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مجله علمی فقه ،حقوق و علوم جزا (سال پنجم)

تعارض اذن زوجه با الزام ثبت عقد دوم (دائم) زوج

 1دانشجوی دكتری حقوق جزاوجرم شناسي دانشگاه آزاداصفهان_خوراسگان.
 2كارشناسي ارشدفقه ومباني حقوق اسالمي،دانشگاه شيراز.
نام نویسنده مسئول:
محمدحسين دانشفر

چکيده

تاریخ دریافت1399/7/6 :
تاریخ پذیرش1399/9/12 :

خداوند نهاد خانواده را برای انسانها محل آسایش و آرامش قرار داده و در قرآن فرموده است« :وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
ت لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ»(روم )21:و از نشانه هاى او اینكه از [نوع] خودتان همسرانى براى
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا ٍ
شما آفرید تا بدان ها آرام گيرید و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى كه مىاندیشند قطعاً نشانههایى است.
قطعاً این آرامش نياز به یك تضميني دارد كه از جانب طرفين حفظ آن رعایت شود خداوند در این باره ميفرماید« :وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(نساء)3:
و اگر در اجراى عدالت ميان دختران یتيم بيمناكيد هر چه از زنان [دیگر] كه شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنى گيرید پس اگر بيم
دارید كه به عدالت رفتار نكنيد به یك [زن آزاد] یا به آنچه [از كنيزان] مالك شدهاید [اكتفا كنيد] این [خوددارى] نزدیكتر است تا به ستم
گرایيد [و بيهوده عيالوار گردید] .با توجه به اینكه در دین مبين اسالم یك زن نميتواند همزمان همسر دو مرد باشد پس توجه این آیه به
مردان است كه ميتوانند همسران متعددی بگيرند اما نكتهای كه در این آیه به چشم مي خورد منطوق این آیه است كه به عموم و ظاهر
خود حكم بر جواز كسب تعدد همسر مي نماید اما این آیه مطلق نيست بلكه مقيد است به قيدی كه شارع در مقام بيان آن را از موارد كسب
همسران متعدد بيان كرده و آن هم عدالت است .اگر مرد نتواند عدالت بين همسران را رعایت كند ظلم كرده و ظلم هم قبح شرعي و هم
قبح عقلي دارد كه مصداق نفي ظلم به همسر ،آیه مذكور ميباشد .خداوند در آیهی دیگری با نفي ابد اعالم ميكند كه مردان هرگز نمي-
توانند بين زنان به عدالت رفتار كنند؛ « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»(نساء )129:و شما هرگز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت] حریص باشيد پس به یك
طرف یكسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته [=بال تكليف] رها كنيد و اگر سازش نمایيد و پرهيزگارى كنيد یقيناً خدا آمرزنده
مهربان است .در قانون نيز جهت كنترل این مسئله و جلوگيری از ظلم به زنان ،كسب اذن از زوجه برای ازدواج دوم زوج در ماده 16و17
قانون حمایت از خانواده مصوب  1353به عنوان وجه التزام آمده و برای این كه راههای دیگر را به روی مردان ببندد و مانع از تضييع حقوق
زنان شود در ماده  49همان قانون ثبت ازدواج در دفاتر را الزام قانوني بخشيده تا این قدرت را به زنان بدهد كه با توجه به ثبت واقعه ازدواج
از ازدواج دوم زوجه مطلع شوند و از تضييع حقوق خود جلوگيری كنند و برای الزام به ثبت مجازات نقدی درجه پنج یا حبس تعزیزی درجه
هفت تعيين نموده است .پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي-آماری انجام شده و درصدد پاسخگویي به پرسشهایي از قبيل؛ «حكم
لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد در فقه چيست؟»؛ «قانون تعدد زوجات در حقوق كنوني چيست؟»

واژگان کليدي :اذن ،ازدواج مجدد ،الزام ثبت ازدواج ،عدالت.
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مقدمه
خداوند نهاد خانواده را برای انسانها محل آسایش و آرامش قرار داده و در قرآن فرموده است« :وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ ْ
ن
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَ َعلَ بَيْنَكُ ْم مَوَدَّ ًة وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَ ِلكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ»(روم )21:و از نشانه هاى او اینكه از
[نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدان ها آرام گيرید و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى
كه مىاندیشند قطع ًا نشانههایى است .قطعاً این آرامش نياز به یك تضميني دارد كه از جانب طرفين حفظ آن رعایت شود
خداوند در این باره ميفرماید « :وَ ِإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَا ْنكِحُوا مَا طَابَ لَكُ ْم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَا َع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُ ُكمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(نساء ) 3:و اگر در اجراى عدالت ميان دختران یتيم بيمناكيد هر چه از
زنان [دیگر] كه شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنى گيرید پس اگر بيم دارید كه به عدالت رفتار نكنيد به یك [زن آزاد] یا به
آنچه [از كنيزان] مالك شدهاید [اكتفا كنيد] این [خوددارى] نزدیكتر است تا به ستم گرایيد [و بيهوده عيالوار گردید] .با توجه
به اینكه در دین مبين اسالم یك زن نمي تواند همزمان همسر دو مرد باشد پس توجه این آیه به مردان است كه ميتوانند
همسران متعددی بگيرند اما نكتهای كه در این آیه به چشم ميخورد منطوق این آیه است كه به عموم و ظاهر خود حكم بر
جواز كسب تعدد همسر مي نماید اما این آیه مطلق نيست بلكه مقيد است به قيدی كه شارع در مقام بيان آن را از موارد كسب
همسران متعدد بيان كرده و آن هم عدالت است .اگر مرد نتواند عدالت بين همسران را رعایت كند ظلم كرده و ظلم هم قبح
شرعي دارد و هم قبح عقلي كه مصداق نفي ظلم به همسر ،آیه مذكور ميباشد .فقها در این باره آرای مختلفي دارند .در قانون
نيز جهت كنترل این مسئله و جلوگيری از ظلم به زنان ،كسب اذن از زوجه برای ازدواج دوم زوج در ماده  14قانون حمایت از
خانواده به عنوان وجه التزام آمده و برای این كه راه های دیگر را به روی مردان ببندد و مانع از تضييع حقوق زنان شود در ماده
 49همان قانون ثبت ازدواج در دفاتر را الزام قانوني بخشيده تا این قدرت را به زنان بدهد كه با توجه به ثبت واقعه ازدواج از
ازدواج دوم ز وجه مطلع شوند و از تضييع حقوق خود جلوگيری كنند و برای الزام به ثبت ،مجازات نقدی درجه پنج یا حبس
تعزیزی درجه هفت را برای عدم ثبت ازدواج تعيين نموده است .پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي-آماری انجام شده و
درصدد پاسخگویي به پرسشهایي از قبيل؛ «حكم لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد در فقه چيست؟»؛ «قانون تعدد
زوجات در حقوق كنوني چيست؟» ،و...ميباشد.

