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ّ
مبانی فقهی جرمانگاری تخلف از شروط
ّ
1
تعدد زوجات
بتولسلحشور
عباسعلیسلطانی
2

3

چکیده

ّ
تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن ،همواره از مباحث چالشبرانگیز در حقوق خانواده،
بوده اســت .جرمانگاری مســئله مزبــور ،در فرض عــدم رعایت برخی از شــروط قانونی
توســط زوج ،در قانون حمایت از خانوادهّ ،
مصوب سال  1391پذیرفته و تثبیت گردید .این
جرمانگاری با برخی تشکیکها ،از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات
بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد .این پژوهش ،در پی آن است که پشتوانههای
فقهی و شرعی ِاعمال چنین کیفرهایی را بررسی نماید .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
ِ
جرمانگاری موارد مزبور ،در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بال اشکال و بلکه ضروری
مخالفت جرمانگاری آن با موازین شــرع،
بوده و مطابق با موازین فقهی اســت؛ پس نظریۀ
ِ
مردود و ناپذیرفتنیست.
ّ
کلیــد واژهها :تعدد زوجات ،شروط قانونی ،موازین شرعی ،مشروعیت جرمانگاری،

مطابقت قانون و شرع.

 .1تاریخ دریافت 1396/4/27:تاریخ پذیرش1396/10/6:
 .2دانشــجوی دکتــری فقــه و مبانــی حقوق اســامی دانشــگاه فردوســی مشــهد( ،نویســندۀ مســئول)؛ رایانامه:
batoul.salahshour@mail.um.ac.ir
 .3دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ،رایانامهsoltani@um.ac.ir :
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هرچنــد به دلیل اتخاذ رویکرد مداخلۀ حداقلی در حــوزۀ خانواده و اینکه باید
ّ
ضمانت اجرای کیفری بهعنوان آخرین راهحل در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد،
احکام خانواده کمتر مشــمول مداخل ه حقوق کیفری قرار میگیرند؛ ولی قانونگذار
ّ
در قانون حمایت از خانوادهّ ،
مصوب  1391با عنایت به پیامدهای غیر قابلانکار تعدد
ِ
زوجات و آثار و تبعات سوء فردی و اجتماعی ناشی از ازدواجهای متعددی که بدون
رعایت شرایطصورت میپذیرد و با توجه به اصل  10قانون اساسی ،بهطور غیرمستقیم
و ضمنی بهشــرحی که در ادامه خواهد آمد ،ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از
شرایط تعدد زوجات در نظر گرفته است.
اینکه چنین جرمانگاری از چه پشتوانۀ شرعی برخوردار است و مبانی جواز و بلکه
لزوم آن کدام اســت ،اهتمام جســتار حاضر را شکل داده و در ادامه مورد بحث قرار
خواهد گرفت .در ابتدای نوشتار مناسب است ،سیر تحوالتی که در زمینۀ قانونگذاری
و جرمانگاری مســئلۀ مزبور در قوانین موضوعه وجود داشته بهصورت مختصر مورد
اشاره قرار گیرد تا دورنمایی کلی از آن وجود داشته باشد.
ّ
-2سیرتحوالتتقنینیدرخصوصضمانتاجرایتخلفازشروطتعددزوجات

ّ
قانون ّ
تعدد زوجاتّ ،
مقررۀ خاصی نداشت
مصوب  1310راجع به ازدواج در مورد
ّ
و تنهــا برای حمایت از حقوق همســران دیگر ،مردان را مکلــف میکرد تا در موقع
ازدواج ،زن و عاقد را از وجود همسر اول مطلع کنند .قانون مدنی ّ
مصوب  1313نیز،
ّ
بهصراحت به موضوع تعدد زوجات و شرایط آن اشار ه نکرده است؛ ولی برخی از مواد
آن ،از جمله ماده  901 ،900و  942دربارۀ نحو ۀ تقسیم ارث میان زوجات متعدد و نیز
ماده  1048در مورد ممنوعیت جمع بین دو خواهر ،ب ه صورت ضمنی بر جواز ازدواج
مرد با بیش از یک زن داللت دارند.
قانون حمایــت از خانواده در ســال  ،۱۳۴۶مردان
بنابرایــن ،تا پیــش از تصویب ِ
میتوانســتند بدون هیچ شرطی ،چهار همسر دائمی و تعداد نامحدودی همسر موقت
اختیار کنند؛ اما در قانون حمایت از خانواده مصوب  ،1346شــرط اجرای عدالت و

احراز آن از سوی دادگاه برای جواز تعدد زوجات تعیین شد؛ چنانکه در ماده  14این
قانون ّ
مقرر شد؛ «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن ،همسر دیگری اختیار نماید ،باید از
دادگاه تحصیل اجازه كند .دادگاه وقتی اجازه اختیار همســر تازه را خواهد داد كه با
انجــام اقدامات ضروری و در صــورت امكان تحقیق از زن فعلی ،توانایی مالی مرد و
قدرت او را به اجرای عدالت احراز كرده باشــد .هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از
دادگاه مبادرت به ازدواج نماید ،به مجازات مقرر در ماده  5قانون ازدواج ّ
مصوب 1310
 1316محكوم خواهد شد».قانــون حمایــت از خانــوادهّ ،
مصوب  1353ضمــن حفظ قانون قبلی ،شــرایط
سختتری برای تعدد زوجات ایجاد کرد .مطابق مادۀ  16این قانون« :مرد نمیتواند با
داشتن زن ،همسر دوم اختیار کند ،مگر در موارد زیر۱ :رضایت همسر اول -2.عدم
قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی -3 .عدم تمکین زن از شوهر -4 .ابتالی
زن بــه جنون یا امراض صعبالعالج ،موضوع بندهای  ۵و  ۶ماده  - 5.۸محکومیت
زن وفق بند  ۸ماده  -6 .۸ابتالی زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند  ۹ماده  -7 .۸ترک
غائب مفقوداألثر شدن زن برابر
زندگی خانوادگی از طرف زن -8 .عقیم بودن زنِ -9 .
بند  ۱۴ماده .»۸
همچنین قانونگذار در ماده  17مقررداشــت« :متقاضی باید تقاضانامهای در دو
نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دالیل تقاضای خود را در آن قید نماید .یک نسخه از
تقاضانامه ،ضمن تعیین وقت رســیدگی به همسر او ابالغ خواهد شد .دادگاه با انجام
اقدامــات ضروری و در صــورت امکان ،تحقیق از زنفعلی و احراز توانایی مالی مرد
همسر جدید خواهد داد .به
اختیار
و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده  ،۱۶اجازه
ِ
ِ
هرحال در تمام موارد یادشــده ،این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد،
میتواند تقاضای گواهی عدم امکان ســازش از دادگاه بنماید .هرگاه مردی با داشتن
همسر ،بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بهازدواج نماید ،به حبس جنحهای از
شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج
و زن جدید که عالم به ازدواج ســابق مرد باشــند ،نیز مقرر است .درصورت گذشت
همســر اولی ،تعقیب کیفری یا اجرای مجازات ،فقط درباره مرد و ز ن جدید موقوف
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خواهد شد».
مــاده  17قانون جدید ،عــاوه بر مردی که بدون تحصیل اجــاز ه ازدواج مجدد
نموده ،عاقد و سردفتر و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند ،مجرم شناخته
و برای هریک ششماه تا یکسال حبس جنحهای تعیین کرده و نیز در این ماده ،جرم
همسر اول دانسته بود .فلسف ه این حکم این
مرد و زن جدید را قابلگذشــت بهوسیل ه
ِ
ّ
بود که در نظر قانونگذار ،منع تعدد زوجات و مجازات آن بیشــتر برای رعایت حال
همسر اول بوده و از اینرو ،رضایت همسر اول مجوز ازدواج تلقی میشد؛ پس جنبه
خصوصی جرم ،بر جنب ه عمومی آن غالب بود و از این لحاظ ،باید تعقیب کیفری یا
اجرای مجازات درباره مرد و زن جدید با گذشــت همسر اول موقوف میشد؛ اما در
مورد عاقد و سردفتری که عالم به ازدواج سابق مرد بوده و در عینحال ،صیغ ه نکاح
را جاری یا آن را ثبت کرده بود ،جنب ه عمومی جرم قویتر بود و از اینرو ،جرم آنها
قابلگذشت نمیبود (صفایی و امامی.)110/1 ،1378 ،
ضمانت اجرای کیفری یادشــده در ماده  ،17بنابر نظری ه شماره
در ســال،1363
ِ
 1488شورای نگهبان در تاریخ  1363/5/9غیرشرعی تشخیص داده شد .بهموجب
ایــن رأی؛ «مجــازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررســمی مذکور در ماده 1
ّ
قانــون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده  17قانون حمایت خانواده شــرعی
نمیباشد» (مهرپور.)268 ،1371 ،
با نســخ این مجازات ،تنها ضمانت اجرای موجود ،امکان تقاضای صدور گواهی
عدم امکان سازش از سوی همسر اول و در نهایت امکان طالق برای او بود.
قانون حمایت از خانوادهّ ،
مصوب 1353همچنان الزماالجرا بود تا اینکه در سال
 ،۱۳۸۶الیحهای به پیشــنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت دولت تصویب و به مجلس
تقدیم شد .این الیحه در سال  1391به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
نکتهای که در مورد قانون جدید حمایت از خانواده قابل ذکر بوده و از امتیازات آن
محسوب میشود ،وضع دوبار ه ضمانتاجرای کیفری ،در خصوص تخلف از شرایط
تعدد زوجات اســت؛ با این توضیح که در ماده  56مقرر شــده« :هر سردفتر رسمی
کــه بدون اخذ گواهــی موضوع مواد ( )23و ( )31این قانون یــا بدون اخذ اجازهنامه

