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 رويةدر حقوق و  تعدد زوجات ةمسئل شناسي آسيب
 قضايي ايران

  2سوها ، زهرا حميدي*1زاده مهديه محمدتقي

  چكيده
. اسـت  گرفتـه  قـرار  اجتمـاعي  انديشمندان توجه مورد بسيار اخير قرن در كه است مباحثي از چندهمسري ةپديد
 برخـي  نظـر  از. اسـت  چندهمسـري  با مخالفت يا دفاع موضع ةسرسختان اتخاذ ،ها تبيين اين در تأمل درخور ةنكت

 ،ديگر گروه نظر از. نيست مرسوم جوامع بيشتر در اينك و است بوده رسم گذشتههاي  زمان در چندهمسري افراد،
كه چندهمسري تحت  ،لهئبا توجه به اين مس .كند مي كفايت آن انجام جواز بر ديني، متون در آن تجويز اصل تنها

حمايـت از   ،براي امكـان تحقـق اسـت   ) برگرفته از شرع و قانون(تابع وجود شرايطي خاص » تعدد زوجات«عنوان 
ترين نهـاد   اساسي ةمنزل حقوق زنان، سالمت جامعه و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم چندهمسري بر خانواده، به

با رويكرد  اي، به روش كتابخانه ،در مقالة حاضر. كند گذار به اين مقوله را دوچندان مي اجتماعي، اهميت توجه قانون
له كـه اصـل بـر    ئتعدد زوجـات در اسـالم و پـرداختن بـه ايـن مسـ       توصيفي و استنتاجي، پس از بررسي ـ تحليلي

به بررسي قوانين مرتبط با آن در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده پرداختـه و پـس از    ،است» همسري تك«
پروندة مرتبط با تعدد زوجات، درنهايت در جهت حمايت از تحكيم بنيان خانواده و در دفاع از  20تحليل نموداري 

مبتنـي   .است  اي قانوني ارائه شدههشوند پيشنهاد مي رو روبههايي كه با اين معضل  قوق زنان و اطفال در خانوادهح
اين امر كه علل مشروع و موجه تقاضاي ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منـوط   بر

هايي  تخصصي در دادخواست ةشود و همچنين نهاد مشاور ين علل به دادگاه به طرفيت زوجه ارائها به وجود يكي از
 .دشوبيني  شيكه به سبب نشوز و عدم تمكين است در متن قانون پ
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  مقدمه
رو  و ازايـن  اسـت اي عـام   نفسه واژه في ،است 1همسري تككه در تقابل با  ،اصطالح چندهمسري

د بـه نـوعي   شـو  آنچه در توضيح اين اصطالح بيان مـي  .دشو مي 3و چندزني 2شامل چندشوهري
بـا   ،زمـان  شود كه در آن يك مرد يا يك زن، رسـماً و هـم   شدة اجتماعي اطالق مي رابطة تعريف

  ].127، ص 23[بيش از يك جنس مخالف ازدواج كند
 جامعه در زنان حقوق ةتوسع از نشان كه معيارهايي مجموعه از ،ناخواسته يا خواسته ،امروزه

 جهـان،  كشورهاي از بسياري در. است حاضر عصر در زوجات تعدد كاهش ميزان ،دشو مي تلقي
 يـا  سكوت و سلبي ايجابي، واكنش نوع سه و گرفته قرار قانون قضاوت مورد زوجات تعدد ةمسئل
مباحـث اجتمـاعيِ   ايـن موضـوع كـه از    ]. 56ــ 55، ص 6[ اسـت  شـده  اتخـاذ  آن مورد در مدارا

تعـدد   ،در حقـوق اسـالمي  . ده استشدر شريعت اسالم نيز مطرح  ،پرچالش تاريخ بشريت است
اسـتيفاء  . شـود  زوجات به چهار زن دائمي محدود شده و استيفاء عدد از موانع نكاح محسوب مي

 در اصطالح فقهي، آن است كـه مـرد چهـار    ،گرفتن است و استيفاء عدد ي كاملادر لغت به معن
تواند زن پنجمي را به عقد دائم خـود درآورد؛ امـا در    زن دائم داشته باشد كه در اين صورت نمي

با توجه به مباني ديـن   بنابراين،. او خواهد بود ةرابطه با زن، داشتن يك شوهر مانع ازدواج دوبار
ات ايراني، بحث تعدد زوجات از منظر حقوقي هميشه يكـي از موضـوع   ةاسالم و مقتضيات جامع

 از حكايت ،ايران همچون ،مختلف جوامع در مردان و زنان آمار به اگذر مورد توجه بوده و نگاهي
 ،با نظر به آثاري كه روي زنـان ]. 59 ص، 6[ است خصوص اين در گذاران قانون جدي تأمل لزوم
همچنـين  گـذارد و   بر جاي مـي  ،نسل آينده ةكنند نيمي از اقشار جامعه و مربيانِ تربيت ةمنزل به

سـت و  ا ترين بنيان اجتماع، دارد از اهميت بسزايي برخوردار عنوان مهم به ،تبعاتي كه بر خانواده
هـا و همچنـين حفـظ     امنيـت آن  تأمينجهت حفظ حقوق اعضاي خانواده و  بايسته است كه در

  .دن آن مورد نظر واقع شودكرمحدود ،نظم جامعه
در بحـث را   تأمـل موضـوع در سـاليان اخيـر،    يه بـه ايـن   يتوجه قواي مقننه، مجريه و قضـا 

عـالوه بـر ايـن    . دشوها اشاره  سعي بر آن بوده كه بدان رو پيش د كه در پژوهش كن آشكارتر مي
هـاي ازدواج مجـدد و    مرتبط با دادخواست روية قضاييگر با بررسي مواد قانوني و  پژوهش ،موارد

ط، مواردي را كه مجوز طـرح درخواسـت   هاي مرتب همچنين استقرا در تعدادي محدود از پرونده
  .ده استكر، تبيين استازدواج مجدد 
لفـان قـرار گرفتـه اسـت،     ؤاگرچه موضوع تعدد زوجات مورد توجه انديشمندان و م ،بنابراين

هـاي مـرتبط    و پرونده روية قضاييين موضوع و بررسي ا تحليل قانون جديد حمايت خانواده در
  .استنسبت به تحقيقات پيشين  در كنار آن، نوآوري پژوهش حاضر

                                                        
1. monogamy 
2. polyandry 
3. polygamy  
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  مسئلهبيان 
ـ  هاي بسياري ايجاد كرد و خانواده را بـه  دگرگونيحقوق زنان  ةدين اسالم در حوز ة نهـادي  منزل

سياقي كه شارع در اين مسير بنيـان نهـاد بـر ايـن اصـل      . مقدس و مستقل به رسميت شناخت
ساير مسـائل حـول آن باشـند،     استاستوار شد كه آنچه در خانواده اهميت وافر دارد و ضروري 

مرد و زن تا پـيش   ،از اين منظر. هاي شخصي است هاي جمعي بر منفعت مبنا قرار دادن منفعت
هاي خود را مبناي  نگرششان معطوف به خودشان است و خواسته ،ندكناز آنكه به نكاح مبادرت 