مفاهيم
در ابتدا باید مفاهيم اصلي همانند عدالت ،ظلم ،اذن ،صيغه شرعي تعریف گردد تا بتوان وارد بحث شد.
اذن
بعضي از فرهنگ نویسان بر این باورند كه واژه ی اذن در معاني متعددی از جمله اجازه ،اراده ،اطاعت و علم به كاررفته
است(قریشي ) 56/1 :1361،ليكن با بررسي كتاب های گوناگون لغت چنين برمي آید كه اذن دارای معنای وسيع تری است و در
مجموع به سه معنای زیر به كار مي رود:
الف) اعالم،برخي از نویسندگان تنها به این معنا اكتفاكرده اند كه به دليل اهميت آن معناست(نگری.)8/1 :1395 ،
ب) اباحه و ترخيص(الجوهری)2068/5 :1404 ،
ج) امر وفرمان و اراده(ابن منظور9/13 :1405 ،؛ الجوهری)2068 /5 :404 ،
عدالت
معناي لغوي عدالت
در تعریف عدالت باید گفت علمای لغت برخي عدالت را قسط ناميدهاند و قسط به معنای انصاف است و انصاف به معنای
مراعات حق دیگری را نمودن ميباشد (قرشى .)6/6 :1371،برخي نيز نوشتهاند« :عدالت لفظى است كه در حكم و معنى مساوات
است و به اعتبار نزدیك بودن معنى عدل به مساوات ،در آن مورد هم بكار مىرود»(راغب اصفهانى .)562/2 :1374 ،برخي نيز
عدالت را به معنای پایدارى ،مساوات ،امر ميانه ،استقامت معنا كردهاند (بستانى .)602 :1375 ،عدالت به معنای اقساط و اقساط
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به معنای آن است كه نصيب دیگرى را بدهى و آن انصاف است(قرشى .)6/6:1371 ،عدالت به معنای پایدارى ،مساواة ،كيفر ،امر
ميانه ،استقامت ،كيل ،آهنگ و قصد در كارهاست(بستانى .)602 :1375 ،خداوند در قرآن درباره عدالت فرموده است«:و آسمان
را برافراشت و ميزان و قانون (در آن) گذاشت تا در ميزان طغيان نكنيد(و از مسير عدالت منحرف نشوید) و وزن را بر اساس عدل
برپا دارید و ميزان را كم نگذارید»(الرحمن .)9-7:پيامبر(ص) در ذیل این آیه ،فرمودند«:استوارى آسمانها و زمين به عدل و داد
است» (طوسي1413،ق .)111/1 :بر اساس آیات و روایات در دست ،وجوب عدالت اثبات ميشود .گسترهی این عدالت رفتار و
اعمال فردی و حكومتي را در جنبههای فردی و اجتماعي و دربارهی علوم مختلف در بر ميگيرد.
معناي اصطالحی عدالت
برخي از فقهای همچون محقق اردبيلي ،سبزواری و خویي معنای اصطالحي عدالت را همان معنای لغوی آن دانسته-
اند(محقق اردبيلي1418 ،ق312/12 :؛ سبزواری43/1 :1388 ،؛ موسوی خویي ،بيتا )254/1:در مقابل ،برخي همچون شيخ
طوسي و ابنادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطالح دارای حقيقت شرعيه
یا متشرعه است (حسيني عاملي1422 ،ق258 /8 :؛ نجفي1429 ،ق .)465/13 :صاحب جواهر نيز گفته است« :حتي اگر قائل به
حقيقت شرعيه در مورد لفظ عدالت نباشيم ،بدون ش ك در آن مجاز شرعي تحقق یافته است و همين مقدار(برای اثبات معنای
شرعي مغایر با معنای لغوی) كفایت ميكند»(نجفي1429 ،ق.)465 /13 :
در معنای اصطالحي عدالت در فقه باید به نظر فقها مراجعه نمود ،در این باب فقها به چند گروه تقسيم ميشوند؛
الف) برخي از فقها همچون حلي(حلي ،)499/8 :1375 ،محقق ثاني(محقق ثاني1414،ق ،)372/2:سيوری حلي(سيوری
حلّى ،بيتا ،)911 /2 :عاملي (شهيدثاني ،بيتا ،)159/1:بهاءالدین عاملي(عاملى1429 ،ق ،)820 :طباطبایي یزدی (طباطبایي
یزدی1424 ،ق ،)27/1:امام خميني (خميني ،)10/1:1379،انصاری(انصاری 1415،ق ،)166/ 3:طوسي (طوسى1387،ق،)244:
سيدمحمدباقر شفتي(شفتىگيالني1409،ق)146/1:اعتقاد دارند عدالت ملكه نفساني است كه موجب ميشود شخص مالزم تقوا
و مروت باشد.
ب) برخي از فقها همچون ابن حمزه (ابنحمزه1408 ،ق ،)230:ابن ادریس(ابنادریس حلي1410 ،ق ،)117/2:محقق
سبزواری (محقق سبزواری1423،ق ،)138/1:خویي(موسوی خویي ،بيتا )253/1:قائلاند عدالت مستند به ملكه نيست بلكه
ناشي از خود اعمال خارجيه مكلف یعني عمل به واجبات و ترک محرمات به عبارت دیگر اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر
است.
ج) برخي از فقها همانند شيخ صدوق و پدرش و شيخ مفيد به نظر شيخ انصاری قائلاند عدالت از نفس اعمال خارجيه است
و ناشي از ملكه نفساني است(انصاری1415 ،ق )164/3 :البته این نظر به آیتاهلل گلپایگاني نيز نسبت داده شده است(طباطبایي
یزدی1424 ،ق ،) 189/3 :شوشتری نيز تمایل بدین نظر دارد و عدالت را حالتي در نفس راسخه ميداند كه مانع از اقدام به
مخالفت الهي عمداً خواه صغيره یا كبيره ميشود(شوشترى1426 ،ق.)166 :
د) برخي از فقها همچون شيخ طوسي(طوسي1417 ،ق)217/6 :قائلاند عدالت یعني اسالم و عدم ظهور فسق در اعمال
شخص.
ه) برخي از فقها همچون ابن براج(ابنبراج1406 ،ق ،)556/2 :جرجاني(جرجانى1404 ،ق ،)349/2 :وحيد بهبهاني
(بهبهانى1310،ق )168 :قائل اند عدالت ملكه است و این ملكه یعني عزم راسخ و حسن ظاهر در اتصاف به اوامر و نواهي شرع و
ميل نكردن از راه راست(نجفي.)170-141 :1391 ،
و) برخي از فقها همچون نراقي(نراقى1426 ،ق ،)476 :صاحب جواهر(نجفى1415 ،ق )19 :قائلاند عدالت اگر چه ملكه
است وليكن در شناختن آن حسن ظاهرى كه از آن ظن به وجود ملكه به هم رسد كافى است ،نه مطلق حسن ظاهر به عبارت
دیگر عدالت ملكه است نه حسن ظاهر ،بلكه حسن ظاهر كاشف نوعى از ملكه است به شرط حصول ظنّ به ملكه.
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ظلم
ظلم به معنای بغي ،جور و ستم ميباشد(اسماعيل صينى1414 ،ق .)74 :ظلم در مواردی به معنای غصب و ایجاد نقصان
است (حيدرى .)476 :1381 ،ظلم به معنای قرار دادن چيزی در غيرموضع خود ميباشد و اصل آن جور و تجاوز از حد است ،در
واقع ظلم انحراف از قصد ميباشد(مهنا1413 ،ق120/2 :؛ قرشى270/4 :1371 ،؛ ابوجيب1408 ،ق.)238 :
قاعده الضرر
در كتب مختلف درباره ی ضرر نقل شده است كه ضرر به معنای نقصان وارد شده بر چيزی است و وارد شدن ضرر در مال
است (قرشى1412 ،ق177 /4 :؛ فراهيدى1410 ،ق7/7 :؛ واسطى زبيدى1414 ،ق123/7:؛ ابن منظور1414 ،ق .)483/4:ضرار
مصدر مفاعله به معنى ضرر زدن است (قرشى1412 ،ق .)179/4 :كلمه «ضرار» مصدر باب مفاعله از ضارّ یضارّ است معنای آن
در موارد مختلف متفاوت است -1 :ضرار بين دو نفر واقع مي شود در حالي كه ضرر از فرد واحد صادر ميشود -2 .ضرار مجازات
ضرر است -3 .ضرار در جائي به كار مي رود كه با ضرر رساندن نفعي عاید شخص نشود ،در حالي كه ضرر در مواردی به كار مي-
رود كه شخصي به دیگری ضرر ميرساند تا خود منتفع شود -4 .ضرر و ضرار به یك معنا هستند -5 .ضرار به معنای ضيق و
تنگ گرفتن است -6 .ضرار به معنای اضرار عمدی و ض رر اعم از ضرر عمدی و غير عمدی است (مكارم شيرازی.)56/1 :1370 ،
مفهوم قاعده الضرر در بطن آیات و روایات قرار دارد از جمله مستندات این قاعده ميتوان به آیاتي اشاره نمود :بقره،231:
بقره ،233:نساء12:و ...اشاره نمود .دربارهی مستندات روایي این قاعده ميتوان به احادیثي اشاره نمود؛ جریان سمرة ابن جندب
در زمان حضرت رسول(ص)(كليني )294/5 :1367 ،و فرمایش امام صادق (ع) كه ميفرماید« :رسول خدا (ص) در بحث شفعه
در زمين و مسكن بين شركاء ،قضاوت نمود و فرمود" :لَا ضَرَرَ َو لَا ضِرَارَ"و فرمود :وقتي زمين عالمتگذاری گردید و حدود
مالكيت معين شد دیگر شفعه ای در كار نيست .شفعه برای این جعل شده است كه جلوی اضرار به شریك گرفته شود»(كليني،
.)280/5 :1367
این قاعده ضرر به جان ،مال و حيثثيت را نيز در بر ميگيرد.
ضرر به همسر اول:
درمواردی از ازدواج های مجدد برخي از زنان اول دچار آسيب های روحي و رواني مي گردند،معموال این گروه از زنان در
ميان خانواده و فاميل خود احساس ضرر و خسران و از دست دادن سرمایه عمر مي كنند.از طرفي در صورت جدایي از همسر
آزارهای روحي فراواني برای زن و فرزندان به همراه دارد.این نوع ضرر به نظر نوعي ضرر آبرویي باشد .پيامبر (ص)« :حرمتِ
حيثيت و آبروی مؤمن همانند حرمتِ جان و مال اوست»(تویسركاني1415 ،ق )226/5 :پيامبر اسالم با در نظر گرفتن همهی
مسائل و اینكه اسالم دین كاملي است همه چيز را بيان نموده و ضمن این حدیث آبروی مومن را همانند جانش قابل احترام
ميداند .امام علي(ع)«:هيچ وقت به كاری كه باعث بدنامي و لطمه زدن به حيثيت تو ميشود اقدام مكن»(آمدی1470 ،ق:
 .)242حضرت امير(ع) نقطهی مقابل حدیث باال را هم ذكر نموده است .امام صادق(ع) «:فاش كردن عيوب و رازهای یك مؤمن،
بر دیگر مؤمنان حرام است( ».قمّي ،بيتا255/1 :؛ كلباسي ،بيتا.)403 /1:
ضرر بر زنان داوطلب براي ازدواج با مردان همسردار:
ممكن است گفته شود برخي از زنان به این ازدواج نياز دارند مانند زناني كه همسر اول خود را از دست داده اند یا به هر
دليل دیگری اميد به ازدو اج به عنوان همسر اول راندارند اگر مردان همسردار با این افراد ازدواج نكنند برآنان ضرر وارد مي شود
در پاسخ باید گفت در این موارد اضرار صدق نمي كند «،آنچه براساس این قاعده ممنوع شده،اضرار بر مردم است اعم از اینكه
مباشرتا یا تسبيبا صورت پذیرد،اما حدیث در مورد رفع ضرار یا دفع آن از مردم سكوت كرده است»(امام خميني/3 :1382،
.)127
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ضرر بر مرد درصورت عدم ازدواج مجدد:
ممكن است گفته شود برخي از مردان به دالیل مختلف مانند پيرشدن،یائسه شدن یا مریضي همسر اول نياز انتخاب
همسردوم دارند،اگرآنان ازدواج مجدد نكنند خودشان متضررمي شوند،باید این مساله را در ذیل تعارض دو ضرر بررسي نمود.یكي
از موارد تعارض دو ضرر ،تردد ضرر بين دو شخص از جهت حكم شرعي است.
ضرر جانی
« و هر كس عمداً مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مىگيرد و لعنتش
مىكند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است»(نساء)93:؛ « ...هر كس كسى را جز به قصاص قتل یا [به كيفر] فسادى در
زمين بكشد چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد(»...مائده .) 32:در آیات قرآن هرگونه قتل و ضرر جاني و یا ضرب و
جرح ،مورد عقاب و عتاب قرار گرفته و شخص را مجبور به تقاص و اختيار گرفتن قصاص مينماید .به همين دليل بر اساس
آیات قرآن در مسير امر به معروف و نهي از منكر هر گونه ضرر جاني كه باعث سلب حيات فرد شود چه برای آمر به معروف و
چه برای شخص مورد خطاب حرام است مگر در صورتي كه شخص مورد خطاب به دليل كيفر فسادی كه در زمين انجام داده
مورد عقوبت قرار گيرد و حق حيات از وی سلب شود و یا به دليل مصلحت اوليتری همچون حفظ جان دیگران و یا حفظ جان
مومن ،فاسقي مورد ضرب و جرح یا قتل قرار گيرد كه در این صورت با وجود احراز شرایط ،بينه و شواهد ميتوان اصل حرمت
جان مومن را اجرا نم ود و فاسق و فاسد را به دليل افساد في االرض مورد محاكمه ،قصاص و یا ضرب و جرح قرار داد؛ كه در دو
مورد نخست امر با حاكم اسالمي و قاضي شرع ميباشد .در این باره ميتوان به حدیث پيامبر(ص)اشاره نمود كه فرمودند«:خون
هيچ مسلمان كه شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اسالم(ص) مىدهد ،حالل نيست مگر سه گروه :قاتل ،زانى محصن و آن
كس كه دین خود را رها كند و از جماعت مسلمين بيرون رود» (قطب1415 ،ق.)323 /5 :
ضرر به مال
در فقه قاعدهای وجود دارد به نام قاعده ی احترام مال مسلمان خالصه این قاعده این است كه ،همانگونه كه خون مسلمان
محفوظ است ،اموال او نيز باید از تعرض دیگران مصون باشد .مقصود از احترام مال مردم ،مصونيت اموال آنان از تصرف و تعدی
است؛ بدین معنا كه اوالً تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نيست و ثانياً در فرض وقوع تعدی و تجاوز ،متجاوز ،مسئول و ضامن
است .این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابي بصير از امام صادق (ع) مستفاد ميشود كه
حضرت فرمود « :رسول اهلل(ص) فرموده است :مال مسلمان مثل خون او محترم است»(كليني )268 /2 :1369 ،و خون مسلمان
از مسائل مهم در سراسر فقه است .امام صادق(ع) «:مؤمن سراسر وجودش حرمت است :حرمت آبرو ،حرمت مال و حرمت خون و
جان او( ».نوری1408 ،ق ) 239 /9 :در این حدیث صراحتاً مال هم ردیف آبرو و جان قرار گرفته لذا نابودی مال مومن نيز حرام
است و اگر امر به معروف و نهي از منكر مستلزم نابودی مال مومن است در اینجا با حرمت روبرو هستيم .امام باقر(ع) از رسول
اهلل (ص)نقل كرده كه آن حضرت فرموده است « :یعني ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او كفر است و خوردن گوشت
او معصيت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او است»(حرعاملي1416 ،ق.)599/8 :