مذکور در ماده  1060قانون مدنی یا حکم صادر شــده در مورد تجویز ازدواج مجدد
یــا برخالف مقررات ماده  1041قانــون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حكم
دادگاه یا گواهی عدم امكان سازش یا گواهی موضوع ماده 40این قانون یا حكم تنفیذ
موجبات انحالل نكاح یا اعالم بطالن نكاح
راجع به احكام خارجی به ثبت هریك از
ِ
یا طالق مبادرت كند ،به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اســامی از
اشتغال به سردفتری محروم میشود» .بهموجب این ماده دفاتر رسمی نمیتوانند بدون
حکم جو ِاز ازدواج مجدد از ســوی دادگاه ،چنین ازدواجی را ثبت کنند و از
صدور ِ
ِ
طرف دیگر در ماده  49این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج میباشد .بهموجب این ماده؛
«چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طالق یا فسخ نکاح ،اقدام
یــا پس از رجوع تا یک مــاه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت
الزامی است از ثبت آن امتناع کند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی
درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود».
با وجود تحوالت صورت گرفته در قانون جدید حمایت از خانواده ،درباره مبانی
شرعی جرمانگاری مزبور ،ابهامات و تشکیکهای متعدد وجود دارد؛ و از آنجا که
مبانیفقهی ّ
ت مدنی ،جزایی ،مالی ،جرمانگاری تخلف از
ن و مقــررا 
ل چهارم قانون اساســی،کلی ه قوانی 
به تصریح اص 
ّ
شروط تعدد زوجات
ل بر اطال 
ن اص 
ی باشند و ای 
ن اسالم 
س موازی 
اقتصادی و ...باید براســا 
ق یا عمو م هم ه 103
ت دیگر حاک م است؛ پس با عنایت به ضرورت و
ن و مقررا 
ی و قوانی 
اصو ل قانو ن اساس 
اهمیت بحث ،در ادام ه مطلب به تبیین این موضوع پرداخته میشود که آیا بنابر اصول
و قواعد فقهی و در پرتو آموزههای شریعت اسالمی ،وضع مجازات کیفری در فرض
تخلف از شروط تعدد زوجات از قبیل شرط عدالت ،جایز است یا خیر؟
 -3مبانی فقهی جرمانگاری تخلف از شروط تعدد زوجات

ضمانت اجراهای کیفری در قوانین موضوعه ما چهار قسم هستند که عبارتاند از:
قصاص ،دیه ،حد و تعزیر (ماده  14قانون مجازات اسالمی) .از میان این مجازاتها،
قصاص و دیه ،با اینکه اثر اجتماعی و بازدارندگی خاص خودشان را دارند ،بیشتر جنبه
ٌ
مجنیعلیه یا اولیای دم میباشند
شخصی و خصوصی داشته و بستگی به درخواست

ً
(خویــی163/42 ،1422 ،و .)229در مقابــل ،حدود و تعزیــرات غالبا جنب ه عمومی
ّ
داشــته و برای حفظ نظم جامعه اعمال میشوند؛ هرچند در برخی موارد؛ مانند :حد
قذف ،جنب ه شخصی و خصوصی نیز لحاظ گردیده است؛ چنانکه با رضایت شاکی
خصوصی ســاقط میشــود (خویی .)318/41 ،1422 ،موارد اعمــال مجازاتهای
قصاص ،حدود و دیات در شرع تبیین شده و این مجازاتها جز در موارد مشخصشده
در شــرع قابلیت اجرا ندارند (ر.ک :شهید ثانی13/10 ،1410 ،و 105و )306-11/9؛
اما تعزیرات دامن ه گستردهای دارند؛ بهگونهای که با رعایت شرایط اجرای تعزیرات که
قابلیت اجرا در انواع معاصی و جرایم را دارا
در منابع فقهی مورد اشــاره قرارگرفتهاند،
ِ
ّ
هستند (خویی .)407 /41 ،1422 ،در ادامه مطلب ،به مبانی و ادله جرمانگاری تخلف
از شروط تعدد زوجات و وضع مجازات تعزیری برای آن پرداخته میشود.
 :1-3قاعدۀ «التعزیر فی کل معصیة»
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در فقه اســامی قاعدهای وجود دارد که میگویــد« :التعزیر فی کل معصیة»،
کــه فقها به طرق و عبارات گوناگونی آ ن را بیان نمودهاند (نجفی377/41 ،1404 ،؛
اردبیلی11/13 ،1403 ،؛ طباطبایی63 /16 ،1418 ،؛ عالمه حلی398 /5 ،1420 ،).
شیخ طوسی در مبسوط گفته است« :هر كس معصیتى مرتكب گردد كه حدى
براى آن معصیت تعیین نشده باشد تعزیر مىشود؛ مثل كسىكه مالى بهاندازه نصاب را
از محلى بدون حفاظ و یا مالى كمتر از حد نصاب را از مكانى با حفاظ سرقت كند؛
یا با زنى نامحرم ،بدون دخول وطى كند؛ یا او را ببوسد...در اینگونه موارد امام آن فرد
را تعزیر مىكند» (طوسی.)69/8 ،1387،
به گفت ه ابوالصالح حلبى«:تعزیر عبارت اســت از تأدیــب كه خداوند بهمنظور
ّ ً
تعبدا آن را جعل نموده است .این حكم در
بازداشــتن تعزیر شونده و ســایر مکلفان،
مواردى اســت كه به واجبات الهى اخالل وارد شــود یا ارتكاب امر قبیحى كه شارع
درباره آنها مجازات حد ّ
مقرر نداشــته باشد ...در اینصورت حاكم جامعه اسالمى
باید مرتكبان و متخلفان را به وسیلهاى مناسب ،از ارتكاب مجدد بازدارد و با تعزیر آنها
را وادار به انجام وظایف خود نماید» (حلبی.)416 ،1403 ،