 ،نـد كن خودشان جـاري مـي  اما پس از آنكه عقد نكاح را ميان  ؛دهند مسائل زندگي قرار مي ةهم
ـ  اين نگرش از سمت خود به سمت خانواده به دهـد و وراي   نهـادي كـل تغييـر مسـير مـي      ةمنزل

برهم زدن ميثاق  ،بنابراين. گيرد قرار مي ،اعم از زن يا مرد ،فرد شخصيِ يها ها و منفعت خواسته
سي عـواملي كـه بـه    برر درنتيجه،. در نظر شارع مغبوض است ،به هر دليلي كه باشد ،اين كانون

تعـدد زوجـات و مشـكالت     ،آن ةبسيار مهمي است كه از جملـ  ةمسئلزنند  اين ويراني دامن مي
آن است ضرورت تعيـين حـدود    بر پيش روپژوهش  ،بنابراين. ناشي از آن در عصر امروزي است

د و رعايـت قواعـد   شـو  يـادآور هاي ازدواج مجدد را  دن دادخواستكر مند قانوني به منظور ضابطه
  .دكنامنيت مالي، سالمت عاطفي و رواني زنان و فرزندان طلب  تأمينشرع را با هدف 

  روش پژوهش
اي سـود جسـته اسـت و اسـتقرا در      اين پژوهش براي گردآوري اطالعات خود از منابع كتابخانـه 

ش توصـيفي،  رواز  ،همچنـين  .را مورد مداقه قـرار داده اسـت   روية قضاييان و دان حقوق ةانديش
  .هاي مرتبط داشته است اي بر روي پرونده زمان بررسي ه و همشد  تحليلي و استنتاجي استفاده

  تعدد زوجات ةپيشين
و مـورد بحـث و انتقـاد بسـياري از دانشـمندان و      بوده تعدد زوجات در كشورهاي غربي ممنوع 
البتـه در  . انـد  ي دانسـته را برخالف نظم عمـوم   اي كه آن متفكران غربي واقع شده است؛ به گونه

بـراي بررسـي    ،بنـابراين . انـد  آوا شده به تعدد زوجات تاخته گروهي با آنان هم ،ميان شرقيان نيز
  .آن پيش از اسالم و پس از اسالم نظر داشت ةپيشينه بايد به تاريخچ

 تعدد زوجات قبل از اسالم
ـ  بـه  همـواره  و دارد نـه يريد سابقة يبشر اجتماعات از ياريبس در يسنت چندهمسر  يـك  ةمنزل

كـه در آن يـك زن بتوانـد     ،البتـه حـالتي از تعـدد همسـر    ]. 5 ص ،33[ اسـت  بوده جيرا قاعده
مثـل   ،ليـ اي نادر اسـت كـه فقـط در برخـي قبا     پديده ،زمان بيش از يك شوهر داشته باشد هم
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براسـاس  . اسـت  گـزارش شـده    ،]33 ص ،30[و تبت ] 416ـ415 ص ،25[ توداهاي جنوب هند
  شـده چندشـوهري رايـج بـوده     جامعـة بررسـي   565در چهار جامعه از  فقط ،تطبيقي اي هلعمطا

 رامـت كبا  آن رتيمغا ليدل به يچندشوهر .]416ـ415، ص 25[ درصد است؛ يعني كمتر از يك
 رفتـه يپذ يعت آسـمان يشـر  چيه در آن نامطلوب ياجتماع آثار و نسب اختالط و زن تيشخص و

 ،يشـرق  يايآسـ  رمسـلمان يغ يشـورها ك يبرخ در .ستين جيرا زين متمدن ملل در و است نشده
 زين اسالم از شيپ عرب جامعة در سنت نيا. است شده رفتهيخاص پذ وديق و طيشرا با يچندزن
 تعـدد  جـواز  بـه  مكـ ح بـا  اسـالم . بود جيرا يشرط و ديق و تيمحدود چيبدون ه و داشت وجود

 و وديـ ق همسـر،  چهـار  به زوجات تعدد ردنك محدود ضمن و ردك امضا را سنت موجود زوجات،
  ].257 ، ص4ج  ،29؛ 183ـ182، ص 15[ گرفت نظر در آن يبرا يطيشرا

تعـدد زوج يـا زوجـه را مشـخص     ) اتيمولـوژي (شناسي  از حيث ريشه چندهمسرياصطالح 
 ي مرد بـا بـيش از يـك زن بـوده اسـت     يكند، اما كاربرد تاريخي آن هميشه به مفهوم زناشو نمي

  ].517ـ516، ص 36[
 د،ريـ گ مـي شود و شكل قـانوني بـه خـود     به ذهن متبادر مي چندهمسريآنچه از  ،هرحال به

شـود و مـورد    فقط حالت چندزني است كه در آن به تعدد زوجات و گاه ازدواج مجدد تعبير مـي 
ها رواج  ن بيشتر مردان در جوامعي كه تعدد زوجات در آ. استنظر اين پژوهش نيز همين تعبير 

بـه افـرادي اسـت كـه منزلـت       يك همسر دارند و حق داشتن چند زن اغلب محدود فقطرد، ندا
 گونه جوامع معموالً نسبت جنسي و عوامـل اقتصـادي مـانع از ايـن اتفـاق      ند و در اينداروااليي 

  ].393، ص 36[شوند مي
چـه   ،براي مرد داشتن بيش از يك همسر كامالً معمول بوده و اين امر ،در بعضي از كشورها

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . اسـت   شـده  كامالً پذيرفته ،به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ قانوني
اي مطـرود   تنها به لحاظ فرهنگي پديده نه چندهمسريبسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي 

  ].87ـ86: 22[ بلكه ممنوعيت قانوني نيز دارد ،رود شمار مي به

  تعدد زوجات در اسالم
 رةيو سـ  ياسـالم  مذاهب هانيفق اجماع سنّت، تاب،ك ياجتهاد ليدال به زوجات تعدد ،ماسال در

و  303، ص 26 ؛373ص ، 21 ؛7، ص 5، ج 12[ شــده اســت رفتــهيپذ يامــر مســلمانان ةيـ قطع
  ] .2، ص 32؛ 357

 ةسـور  سـوم  ةيـ آ آن نيتـر  مهم هك است شده اشاره زوجات به تعدد 1در آياتي از قرآن كريم
 تيـ رعا بـا  همسر چهار تا زوجات تعدد جواز بر هيآ مفهوم مفسران، نظر مشهور از هك است نساء
  ].517 ص، 28؛ 167ـ166، ص 15[ آن داللت دارد طيشرا

                                                        
 .286و  50، 32/ ؛ احزاب1/ تحريم: كر .1
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بودن مورد اتفـاق   دو شرطي كه در حالت مباح .ازدواج مجدد با شرايطي مباح است بنابراين،
  :ند ازا فرق مسلمين و فقهاي شيعه است، عبارت

عدالت بين زنان؛ رعايت مسـاوات بـين زنـان و حقـوق آنـان اعـم از نفقـه، حسـن         رعايت ـ 
رعايت حق مضاجعت و «كتب فقهي به رعايت حق قسم  معاشرت، حق مبيت و مضاجعت كه در