ادله جواز ازدواج مجدد در فقه
این ادله باید در كتاب و سنت و اجماع و عقل مورد بررسي قرار گيرد.
کتاب
ث
خداوند در آیه قرآن در این باره ميفرماید « :وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُ ْم ِمنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَا َ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(نساء )3:و اگر در اجراى عدالت ميان دختران یتيم
بيمناكيد هر چه از زنان [دیگر] كه شما را پسند افتاد دو سه چهاربه زنى گيرید پس اگر بيم دارید كه به عدالت رفتار نكنيد به
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یك [زن آزاد] یا به آنچه [از كنيزان] مالك شدهاید [اكتفا كنيد] این [خوددارى] نزدیكتر است تا به ستم گرایيد [و بيهوده
عيالوار گردید].
در مورد شان نزول آیه چند قول آمده است؛
 - 1این آیه درباره دختر یتيمى نازل شد كه سرپرستش بمال و جمال او چشم دوخته بود و تصميم داشت بدون دادن مهر
با او ازدواج كند .این مطلب ،از عایشه نقل شده و در تفاسير اهل سنت آمده است.
 - 2این آیه درباره مردى نازل شده كه با زنان بسيارى افزون از آنچه اسالم تجویز كرده است ،ازدواج كرده بود و مىگفت
چه مانعى دارد كه من هم مثل فالن شخص با زنان متعددى ازدواج كنم .این افراط ،سبب شد كه مالش از بين برود و بمال
یتيمى چشم بدوزد كه تحت سرپرستى او بود ،از این رو خداوند مردم را از گرفتن بيشتر از چهار زن نهى كرد تا بر اثر تهيدستى
احتياج بمال یتيمان پيدا نكنند ،حتى اگر با گرفتن چهار زن هم بيم تجاوز بمال یتيم آنها را تهدید كند ،باید به یك زن اكتفاء
كنند .این مطلب از ابن عباس و عكرمه است.
- 3مردم ،در مورد مال یتيمان سخت گيرى مىكردند ولى در مورد زنان مسامحه مىكردند و در ميان آنها عادالنه رفتار
نميكردند از اینرو خداوند فرمود:همانطورى كه در مورد یتيمان بيم دارید كه گرفتار بى عدالتى شوید ،در مورد زنان نيز چنين
باشيد .به شما اجازه داده شود كه با رعایت عدالت ،از یك تا چهار همسر داشته باشيد.این مطلب ،از سعيد بن جبير و سدى و
قتاده و ربيع و ضحاک و بروایتى از ابن عباس است.
- 4مردم ،سرپرستى یتيمان را براى خود دشوار مىپنداشت ند و از شدت ایمان به خدا از آن كار وحشت داشتند ،از اینرو
خداوند به آنها دستور داد كه همانطورى كه از اینكار وحشت دارید ،از زنا هم وحشت داشته باشيد و بطور مشروع یك تا چهار
همسر براى خود انتخاب كنيد .این قول از مجاهد است.
- 5حسن مىگوید معنى آیه این است :اگر از دختر یتيمى كه تحت سرپرستى شماست ،بيم دارید ،با دختران یتيم دیگر
ازدواج كنيد .جبائى نيز همين احتمال را داده و گفته است كه خطاب به ولى دختر یتيم است.
 -6فراء مىگوید :مقصود این است كه اگر از خوردن مال یتيمان مىترسيد ،از جمع ميان زنان و بى عدالتى نسبت بآنان نيز
بترسيد و با زنانى ازدواج كنيد كه نسبت به آنها از ستمكارى ایمن باشيد(طبرسى ،بيتا.)16/5 :
 -7عالمه طباطبایي در تفسير الميزان ذیل آیه نوشته اند؛ درباره ایتام تقوا پيشه كنيد و خبيث را با طيب عوض ننمائيد و
اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید ،حت ى اگر ترسيدید كه در مورد دختران یتيم نتوانيد رعایت عدالت بكنيد و ترسيدید
كه به اموالشان تجاوز كنيد و از ازدواج با آنها به همين جهت دل چركين بودید ،مىتوانيد آنان را به حال خود واگذار نموده و با
زنانى دیگر ازدواج كنيد با یك نفر ،دو نفر ،سه نفر و چهار نفر.بنا بر این جمله شرطيه كه ":اگر ترسيدید كه در مورد یتيمان
عدالت را رعایت نكنيد پس زنان دیگرى را به ازدواج خود در آورید  "...به منزله این است كه فرموده باشد ":اگر از ازدواج با
دختران بى پدر كراهت دارید ،چون مىترسيد در باره آنان نتوانيد عدالت را رعایت كنيد ،با آنها ازدواج نكنيد و زنانى و دختران
دیگرى را به عقد خود در آورید".پس جمله" فانكحوا" در حقيقت در جاى جزاى حقيقى قرار گرفته ،در جاى" فال تنكحوهن-
ب لَكُمْ  "...جملهاى است كه با بودن آن ،دیگر احتياجى باقى
پس با دختران بى پدر ازدواج مكنيد" واقع شده و جمله" ما طا َ
نمىماند كه بفرماید ":پس با چگونه زنانى ازدواج كنيد" نكته اى كه در این تعبير هست به این كه :به جاى این كه بفرماید":
ب لَكُ ْم" و این بدین خاطر بود كه زمينه را براى بيان تعداد همسران فراهم كند .توضيح
فانكحوا من طاب لكم  ،"...فرمود ":ما طا َ
اینكه اگر فرموده بود ":پس با هر كس دلتان مىخواهد ازدواج كنيد" ،دیگر جا براى گفتن ":یكى ،دو تا ،سه تا ،چهار تا" باقى
نمىماند ،لذا فرمود ":هر چه دلتان مى خواهد ازدواج كنيد ،یكى ،دو تا ،سه تا ،چهار تا".نكته دیگر اینكه به جاى اینكه بفرماید":
ان لم تطب لكم االزدواج باليتامى" ،فرمود ":إِنْ خِفْتُ ْم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى" و این ،از باب به كار بردن" سبب در جاى مسبب"
است و با" یك تير دو هدف زدن" خواست بفهماند كه علت بى رغبت بودن شما به ازدواج با دختران یتيم چيست و نيز خواست
كه علت جزا را هم بيان كرده باشد و بفهماند اینكه در جمله جزا گفتيم ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُ ْم  "...براى این است كه در سایر
زنان ترس از عدم قسط را ندارید(طباطبایى.)265/4 :1374 ،
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اما آن چيزی كه قطعاً مي توان از آیه برداشت نمود شرط عدالت در ازدواج است ،حال سوال این است كه عدالت آیا باید از
همه جنبهها باشد یعني هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی یا خير این مسئله در آیهی بعدی مورد توجه شارع بوده است.
« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا»(نساء )129:و شما هرگز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت] حریص باشيد پس به یك طرف
یكسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته [=بالتكليف] رها كنيد و اگر سازش نمایيد و پرهيزگارى كنيد یقيناً خدا
آمرزنده مهربان است.
در تفسير آیه مي توان گفت؛ محبت قلبى عوامل مختلفى دارد و عملًا از اختيار انسان بيرون است؛ پس به صورت عادى
ممكن نيست كه انسان بتواند تساوى در محبت و عدالت قلبى خویش نسبت به همهى افراد بر قرار سازد .عدالت در محبت قلبى
بين همسرا ن ممكن نيست ،اما عدالت در رفتار ممكن است و در روایات اسالمى به نمونههایى از آنها در زندگى اهل بيت
(ع)اشاره شده است :درباره ى پيامبر اسالم(ص) حكایت شده كه براى رعایت عدالت ،به خانهى همهى همسران خود مىرفت و
حتى هنگام بيمارى در خانهى یكى از آنان توقف نمىكرد اگر نمى توانيد عدالت قلبى را بين همسران خود رعایت كنيد ،پس به
آنان ظلم نكنيد.در زندگى خانوادگى ،صلح جو و خودنگهدار باشيد تا مشمول رحمت الهى شوید.تالش كنيد تمام توجه شما (در
گفتار و رفتار) به یكى از همسرانتان نباشد(رضایىاصفهانى.)322/4 :1387 ،
« ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْ ِد الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا»(نساء )24:زنانى را كه متعه كرده اید مهرشان را به عنوان فریضه اى به آنان بدهيد و بر شما گناهى نيست كه پس از
مقرر با یكدیگر توافق كنيد مسلما خداوند داناى حكيم است .این آیه ،اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطالح" متعه" است و
مىگوید ":زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را به عنوان یك واجب باید بپردازید" و از آن استفاده مىشود كه اصل تشریع
ازدواج موقت ،قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلم بوده كه در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مىكند و از آنجا
كه این بحث یكى از مباحث مهم تفسيرى و فقهى و اجتماعى است الزم است از چند جهت مورد بررسى قرار گيرد -1:قرائنى كه
در آیه فوق وجود دارد داللت آن را بر ازدواج موقت تاكيد مىكند -2.ازدواج موقت در عصر پيامبر (ص) بوده و بعدا نسخ نشده
است -3.ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج(مكارم شيرازى.)335/3 :1371 ،
برداشتهای فقهي كه فقها از دو آیه فوق داشتند چند مورد است؛
 -1مرد ميتواند با چهار زن به صورت ازدواج دائم ،ازدواج كند و بيش از چهار زن دائم مورد نهي این آیات است.
 -2فقهای شيعه ازدواج مرد با بيش از چهار زن را به شرط ازدواج موقت جایز دانستهاند.
 -3شرط یا جواز ازدواج دوم زوج ،داشتن عدالت است پس اگر مرد نميتواند عدالت را رعایت كند بهتر است به یك زن
اكتفا كند.
سنت
در سيره و سنت پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) جواز ازدواج مرد با چهار زن به صورت دائمي دیده ميشود.
از امام صادق(ع) روایت است كه فرمودند« :بر مرد حالل است كه چهار زن بگيرد»(حرّ عاملي1416،ق.)517/20 :
از امام صادق(ع) روایت است كه فرمودند« :مرد مي تواند بين چهار زن جمع كند و اگر یكي از آنها را طالق دهد نميتواند
زن پنجم اختيار كند تا زماني كه عده آن زن منقضي شود و همچنين فرمودند :شرع ًا جمع بين پنج زن نيست»(حرّ
عاملي1416،ق.)399/14 :
از امام حسن عسكری(ع) نقل است كه در پاسخ سوالي در نامهای كه از ایشان پرسيده شده بود كه مردی چهار زن گرفته
است اما از اسامي آنها پرسشي نكرده است سپس اراده كرده است كه یكي از آنها را طالق دهد و زن دیگری بگيرد و ...امام ضمن
تایيد ازدواج با چهار زن پاسخ شخص را در مورد آن ميدهد و شرط طالق و ازدواج بعدی را اعالم ميدارد(حرّ عاملي1416،ق:
.)401/14
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و از این دست احادیث فراوان است كه در تعيين ازدواج چهارم و شرایط آن آمده است و در مورد ازدواج موقت در احادیث
آمده است؛
در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر(ع)روایت كرده كه فرمود :جابر بن عبداهلل از سيره رسول خدا(ص)سخن
ميگفت :از آن جمله گفت :من و یارانم با رسول خدا(ص)به جنگ ميرفتيم ،رسول خدا(ص) عمل متعه را برایمان حالل كرد ،و
تا زنده بود حرامش نكرد و علي(ع) بارها مي فرمود :اگر پسر خطاب یعني عمر قبل از من خالفت را به دست نميگرفت و از
دست من نميربود ،احدی جز شقي مرتكب زنا نميشد(عياشي ،بيتا.)233/1 :
عبدالرحمان بن ابي عبداهلل روایت كرده كه گفت :من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق(ع) از مساله متعه سؤال
مي كرد ،حضرت پرسيد.از كدام متعه مي پرسي  -از متعه زنان ،و یا متعه حج  -عرضه داشت منظورم متعه حج بود ،ولي فعال
مرا خبر ده از مس اله متعه زنان ،آیا این عمل حق است؟حضرت فرمود :سبحان اهلل مگر كتاب خدا را نخواندی كه ميفرماید" :فما
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة" عرضه داشت :به خدا سوگند مثل اینكه این آیه ای است كه تاكنون آنرا نخوانده-
ام(كليني .)449/5 :1367 ،بر اساس روایات رسيده ا ز ائمه معصوم(ع)ازدواج مرد با چهار زن همزمان یا غيرهمزمان جایز و
همچنين فراتر از آن متعه نيز جایز است و شرطي در اقدام به این كار جز همان شرط قرآن یعني عدالت وجود ندارد فلذا اصل
در ازدواج با بيش از یك زن چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع طبق آیات و روایات اباحه است نه حرمت اما در مورد
وجوب نمي توان گفت اصل در این موارد وجوب باشد چراكه تنها چيزی كه از عموم و اطالق آیات بر ميآید اباحه و جواز است نه
وجوب اما در روایات شرطي را ذكر كرده اند كه اگر ترس وقوع در حرام داشته باشد ازدواج واجب است اما همين شرط هم برای
شخص مجرد است نه كسي كه صاحب همسر ميباشد.
اجماع
در ميان علمای شيعه و اهل سنت اجماع قطع به یقين در جواز ازدواج با چهار زن وجود دارد اما اختالف در ازدواج متعه
است ،در ميان علمای شيعه اجماع بر جواز متعه است .سيد مرتضي در مورد حليت نكاح متعه مينویسد« :آنچه كه وارد است
از سوی اماميه و بر آن معتقد هستند و ادعا دارند مباح بودن نكاح متعه است .نكاح متعه همان نكاح زماندار است و پيشتر
گذشت به اینكه اجماع بر مباح بودن متعه وجود دارد و افراد معروفي در این اجماع وجود دارند؛ همچون اميرالمؤمنين (ع) و
عبداهلل بن عباس و عبداهلل مسعود و مجاهد و عطا ...و ثابت شده است بواسطهی ادلهی صحيح از جمله اینكه هر منفعتي ضرری
نداشته باشد ،چه دور و چه نزدیك مباح است و لذا نكاح متعه مباح است به ضرورت عقل  ...و از جملهی دیگر دالیل این است
كه بدون شك هيچ مخالفتي در مباح بودن این نكاح در عهد پيامبر (ص) وجود نداشت .و ادعای حرمت این نكاح بعد از رحلت
پيامبر (ص) است .به همين شكل است ،ادعای نسخ حكم جواز متعه كه باید گفت این نسخ ثابت نشده است و مباح بودنش
بواسطهی اجماع ثابت مي شود عليه كساني كه ادعای نسخ كردند و اگر روایاتي از پيامبر (ص) كه متعه را حرام كرده وجود
داشته باشد ،باید گفت كه همهی این اخبار ضعيف هستند»(علم الهدی ،بيتا.)109-110 :شيخ طوسي (ره) معتقد است نكاح
متعه در شریعت اسالم مباح است و آن نكاحي است كه مرد عقد ميكند زن را برای مدت مشخصي و با مقدار مهریهی معلومي
كه این دو شرط حتماً باید باشد و بواسطه ی این دو شرط است كه نكاح متعه نسبت به نكاح دائم تمایز پيدا كرده است(طوسي،
بيتا.)489 :ابن ادریس حلي درباره ازدواج متعه مي نویسد :نكاح موجل در شریعت اسالم مباح است و در كتاب و سنت به تواتر و
اجماع مسلمين اذن داده شده است(ابن إدریس حلي 1410 ،ق.)618/2 :محقق حلي در این باره مينویسد :نكاح متعه در
شریعت اسالم مباح است و عبارت است از عقد زن توسط مردی برای مدت معلوم با مهر معلوم(محقق حلي ،بيتا.)372/2 :
بر اساس فتاوی بسياری از علمای شيعه به عبارت دیگر شهرت فتوایي ایشان و همچنين عمل ایشان حكم بر جواز متعه
ميشود اما تنها برداشتي كه مي توان از این حكم تكليفي داشت اباحه است نه وجوب.یكي از دالیل مشروعيت و بقای حليت
نكاح متعه ،سيره ی اصحاب پيامبر اكرم (ص) است .بسياری از اصحاب هم به حليت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام
ميدادند .عالمه اميني حدود بيست نفر از اصحاب و تابعيني را نام ميبرد كه به بقای حليت متعه معتقد بودند .اسامي آنها عبارت
است از -1:اميرمؤمنان علي بن ابي طالب (ع)؛  -2ابن عباس ؛  -3عمران بن حصين خزاعي؛  -4جابر بن عبداهلل انصاری؛ -5
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معاویة بن ابي سفيان؛ -6سلمة بن امية جمحي؛  -7عبداهلل بن مسعود الهذلي؛  -8عبداهلل بن عمر عدوی؛  -9ابوسعيد حذری
انصاری؛  -10معبد بن اميه جمحي؛  -11زبير بن عوام قرشي؛  -12خالدبن مهاجر؛  -13حكم؛  -14عمرو بن حدیث قرشي؛
 -15أبي بن كعب انصاری؛  -16ربيعة بن اميه ثقفي؛  -17سعيد بن جبير؛  -18طاووس یماني؛  -19عطاء ابومحمد یماني؛ -20
سدی(رضواني.)190 :1385 ،
النهایه حكم تكليفي در ازدواج با چهار زن چه دائم و چه متعه در نظر علمای شيعه جواز و اباحه است.
عقل
در مورد حكم عقل ميتوان به قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ماحكم به الشرع حكم به العقل» طبق این
اصل كلي ،آن چيزی را كه عقل به آن حكم كند شرع نيز به آن حكم ميكند و بالعكس ،اشاره نمود(بدرى1428 ،ق221:؛ گروه
اصطالح نامه اصول فقه182 :1387 ،؛ سميعى189/8 :1387 ،؛ قلىزاده153 :1379 ،؛ محقق داماد .)19/4:1383 ،پس از
بررسي حكم جواز ازدواج دائم با چهار زن و جواز متعه در آن صورت ميتوان گفت حتماً مصلحتي در صدور جواز این حكم وجود
دارد كه از ناحيه شارع حكم بر جواز و اباحه آن شده است اما آن چيزی كه عقال بدون توجه به حكم شرع به آن استناد ميكنند
رفع نياز از طرق معقول است یكي از این نيازها ،نياز جنسي است .هيچ كس و هي چ انسان منصف و عاقلي حاضر به هتك حرمت
خود از طریق تجاوز به حيثيت خود و دیگری نيست فلذا نياز هست تا این نياز از طریق معقول با حفظ حيثيت رفع شود و به
نظر ازدواج مجدد و متعه ميتواند رافع این نياز باشد.