ً
ً
ّ
برخــی از فقیهان نیز بــا بیان عباراتی از قبیل«:كل َمن فعل ُمحرمــا أو َترك واجبا
ُی ّعزر» (محقق حلی221/1 ،1418 ،؛ شهید ثانی457 /14 ،1413 ،) به این قاعده اشاره
َ َ َ َّ َ َ ٌّ َ
ُ َّ
نمودهاند .صاحب وسائل نیز در فصلی بهعنوان« :كل َم ْن خالف الش ْر َع ف َعل ْی ِه َحد أ ْو
َت ْع ِز ٌیر» (حرعاملی14 /28 ،1409 ،) ،اقدام به جمعآوری این دســته از روایات نموده
است.
با توجه به آنچه در عبارات فقها بیان شده ،قاعد ه مورد بحث بیانگر اجرای تعزیر
در معاصی و گناهان میباشد .ولی باید در نظر داشت که هر معصیتی مستوجب تعزیر
نیســت و برای اینکه شخصی مستحق تعزیر شود ،شــرایطی الزم است؛ این شرایط
عبارتاند از:
 -1شخص ،مرتكب خالف شــرع ّبین شود؛ یعنى موضوعى كه در شرع بهطور
ّ
مسلم واجب شده ،ترک كند یا حرامى كه حرمت آن روشن است مرتكب شود-2 .
ّ
حدی در شرع مقرر نشده باشد یا اگر ّ
مقرر
براى ترک واجب یا فعل حرام مورد بحث،
شــده ،شرایط اجراى آن فراهم نباشــد -.3واجب متروک اعم است از آنكه واجب
عقلى باشد؛ مانند مستقالت عقلیه؛ از قبیل:وجوب رعایت در امانت ،حرمت خیانت
در آن ،وجوب احترام به اموال و آبروی دیگران و حرمت ّ
تعرض و ســتم به افراد و یا
اینكه واجب شــرعى باشد؛ مانند اعمال و وظایف مقرر شرعى (محقق داماد،1406 ،
.)239/4
ّ
بنابراین استناد به این قاعده برای اثبات امکان تعزیر درباره تخلف از شرایط جواز
ّ
تخلف مذکور جزو معاصی واجد الشرایط یادشده
تعدد زوجات ،مستلزم این است که
ِ
بوده و در دایر ه شمول این قاعده قرار گیرد.
البته در مورد دایر ه شمول قاعد ه تعزیر ،میان فقها دیدگاههای متعددی مطرح شده
است.
ّ
شمولیت قاعده مذکور
 :1-1-3میزان

 :1-1-1-3اختصاص قاعده به گناهان کبیره

برخی از فقها قاعد ه تعزیر را تنها در مورد گناهان کبیره جاری دانســته و معتقدند
که مرتکبان گناهان صغیره را نمیتوان تعزیر نمود؛ مگر اینکه دلیلی بر تعزیر در گناه
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صغیره وجود داشته باشد (خوانساری121/7 ،1405 ،؛ خمینی ،بیتا477/2 ،؛ موسوی
گلپایگانی213/3 ،1409 ،؛ صانعی314/1 ،1384 ،؛ نجفی.)448 /41 ،1404 ،
ّ
ادل ه این قول به شرح زیر میباشد:
َ
ُ
َ
دلیل اول :خداوند در آیه  31سوره نساء میفرمایدِ :إ ْن ت ْج َت ِن ُبوا کبا ِئ َر ما ت ْن َه ْو َن َع ْن ُه
َ ً َ ً
ْ ُ
ُ َ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ
ئاتک ْم َو ُن ْد ِخلک ْم ُم ْدخال کریما .اگر از گناهان كبیرهاى كه از آن نهى
نکفر عنکم ســی ِ
شــدهاید ،دورى گزینید .از گناهان شــما مىگذریم و شما را درمقام با شرافتى وارد
مىكنیم .با این توضیح که چون ،با وجود اجتناب از گناهان کبیره ،تعزیر در گناهان
ً
صغیره ثابت نمیشود ،بنابراین ،میتوان مطلقا قائل به عدم تعزیر در اینگونه موارد شد
(محقق داماد.)243/4 ،1406 ،
ایرادی که به این دلیل وارد اســت این اســت که در محل بحث ،اشكال در اصل
اختصاص تعزیر به گناهان كبیره مىباشد؛ زیرا فرض آن است كه گناهصغیره نیز حرام
ِ
و مبغوض شرعى است و آیه مورد استدالل هم بر چشمپوشى و عفو گناه صغیره در
َ ً َ ً
ْ ُ
آخرتداللت مىكند؛ چنانکه قرینهُ :ن ْد ِخلک ْم ُم ْدخال کریما بهوضوح بیانگر تأثیر
اخرویاست و همانگونه که مشخص است سقوط عقاب اخروی مالزمتی با سقوط
تعزیــر که ابزار دنیوی مجازات اســتندارد (منتظــری315/2 ،1409 ،)  .بنابراین آیه
شریفه ،در مقام مغفرت اخروى است و تعزیر ،متضمن مصالحشخصى و اجتماعى،
ِ
دنیوى و اخروى است؛ بنابراین ،پوشاندن گناه صغیره و عدم تعزیر مالزمهاى ندارند.
ضمن اینکه آیه شریفه ّ
اخص از مدعی بوده و همه مصادیق را در بر نمیگیرد؛
یعنی برفرض اینكه آیۀ شریفه داللت بر سقوط تعزیر كند ،باز هم نمىتوان قاعده
را به خصوص كبائر تخصیص زد؛چرا كه آیه شــریفه مىگوید :كسانى كه صغیره
انجام دادهاند و از كبائر اجتناب مىكنند ،سیئاتشــانبخشیده مىشود؛ پس شامل
مرتکبــان صغائری کــه از کبائر اجتنابنمیکنند ،نخواهد شــد (فاضل لنکرانی،
419 ،1422).
ّ
قول پیامبر 6كه فرمود:
همچنین مقتضایشمول و عموم برخی از ادله ،ازجمله ِ
ّ ّ
ّ
«خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و هر کسی که از آن حد تعدی کند مجازاتی
قرار داده اســت» (برقی274/1 ،1371 ،؛ حر عاملی135/29 ،1409 ،) ،نیز داللت بر

عدم اختصاص تعزیر به گناهان كبیرهمىكند؛ زیرا مطابق مدلول روایت ،تعزیر برای
ّ
ّ
كسى است كه از حدود الهی تعدى كند و تعدى شامل گناه صغیره وكبیره مىشود .
دلیل دوم :استناد به ســیره معصومان ::موارد متعددى وجود دارد كه گناهی
تحقــق یافته ،ولى معصوم 7به تعزیرعاصى حكم نكرده اســت؛ بهعنوان مثال ،در
ّ
قضیه رجم زانى ،امام على 7امرفرمود :هركســى حدى از حدود الهى شــبیه حد
این زانى بر گردن دارد ،اقامهحد نكند و در آن قضیه همه مردم بهجز امیرمؤمنان7
و حســنین 8از اقامهحد انصراف دادند و انصراف آنان اقرار عملى بر انجام گناه
محسوب مىشود؛ اما امیرمؤمنان 7هیچیک از آنان را تعزیر نكرد (گلپایگانی،1412،
153/2؛ رحمتی361/2 ،1374 ،).
در پاســخ به دلیل باال باید گفت :اســتدالل به این مــورد در جهت نقض قاعده
ّ
مثال ذکر شده
«التعزیر فی كل معصیة» درســت بهنظر نمیرسد؛ زیرا در مورد ِ
شاهد ِ
ًّ
اف بعضى از مردم،
در بــاب انصراف مردم از اجــراى رجم باید گفت :اول :انصــر ِ
ً
ً
لزومــا داللت بر وجود حدى از حــدود الهى بر گردن آنها ندارد؛ ثانیا :این انصراف
به فرض اینکه بر ثبوت حد بر گردن آنها باشد؛ اما براى مجازات كافى نیست؛ زیرا
ّ
مبانیفقهی ّ
الزمه مجازات ،اثبات جرم طبق ادله و شرایط خاص؛ مانند :اعتراف و اقرار صریح و جرمانگاری تخلف از
ّ
شروط تعدد زوجات
متعدد و یا شــهادت با شرایط ویژه است كه همۀ آن در اثبات جرم و جریان مجازات 107
موضوعیت دارد.
البته جاى تردید نیســت كه گاهی ،عصیان شــخص بر امام ثابت مىشــد ،اما او
عاصى را مجازات نمىكرد و یا به نهى و توبیخ او اكتفا مىكرد 1.این امر نیز حكایت از
نقض قاعده ندارد؛ چراكه قاعده یادشده در مقام مشروعیت بخشى به اصل مجازات
شــخص عاصى بهسبب حرمتشكنى او در محارم الهىست و عدم تعزیر عاصى به
 .1بعنوان مثال در روایات آمده است :روزى شخصى خدمت امام علی  7آمد و اعتراف به دزدى كرد ،امام فرمود :حد
دزد قطع دست است .آیا باز هم اعتراف مىكنى؟ او بار دیگر به جرم خود اعتراف كرد .امام پرسید :آیا چیزى از آیات قرآن
در حفظ دارى تا قرائت كنى؟ گفت :آرى ،سوره بقره را حفظ و مدام قرائت مىكنم .امام فرمود :برو دست تو را به بركت
ســوره بقره بخشیدم .اشعث بن قیس كه از پلیدان روزگار امام است به آن حضرت اعتراض كرد و گفت :آیا حدود الهى
را تعطیل مىكنى؟ امام فرمود :تو چه مىدانى حكم این مسئله را؟ هرگاه براى جرمى شاهد و دلیل اقامه شد ،امام باید حد
را اجرا كند ،اما اگر مجرمى خود اعتراف كرد ،كار او با امام است؛ مىتواند عفو كند و مىتواند حد الهى را جارى سازد.
(طوسی)252/4 ،1390 ،