  ].404، ص 5 ج ،14؛ 6670ـ6669 ، ص9ج  ،12[ زنان تعبير شده است» بستري هم
ام كند، خواه با يك زن و خواه با بـيش از  جايز نيست كسي به نكاح با زني اقد ،از نظر شرعي

تكـاليف آن و اسـتمرار در    دادن نكاح و توانايي انجـام هاي  مگر آنكه توان پرداخت هزينه ؛يك زن
  ].124، ص 24[ اصطالح قدرت بر انفاق داشته باشد واجب زن را داشته باشد و به ةاداي نفق

ن و ضـرورت اسـتيذان از دادگـاه و    اما در تعريف مفهوم اين شروط و ضمانت اجراي تحقق آ
اينكه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفـاق پـس از ازدواج مجـدد چـه ضـمانت اجرايـي       

ان و فقها وجود دارد و بـدين سـبب هريـك از    دان حقوقوجود دارد، اختالف نظرهاي زيادي بين 
نـد و بـراي   كنگيري تعدد زوجـات پيشـ   ةاند از سوء استفاد كشورهاي اسالمي به نحوي كوشيده

 .خروج مرد از عدالت تدبيري بينديشند
 ةيـ ناح از يرخصـت  فقـط  را نسـاء  سـورة  سـوم  ةيآ از مستنبط زوجات تعدد جواز مكح علما

 معتقدنـد بـا   هكـ بل شـمارند،  عمـل را جـايز نمـي    نيـ ا به جامعه افراد قيتشو و دانند يم عتيشر
ـ  صـورت  در را اشـخاص  دبايـ  عدالت، ياجرا به آن ردنك مشروط  عـدالت از  ياجـرا  عـدم  از ميب

 از يبرخـ  ؛ گرچـه ] 419 ص ،26؛ 165ــ 163، ص 19؛ 15ص ، 13[ داشت برحذر يچندهمسر
  ].35، ص 29ج  ،32؛ 482 ص، 16[ اند داده فتوا را زوجات تعدد استحباب هيآ نيا

انـد كـه بـه معنـاي      د كه جواز را هـم از نـوع تكليفـي برشـمرده    شوست بيان ا البته ضروري
 اگرچـه  ؛بودن آن است و هم از نوع وضـعي كـه بـه معنـاي صـحيح و نافـذبودن آن اسـت        مباح

 گانـة  پـنج  نيعنـاو  از يكـي ل يـ ذ مورد، برحسب است نكمم گريد مباح عمل هر مانند معتقدند
 اول، همسـر  يماريب ليدل به هك يصورت در ،مثالً رد؛يگ قرار حرام اي روهكم مباح، مستحب، واجب،

 واجـب  او بـر  را مجـدد  ازدواج صورت نيا در فتد،يگناه ب به و نشود برآورده مرد يجنس يازهاين
 .]164، ص 19؛ 10ص، 12؛ 12ـ11، ص 10[ دانند مي

 انـد و  دانسته ضروري زوجات تعدد در هك را يشرط تنها ياسالم مذاهب و اعصار همة يفقها
 در سـورة نسـاء   سـوم  ةيـ آ بـه  استناد با را شرط نيا و دانند مي عدالت تيرعا دارند، اتفاق آن بر

 مـت كرا ح» ذلك ادني الّـا تعولـوا  «هان يفق و مفسران. اند ردهك ركذ احكن تابك مختلفهاي  باب
 گرانيد حقوق به تجاوز و عدم عدل بر احكن امكاح در عيتشر اساس معتقدند و اند دانسته عيتشر
   .]182، ص 15؛ 25، ص 13[ است

نسـاء را عـدالت در رفتـار     ةمباركـ  ةاز عدالت در آية سوم سورمفسران شيعه و سنّي منظور 
 انـد  دانسـته  ،مانند حـق قسـم و نفقـه    ،خارجي و امور مشترك داخلي كه در اختيار انسان است
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 انيــم عــدالت هكــ ،نســاء را ةمباركــ ةســور 129و آيــة ] 255، ص 3، ج 29 ؛11، ص3، ج 17[
 حمـل  ي،قلبـ  محبـت  ماننـد  ،سـت ين انسـان  اريـ اخت در هك يامور بر ،داند يمحال م را همسران

 را عـدالت  خـود  همسـران  انيم در ديتوان ينم چون هك است شده ركذ هيآ در ادامة رايز ،اند ردهك
بالتكليف  يگريد تا دينكن همسران از يكي متوجه را خود يقلب التيتما همة پس د،ينكمراعات 

  ].491، ص 28؛ 421، ص 7، ج 17[ باقي بماند و بدين طريق كنار گذاشته شود
 مثـل  اند؛ ردهكر يتفس انسان ارياخت تحت امور به را عدالت مفسران، مانند ،اعصار همة يفقها
  .]517، ص 28؛ 2، ص 18؛ 311ص ، 8، ج 14؛ 479، ص 3[ نفقه اي حق در عدالت

  در اسالم همسري تكاصل 
مفهـوم تثنيـه، تثليـث و    زوجيت اساس عالم خلقت و به معناي يكي براي يكي است و ايـن بـه   

. هـاي گروهـي پـس از ظهـور اسـالم منسـوخ شـدند        نامحدود و ازدواجهاي  ازدواج. تربيع نيست
 تـرجيح  چندهمسريرا بر تعدد زوجات يا  همسري تكشريعت اسالمي سيستم وحدت زوجه يا 

  .)189 /اعراف(دهد  مي
بـرخالف آنچـه برخـي     ،كند و تعدد زوجات را توصيه مي همسري تكقرآن كريم به مؤمنان 

عنوان يك حكم ثانوي مطرح و قابل فهم است؛ آن هم مشروط به اينكه مـرد   اند، تنها به پنداشته
نه شـوهردار و نـه   (يك از آنان را معلق  حق تمام همسران رعايت كند و هيچ بتواند عدالت را در

  ].290، ص 9[نگذارد و در برزخ ميان مرگ و زندگي رها نكند ) شوهر بي
در مواقـع   فقـط اضطراري باشـد كـه    يرسد كه حكم تعدد زوجات حكم به نظر مي ،براينبنا

اين نكته كـه تعـدد زوجـات نـوعي تكليـف اسـت و لـذا         ،همچنين. تواند به كار رود ضرورت مي
گـاه   ؛ لذا اسـالم هـيچ  است تأملخود بحثي است كه درخور  ،تواند ماهيت حقي داشته باشد نمي

كـه مشـكالت حـاد در     ،هـاي دائمـي   خانواده نبوده است و در خانوادهي ها خواستار تزلزل بنيان
  .ستااين تعدد به نوعي تعرض به حقوق زن نيز  ،شود ها يافت نمي آن

  شناسي تعدد زوجات در قوانين تعدد زوجات در حقوق ايران و آسيب
تعدد زوجات رايج نيست و آمار مربوط به اختالف تعداد زنان متأهل بـا تعـداد مـردان     ،در ايران

  .متأهل بسيار اندك است
 66/0هزار نفر بوده كه نسبت به تعـداد كـل مـردان متأهـل      78اين تعداد  ،1375در سال 

درصـد كـاهش يافتـه     32/0تعداد از اين كمتر شده است و به  1383باشد و در سال  مي درصد
  ].165ص ، 11[ ستا