ادله جواز ازدواج مجدد در حقوق کنونی
در قانون مدني ایر ان ،با توجه به فقه اسالمي و عرف و سنت مردم ،تعدد زوجات منع نشده است .دالئلي مانند نازائي زن،
عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویي ،ابتالء زن به جنون یا امراض صعب العالج ،عدم تمكين زن از شوهر و مخصوصاً فزوني
تعداد زنان بر مردان در زندگي امروز هم ميتواند چند زني را در موارد استثنائي توجيه كند .ليكن امروزه نميتوان به مرد زندار
اجازه داد كه آزادانه و بدون هيچگونه قيد و شرط اقدام به ازدواج مجدد كند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد
خواهد شد .در حقوق ایران قبل از قانون حمایت از خانواده مصوب  ،1346تعدد زوجات در صورتيكه از حد مقرر تجاوز نميكرد،
مجاز بود .قانون مدني از قدرت به اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخني نگفته بود و از نظر حقوقي هيچ مانعي برای
اینكه مرد چند زن بگيرد وجود نداشت .در زماني كه مباني اخالقي و مذهبي مردم استوار بود ،مردها كمتر از این اختيار سوء
استفاده مي كردند .وقتي كه مرد به اصول و دستورهای اخالقي و مذهبي پایبند باشد .از تعدد زوجات ميپرهيزد و جز در موارد
استثنائي و با اطمينان به رعایت عدالت در ميان زنان متعدد به یك زن بسنده ميكند ،چنانكه قرآنكریم دستور داده است .در
این صورت شا ید بتوان به مرد در تشخيص توانایي خود به اجرای عدالت اعتماد كرد ولي در عصری كه مباني اخالقي و مذهبي
سست شده ،آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یا چند همسر مشكالت و گرفتاریهائي برای زن و مرد و كودكان خانواده و جامعه
به بار ميآورد .بدین جهت قانونگذار جدید اختيا ر مرد را محدود كرده است .با توجه به این نكات ،قانون حمایت خانواده مصوب
 1346به منظور جلوگيری از سوء استفاده مرد و محدود كردن چند زني و حمایت از زن ،برای نخستين بار اجازه دادگاه را در
این خصوص الزم شمرد .ماده 14این قانون مقرر داشته است« :هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختيارنماید،
باید از دادگاه تحصيل اجازه كند .دادگاه وقتي اجازه ی اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروری و در صورت
امكان تحقيق از زن فعلي ،توانائي مالي مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز كرده باشد .هرگاه مردی بدون تحصيل اجازه از
دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5قانون ازدواج مصوب1316-1310محكوم خواهدشد» .بنابراین مادهی
 14قانون حمایت خانواده  1346تعدد زوجات را منع نكرد بلكه تنها یك نظارت قضائي برای اجرای عدالت پيشبيني نمود .در
واقع حقوق اسالم هم د ر صورتي با تعدد زوجات موافق است كه توانائي مرد به تامين هزینه زندگي زنان متعدد و قدرت او به
اجرای عدالت محرز باشد .در قانون حمایت خانواده مصوب  ،1353مواد 16و 17كه جایگزین ماده  14قانون پيشين شدهاند
متضمن قواعد تازهای دربارهی تعدد زوجات هستند ،ماده 16ميگوید« :مرد نميتواند با داشتن زن ،همسر دوم اختياركند ،مگر
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در موارد زیر-1 :رضایت همسر اول-2 ،عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویي-3 ،عدم تمكين زن از شوهر-4 ،ابتالء زن
به جنون یا امراض صعب العالج موضوع بندهای 5و 6ماده-5، 8محكوميت زن وفق بند  8ماده-6 ،8ابتالء زن به هرگونه اعتياد
مضر برابر بند  9ماده -7 ،8ترک زندگي خانوادگي از طرف زن -8عقيم بودن زن -9غائب مفقود االثرشدن زن برابر بند 14ماده.8
ماده  17قانون مذكور مقرر ميدارد« :متقاضي باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دالیل تقاضای خود را در
آن قيد نماید.یك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي ،به همسر او ابالغ خواهد شد .دادگاه با انجام اقدامات ضروری و
در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانایي مالي مرد و اجرای عدالت در مورد بند یك ماده  ،16اجازه اختيار همسر
جدید خواهد داد» .هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید ،به حبس جنحهای از
شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد .همين مجازات مقرر است برای سردفتر ازدواج و زن جدید كه عالم به ازدواج سابق مرد
باشد .در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفری یا اجرای مجازات فقط دربارهی مرد وزن جدید موقوف خواهد شد .در این دو
ماده چند نكته قابل بررسي و امعان نظر است :محدود كردن عدد زوجات به دو همسر ،محدود كردن چند زني به نه مورد ،قبول
تقاضای گواهي عدم امكان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه.