ّ
سبب بعضى قواعد دیگر؛ مانند :جواز عفو امام یا عدم وجود مصلحت ،ناقض كلیت
قاعدۀ تعزیر نیست.
همانگونه که نتیجه تتبعات برخی فقیهان نشان میدهد ،تعزیر منحصر به ضرب
نیست؛ بلكه مراتب مختلفى دارد كه ضرب ،یکی از مراحل آن است و اعراض ،قهر،
توبیخ و سرزنش و مانند آن مراحل دیگر آن ،محسوب مىشود واجراى این مراحل،
بدون هیچ اشکالی در گناهان صغیره نیز ّ
متصور است (مکارمشیرازی )56 ،1425 ،.
 :2-1-1-3گسترش قاعده به عموم معاصی
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از ظاهــر و اطالق عبارات برخی فقهــا (طوســی69/8 ،1387،؛ حلی،1418 ،
221/1؛ خویــی )407/1 ،1422 ،چنین برمیآید که ارتكاب هر گناهى؛ خواه كبیره
باشد یا صغیره؛ موجب اعمال مجازات تعزیرى مىشود .این گروه با استدالل به عموم
ّ
ادل ه تعزیر ،قائل به ّ
کلیت قاعده و شمول آن نسبت بهتمام معاصی شدهاند.
و اطالقات
ّ
ادل ه تفصیلی این قول به شرح زیر میباشد:
دلیل اول :روایات عامی از معصومین :وارد شده که هر نوع تخلفی را موجب
ّ
مجــازات میدانند و بیانگر این مفهوماند که؛ خداوند بــراى هر چیزى حد و مرزی
قائل شده و متجاوزان از آن حدود مستحق مجازات میباشند (حرعاملی/28 ،1409 ،
.)16-14
دلیــل دوم :روایات متعددی در ابواب مختلف فقهی به چشــم میخورد که در
مورد تعزیر گنهکاران وارد شدهاند؛ درحالیکه دامن ه این روایات ،گناهان مختلف ّ
اعم
ِ
از کبیره یا صغیره را در برمیگیرد.
ات تعزیری واقع شــدهاند
برخــی از گناهانی کــه در روایات ،مورد ِاعمال مجاز ِ
عبارتاند از :اســتمناء (کلینــی265/7 ،1407 ،) ،قصهگویی در مســجد (کلینی،
263/7) ،همبســتری در ایام حیض (کلینــی243/7 ،) ،همبســتری در حال روزه
(کلینــی104/4 ،) ،اختیار زنى از اهل كتاب بدون اجازه همســر (کلینی241/7 ،)،
هجو (طوسی88/10 ،1407 ،) و...
چنین گوناگونی وســیعى از انواع گنــاه ،وجود خصوصیتى جز معصیت بودن را

براى لزوم تعزیر از نظر عقال منتفى مىسازد و الغاى خصوصیت از این گونه روایات،
دلیل دیگرى بر شمولیت قاعده نامبرده را رقم مىزند.
شاید چنین اشکال شود که در صورتىكه گناهان از نظر رتبه مساوى باشند ،چنین
الغاى خصوصیتى ّ
موجه است و چون الزمه این الغاى خصوصیت ،عدم فرق بین كبائر
و صغائر است ،تعمیم حكم تعزیر به تمام گناهان در نهایت اشكال است .در جواب
بایــد گفت :همانطور كه در مصادیق باال در روایات هیچگونه همرتبگى براى ّ
ترتب
تعزیر دیده نشده است ،در الغاى خصوصیت نیز چنین همپایگى لزومى ندارد؛ افزون
برآنکه همانطور كه معاصى از نظر شــدت و ضعف امورى دارای مراتباند ،همین
امر در تعزیر كه «بما رأى الحاكم» بنا به مصلحتسنجى حاكم است نیز ،لحاظ شده
است (کدخدایی.)117 ،1387 ،
ّ
دلیل ســوم :امر بهمعروف و نهی از منکر از فرایضی است که وجوب آن با ادله
اربعه به اثبات رســیده اســت .این فریض ه مراتب گوناگونى دارد -1 :مرحل ه درونى و
انــكار باطنی؛ -2مرحل ه برونى و اعتراض گفتاری؛ -3مرحل ه عملى و فعلى (شــهید
ثانی416/2 ،1410،؛ ســبزواری223/15 ،1413 ،؛ خمینی ،بیتا476/1 ،) .برخى از
ّ
عمومیت ندارد و اجراى آن تنها در اختیار حاكم شرع است ،و آن امورى
این مراتب
ّ
است كه مربوط به مجازاتهاى بدنى ّ
اعم از شلق و تازیانه و در بعضى موارد قتل،
مىشود .بنابراین ،امر به معروف و نهى ازمنكر گسترۀ وسیعى دارد كه شامل تعزیرات
نیز مىگردد .بهعبارت دیگر ،تعزیرات از زیر مجموعههاى این فریضه بهشمار مىرود
ّ
(ر.ک :مکارم شیرازی :1425 ،ص )38؛ عبارات فقها که میگویند« :كل َمن فعل
ً
ً
محرما أو ترک واجبا كان لإلمام تعزیره» (محقق حلی155/4 ،1408 ،؛ عالمه حلی،
179/2 ،1410؛ عالمــه حلی548/3 ،1413 ،؛ فیض کاشــانی106/2 ،1418 ،) ،نیز
بهنوعی داللت بر شــمول امر به معروف و نهی از منکر ،نســبت به تعزیرات را دارد؛
زیرا از این عبارات بهدست میآید که تعزیر ،اقدامی است که در مقابل ارتکاب حرام
و تــرک واجب انجام میگیرد؛ امر به معروف و نهــی از منکر نیز در مقابل ارتکاب
معصیت واقع شدهِ ،اعمال
معصیت صورت میگیرد ،ولی مراتبی دارد که با توجه به
ِ
میشوند و تعزیر بهنوعی یکی از مراتب و زیرمجموعههای این فریضه است.
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ّ
حال با توجه به عمومیت ادل ه امر بهمعروف و نهی از منکر و عدم اختصاص این
ّ
ادلــه به گناهان کبیره ،میتوان گفت :تعزیرات نیز عام بوده و شــامل گناهان صغیره
نیز میشــوند (مکارم شــیرازی)57 ،1425،؛ توضیح اینکه؛آنچه از اطالق و عموم
ّ
ادل ه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بهدســت میآید ،این استکه این فریضه
اختصاص به گناهان خاصی ندارد؛ تعزیرات نیز یکی از مصادیق و مراتب این فریضه
میباشد؛ پس وقتی اصل امربه معروف و نهی از منکر عام بوده و ّ
مقید به گناه خاصی
نیست ،تعزیرات نیز اختصاص به گناهان خاصی ندارد.
ّ
ً
دلیل چهارم :یکی از ادل ه دیگری که برخی از فقها برای اثبات قاعد ه تعزیر صراحتا
به آن اســتدالل نمودهاند ،لزوم حفظ نظام میباشد (خویی408/1 ،1422،؛ تبریزی،
 .)270 ،1417با این توضیح که در دین اسالم برای حفظ نظام جامعه و رعایت مصالح،
قوانینی جعل شده که این قوانین برای الزماالجرا بودن نیازمند ضمانت اجرا میباشند.
در واقع ،تعزیرات نوعی ضمانت اجرا برای ســرپیچی از احکام الهی در جهت حفظ
نظام اسالمی میباشند .حال با توجه به اینکه هدف از تشریع قوانین اسالمی ،حفظ
نظام اسالمی در همه زمینهها ّ
اعم از زمینههای فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،عبادی و...
میباشد و با توجه به اینکه هر عمل حرامی در حقیقت ،استعداد لطمه زدن به نظام را
دارد ،امکان تعزیر در مورد همه معاصی برای حفظ نظام وجود دارد؛ بهعبارت دیگر،
ت برای هرگونه اقدامی است که موجب
لزوم حفظ نظام اسالمی مستلزم وضع مجازا 
لطمه به نظام میشود؛ بنابراین ،امکان تعزیر در مورد همه گناهانی که امکان به خطر
انداختن نظام را دارند ،وجود دارد.
ّ
آیتالله صافیگلپایگانی در اینباره فرموده اســت :با نظر بــه آیات و روایات و
احادیث و ســیره نبوى و علوى و فتاواى فقیهان بزرگ ،مىتوان ادعاى یقین به جواز
تعزیر كرد .در هر چیزی که حاكم مصلحت بداند ،در هر آنچه که موجب آزاررسانی
به مردم ،اخالل در نظام ،هتک حرمتها ،فســاد در امور ،تضعیف امنیت و اطمینان
مردم به یكدیگر و بهطور كلى در همه مواردى كه بر حاكم واجب اســت به آن قیام
کند ،و هرگاه امر خالف شــرعى واقع شــود ،از حاکم خواسته میشود و وظیفه وی
است که مرتکب این امور را تعزیر نمای د (صافیگلپایگانی.)138 ،1404 ،