دانان، منع تعدد زوجات براي زنان، نشـان از اجحـاف در حقـوق آنـان      به باور برخي از حقوق
برخي عـدم تهـذيب نفـس،     .علل تعدد زوجات بسيار متفاوت است]. 58، ص 6[رود  شمار مي به
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نواده از عدم رعايت حريم در رابطه با افراد نامحرم، اخاذي از مردان متأهل ثروتمند يا نجات خـا 
حال آنكه  .اند انحطاط اخالقي در جامعه را از علل آن دانسته ةفقر و فريب و اغفال دختران، نشان

برخي ديگر مقابله با طالق، ازكارافتادگي جنسي يا جسمي زوجـه، ازدواج ناخواسـته بـا همسـر     
حقـوقي   كاركردهاي صـحيح ايـن تأسـيس    ةنامشروع را نشان ةاول، مبارزه با فساد اخالق و رابط

  ].290و  178، ص 6[ دندكرمعرفي 

  1391و قانون حمايت از خانواده مصوب  يتعدد زوجات در قانون مدن
مـواد  (توانـد زنـان متعـدد بگيـرد      مي دهد مرد مي مواردي وجود دارد كه نشان ،در قانون مدني

م نيـز جـواز تعـدد    .ق 1049و  1048از مفهوم مخالف مـواد   ،همچنين. 1)م.ق 942 ،901، 900
كـه   ،ولي عرف و عادت مسـلم  ،حدود اختيار مرد معين نشده ،در قانون 2.شود مي زوجات معلوم

شـمرد، كـه    مبتني بر فقه اسالمي است، در مورد نكاح دائم بـيش از چهـار زوجـه را جـايز نمـي     
از  ،شـود  مـي  اسـتفاده  3قرآن ةكه از آي ،از چهار زنمسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نكاح با بيش 

  .است ضروريات دين
ـ   شـده  رفتـه يپذ هيـ امام فقـه  براساس زوجات تعدد ،زين رانيا موضوعة حقوق در  ياسـت، ول
 دائـم  ثبـت ازدواج  عمل، در و شود يم يتلق جرم ازدواج، يرسم دفاتر در ثبت بدون دائم ازدواج

 صـالحه  مكمحـا  لةيوسـ  به يررسميغ دائم ازدواج ذيتنف اي دادگاه از اجازه سبك به منوط يبعد
  ].154ـ153، ص 3[ است

قـانون   31 ةو مـاد  1310قـانون ازدواج مصـوب    1 ةزيرا ماد ،قانوني است يثبت ازدواج الزام
  .حاكي از اين است كه ازدواج بايد به ثبت برسد 1355ثبت احوال مصوب 

قانون مجازات اسـالمي   6454 ة، ماد1391مصوب  ،خانوادهتا پيش از تصويب قانون حمايت 
بود، مجـازات حـبس    مبادرت كرده  كه بدون ثبت، به ازدواج دائم، طالق و رجوع 5»مردي«براي 

                                                        
  » .صورت فوت شوهر بدون اوالد ها در زوجه يا زوجه .2: ... فرض دو وراث ربع تركه است«: م.ق 900 ةماد .1

  ».صورت فوت شوهر با داشتن اوالد در. هاست زوجه يا زوجه ةثمن، فريض«: م.ق 901 ةماد
آنـان بالسـويه تقسـيم     ةصورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين هم در«: م.ق 942 ةماد

  ».شود مي
 ».اگرچه به عقد منقطع باشد ،ممنوع است جمع بين دو خواهر«: م.ق 1048 ةماد .2

 ».زن خود ةمگر با اجاز ،تواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد كس نمي هيچ«: م.ق 1049 ةماد
  ) 3 /نساء(» فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربع« .3
، است الزامي مقررات طبق رجوع و طالق، دائم ازدواج واقعه ثبت خانواده كيان حفظ منظور به« :ا.م.ق 645 ةماد .4

 حـبس  مجـازات  بـه  نمايـد  رجـوع  و طالق، دائم ازدواج به مبادرت رسمي دفاتر در ثبت بدون مردي چنانچه
  ».گردد مي محكوم يكسال تا تعزيري

 البتـه . كـرد  معاف مجازات از را عاقد و نمود زوج متوجه صرفاً را ثبت عدم مجازات »مردي هر« قيد با ماده اين .5
 غيررسـمي  و دائـم  عقـد  ةصـيغ  اجـراي  بـه  اقـدام  زوج طـرف از وكالت به كه عاقد قضات، اقليت نظر مطابق
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، 1391گرفت؛ اما با تصويب قـانون حمايـت خـانواده در سـال      نظر مي سال را در  تعزيري تا يك
قـانون حمايـت    494و  213، 202اً نسـخ و مـواد  اين قـانون صـراحت   581 ةدر ذيل ماد 645 ةماد

  .دشخانواده جايگزين اين ماده 
عالوه بر نكاح دائم، ثبت فسخ و انفساخ، طالق، رجوع و بطالن نكاح يا طالق را نيـز   20مادة 

اين قانون ثبـت نكـاح موقـت را بـا شـرايطي چـون        21عالوه بر آن، در مادة . است  الزم دانسته
نيز همانند  49مادة . داند فق طرفين و شرط ضمن عقد بودن آن، الزامي ميباردارشدن زوجه، توا

كه بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طالق يا فسخ نكاح و » مردي«ا براي .م.ق 645مادة 
كند، همچنين در مواردي كه ثبت نكـاح موقـت    كند و تا يك ماه آن را ثبت نمي رجوع اقدام مي

كند، عالوه بـر   انفساخ نكاح يا بطالن طالق و نكاح، از ثبت آن خودداري مي الزامي است و موارد
  .است  را در نظر گرفته 6يا حبس تعزيري 5الزام به ثبت واقعه، پرداخت جزاي نقدي

                                                                                                                                  
 امـا  ].25ص، 27[ باشـد  مي مجازات و تعقيب قابل قانون طبق و شود مي محسوب »بزه در معاون« نمايد، مي

 عاقـد  عمل بودن جرم به تصريح و دانسته تعقيب قابل را زوج منحصراً ماده اين است معتقد قضات كميسيون
 مجـازات  مستوجب و جرم توان نمي را عاقد عمل ها، مجازات و جرايم بودن قانوني اصل تبع به لذا. است نكرده
  .»]26ص، 27[ دانست

 ...:گردد مي نسخ زير قوانين قانون، اين االجراءشدن الزم تاريخ از« :1391قانون حمايت خانواده مصوب  58 ةماد .1
  »2/3/1375 مصوب اسالمي مجازات قانون) 646( و) 645( ،)642( مواد .9

 بطـالن  اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نكاح ثبت« :1391قانون حمايت خانواده مصوب  20ةماد .2
  ».است الزامي طالق يا نكاح

 و محوريـت  جهـت  در ايـران  اسـالمي  جمهـوري  حقـوقي  نظام«: 1391قانون حمايت خانواده مصوب  21 ةماد .3
 موقت نكاح. دهد مي قرار حمايت مورد است خانواده تشكيل مبناي كه را دائم نكاح خانوادگي، روابط استواري