مفهوم عدالت در ماده 17قانون حمایت ازخانواده1353
برابر ماده  14قانون حمایت خانواده  ،1346دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر جدید ميداد كه توانائي مالي مرد و قدرت او را
به اجرای عدالت احراز مي كرد .ظاهراً مقصود از عدالت در این ماده همان معنائي بود كه در فقه اسالمي و تفسير آیهی سوم از
سوره ی نساء پذیرفته شده بود ،یعني رعایت تساوی بين زنان متعدد .دادگاه ميبایست با توجه به اوضاع و احوال و با بررسي
اخالق و رفتار شوهر تشخيص دهد كه شوهر در صورت چند زن داشتن توانائي اجرای عدالت (تساوی)بين زنان متعدد را دارد.
این شرط در همهی مواردی كه دادگاه مي خواست اجازه ازدواج مجدد صادر كند ،الزم الرعایه بود .اما مادهی  17قانون حمایت
خانواده  1353به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت ،از احراز«اجرای عدالت در مورد بند یك ماده»16سخن گفته است؛
یعني برابر قانون  1353دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز كند كه شوهر اجرای عدالت كرده
است .در این صورت مفهوم عدالت با آنچه قبالً گفتيم ظاهراً متفاوت خواهد بود؛ زیرا در اینجا اجرای عدالت نسبت به یك زن
مطرح است نه در ميان زنان متعدد ،بنابراین ميتوان گفت اجرای عدالت در ماده  17قانون 1353رعایت حقوق زن اول است.