با توجه به مستندات ارائه شده به نظر میرسد ،دیدگاه دوم بر شمولیت و عمومیت
ّ
ادله تعزیر از قوت و استحکام بیشتری برخوردار بوده و بنابراین میتوان گفت :قاعده
مزبور قاعدهای عام بوده و امکان تعزیر در مورد همه معاصی وجود دارد.
 :3-1-1-3شمول قاعده نسبت به احکام حکومتی

احکام بهطورکلی ،سه قسم میباشند:الف) احکام اولیه؛ مانند :حرمت أکل مردار؛
ب) احــکام ثانویه؛ مانند:حلیت أکل مردار به هنگام اضطرار؛ ج) احکام حکومتی؛
مانند :قوانین و مقررات عبور و مرور (مکارمشیرازی.)59 ،1425 ،
گروهی از فقها معتقدند؛ تعزیر ،اختصاص به احكام اولیه و ثانویه دارد و درمورد
احكام حكومتى جارى نمىشــو د. این اشکال از آنجا نشــئت میگیرد که احکام
حکومتی ،احکامی مستقل تلقی شده و درعرض احکام اولیه در نظر گرفته میشوند؛
حالآنکه با دقت در احکامحکومتی مشخص میشود ،احکام اولیه و ثانویه ،احکام
الهی هستند و احکام حکومتیبهعنوان ابزار اجرای آن دو قسم محسوب میشوند و
در طول آن احکام میباشند.بهعبارتدیگر ،احکام حکومتی ،احکام مستقلی نیستند،
بلکــه از احکام اولیه و ثانویه سرچشــمهمیگیرند .چنانکه بــه عنوان مثال :وجوب
جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان ،یكى ازاحكام اولیه است ،ولى هنگامیکه فقیه
حاكــم تصمیم به اجراى این حكم مىگیرد،مقررات خاصى براى آن وضع مىكند،
بهطور مثال مىگوید :باید لشــكریان اســام در فالن روز بهسمت جبههها حركت
كننــد .در این مثال ،اصل وجوب جهاد ،حكم كلى اولیه اســت ،كهدر ضمن یک
حكم حكومتى خاص به اجرا در میآی د .بنابراین ،احكام حكومتى ،حکم مستقل و
جدیدی نیستند ،بلکه در حقیقت آییننامههاىاجرایى احكام اولیه و ثانویه هستند .از
متخلفان از آن
اینرو ،تفاوتى بین این سه نوع حکم از جهت امکاناجراى تعزیر براى
ِ
وجود ندارد .بر همین اساس ،میتوان تعزیرات را به دو قسم کلی تقسیم نمود :الف)
تعزیرات شرعی که برای خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی؛ مانند :ترک واجبات و
ارتکاب محرمات بــه اجرا درمیآیند؛ ب) تعزیرات حکومتی که از طرف حکومت
ّ
بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ،در برابر تخلف از مقررات و نظامات
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ّ
تعدد زوجات در شرع مقدس اســام دارای شروطی است .مهمترین این شروط
که فقها در مورد آن اتفاقنظر دارند ،شــرط رعایت عدالت اســت (مفید42 ،1413،؛
فخرالمحققین251/3 ،1387 ،؛ شهید اول201/3 ،1414 ،؛ جزیری307/4 ،1419 ،).
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اب لك ْم ِم َن ِّالن َس ِاء
مستند اصلی این شرط ،آیه  3سوره نساء میباشد :فان ِكحوا ما ط
َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ
ً
مثنى و ثالث و ر ب
اع ف ِإ ْن ِخف ُت ْم أال َت ْع ِدلوا ف َو ِاح َدة از زنانی كه مىپسندید ،میتوانید دو یا
سه یا چهار نفر را به همسری برگزینید .اما اگر مىترسید كه عدالت را رعایت نكنید،
تنها به یک همسر اكتفا نمایید.
آنچه از مفهوم آیه ،قابل اســتنباط اســت ،وجوب رعایت عدالت میانهمسران
ْ َ َّ ُ َ
َ
ً
متعدد میباشد .عبارت :ف ِإ ْن ِخف ُت ْم أال َت ْع ِدلوا فو ِاح َدة قرینهای بر این موضوع است؛
ّ
این بخش از آیه بیانگر دو نکته میباشــد .نخســت؛ حكم مسئله ،معلق به «خوف»
شــده است نه «علم»؛ زیرا گفته شــده« :اگر میترسید که نتوانید عدالت را رعایت
کنید»...؛ نه اینکه« :اگر مىدانید كه نمىتوانید عدالت را رعایت كنید »...و علتش
این اســت كه در این امور -كه وسوسههاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در
ً
ً
آن دارد -غالبا علم براى كســى حاصل نمىشــود و قهرا اگر خداى تعالى ،قید علم
را آورده بود مصلحت حكم ،فوت مىشــد (طباطبایی )169/4،1417 ،بنابراین الزم
ّ
نیست برای ترک تعدد زوجات ،یقین به بیعدالتی داشته باشیم ،بلکه احتمال و ترس
ّ
از آن کافی اســت و دوم؛ روشــن میشود که شرط اساسی برای جواز تعدد زوجات،
رعایت عدالت اســت؛ بنابراین قســمت از آیه ،حتی چنانچه مردی بیم داشته باشد
که توانایی برقراری عدالت میان همســران متعدد را ندارد ،باید به یک زن اکتفا کند
(قرائتی241/2 ،1383 ،؛ قرشی.)280/2 ،1377 ،
َ َ ْ ٰ َ َّ
ُ
نى أل َت ُعولوا یعنى این طریقه به همین وجهى كه
در ادامه آیه بیان شدهِ  :ذلك أد 
ً
ّ
عدم انحراف از راه میانه و حد وسط نزدیکتر مىكند و قهرا
تشــریع شده ،شما را به ِ
وقتى به این طریقه عمل كردید ،از انحراف دور و دورتر مىشــوید و دیگر به حقوق

