو القاسم ،)1419( ،دراسات فی علم األصول ،مؤسسه دائره المعار فقه اسالمى ،بیجا.
 .20زبیدى ،سید محمد مرتضى ،)1414( ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،
بیروت.
 .21سبزوارى نجفى ،محمد ،)1419( ،إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن ،دار التعار للمطبوعات ،بیروت.
 .22سند بحرانى ،محمد ،)1429( ،سند العروه الوثقى  -کتاب النکاح ،مکتبه فدك ،قم.
 .23شریف الهیجى ،محمد ،)1373( ،تفسیر شریف الهیجى .تحقیق :میر جالل الدین حسینى ،دفتر نشر داد،
تهران.
 .24شبر ،سید عبد اهلل ،)1407( ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،مکتبه األلفین ،کویت.
 .25شبر ،سید عبداهلل ،)1412( ،تفسیر القرآن الکریم ،دار البالغه للطباعه و النشر ،بیروت.
 .26شبیرى زنجانى ،سید موسى ،)1419( ،کتاب نکاح ،مؤسسه پژوهشى راىپرداز ،قم.
 .27شهید ثانى ،زینالدین ،)1410( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (محشّى -کالنتر) ،کتابفروشى داورى،
قم.
 .28شهید ثانى ،زین الدین ،)1413( ،مسالک األفها إلى تنقیح شرائع اإلسال  ،مؤسسه المعار اإلسالمیه ،قم.
 .29صانعی ،یوسف ،)1386( ،استفتائات قضایی حقوق مدنی مطابق با فتاوای آقای صانعی ،انتشارات پرتو
خورشید ،بیجا.
 .30صدر ،سید محمد باقر ،)1420( ،قاعدهی ال ضرر و ال ضرار ،دار الصادقین للطباعه و النشر ،قم.
 .31طباطبایى ،سید محمد حسین ،)1417( ،المیزان فى تفسیر القرآن ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم.
 .32طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم ،)1409( ،العروه الوثقى ،مؤسسه األعلمی للمطبوعات ،بیروت.
 .33طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم ،)1428( ،العروه الوثقى مع التعلیقات (شارح :اما خمینی ،خوئی،
گلپایگانی ،مکار شیرازی) ،انتشارات مدرسه اما على بن ابى طالب علیه السال  ،قم.
 .34طبرسى ،فضل بن حسن ،)1372( ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران.
 .35طبرسی ،فضل بن حسن ،)1377( ،تفسیر جوامع الجامع ،انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم،
تهران.
 .36طبرسى ،فضل بن حسن ،)1412( ،مکار األخالق ،بینا ،قم.
 .37طبرى کیا هراسى ،ابوالحسن .)1405( ،احکا القرآن ،تحقیق :موسى محمدعلى و عزت عبد عطیه ،دارلکتب
العلمیه ،بیروت.
 .38طریحى ،فخر الدین ،)1416( ،مجمع البحرین ،کتابفروشى مرتضوی ،تهران.
 .39طوسى ،محمد بن حسن ،)1407( ،الخال  ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم.
 .40طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،التبیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیرعاملى ،دار احیاء التراث العربى،
بیروت.
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 .41طیب ،سید عبد الحسین ،)1378( ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات اسال  ،تهران.
 .42فاضل لنکرانى ،محمد ،)1421( ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – النکاح ،مرکز فقهى ائمه اطهار
علیهمالسال  ،قم.
 .43فراهیدى ،خلیل بن احمد ،)1410( ،کتاب العین ،نشر هجرت ،قم.
 .44فیروزآبادى ،مرتضی ،)1400( ،عنایه األصول ،انتشارات فیروزآبادى ،قم.
 .45فیض کاشانى ،مالمحسن ،)1418( ،األصفى فی تفسیرالقرآن ،تحقیق :محمدحسین درایتى و محمدرضا
نعمتى ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى ،قم.
 .46فیض کاشانی ،مال محسن ،)1415( ،تفسیر الصافی .تحقیق :حسین اعلمى ،انتشارات الصدر ،تهران.
 .47قاسمى ،محمد جمال الدین ،)1418( ،محاسن التاویل ،تحقیق :محمد باسل عیون السود ،دار الکتب العلمیه،
بیروت.
 .48قرشى ،سید على اکبر ،)1377( ،تفسیر احسن الحدیث ،بنیاد بعثت ،تهران.
 .49قمى ،على بن ابراهیم ( .)1367تفسیر قمى ،تحقیق :سید طیب موسوى جزایرى ،دار الکتاب ،قم.
 .50کاشانى ،مال فتح اهلل ،)1423( ،زبده التفاسیر ،بنیاد معار اسالمى ،قم.
 .51گلپایگانى ،محمد رضا ،)1410( ،افاضه العوائد ،دار القرآن کریم ،بیجا.
 .52گنابادى ،سلطان محمد ،)1408( ،تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 .53محقق حلّى ،نجم الدین ،)1418( ،المختصر النافع فی فقه اإلمامیه ،مؤسسه المطبوعات الدینیه ،قم.
 .54مدرسى ،سید محمد تقى ،)1419( ،من هدى القرآن ،دار محبى الحسین ،تهران.
 .55مروج ،سید محمد جعفر ،)1415( ،منتهى الدرایه ،انتشارات دار الکتاب جزایرى ،تهران.
 .56مرعشى شوشترى ،سید محمد حسن ،)1427( ،دیدگاههاى نو در حقوق ،نشر میزان ،تهران.
 .57مصطفوى ،حسن ،)1380( ،تفسیر روشن ،مرکز نشر کتاب ،تهران.
 .58مظفر ،محمدرضا( ،بیتا) ،اصول الفقه ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،لبنان.
 .59مکار شیرازی ،ناصر ،)1421( ،األمثل فى تفسیر کتاباهلل المنزل ،مدرسه اما على بن ابى طالب ،قم.
 .60موسوى سبزوارى ،سید عبداالعلى ،)1409( ،مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،مؤسسه اهل بیت ،بیروت.
 .61موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،)1414( ،بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار اما
خمینی ،بیجا.
 .62موسوی خمینى ،سید روح اهلل ،)1382( ،تهذیب األصول ،انتشارات اسماعیلیان ،قم.
 .63حر عاملى ،محمد بن حسن ،)1409( ،تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه ،مؤسسه آل البیت
علیهم السال  ،قم.
 .64نائینى ،محمد حسین ،)1417( ،فوائد األصول ،دفتر انتشارات اسالمى.
 .65نائینی ،محمد حسین ،)1373( ،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،المکتبه المحمدیه ،تهران.
 .66نجفى ،محمد حسن( ،بیتا) ،جواهر الکال فی شرح شرائع اإلسال  ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.