 ؛زوجـه  باردارشدن .1 :است الزامي زير موارد در آن ثبت و است مدني قانون مقررات و شرعي موازين تابع نيز
  .عقد ضمن شرط. 3 ؛طرفين توافق. 2
 مطـابق  طـالق  و ازدواج يا ازدواج رسمي اسناد دفاتر در قانون اين 20 ةماد و ماده اين موضوع وقايع ثبت ـ تبصره

 تـا  و رسـد  مـي   قضاييه ةقو رئيس تصويب به دادگستري وزير پيشنهاد با سال يك ظرف كه است اي نامه آيين
 29/2/1316 مصـوب  ازدواج بـه  راجع قانون اصالحي) 1( ماده موضوع هاي نامه نظام مذكور، ةنام آيين تصويب
  .است باقي خود قوت به كماكان

 طالق دائم، ازدواج به رسمي دفاتر در ثبت بدون مردي چنانچه«: 1391قانون حمايت خانواده مصوب  49 ةماد .4
 الزامـي  موقـت  نكاح ثبت كه مواردي در يا خودداري آن ثبت از ماه يك تا رجوع از پس يا اقدام نكاح فسخ يا

 تعزيـري  حـبس  يا و پنج ةدرج نقدي پرداخت جزاي به واقعه ثبت به الزام ضمن كند، امتناع آن ثبت از است
 طـالق  يا نكاح بطالن اعالم و نكاح انفساخ ثبت از كه مردي مورد در مجازات اين. شود مي محكوم هفت ةدرج

 ».است مقرر نيز كند استنكاف
 از بـيش  نقـدي  جـزاي «: عبـارت اسـت از   1392مطابق با قانون مجازات اسالمي مصوب  5 ةجزاي نقدي درج .5

 ».ريال)000/000/180( ميليون هشتاد و يكصد تا ريال) 000/000/80( ميليون هشتاد
 روز يـك  و نود از حبس«: عبارت است از 1392مطابق با قانون مجازات اسالمي مصوب  7 ةحبس تعزيري درج .6

 ».ماه شش تا
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ن وقـت  يـي د ضـمن تع يـ با ياگر مردي قصد ازدواج مجدد دائم داشته باشد، متقاض ،بنابراين
خـود را در آن   يل تقاضـا يـ علل و دالو م يرا در دو نسخه به دادگاه تسل يا ، تقاضانامهيدگيرس
 ياقدامات ضـرور  دادن دادگاه با انجام. نسخه از آن به همسر او ابالغ خواهد شد يكه ك كندد يق

 1عدالت او در رابطه با آنچـه در بنـد    يمرد و اجرا يمال ييو احراز توانا يق از زن فعليمثل تحق
  ].680، ص 20[ د را خواهد داديار همسر جدياخت ةخ آمده است، اجاز.ح.ق 16 ةماد

  1353تعدد زوجات در قانون حمايت از خانواده 
توانسـت بـا داشـتن زن،     يمرد نمـ  ،1353مصوب  ،ت خانوادهيقانون حما 17و  16براساس مواد 

  :ذيلاز موارد  يكيمگر در  ،ندكار ياخت يگريهمسر د
  ؛ت همسر اوليرضا .1
  يي؛ف زناشويوظا يفايعدم قدرت همسر اول به ا .2
  ؛ن زن از شوهركيعدم تم .3
  ؛العالج ا امراض صعبيزن به جنون  يابتال .4
  ؛ها مجازات يت زن به برخيومكمح .5
  ؛اد مضريزن به اعت يابتال .6
  ؛از طرف زن يخانوادگ يزندگ كتر .7
  ؛بودن زن ميعق .8
  .ب و مفقوداالثر شدن زنيغا .9

ازدواج مجـدد را از   ةرد و اجـاز كـ  مـي  يرا ط يازدواج مجدد مراحل يِن قانون، متقاضيطبق ا
ه كـ را  يت از خانواده، مواد قانون مـدن يقانون حما 17و  16مواد  ،بين ترتيبد. گرفت مي دادگاه

ت از خانواده يلذا مقررات قانون حما. ردكل يمكبه ازدواج مجدد نشده بود، تاي  چ اشارهيدر آن ه
  .شد مي ار گرفتهكدرخصوص ازدواج مجدد عمالً به  ينار قانون مدنكدر 

 ةيـ لكه كـ ، يقانون اساس 4با توجه به اصل  ي،اسالم يل نظام جمهوركيپس از انقالب و تش
ن سـابق را باطـل اعـالم    يقـوان  ينگهبان برخ يد موافق شرع اسالم باشد، شورايم باكمقررات حا

ه كـ  يحينگهبان نظر صر يشورا ،1353مصوب  ،ت خانوادهيواد قانون حمارد، اما درخصوص مك
 آن 171 ةجز در مورد ماد ؛ردكباشد، صادر ن ين مقررات با مقررات اسالمياز عدم انطباق ا كيحا

                                                        
 يـك . دكنـ  قيـد  آن در را خـود  تقاضاي ليدال و علل و تسليم دادگاه به نسخه دو در اي تقاضانامه بايد متقاضي .1

 و ضروري اقدامات انجام با دادگاه .شد خواهد ابالغ او همسر به رسيدگي وقت تعيين ضمن تقاضانامه از نسخه
 ةاجاز 16 ةماد  يك بند مورد در عدالت اجراي و مرد مالي توانايي احراز و فعلي  زن از تحقيق امكان صورت در

  .داد خواهد جديد همسر اختيار
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 رده بـود و تخلـف از آن را موجـب مجـازات    كـ را مقـرر   يطيازدواج مجـدد مـرد شـرا    يه بـرا ك
ص ين مجازات را خالف شرع تشخينگهبان ا ي، شورا9/5/1363مورخ  ةيبراساس نظر. دانست مي

  1.ندارد يقانون ةن مجازات جنبيا كنيجه ايداد و درنت
ت خـانواده  ير مواد قانون حمايان معتقدند سادان حقوق يرسد اگرچه برخ ين، به نظر ميبنابرا

از خـانواده را  ت يـ قانون حما 17و  16 ةنسخ نشده است و همچنان اعتبار دارد، دادگاه عمالً ماد
تـوان بـه    مـي  انقالب يروزين مصوب پس از پيقوان يبرخ يه با بررسكنيعالوه بر ا. ندك ياجرا نم

 .ل شدئت خانواده در تعدد زوجات قايگر قانون حمايمواد د ينسخ ضمن
از نظر قرآن موكـول بـه اجـراي عـدالت      چندهمسريان معتقدند مشروعيت دان حقوقبرخي 

است و احراز اين توانايي امري است كه اگر بدون دخالت دستگاه قضايي انجام گيرد، با توجه بـه  
الزم اسـت   ،بنـابراين  .اينكه قصد انتفاع خود مرد در ميان است، ممكن است با دقت انجام نگيرد

ازدواج مجـدد و از جملـه احـراز     ةمسـئل موادي نظير مقررات قانون حمايت خانواده براي تنظيم 
عدالت مرد به تصويب برسد و بـا توجـه بـه اينكـه بـراي احـراز عـدالت در ازدواج مجـدد مـرد،          

توان مقرراتي در اين جهت تنظيم  زن اول صالحيت تشخيص آن را ندارد، مي ةكس به انداز هيچ
  ].16 ، ص8[ گونه مسائل مالي و حقوقي را به دادگاه واگذار كرد و اين