زنان تجاوز نمىكنید .این عبارت ،جملهاى است كه جنب ه تعلیل دارد؛ یعنى حكمت
تشریع قبلى را بیان مىكند و داللت بر این مىكند كه اساس تشریع در ازدواج مجدد،
بر قسط و عدالت و از بین بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است (طباطبایی،
.)169/4 ،1417
در روایــات نیز عالوه بر نفی ظلم بهطور کلی ،بر رعایت عدالت میان همســران
بهطور خاص اشــاره شده است .پیامبر 6در مورد مردی که بین همسران خود به
عدالت رفتار نمیکند و به یکی بیش از دیگری اظهار تمایل مینماید ،فرمودهاند که
در روز قیامت داخل آتش میشود درحالیکه یک طرف بدن خود را به زمین میکشد
(حر عاملی.)342/21 ،1409 ،
عالوه بر کتاب ،سنت و اجماع فقها ،میتوان بر سیر ه معصومان نیز در خصوص
شــرط عدالت استناد نمود .رســول اكرم 6در برخورد با همســران خود منتهاى
عدالــت را رعایت مىکرد .عــروة بن زبیر دربار ه رفتار پیامبر با همســرانش ،از خاله
خویش عایشــه سؤاالتى كرده است .عایشه گفت :رسم پیغمبر این بود كه هیچیک
از ما را بر دیگرى ترجیح نمىداد و با همه به عدالت رفتار مىكرد .كمتر روزى اتفاق
مىافتاد كه به همۀ زنان خود ســر نزند و احوالپرســى نكند .ولى نوبت هركس بود،
نســبت به دیگران به احوالپرســى قناعت مىكرد و شب را در خانۀ او كه نوبتش بود
بهسر میبرد .اگر در نوبت زنى ،مىخواست نزد زن دیگر برود ،اجازه مىگرفت .اگر
اجازه داده مىشد مىرفت وگرنه نمىرفت .على  7نیز در اوقاتى كه دو زن داشت،
حتى اگر مىخواســت وضو بسازد ،در خانۀ زنى كه نوبتش نبود ،وضو نمىساخت.
اسالم براى شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل است كه حتى اجازه نمىدهد مرد و
زن دوم درهنگام عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایط نامساوى با زن اول زندگى كند
(مطهری ،بیتا.)359/19 ،
ّ
بنابراین،در مورد حکم تکلیفی وجوب عدالت در موضوع تعدد زوجات ،اختالفی
وجود ندارد؛ ترک واجب ،معصیت بوده و با توجه به اثبات جواز تعزیر در مورد همه
گناهان یکی از مواردی اســت که مستلزم تعزیر میباشــد؛ پس عدم رعایت عدالت
توســط مرد ،قابل تعزیر از ســوی حاکم میباشد؛ زیرا شرایطی که در مورد استحقاق
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تعزیر بیان شــد ،در این مورد وجود دارد؛ با این توضیح که در چنین مواردی ،شخص
مرتكب خالف شرع ّبین و موضوعى را كه در شرع ب ه طور مسلم واجب شده ،ترک
ِ
ِ
کرده است و مرتکب معصیت شده و تعزیر در مورد هر معصیتی جایز است؛ بنابراین
اگر دادگاه احراز کند که با توجه به قراین و شواهد از قبیل وضعیت مالی ،اجتماعی و
اجد شرایط باشد اقدام به ازدواج مجدد نموده و عدالت را
اخالقی ،مرد بدون اینکه و ِ
رعایت نکرده است میتوان از جهت ترک واجب اقدام به تعزیر وی نمود.
در مورد اینکه مراد از شرط عدالت چیست ،باید گفت :عدالت در لغت بهمعنی
برابر داشتن میباشد (راغب اصفهانی551 ،1412 ،؛ جوهری )1760/5 ،1410 ،و مراد
از آن فضیلتی اســت که بهموجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوســت داد (قرشی،
 .)304/4 ،1412عدالتی که براســاس قرآن شــرط جو ِاز ازدواج مجدد است ،مفهوم
ِ
خــاص خــود را دارد كه میتوان معانی لغوی و اصطالحــی را در آن گنجاند؛ بهاین
ترتیب اگر عدالت ،فضیلتی باشــد كه ایجاب میکند به هر كس آنچه حق اوســت
ّ
داده شــود ،در رابط ه مرد با همسرانش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به
كار رفته است و شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنها بهگونهای
رفتار كند كه هرکدام خود را با دیگران برابر ببیند (کاتوزیان .)354/1 ،1390 ،در یک
تقســیمبندی کلی میتوان عدالت را به «عدالت حقیقی واقعی» و «عدالت تقریبی
ّ
عملی» تقسیم کرد .عدالت حقیقی واقعی به معنای حدوسط بین افراط و تفریط است
که رعایت آن بسیار مشکل بوده و مرد در اجرای آن میانهمسران ،بهویژه در خصوص
تأثرهای درونی كه از دلبســتگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد ناشی میشود،
دچار حیرت میشــود .ازآنجاییکه چنین اموری همواره خارج از اختیار آدمی بوده
و در حیط ه اراد ه او نیســتند ،رعایت عدالت حقیقی واقعی ،تكلیف ما الیطاق اســت
و شــارع هیچگاه تکلیفی را که در حدود توانایی انسان نیست بر او واجب نمیکند؛
ّ
بنابراین آنچه خداوند در زمین ه تعدد زوجات واجب نموده این قسم از عدالت نیست؛
امــا «عدالت تقریبی عملی» که مراد از عدالت متعارف نیز همین میباشــد ،عبارت
است از رعایت مساوات و برابری در جنبههای خارجی و عملی .این قسم از عدالت
در بحث ازدواج مجدد به این صورت محقق میشود که مرد در عمل خود میان زنان

متعدد مساوات را برقرار کند و همه تمایل خود را به یكی از همسران متوجه نسازد كه
درنتیجه زن دیگر دچار حیرانی و بالتکلیفی شود ،بهگونهای که نه احساس كند شوهر
دارد و از زندگی مشترک بهرهمند گردد و نه آزاد باشد كه تكلیف خود را بداند.
آنچه بهعنوان شــرط جواز تعدد زوجات تشــریع شده و رعایت آن واجب است،
عدالت تقریبی عملی است كه در ابعاد مختلف نمود پیدا میکند؛ ب ه عنوانمثال :در
ُبعد اخالقی شامل خوشرفتاری با همسران متعدد ،اظهار رضایت در معاشرت با آنها
و عدم ســوء اخالق میشودُ .بعد دیگر این قسم از عدالت این است که مرد ،حقوق
واجب ه زنان متعدد را بهطور یكسان پرداخت نماید (رفیعی.)163 ،1389 ،
بنابراین ،برای رعایت شرط عدالت ،مرد باید بدون هیچگونه تبعیضی ،مساوات را
بین همسران خود رعایت كند؛ این مساوات هم باید در مسائل ّ
مادی از قبیل :پرداخت
نفقـه و رعایت حـق قسـم و هم باید در مسائل معنوی مانند خوشرفتاری و خوشرویی
باشد (طبرســی11/3 ،1372 ،؛ مفید 517 ،1413؛ انصاری)479 ،1415 ،؛ اما رعایت
عدالت در اموری از قبیلّ ،
محبت قلبی که از اختیار انســان خارج میباشد ،ضروری
نیســت (طباطبایی .)101/5 ،1417،البته باید توجه داشــت که برای اجرای عدالت و
مســاوات باید استحقاقها را نیز مدنظر قرار داد (مطهری)111 ،1354 ،؛ بهعنوانمثال،
نمیتوان گفت که اگر یکی از همســران مرد ،ناشــزه و دیگری غیرناشــزه باشد ،در
پرداخت نفقه آنها باید مساوات را برقرار کرد چراکه زن ناشزه استحقاق دریافت نفقه
را ندارد.
ّ
عدم رعایت عدالت به مفهومی که گفته شد ،بنا بر نص قرآن و سنت ،خالف ّبین
ّ
مستحق
شــرعی و معصیت بوده و تحت عنوان قاعده تعزیر قرار میگیرد و فاعل آن
مجازات تعزیری خواهد بود.
همچنیــن در مورد احکام و شــرایطی که از ســوی قانونگذار بــرای جواز تعدد
زوجات تعیین شده ،باید گفت که این شرایط در حقیقت برای اجرای بهتر و عادالنهتر
شــرایط شــرعی تعدد زوجات و برای مصالح فردی و اجتماعی وضع شدهاند .ورود
ّ
حکومــت در احراز صالحیت زوج بــرای ازدواج مجدد ،هرچند بهصراحت در ادله
شرعی بیا ن نشده؛ ولی برخی از مصالح فردی و اجتماعی مقتضی چنین امری است؛
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از جمله مواردی که کسب اجازه از سوی دادگاه را ضرورت میبخشد این است که
احراز عدالت از سوی مرد و یا همسران ،با عدل و انصاف سازگاری ندارد؛ زیرا احراز
عدالت از ســوی مرد منجر به نادیده گرفتن حق اشخاص ذینفع (همسران) میشود
و واگذار کردن احراز عدالت به همســران نیز چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ چراکه
همســر اول بیشــتر راضی به تعدد زوجات نیســت و از اینرو ،احراز عدالت بهوسیله
کمی مشکل بهنظر میرسد و همسر دوم نیز همواره برای رضایت به انجام ازدواج دوم
نمیتوانــد مرجع صالحی برای احراز عدالت باشــد؛ بنابراین با توجه به آثار اجتماعی
و حقوقی تعدد زوجات ،دخالت دادگاه جهت احراز شــرط عدالت ضروری است؛
و کســب اجازه از دادگاه بــرای ازدواج مجدد ،حکمی حکومتی برای اجرای حکم
شرعی وجوب شرط عدالت در تعدد زوجات است و تعزیر متخلف از این حکم ،از
باب مخالفت با احکام حکومتی امکانپذیر است و مخالفتی با قوانین شرعی ندارد.
لذا تخلف از شــرایط لحاظ شــده در خصوص جواز تعــدد زوجات هم از باب
تعزیرات شرعی و هم از باب تعزیرات حکومتی قابل مجازات میباشد.
 :2-3مجازات از جهت ارتکاب رفتار مفسدهانگیز