سکوت قانون جدید حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد:
درالیحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمي به مجلس شورای اسالمي ،ماده  23به تعدد زوجات اختصاص یافته بود .برابر این
ماده اختيار همسر دائم بعدی«به اجازه ی دادگاه پس از احراز توانایي مالي مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران موكول شده
بود .ليكن از آن جا كه موارد تعدد زوجات در این ماده بر خالف ماده  16قانون حمایت خانواده  ،1353مشخص نشده بود و در
نتيجه تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احيانا سوءاستفاده شوهران ميشد ،ماده مزبور مورد بحث و انتقاد قرار
گرفت و به علت عدم حصول توافق ،سرانجام حذف شد و در ماده 58متن نهایي قانون نيز كه قوانين منسوخ را ذكر كرده بر
خالف الیحهی نخستين ،به قانون حمایت خانواده 1353اشارهای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار بر این بوده است كه مقررات
قانون حمایت خانواده پيشين به قوت و اعتبار خود باقي باشد .بنابراین باید گفت مقررات ماده  16و بند  1ماده  17قانون حمایت
خانواده  1353راجع به تعدد زوجات نسخ نشده وكماكان معتبر و الزم االجراست و این حاكي از توجه قانونگذار به حقوق زنان و
عدم تمایل به پس روی در این زمينه است.

لزوم ثبت ازدواج و ضمانت اجراي آن:
برابر ماده  1062قانون مدني نكاح با هر لفظي كه صریحاً داللت بر قصد ازدواج نماید واقع ميشود و وقوع آن منوط به
هيچگونه تشریفات دیگری نيست .بنابراین ممكن است نكاح بدون تنظيم سند رسمي واقع شود .مع هذا قانونگذار برای اینكه
اثبات نكاح ،در صورت بروز اختالف ،به آساني امكان پذیر باشد ،ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج را الزم شمرده است .ماده 1
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قانون ازدواج مصوب  1316برای عدم ثبت ازدواج مجازات كيفری حبس از یك تا شش ماه مقرر داشته بود .ليكن این مجازات
طبق نظریه ی مورخ 1363/5/9شورای نگهبان غ يرشرعي تشخيص داده شد .با توجه به اهميت ثبت این وقایع و لزوم ضمانت
اجرای كيفری در این مورد ،نظر شورای نگهبان قابل انتقاد مينمود .خوشبختانه ماده  645تعزیرات مصوب  1375این مشكل را
رفع و برای عدم ثبت ازدواج دائم حبس تعزیری تا یك سال مقرر نمود .قانون حمایت خانواده مصوب1391ضمن نسخ ماده 645
قانون تعزیرات برای عدم ثبت ازدواج دائم و نيز عدم ثبت ازدواج موقت در موارد خاص مجازات كيفری تعيين كرده و در ماده 49
مقرر داشته است « :چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر به ازدواج دائم ،طالق یا فسخ نكاح اقدام یا پس از رجوع تا یك ماه از ثبت
آن خودداری یا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند،ضمن الزام به ثبت واقعه ،به پرداخت جزای
نقدی درجهی پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محكوم مي شود .این مجازات در مورد مردی كه از ثبت انفساح نكاح و اعالم
بطالن نكاح یا طالق استنكاف كند نيز مقرر است».

شروط ضمن عقد مندرج در قبالههاي ازدواج:
دردفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله های نكاح كه بعد از پيروزی انقالب تنظيم شده مطالبي تحت عنوان شرایط ضمن
العقد چاپ شده كه طرفين مي توانند با امضای ذیل هر یك از آنها،بعض یا كل آن ها را بپذیرند.وحق درخواست طالق به زوجه
منتقل خواهد شد،این شروط عبارتند از:
-1استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت  6ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام به تادیه ی نفقه و همچنين در موردی كه
شوهر سایر حقوق واجبه ی زن را به مدت 6ماه وفا نكند واجبار او به ایفاءهم ممكن نباشد.
-2سوء رفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی كه ادامه ی زندگي را برای زوجه غيرقابل تحمل نماید.
-3ابتالء زوج به امراض صعب العالج به نحوی كه دوام زناشویي برای زوجه مخاطره آميز باشد.
-4جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
-5عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و
حيثيت زوجه باشد.
-6محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات  5سال حبس یا بيشتر یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به
 5سال بازداشت شود.یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهي به 5سال یا بيشتر بازداشت شود وحكم مجازات در حال اجرا
باشد.
 -7ابتال زوج به هرگونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند وادامه ی زندگي
برای زوجه دشوار باشد.
-8زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک كند.تشخيص ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است
و یا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نماید.
 -9محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتكاب جرمي كه مغایر با
حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.تشخيص این كه مجازات مغایر با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و
موقعيت زوجه و عرف و موازین دیگر بادادگاه است.
-10در صورتي كه پس از گذشت  5سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و یاعوارض جسمي دیگر زوج صاحب
فرزند نشود.
-11در صورتي كه زوج مفقوداالثر شود و ظرف 6ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
 -12زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختيار كند یا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
موارد ذكرشده به طور عمده از مادهی  8قانون حمایت خانواده 1353گرفته شده است،بااین تفاوت كه اوال طبق قانون
مذكور رعایت موارد فوق جنبه ی قانوني داشته و دادگاه در صورت احراز یكي از آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر مي
كرده است،درحالي كه در قباله های نكاحيه این مطلب جنبه ی قراردادی دارد و طرفين مي توانند این شروط را كال یا بعضا
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نپذیرند.عالوه برآن در قانون حمایت خانواده اكثر موارد یادشده مشترک بين زن وشوهر بوده،حال آنكه در قباله های ازدواج
موارد مذكور فقط به نفع زن پيش بيني شده است كه در صورت وجود یكي از این شروط،زن مي تواند پس از صدور گواهي عدم
امكان سازش با استفاده از وكالت بالعزل خود را مطلقه سازد.