قانون حمايت از خانواده به منظور رسيدگي به اختالفات مدني و دعاوي خانوادگي در تـاريخ  
ماده تصـويب شـد و در زمـان تصـويب آن موافقـان و مخالفـان نظرهـاي         28در  15/11/1353

كه پس از تصويب براي تأكيد و توجـه بيشـتر در سـند     ،اين قانون 8 ةماد. گوناگوني ابراز كردند
 روشـني   بند و يك تبصره تنظيم شده است، از مواردي است كه بـه  14وارد و نوشته و در ازدواج 

، را زن و مـرد  از سـوي آن  نشـدن  بند از حقوق و تكاليف زن و شوهر سخن گفته و انجام 14در 
  .داند ها به دادگاه و درنهايت صدور حكم عدم امكان سازش مي آن ةسبب مراجع
كردن همسر ديگري توسط زوج، يا احراز عدم اجراي عدالت مرد اين ماده، اختيار 10در بند 

 2.اسـت  همسران از مواردي است كه موجب صدور حكم عدم امكان سازش توسط دادگـاه  ةدربار

                                                                                                                                  
 امكـان  عـدم  گـواهي  تقاضـاي  بخواهـد  اگر كه است باقي اول همسر براي حق اين مذكور موارد تمام در ،هرحال به

  .بنمايد دادگاه از سازش
 تا ماه شش از اي جنحه حبس به ،نمايد ازدواج  به مبادرت دادگاه ةاجاز تحصيل بدون همسر داشتن با مردي هرگاه

 بـه  عـالم  كـه  جديد زن و ازدواج سردفتر و عاقد براي است مقرر مجازات همين .شد خواهد  محكوم سال يك
  زن و مرد ةدربار فقط مجازات اجراي يا كيفري تعقيب ،اولي همسر گذشت  صورت در. باشند مرد سابق ازدواج
  .شد خواهد موقوف جديد

: بنـد سـوم نظريـه   : قانون حمايـت خـانواده   17 ةقانون ازدواج و ماد 1نظر فقهاي شوراي نگهبان در مورد مادة  .1
دواج و ازدواج مجدد مـذكور در  زقانون ا 1رسمي مذكور در مادة  مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير

  .)9/5/1363-1488نظرية شمارة (يست قانون حمايت خانواده شرعي ن 17مادة 
و  نمايـد  سـازش  امكـان  عـدم  گـواهي  صـدور  تواند از دادگاه تقاضاي زن يا شوهر حسب مورد مي ،در موارد زير .2
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طالقي كه به موجب اين قـانون و براسـاس گـواهي عـدم امكـان      : اين ماده آمده است ةدر تبصر
  1.در زمـان عـده قابـل رجـوع اسـت      سازش واقع شود، فقـط در صـورت توافـق كتبـي طـرفين     

  ].12ـ10، ص 31[

  روية قضاييتعدد زوجات در 
از مـواد قـانون حمايـت    اي  در عمل برخي از محاكم خانواده به هيچ ماده ،از انقالب اسالمي پس

مقـرر در آن اسـتناد   هـاي   و برخـي ديگـر بـه مجـازات     17ــ 16خانواده و برخي فقط بـه مـواد   
ازدواج  ةتمكـين زوجـه همـراه بـا درخواسـت اجـاز      هاي  دادخواستكه برخي  درحالي ؛كنند نمي

ها به جهت عدم توانايي مـالي شـوهر    شود و برخي از اين دادخواست مجدد از دادگاه خواسته مي
دادگاه و مخفيانه و بدون ثبت يـا بعضـاً    ةمجدد، بدون اجازهاي  شود؛ ولي برخي از ازدواج رد مي

اما با توجه  ،ثابتي در اين موضوع وجود ندارد ةهيچ روي ،هرحال به. شود ثبت غيرقانوني انجام مي
االجراسـت و فقـط مجـازات     آن الزم 17ـ16به نظر شوراي نگهبان قانون حمايت خانواده و مواد 

  .مندرج در آن نسخ شده است
اين شروط بدون قيد ضمانت اجرا و فقط با تعيين مجازات كيفري يا مشابه آن براي افـرادي  

تـوان ايـن ازدواج را باطـل و     نمـي  كـه  حـالي  در. فايده است كنند، بي مي از عدالت رفتار كه خارج
براي كساني كه بدون شرايط به تعدد  ،بنابراين]. 121، ص 20[ فرزندان آنان را نامشروع دانست

  .كنند، بايد تدبيري انديشيده شود مي اقدام زوجات

 كاربردي تعدد زوجات ـ بررسي آماري

در ايـن  . پـردازد  مـي  تعـدد زوجـات  هـاي   آماري بر روي تعدادي از پرونده يبه بررس ،اين بخش
تجديد فراش از دادگاه، داليل همسران اول ايـن   ةل به علل تقاضاي مردان براي كسب اجازيتحل

البته بايد به اين نكتـه  . مردان براي طالق و آرا و مستندات محاكم در اين موارد توجه شده است
تواند بـه معنـاي    ه كاستي تقاضاهاي طالق نسبت به مجوزهاي ازدواج مجدد نميتوجه داشت ك

 70 تقريبـاً  ارزي  ،ها باشد رضايت همسران اول از وضع موجود يا برقراري شرايط مطلوب براي آن
فرزندان و جدايي از  ةآينداز اند كه نگراني  داشتهدرصد اين زنان فرزند مشترك با همسر مذكور 

  .مهم بر سر راه تقاضاي طالق همسران اول است يها مانع آن

                                                                                                                                  
 اختيار ديگري همسر زوج هرگاه. 10...:كرد خواهد صادر سازش امكان عدم گواهي موارد ،آن احراز  صورت در

  .ننمايد عدالت اجراي خود همسران به نسبت  دادگاه تشخيص به يا كند
 سـازش   امكـان  عدم گواهي اساس بر و قانون اين موجب كه طالقي: 1353قانون حمايت خانواده  8 ةماد ةتبصر .1

 . است رجوع قابل  عده زمان در طرفين كتبي توافق صورت در فقط ،شود مي واقع
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آمـار كـم تعـدد     آماري محدودي را دربر گرفت كه با توجه بـه  ةاين بررسي جامع ،همچنين
 ةمسـئل دهند كه  آمارها نشان مي. آن قابل پذيرش استهاي  زوجات، كاستي دسترسي به پرونده

 ـ از سرشماري كل جمعيت ايران براساس آمار حاصل. ايراني نيست ةتعدد زوجات مبتال به جامع
  .اند دهكردرصد از مردان ايراني همسر دوم اختيار  33/0 فقط ـ آماري خاص ةتنها يك جامع و نه

  1ازدواج مجددهاي  تحليل پرونده
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زوجه

درخواست اجازه ازدواج مجدد

درخواست طالق ھمسر اول

خواھان در مرحله بدوی

  
  1نمودار 

  1تحليل نمودار 
 ه ازدرصد با دادخواست مرد به منظور كسب اجـاز  75شده،  بررسيهاي   هاز ميان پروند •