گاهی ممکن است در شرع ،نهی صریح و مشخصی در مورد ارتکاب عملی وارد
نشــده باشد؛ ولی ارتکاب آن عمل ،مفاسد و پیامدهای سویی در جامعه داشته باشد.
سؤالی که مطرح میشود این است که به همراه داشتن آثار سوء فردی و اجتماعی در
مورد ارتکاب عملی خاص ،میتواند به حکومت این اختیار را بدهد که برای آن عمل
ّ
مجازات تعیین نماید؟ در پاسخ باید گفت :بنا به ادله و قراین زیر پیشبینی مجازات در
چنین مواردی از سوی حکومت بدون اشکال میباشد:
 -1براســاس قوانین شــرعی ،حکومت تنها از دخالت در دایر ه حرمت ،وجوب،
اســتحباب و كراهت شرعى منع شــده اســت و در خصوص دخالت ،در محدوده
مباحات ،نهی شــرعی وجود ندارد؛ بنابراین حکومت مىتواند در این مورد براســاس
صالحدید ،ممنوعیت و مجازات اعالم نماید (صدر 689 ،1375 ،و .)725
 -2از آنجــاکه حفظ نظام از مهمترین اهداف اســام اســت ،هر آنچه را كه،

موجب مفســد هشــود ،ممنوع اعالم مىدارد؛ حال با توجه به اینكه اجراى حدود و
تعزیرات در موارد منصوص شرعی براى این مقصود كفایت نمىكند ،باید این اختیار
براى حكومت اســامى وجود داشته باشــد كه هر عملى را كه مفسده و پیامد سوء
داشته باشد ،به درجهاى كه امنیت اجتماعى و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر
بینــدازد و موجب ّ
تجرى مردم بر ارتكاب معاصى شــود ،ممنوع اعالم نموده و براى
ارتكاب آن مجازات ّ
خاصى مقرر کند؛ زیرا اگر چنین اختیارى به حكومت اسالمى
داده نشود ،بهتدریج نظام اسالمی اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد .بهعبارت
دیگر ،قانونگذار برای تأمین نظم و آرامش جامعه و کاهش و پیشــگیری از به خطر
افتــادن موجودیت آن ،مجاز به دخالت در محدود ه آزادیهــای افراد از راه ابزارهای
کیفری میباشــد .عدهای از فقها نیز به این امر اذعان داشته و اعمال تعزیر در آنچه
موجب اذیت مردم ،اخالل در نظام ،هتک حرمت ،فساد در امور جامعه و بیاعتمادی
مردم نسبت به یکدیگر شود جایز دانستهاند (صافی گلپایگانی138 ،1404 ،؛ موسوی
اردبیلی.)37 ،1427 ،
تعدد زوجات بیقید و شــرط و بدون محدودیت ،از جمله اعمالی است که رواج
آن همواره آثار سوء شخصی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت؛ چنانچه با
این کار عواطف و احساسات لطیف فطرى و طبیعى زنان ،نسبت به شوهر و خانواده
خود ،ممکن است دستخوش تغییرات مهلک گردد؛ براساس مطالعات میدانی صورت
گرفته ،ســامت روانی زنان خانوادههای چندهمســر ،پایینتر از سالمت روانی زنان
خانوادههای تک همسر اســت (مجاهد و بیرشک)67-60 ،1382 ،؛ چند همسری
نیز آثار ســوئی نیز بر مردان میگذارد ،چنانکه بر اســاس تحقیقات ،میانگین میزان
انطباق ،انســجام ،مشاركت و خودشكوفایی مردان در ساختار چندهمسری ،بهشكل
معناداری كمتر از خانوادههای تک همسر است (محمدی و آسکانی-257 ،1394 ،
 )268در نتیجه ،خانه كه باید محل آرامش روحى و جســمى انسان باشد ،بهصورت
ِ
معركهاى هولناک در میآید .در چنین خانهاى ،فرزندان نیز از آسیبها بهدور نخواهند
بود؛ پژوهشها حاکی از آن اســت که در میان فرزندان خانوادههای چندهمســری،
میزان ســازگاری كم و گرایش به رفتارهای پرخطر ،زیاد اســت (ریگیكوته و دیگر
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نویسندگان )233-205 ،1392 ،این تزلزلی که در نهاد خانواده ایجاد میشود ،موجب
بهخطر افتادن نظم عمومی جامعه نیز میگردد؛ چرا که خانواده ب ه عنوان هسته اصلی
نظام اجتماعی ،نقش بهســزایی در بقای نظام اجتماعی ایفا میکند .در چنین حالتی
آثار ســوء تعدد زوجات به بیرون از خانه ،یعنى جامعه نیز راهیافته و باعث شــقاوت،
فساد اخالق ،قســاوت ،ظلم ،فحشا ،سلب امنیت و اعتماد مىگردد .زمانیکه مرد،
بتواند بدون هیچ مانعی با هرکس بخواهد ازدواج کند ،شهوتپرستبار مىآید .چنین
مردى جز پیروى از شهوات و گرفتن این زن و رها كردن دیگریّ ،
عزت دادن به این و
خوارساختن همسر دیگر ،هیچ تالشی و کاری ندارد و این وضع چیزی جز تباه ساختن
نهاد خانواده و اجتماع را بهدنبال نخواهد داشت.
بودن چنین
با توجه به پیامدهایی که در مورد تعدد زوجات گفته شد ،مفسدهانگیز ِ
ل انکار نیست و از آنجاییکه ارتکاب رفتار
عملی ،بدون رعایت حدود و شرایط ،قاب 
مفسدهانگیز از جمله موارد مستوجب تعزیر میباشد ،پیشبینی تعزیر و مجازات برای
این فعل بالمانع قلمداد میشود.
 :3-3قاعد ه «الضرر»

یکی از قواعد مهمی که در نظام حقوقی اســام مطرح بوده و مبنای بســیاری از
احکام و قوانین قرار گرفته است ،قاعد ه «الضرر» میباشد .مستند این قاعده عالوه بر
عقل و آیاتی همچون آیه  233و  282سوره بقره و آیه  12سوره نساء که بر نفی ضرر
داللت دارند ،روایاتی اســت که در بردارند ه عبارت «الضرر و الضرار فی اإلسالم»
میباشند (ر.ک :کلینی293/5 ،1407 ،).
از بررسی موارد استعمال واژ ه ضرر در منابع اسالمى مشخص میشود كه «ضرر»؛
شامل :كلی ه خسارتها و زیانهاى وارد بر دیگرى است و «ضرار» مربوط به مواردى
است كه شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد میسازد كه
در اصطالح امروزى از چنین مواردى به «سوء استفاده از حق» تعبیر مىشود (ر.ک
محقق داماد .)141–137/1 ،1406 ،با عنایت به اینکه لفظ ضرر و ضرار اطالق دارند
شامل ضررهای مالی ،جانی و معنوی میگردد.