بيان تعارض:
درماده  16قانون حمایت خانواده مصوب  1353اول ين شرط برای اختيار كردن همسردوم توسط زوج،را رضایت همسر اول
بيان كرده است به این معنا كه تا رضایت همسر اول موجود نباشد،زوج حق ازدواج با همسر دوم را نخواهد داشت،این در حالي
است كه به محرميت و زوجيت در آمدن مرد و زن بوسيله ی صيغه ی شرعيه ی خاص بوجود مي آید.برای نمونه اگر شخصي
دارای همسری بوده و ده سال با وی زندگي كرده باشد وپس از این ده سال با خانم دیگری توسط صيغه ی شرعيه محرم
شوند،عدم رضایت همسر اول مانع برهم خوردن نكاح شوهر با همسر دوم نخواهد شد،از طرفي عدم ثبت واقعه ی ازدواج براساس
ماده ی  49قانون حمایت خانواده مصوب  1391جرم بوده و امتناع كننده از آن عالوه بر الزام به ثبت واقعه ازدواج،حسب مورد
به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه  7محكوم مي شود.مشاهده مي شود كه قانون گذار عدم ثبت واقعه ی ازدواج را
الزامي دانسته از طرفي علقه ی زوجيت بين زوج و زوجه بوسيله ی صيغه ی شرعيه بوجود مي آید.بنابراین به نظر مي رسد
شرط اول در ماده  16قانون حمایت خانواده مصوب  1353شرطي با پشتوانه ی دقيق علمي وشرعي نبوده و زوج ها به راحتي
قادر خواهند بود به نوعي قانون را دور زده و مبادرت به ازدواج دوم نمایند.اما شرط دوازدهم كه تحت عنوان شروط ضمن عقد در
اسناد نكاحيه آمده است به این اشاره دارد كه اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختيار كند یا به تشخيص دادگاه نسبت
به همسران خود اجرای عدالت ننماید» زوجه وكالت در طالق خواهد داشت و مي تواند خودش را وكالتا از ناحيه ی زوج مطلقه
كند.اما دراین ص ورت سه حالت قابل تصور است.همانگونه كه در سطور باال بيان شد شروط دوازدگانه در اسناد نكاحيه جنبه ی
قراردادی بين زوجين دارد وممكن است زوجين برخي را بپذیرند وامضا نمایند و درخصوص بعضي شروط دیگر به توافق نرسيده
و امضا نكنند؛ درخصوص بند دوازدهم كه مربوط به بحث این پژوهش مي باشد همانگونه كه بيان شد سه حالت متصور است:
الف)زوجين شرط مذكور را پذیرفته و امضا مي كنند.
ب)زوج شرط مذكور را مي پذیرد وامضا مي كند ولي زوجه خير.
ج)زوجه شرط مذكور را مي پذیرد وامضا مي كند ولي زوج خير .درحالت اول تكليف روشن است كه با توافقي كه طرفين
داشته اند در صورت اختيار كردن زوجه دوم توسط زوج برای زوجه اول حق طالق ایجاد خواهدشد .اما در دو صورت دیگر با
چالش مواجه خواهيم شد وسوال این است كه رویه ی برخورد با چنين حاالتي توسط قضات رسيدگي كننده چه خواهد بود؟ در
صورت دوم كه زوج شرط را پذیرفته ولي ز وجه آن را امضا ننموده است،ممكن است زوجه مدعي شود كه زوجه این حق را از
خود ساقط نموده است بنابراین این حق برای او بوجود نخواهد آمد كه از دادگاه درخواست طالق كند اما با توجه به مطالب
پيش گفته خصوصا قاعده ی الضرر ومتضرر شدن زوجه و حتي استناد كردن به قاعده ی عسر وحرج مي تواند تقاضای طالق
دهد.درصورت سوم نيز كه زوج مبادرت به امضای شرط ننموده ولي زوجه مبادرت به امضای آن نموده است به نظر مي رسد عدم
امضای زوج تاثيری در ایجاد این حق ندارد زیرا آن چه از نص شروط دوازده گانه برمي آید ایجاد حق تقاضای طالق برای زوجه
از دادگاه ومحاكم قضایي است.
تعارض:
تعارض در لغت از ماده ی «عرض» مشتق شده است .و یكي از معاني،ظهور،اظهار وابرازاست(جوهری،ذیل واژه تعارض).
اصوليون برای «تعارض» تعاریف مختلفي به طور جداگانه ارائه كرده اند اما تعاریفي ظاهری بوده و در واقع معنای واحدی از
مجموع آن تعاریف فهميده مي شود.برای نمونه بيان شده است«تعارض ادله به این معناست كه هریك از دو دليل در مقابل
دیگری ظاهرشوندو ابراز وجود كنند»(محقق داماد ،مباحثي از اصول فقه .)124/3،درجای دیگر آمده است«تعارض تنافي
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مدلولين دليلين به صورت تناقض یا تضاد است»(شيخ انصاری ،فرائداالصول.)750/2،یكي دیگر از فقها بيان كرده است كه
«تعارض عبارت است از تنافي مدلولين دليلين به حسب واقع ومقام جعل است»(خویي ،مصباح االصول.)60/2،
اقسام تعارض:
تعارض بر دو قسم مستقر و غير مستقر تقسيم بندی مي شود.تعارض مستقرآن است كه حقيقتا بين دو دليل به گونه ای
تنافي وناسازگاری وجود داشته باشد كه نتوان آن دو را جمع كرد.اما تعارض غيرمستقربه این معناست كه بين دو دليل در نگاه
اول تنافي به نظر مي رسد ولي با كمي تامل ومراجعه به برخي قواعد مانند تخصيص،تقييد،حكومت و ورود و تقدیم اظهر بر
ظاهرو...تنافي برطرف مي شود(سبحاني،الموجزفي االصول الفقه)221 :بيشتراصوليون تعارض را به معنای مستقر آن تعریف كرده
اند،به عبارت دیگرتعارض را به معنای خاص آن آورده اند پس به عقيده ی آن ها«التعارض هو تنافي الدليلين او االدله بحيث
الیمكن الجمع بينهما،فعلي هذا یخرج منه موارد التخصيص والتخصص والورود والحكومة وجميع موارد الجمع العرفي»(مكارم
شيرازی،انواراالصول.) 502/3،به نظرنگارندگان تعارض در بحث پيش رو ازنوع مستقر بوده كه ميان دو دليل لزوم اذن همسر اول
برای ازدواج و لزوم ثبت واقعه ی ازدواج تعارض تعارض است به نحوی كه عمل به یكي منافي با دیگری است.
بررسی تعارض بين حکم فقهی و قانونی
مي توان در بررسي تعارض بين حكم فقهي جواز ازدواج با چهار زن دائم و متعه را با حرمت ضرر به حق زن كه شامل ضرر
در مال ،جان و حيثيت نيز مي تواند باشد از نظر اصولي و همچنين قانوني بررسي نمود .شاید بتوان ارتباط بين این حق و قاعده
الضرر را متناسب با ارتباط بين قاعده تسليط و قاعده الضرر دانست .قاعده تسليط یك قاعده عام حقوقي است كه بر اساس آن
هر شخص نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرف و إعمال مالكيت را دارا مي باشد بدون اینكه كسي حق ایجاد مزاحمت برای
او داشته باشد ولي این قاعده مطلق ن بوده و در إعمال با قاعده الضرر برخورد و تزاحم پيدا مي كند زیرا طبق قاعده تسليط هر
كسي حق تصرف مالكانه در اموال خود را داراست و در این رابطه ممكن است در اثر إعمال حقوق از طرف صاحب حق  ،حقوق
دیگران تضييع شود .اینجاست كه قاعده الضرر ورود پيدا مي كند و تصرف ما لكانه را محدود به موردی مي نماید كه به حقوق
دیگران لطمه وارد نشود  .ماده  132قانون مدني كه مبتني بر قاعده الضرر است در بردارنده همين معني است .قانونگذار در
ماده  30قانون مدني اول حق مالكيت و قاعده تسليط را به رسميت شناخته است و در ماده  132از دامنه آن كاسته و آن را
محدود به مواردی مي نماید كه موجب تضرر همسایه نشود و قاعده الضرر را بر قاعده تسليط مقدم داشته و تصرفي كه به قدر
متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از صاحب حق باشد محترم مي شمارد  .و دامنه و شمول قاعده تسليط را به این مورد
محدود و تخصيص مي دهد .مص ادیق قاعده تسليط را در قانون مدني به وفور مي توان یافت در زیر به چند مورد از مواد قانون
مدني كه در بردارنده قاعده تسليط است اشاره مي شود:
ماده  30قانون مدني  « :هر مالك نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون
استثناء كرده باشد».ماده  31ق .م « :هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون».ماده  32ق .م:
« تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً یا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبور
است» .ماده  609ق  .م  « :كسي مي توا ند مالي را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد یا از طرف مالك صراحتاً یا
ضمناً مجاز باشد » .جنبه ایجابي قاعده تسليط و مفاد حدیث شریف « الناس مسلطون علي اموالهم » به مالك اجازه مي دهد تا
بتواند هر گونه تصرفي در مال خود نماید و ماده  609قانون مدني به یكي از این اختيارات اشاره دارد در جایي كه مالك مي
تواند نسبت به انتقال معوض و حتي بالعوض مال خود به دیگران اقدام كند به طریق اولي توانایي به امانت گذاشتن مال خود نزد
دیگری را نيز دارد و بر عكس در جایي كه دیگران حق به امانت گذاشتن مال غير را بدون اذن وی ندارد به طریق اولي حق
انتقال مال را نيز نخواهند داشت .ماده  30قانون مدني در حقيقت اشاره به جنبه ایجابي قاعده تسليط دارد كه به موجب آن
كليه تصرفات مالكانه برای شخص مالك مباح است البته تردید نيست كه این عموم و اطالق سلطه مالكانه در شرع اسالم به
عنوان یك اص ل اوليه مورد امضاء و تأیيد قرار گرفته است ولي مانند همه اصول و قواعد اوليه به وسيله یك سلسله استثنائات
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مشخص تخصيص و تقييد خورده است  .قسمت اخير ماده  30قانون مدني نيز اشاره به همين امر دارد زیرا در مواردی ممكن
است إعمال قاعده تسليط با قاعده الضرر در تعارض باشد به عبارت دیگر در حقيقت الضرر به عنوان یك اصل ثانوی إعمال
قاعده تسليط را از جهاتي محدود مي نماید .مواد  301 ، 289 ، 257 ، 247 ،39، 34 ، 33قانون مدني را مي توان از مصادیق
قاعده تسليط ذكر كرد .قانون مدني در تزاحم بين إعمال حق و قاعده الضرر  ،قاعده الضرر را مقدم داشته است در ذیل به چند
مورد از مواد قانون مدني در رابطه با قاعده الضرر اشاره مي شود .ماده  65قانون مدني  « :صحت وقفي كه به علت اقرار دیّان
واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است».ماده  132ق  .م  « :كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر
همسایه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد».ماده  1130قانون مدني ورود ضرر به
زوجه را از موارد اجبار شوهر به طالق معين كرده است كه بر اساس قاعده الضرر به دليل عدم تحمل ضرر از جانب زوجه ،زوج
اجبار به طالق زوجه خود مي شود تا اینكه زوجه متحمل ضرر نشود. .

نتيجه گيري
ب راساس مطالب پيش گفته،این نوشتار درصدد بيان این مطلب بودكه،هر زمان زوجي كه دارای همسر دائم است،اقدام به
گرفتن همسر دوم نماید و ميان آنها صيغه ی محرميت دائم جاری شود،قانون گذار به صراحت مواد قانوني زوج را ملزم به ثبت
واقعه ی ازدواج مي كند و این مساله با آنچه كه در قانون حمایت از خانواده و اذن و اجازه ی همسر اول برای اختيار كردن
همسر دوم مرد است در تعارض است ونوعي خالءقانوني محسوب مي شود و راهي برای گریز از قانون مي باشد؛لذا شایسته است
در امر قانون گذاری این مساله مورد توجه مقننين قرار گرفته و با اصالح و اضافه كردن مواد قانوني از سوء استفاده كردن برخي
از زوجين از این مساله جلوگيری به عمل آوردند.