زنـاني كـه   طالق درصد ديگر با دادخواست  25دادگاه جهت ازدواج مجدد آغاز شده و 
  .اند ده، به جريان افتادهكربه ازدواج مجدد اقدام  قبالً همسرشان
بـا  د كـه اگرچـه مـردان    كـر طور تحليـل   توان اين مي ،شناسانه به اين مسئله با نگاهي آسيب

برخي از زنان تـوان   ،اند دهكردليلي متقن اين جواز را كسب  ةارائ كسب اجازه از دادگاه و طبيعتاً
رسـد   به نظر مـي . ندكن لذا با همين دليل به دادگاه مراجعه مي .دارندنچنيني را  زندگي اين ةادام

                                                        
 و هـا  دادگـاه  آراء اطالعات بانك دي سي: منبع، 1379ـ1370 هاي سال به مربوط، پرونده 20 روي بررسي نتايج .1

  .1384 زمستان، 2/4 نگارش، مشورتي نظريات
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حكـم   يعدالتي باشد كه مـد نظـر شـارع بـراي امضـا      نكردن چنين عملي رعايت ةزمين كه پيش
معيـوب تشـكيل    اي مبرهن است كه در اين بـين دايـره   كامالً ،بنابراين. ازدواج مجدد بوده است

  .انجامد ها مي خواهد شد كه درنهايت به اضمحالل يكي از خانواده
 

احکام دادگاھھای بدوی و      
تجديدنظر درخصوص

دادخواستھای ازدواج مجدد
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  2نمودار 

  2ل نمودار يتحل
ازدواج  ةها زوج خواهان اجـاز  كه در آن ،شده بررسيهاي  درصد از مجموع پرونده 6/46 •

اند كـه از ايـن ميـان     بدوي شده ةمجدد بوده است، موفق به كسب اين اجازه در مرحل
 .اند درصد نقض شده 6/66تجديد نظر ابرام و بقيه، يعني  ةدرصد در مرحل 3/33فقط 

اند،  بدوي موفق به كسب اجازه نشده ةكه در مرحلاي  درصد پرونده 4/53از  ،همچنين •
  .اند درصد ابرام شده 5/12 درصد نقض و 5/87
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احکام دادگاھھای بدوی و      
تجديدنظر درخصوص
دادخواستھای طالق

)ھمسراول(
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  3نمودار 

  3ل نمودار يتحل
همسران اول براي طالق در دادگاه بدوي پذيرفته شده و هاي  درصد از دادخواست 40 •

ايشـان ابـرام و    ةبدوي مبني بر قبول خواسـت  يآرا ةهماند كه  درصد بقيه رد شده 60
 .اند دهشاين زنان نقض  ةمبني بر رد خواست يآرا ةهم

انـد   مداقه در اينكه نزديك به نيمي از زناني كه همسرانشان به ازدواج مجدد مبادرت ورزيده
روسـت   علت نيـز از آن . است تأملند خود محل شوتوانند در دادخواست طالق خويش موفق  مي

ييد أشان را بدون كسب اجازه از دادگاه تتوانسته باشند ازدواج مجدد شوهران دكه اين زنان يا باي
. آمـده را بـه اثبـات برسـانند     حـرج پـيش   و توانسته باشند عسر ،كنند يا آنكه با فرض وجود اذن

 ،رسـد  به نظر مي بعيدهاي كيفري بسيار  رو كه فرض اول به دليل وجود جنبه ازآن، بدين ترتيب
الي كه ممكن است اين بين به ذهـن  ؤس. توان قوت بيشتري را براي فرض دوم در نظر داشت مي

متبادر شود آن است كه با توجه به آنكه زوج حق طالق زوجه را در صورت ازدواج مجـدد خـود   
  د؟كنآمده نيز اشاره  چرا زوجه بايد به عسر و حرج پيش ،نامه به رسميت شناخته است در نكاح

زنان  ةشد هاي پذيرفته استالبته كه در اين نمودار قابل تحليل نيست كه چه ميزان از درخو
رسد اشاره به حق طـالق زنـاني    همراه با عسر و حرج در دادگاه مطرح شده است، اما به نظر مي

ال ؤده است پاسخ مناسبي بـه ايـن سـ   شهايشان در دادگاه بدوي نقض  درصد درخواست 60كه 
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نظـر دادگـاه   ند و حال آنكـه ايـن مسـئله در    دارآن زنان چنين حقي  ة، همبه ديگر سخن. باشد
طور اذعان داشت كه در مواردي كـه شـوهر بـه كسـب اجـازه از       توان اين البته مي. دارداهميت ن

ايـن  . اين حق طالق زوجه قابل بحث نيست شود، ميدادگاه براي مبادرت به ازدواج مجدد موفق 
ـ  ،گذار رسد اين نوع نگرش قانون و به نظر مي داردمسئله نيز در جاي خود وجوه بسيار  ا توجـه  ب
توافقات شخصي افراد اسـت و شـرط مزبـور نيـز حـاوي       ةبه آنكه شروط ضمن عقد نكاح در زمر

 .باشد تأملخود محل  ،نبودن يا ديگر مشكالت زوجه نيست بودن يا ناشزه ناشزه
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علل درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج

  4نمودار 

  4ل نمودار يتحل
كرده بودند، عدم تمكين زوجه بـيش از  اي كه مردان براي كسب اجازه مطرح  بين ادله •

هـا يكـي از    درصـد پرونـده   50در  اي كه تقريباً به گونه. همه مورد ادعا قرار گرفته بود
تمكن مـالي زوج بـا    ،پس از آن. داليل زوج براي تمايل به ازدواج مجدد همين امر بود

يف وظـا  يايفـا  ر اثر كهولت سن و عـدم قـدرت وي بـر   بدرصد، رضايت زوجه  28/14
سوء رفتار زوجه و عسر و حرج  ، نداشتن پسر از همسر اول ودرصد 28/14با  زناشويي

  .درصد مستمسك زوج براي اخذ اجازه از دادگاه بودند 14/7هريك با  زوج
بودن زوجه و عدم تمكين خـاص او   آن است كه ناشزه ،است تأمل درخورآنچه در اين نمودار 

اما آنچه قابليت تبيين را از . ل مرد به ازدواج مجدد را داراستاز زوج باالترين ميزان افزايش تماي
صـرف اثبـات    ،بنـابراين . ثر بوده استؤشدن زوجه م يندي است كه در ناشزهافر ،اين منظر ندارد
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. اسـت  تأمـل شناختي محل  به لحاظ روان ،اين امر در دادگاه اگرچه به لحاظ قانوني درست است
بودن زن را در مواردي كه داليل صحيحي همچـون بيمـاري    ناشزهست كه دادگاه ا اين در حالي

هـاي   پـژوهش  دادن اهميـت انجـام   ،حـال  بـااين  ،امـا  ،دكنـ  ييد نميأت ،مسري زوج علت آن باشد
شناسـي و   بسـا جلسـات روان   چه. هاست اين قبيل پرونده ةمفقود ةشناختي در اين بين حلق روان

ريشه بيشتر با پايداري خـانواده در تـرادف باشـد تـا     مشاوره براي اين زنان و حل اين مشكل از 
تخصصـي در   ةبا توجـه بـه وجـود نهـاد مشـاور      ،همچنين. مجوز به زوج براي ازدواج مجدد ةارائ