تعدد زوجــات اگر بهصورت نامحدود و بیقید و شــرط باشــد ،موجبات ورود
آســیب و صدمه به زوجه و فرزندان خانواده را فراهم خواهد ساخت (ر.ک :مجاهد
و بیرشــک67-60 ،1382 ،؛ محمدی و آسکانی268-257 ،1394 ،؛ ریگیكوته و
دیگر نویسندگان .)233-205 ،1392،شــرطیت برقراری عدالت در میان همسران و
تأکید بر آن نشان میدهد که شارع مقدس تا چه حد در جهت رعایت حقوق همسر
اول و جلوگیری از ورود صدمه و ضرر و ایجاد ناخوشــایندیهای مختلف برای وی
اهمیت قائل شده است .از اینرو ،قاعد ه الضرر ایجاب میکند که برای جلوگیری از
این آســیبها و ناخوشایندیهای شدید برای زوجه و فرزندان ،به تعیین مجازاتهای
کیفری در مورد متخلفان از شرایط تعدد زوجات مبادرت گردد؛ اما باید توجه داشت،
اســتناد به قاعده الضرر در این مورد مبتنی بر شــمولیت قاعده نسبت به امور عدمی
اســت؛ توضیح اینکه :بدون شــک ،قاعده الضرر در امور وجودی جاری میشود؛
یعنی چنانچه وجود امری مســتوجب ضرر شــود ،طبق قاعده ،نفی میشود ،اما آیا
ّ
متضمن ضرر
قاعده یادشــده در امور عدمی نیز جاری است؟ مثال اگر عدم حكمى
باشد ،آیا مىتوان به قاعده الضرر تمسک كرد و آن ضرر را منتفى دانست و بهموجب
آن ،حكمى وضع كرد؟ مثال :اگر شــخصى ،دیگــرى را حبس كند و مانع حضور
وى در محل كارش شــود؛ آیــا در این فرض ،او ضامن كار از دســت رفته محبوس
است و مىتوان استدالل كرد كه چون عدم ضمان ،امرى ضررى است ،حبسكننده
ضامن اســت و بهوســیله الضرر ضمان اثباتشــود ،بهخاطر رفع ضرر؟ فقها در این
مورد اختالفنظر دارند .برخی معتقدند قاعده الضرر اثبات حکم نمىكند (انصاری،
بیتا)374 ،؛ چون قاعده الضرر همیشه بهصورت معارض و مخالف عمومات دیگر،
وارد صحنه مىشود و بر آنها غلبه مىكند .پس باید همواره حكم ثابتى بهنحو عموم
وجود داشته باشد و بعضى مصادیق آن ضررى باشد تا بهموجب قاعده ال ضرر ،شمول
حكم عام ،نســبت به آن مصداق مرتفع گــردد و چنانچه الضرر نقش اثباتى در
آن ِ
احكام داشــته باشد ،الزم مىآید كه فقه جدیدى تأسیس گردد و توالى فاسدی را در
خصوص فروع و مســائل فقهی بهدنبال دارد (خوانساری .)192/5 ،1405 ،در مقابل،
برخی دیگر معتقدند الضرر اثبات حکم میکند (طباطبایی ،بیتا .)302/2 ،با توجه به
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اینکه بهموجب این قاعده ،هرگونه ضرر در دایره تشریع نفى گردیده ،سؤال این است
كه؛ آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس -در مثالهاى پیشین -و مبرى دانستن
عهده زیانزننده ،ضرر متوجه زیاندیده نمىگردد؟
پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیانزننده ،ورود خسارت را بر زیاندیده
مرتفع ساخت .نمىتوان باور كرد كه دایره قاعده الضرر ،محدود به رفع احكام و افعال
خاص وجودى باشد و نسبت به مواردى كه خأل قانونى موجب ورود زیان و خسارت
مىگردد نقشــى ایفا نكند ،با این توجیه كه چنانچه عدم جعل حكم از ناحیه شارع،
موجب ضرر بر بندگان شود ،ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا الضرر آن
حكومت شرع
محیط
را مرتفع سازد؛ زیرا محیط تشریع و قانونگذارى به جمیع شئون،
ِ
ِ ِ
مقدس اســت و همانطور كه جعل قانون ،ممكن است براى فرد یا جامعه زیان داشته
باشد ،سكوت و عدم جعل نیز ،بسیار زیان و خسران بهبار میآورد .بسیارى از فقیهان
پیشــین ،براى اثبات ضمان ،در مواردى به قاعده نفى ضرر تمسك كردهاند و جالبتر
آنكه جناب شیخ انصارى كه خود از پیشروان نظریه رافعیت در قاعده الضرر است،
در چنــد مورد از قاعــده الضرر براى وضع ضمان اســتفاده فرمودهاند .از جمله براى
مستند ضمان مقبوض به عقد فاسد است .بهعالوه ،امر عدمى را مىتوان به امر وجودى
برگرداند ،زیرا عدم ضمان ،بیان دیگری برای برائت ذمه است و برائت ذمه امر وجودى
اســت كه بىتردید مىتواند مشمول الضرر قرار بگیرد و توسط آن برداشته شود .آنچه
مىتواند مشــكل را اساسی حل كند آن است كه در قاعده الضرر نه فقط به نصوص
لفظى ،بلكه به بناى عقال تمسک میشود .بىتردید در مواردی مانند مثال فوق ،عقال
عامل زیان را مسئول جبران خسارت مىدانند (محقق داماد .)160-158/1 ،1406 ،در
بحث تعدد زوجات نیز عدم حکم به مجازات برای تخلف از شــروط تعدد زوجات،
مستوجب بروز ضرر میشود و لذا در صورت جریان قاعده الضرر در امور عدمی ،در
موضوع مزبور نیز میتوان برای حکم به مجازات ،به قاعده الضرر استناد نمود.
نتیجهگیری

اگرچــه قانونگذار با وضع قانون حمایت از خانــواده ّ
مصوب  1391تحوالتی در

ت اجرای تخلف از شــروط تعدد زوجات صــورت داد؛ اما اعمال این
زمینــ ه ضمان 
مجازات از لحاظ فقهی با ســؤال مواجه گردید .نوشــتار حاضر با پیش کشــیدن این
ّ
پرسش و عرضه آن به ادله و مستندات فقهی ،در پی یافتن پاسخی درخور برای آن ،به
این نتیجه رسید که تعیین مجازات تعزیری برای تخلف از شروط شرعی و قانونی تعدد
زوجات ،از قبیل شرط عدالت مغایر شرع نبوده بلکه مطابقت تام با موازین شرع دارد.
اثبات مشــروعیت تعزیر در خصوص معاصی و تخلفات بر اساس قاعده «التعزیر فی
کل معصیة» و عمومیت و شمول این قاعده نسبت به تمام معاصی و عدم اختصاص
آن به گناهان خاص ،از این جهت که تخلف از شروط شرعی تعدد زوجات معصیت
بوده و مشمول قاعده واقع میشود ،دلیل بر جواز اینگونه مجازاتهاست .همچنین،
مفسدهانگیز بودنتعدد زوجات بیقید و شرط و بدون محدودیت (بنابراینکه ارتکاب
رفتار مفســدهانگیز از جمله موارد مســتوجب تعزیرباشــد) و مفاد قاعده «الضرر»
(بنابراینکه قاعدۀ الضرر در امور عدمی نیز جاری شــود) از مســتندات شرعی جواز
چنین امریســت .براساس دستاورد نوشتار حاضر ،پیشبینی ضمانت اجرای کیفری
از ســوی قانونگذار تعارضی با اصل جواز تعدد زوجات نداشته و در راستای تضمین
حقوق زوجه ،استحکام بنیان خانواده و پیشگیری از ضررها و مفاسد فردی و اجتماعی
ناشی از چندهمسری ضروری بهنظر میرسد.
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دفتر انتشارات اسالمى.
 .33ــــــــــ ( ،)1420تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة ،قم :مؤسسه امام صادق.7
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