فقه ،حقوق و علوم جزا ،شماره  ،17پاییز  ،1399ص 33 -48
ISSN: 2538-3787

http://www.Joce.ir

منابع و مراجع
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7
[]8
[]9
[]10
[]11
[]12
[]13
[]14
[]15
[]16
[]17
[]18
[]19
[]20
[]21
[]22
[]23
[]24
[]25
[]26
[]27
[]28
[]29
[]30
[]31
[]32
[]33
[]34

قرآن كریم
ابن إدریس حلي ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين،
1410ه.ق.
اِبن اِدریسحلّي ،محّمدبناحمد ،كتابالسرائرالحاویلتحریرالفتاوی ،قم،مؤسسة النشر اإلسالمي1410،ه .ق.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بيروت ،دارصادر1414 ،ه .ق.
ابنبراج ،قاضي عبدالعزیز ،المهذب ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي1406،ه .ق.
ابنحمزه ،محمد بن علي ،الوسيلة الي نيل الفضيلة ،قم ،مكتبة آیةاهلل المرعشي النجفي1408،ه .ق.
ابوجيب ،سعدى ،القاموس الفقهي لغة و اصطالحات ،دمشق ،دارالفكر1408 ،ه .ق.
اسماعيل صينى ،محمود(1414ق) ،المكنز العربى المعاصر ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون1414 ،ه .ق.
اِمامخميني،روحاهللالموسوی،رهبرانقالبوبنيانگذارجمهورىاسالمىایران(،)1379تحریرالوسيلة،قم:مؤسسهمطبوعاتدارالعلم.
اَنصاری،مرتضي ،كتابالمكاسب ،قم ،الموتمرالعالميبمناسبهالذكریالمئویهالثانيهلميالدالشيخاالعظماالنصاری1415 ،ه .ق.
آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحكم و دررالكم ،بيروت ،مؤسسه االعلمي للمطبوعات1470 ،ه .ق.
بدرى ،تحسين ،معجم مفردات أصول الفقه المقارن ،تهران ،المشرق للثقافه و النشر1428 ،ه .ق.
بستانى ،فواد افرام ،فرهنگ ابجدى ،تهران،اسالمي.1375 ،
بهبهانى ،محمد باقر بن محمد اكمل ،رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى (با تعليقات ميرزاى شيرازى) ،تهران ،حاج شيخ
رضا تاجر تهرانى1310 ،ه .ق.
تویسركاني ،محمدنبي بن احمد ،لئالي االخبار ،قم ،مكتبه العالمه 1415 ،ه .ق.
جرجانى ،سيد امير ابو الفتح حسينى ،تفسير شاهى ،تهران ،انتشارات نوید1404 ،ه .ق.
حرعاملي،محمدبن حسن ،تَفْصيلُ وَسائلِ الشيعَة إلي تَحْصيلِ مَسائلِ الشَّریعَة ،قم،موسسه آل البيت عليهم السالم الحياء
التراث1416 ،ه .ق.
حسيني عاملي ،سيد محمدجواد ،مفتاح الكرامه ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي1422 ،ه .ق.
حلي ،حسن بن یوسف ،مختلف الشيعه ،قم،مكتب اإلعالم اإلسالمي.1375 ،
حيدرى ،محمد ،معجم األفعال المتداولة و مواطن استعمالها ،قم ،المركز العالمي للدراسات االسالميه.1381 ،
راغباصفهانى ،حسينبنمحمد،ترجمه و تحقيقمفرداتالفاظقرآن(راغباصفهانى) ،تهران ،مرتضوی.1374 ،
رضایى اصفهانى ،محمدعلى ،تفسير قرآن مهر ،قم ،پژوهشهاى تفسير و علوم قرآن.1387 ،
رضواني ،علي اصغر ،شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ،تهران ،نشر مشعر.1385 ،
سبزواری ،سيد عبداألعلي موسوی ،مهذّب االحكام ،قم ،دارالتفسير.1388 ،
سميعى ،جمشيد ،ترجمه متن و شرح كامل رسائل شيخ انصارى ،اصفهان ،خاتم االنبياء.1387 ،
سيوری حلّى ،مقداد بن عبد اللّه ،مترجم :بخشایشى ،عبدالرحيم عقيقى ،كنز العرفان في فقه القرآن  -ترجمه ،قم ،پاساژ
قدس پالک ،111بيتا.
شفتي گيالنى ،سيد محمد باقر ،تحفة األبرار الملتقط من آثار األئمة األطهار ،اصفهان ،انتشارات كتابخانه مسجد سيد،
1409ه .ق.
شوشترى ،مالعبداهلل ،رسالة الواجبات ،قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم السالم1426 ،ه.
ق.
شهيدثاني ،زینالدینبنعلي ،الروضةالبهيةفيشرحاللمعةالدمشقية،قم،مجمعالفكر االسالمي ،بيتا.
طباطبایي یزدی ،سيد محمدكاظم ،العروة الوثقي ،قم ،مؤسسة النشراالسالمي1424 ،ه .ق.
طباطبایى ،محمدحسين ،ترجمه تفسير الميزان ،قم،جامعه مدرسين حوزه علميه قم.1374 ،
طبرسى ،فضل بن حسن ،ترجمه تفسير مجمع البيان ،تهران ،فراهانى ،بيتا.
طوسي ،محمد بن حسن(1417ق) ،كتاب الخالف ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي1417 ،ه .ق.
طوسي ،محمد بن حسن ،النهایه في مجرد الفقه و الفتوی ،قم ،قدس محمدی ،بيتا.

فقه ،حقوق و علوم جزا ،شماره  ،17پاییز  ،1399ص 33 -48
ISSN: 2538-3787

http://www.Joce.ir

[]35
[]36
[]37
[]38
[]39
[]40
[]41
[]42
[]43
[]44
[]45
[]46
[]47
[]48
[]49
[]50
[]51
[]52
[]53
[]54
[]55
[]56
[]57
[]58
[]59
[]60
[]61
[]62
[]63

طوسي،محمدبنحسن ،تهذیباالحكام ،بيروت ،چاپمحمدجواد فقيه و یوسف بقاعي1413 ،ه .ق.
طوسى،محمدبنحسن،مترجم :خراسانى ،محمد واعظ زاده ،الجمل و العقود في العبادات  -ترجمه ،مشهد ،مؤسسه نشر
دانشگاه فردوسى مشهد1387 ،ه .ق.
عاملى ،محمد بن حسين و ساوجى ،نظام بن حسين ،جامع عباسى و تكميل آن (محشّى ،ط  -جدید) ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم1429 ،ه .ق.
علم الهدی ،سيد شریف مرتضي ،االنتصار ،بيروت ،داراألضواء ،بيتا.
عياشي ،محمد بن مسعود ،تفسير العياشي ،تهران ،المكتبة العلمية اإلسالمية ،بيتا.
فراهيدى ،خليل بن احمد ،كتاب العين ،قم ،نشر هجرت1410 ،ه .ق.
قرشى ،سيدعلى اكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب اإلسالمية1412 ،ه .ق.
قرشى ،على اكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب االسالميه.1371 ،
قطب ،سيد ،فى ظالل القرآن ،بيروت ،دارالشروق للنشر و التوزیع1415 ،ه .ق.
قلى زاده ،احمد ،واژه شناسى اصطالحات اصول فقه ،تهران ،بنياد پژوهشهای علمي فرهنگي نور االصفياء.1379 ،
قمّي ،محمّد بن علي ،معاني األخبار ،ناشر ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيتا.
كليني ،محمد بن یعقوب ،الفروع من الكافي ،تهران ،دارالكتب االسالميه.1367 ،
كلباسي ،محمد بن محمد ،رسالة في حجية الظن،بي جا ،بيتا.
گروه اصطالح نامه اصول فقه ،اصطالح نامه اصول فقه ،قم ،مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.1387 ،
محقق اردبيلي ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي1418 ،ه .ق.
محقق حلي ،جعفر بن حسن ،نكت النهایة ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،بيتا.
محقق داماد ،سيد مصطفى ،قواعد فقه ،تهران ،مركز نشر علوم اسالمي.1383 ،
محقق سبزواری ،محمدباقر،كفایة الفقه ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي1426 ،ه .ق.
محققثاني،علىبنحسينكركي ،جامعالمقاصدفيشرحالقواعد ،قم ،مؤسسهآلالبيت(ع)1414 ،ه .ق.
مكارم شيرازی ،ناصر ،قواعدالفقهيه ،قم ،مدرسه االمام علي بن ابي طالب(ع).1370 ،
مكارم شيرازى ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران ،دارالكتب اإلسالمية.1371 ،
موسوی خویي ،سيدابوالقاسم ،التنقيح في شرح العروة الوثقي ،تقریر ميرزاعلي غروی تبریزی ،قم ،مؤسسه آلالبيت ،بيتا.
مهنا ،عبد اهلل على ،لسان اللسان  :تهذیب لسان العرب ،بيروت ،دارالكتب العلمية1413 ،ه .ق.
نجفي ،زین العابدین« ،مفهوم شناسي واژه عدالت در فقه اماميه» ،دو فصلنامه علمي -انسانپژوهي دیني مجتمع اموزش
عالي شهيد محالتي ،شماره ،28پایيز و زمستان .1391
نجفي ،محمدحسن ،جواهرالكالم ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي1429 ،ه .ق.
نجفى،محمد حسن ،مجمع الرسائل (محشّى صاحب جواهر) ،مشهد ،مؤسسه صاحب الزمان عليه السالم1415 ،ه .ق.
نراقى ،مولى محمد مهدى بن ابى ذر ،تحفه رضویه ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم1426 ،ه .ق.
نوری،حسين بن محمد تقي ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،بيروت ،موسسه آل البيت الحياءالتراث العربي،
1408ه .ق.
واسطى زبيدى ،سيدمحمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بيروت ،دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع1414 ،ه.
ق.