  .قضاييه در تحقق اين فرضيه ناتوان باشد ةرسد كه قو هاي طالق توافقي به نظر نمي پرونده
  

ترک انفاق

علل درخواست طالق از سوی 
زوجه
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  5نمودار 

     5تحليل نمودار 
انـد، سـوء رفتـار زوج و ازدواج     خود مطرح كـرده  ةكه زنان براي خواستاي  از ميان ادله •

تـرك نفقـه از   . ها مورد ادعا قـرار گرفتـه بودنـد    درصد پرونده 40/71مجدد شوهر در 
هـا از سـوي زنـان     درصد پرونده 50/28 در فقططرف شوهر پس از ازدواج مجدد وي، 

 .داليل تقاضاي طالق مطرح شده بوديكي از  ةمنزل به
شـناختي بسـياري نيـز     هـاي روان  توانـد جنبـه   مي ،ي عميق استتأمل درخوركه  ،اين نمودار

تعليق زن به لحاظ ترك انفاق درواقع ارزش بسيار كمتري نسبت به  ،به ديگر سخن. باشدداشته 
ازدواج مجدد رعايت عدالت  ست كه قائالن بها اين در حالي. تعليق او به لحاظ عاطفي در بردارد

و خـود اذعـان    پندارنـد  مـي دانند و عدالت عاطفي را غير قابل امكـان   در انفاق را شرط كافي مي
نساء را نيـز   ةمبارك ةسور 129 ةصورت ناخودآگاه رخ خواهد داد و آي هاين عدم عدالت ب كنند مي
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اضـمحالل   ،كـه همـين عامـل   ست ا اما اين در حالي. پندارند خويش مي ةاي بر صحت گفت اماره
ـ  توانـد بـه   اول را در اكثريت قريب به اتفاق مواقع به دنبـال دارد و لـذا مـي    ةخانواد شـكل   ةمنزل

رفتاري از حقوق زوجـه و   را معاضدت و خوشزي ،نيز نمود يابد ،حتي در قانون ،جديدي از تعليق
 .از تكاليف زوج است
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  6نمودار 

  6ل نمودار يلتح
ن كـي عدم تم دليل هاي ازدواج مجدد را به درصد اجازه 33د نظر يو تجد دادگاه بدوي •

ن حـق بـا   يـ و مطـابق دانسـتن ا  تمكـن مـالي زوج    ،همچنين. صادر كرده است زوجه
 يبـرا  ييزناشـو  ةمشقت نداشتن رابطدرصد اين جوازها و  20يك ، هرمستندعت يشر

  .ها بوده است درصد ديگر آن 66/6مستند  يكزوج و حق حبس زوجه، هر
بـاز هـم علـت اصـلي بـراي ازدواج       ،نمودار چهارم است ةكنند كه درواقع تكميل ،اين نمودار

ـ   داند و لذا بيش مجدد را عدم تمكين خاص زوجه مي كـالم در ايـن بحـث صـورت      ةاز اين اطال
تنهـايي   ست كه خـود بـه  اشاره به تمكن مالي زوج ا ،است تأمل درخوركه اي  اما نكته. گيرد نمي

اول همچـون شمشـيري دولبـه     ةرسد بـراي خـانواد   و به نظر مي استعاملي براي ازدواج مجدد 
از يك لحاظ بـه رفـاه خـانواده انجاميـده اسـت و از لحـاظ ديگـر بـه          ، زيراده استكرنقش ايفا 

رسـد صـرف داشـتن تمكـن مـالي       به نظر مي ،همچنين. اضمحالل و نابودي آن ختم شده است
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اين امر با آنچـه مـد   . تواند حتي به لحاظ شرعي دليل مناسبي براي ازدواج مجدد زوج باشد نمي
يا زنان يتـيم و   وجود دختران ، زيرااين حكم بوده است نيز تناسب ندارد ينظر شريعت در امضا

ها به ازدواج بود كه اول بار دليلـي مهـم بـراي ازدواج مجـدد زوج      سرپرست و نياز طبيعي آن بي
با توجه به آنكـه ايـن امـر پيـرو      ،ستاد و اگرچه اين ازدواج مترادف با تمكن مالي هم شعرفي م

د و درواقـع بـه معلـولي    شـو عنوان دليل اصـلي بيـان    نبايد به ،سرپرست است حمايت از افراد بي
  .تبديل شود كه جايگاه علت را از آن خود كرده است

  

مستندات محاکم بدوی و تجديد نظر درعدم پذيرش درخواست زوج

اقرار خود زوج بر 
ازدواج مجدد

عدم تمکن مالی در 
نگھداری دوھمسر
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مھريه و نفقه ھمسر اول

تمکين زوجه 

   %١۴.٢٨

   %٢٨.۵٧

0%

10%

20%

30%

ج 
وا
زد
ر ا
ج ب
زو

د 
خو

ر 
را
اق

د 
جد
م جه
زو

ن 
کي
تم

و 
 د
ی
ار
ھد
نگ

ر 
 د
ی
مال

ن 
مک
م ت
عد

ر 
مس
ھ

ه 
ري
مھ

ت 
اخ
رد
ر پ
 د
ی
ناي
وا
م ت
عد

ل 
او

ر 
س
ھم

ه 
فق
و ن

14.28%

28.57%

   %٢٨.۵٧

   %٢٨.۵٧

  7نمودار 

  7ل نمودار يتحل
ناتواني تمكن مالي،  :ن مواردياز ا يكهردرصد موارد، زوج به دليل نداشتن  57/28در  •

ازدواج مجـدد   ةاز كسـب اجـاز  همسر اول، تمكين همسر اول،  ةزوج در پرداخت مهري
داليـل   ، اقرار خود زوج بـر ازدواج مجـدد،  ها درصد پرونده 28/14در . ناكام مانده است
 .اند زوج بوده ةبا خواست د نظريو تجد بدويمخالفت دادگاه 
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  8نمودار 

  8ل نمودار يتحل
 80نامـه و در   به دليل شرط ضـمن عقـد منـدرج در نكـاح     درصد موارد 20در دادگاه  •

 ةخواست ،ل ازدواج مجدد زوجيبه دل عسر و حرج همسر اول علتديگر به  درصد موارد
 .او را براي طالق پذيرفته است
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عدم رضايت زوج به طالق

مستندات محاکم در عدم 
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  9 نمودار

  9ل نمودار يتحل
نشـدن عسـر و حـرج     بـه دليـل ثابـت    د نظريو تجد دادگاه بدوي درصد موارد، 75در  •

نيز بـه علـت امتنـاع     درصد موارد 25و در  )عدم اثبات ازدواج مجدد زوج( همسر اول
 .دكرطالق زوجه مخالفت  ةزوج از طالق، با خواست

  هاي پژوهش يافته
سـه   ،مثالً؛ اي را دربرداشتند و برخي مكمل يكديگر بودند هريك نكات ارزنده يادشدهنمودارهاي 

 ،حـال  بـااين . پوشاني داشـت  هم ،دندششناسانه  كه تحليل آسيب ،نمودار اخير با نمودارهاي قبلي
ماننـد   يد نسبت بـه موضـوعات  ين جديقوان نياشاره داشت كه درخصوص تدو مسئلهبايد به اين 

افـراد   ي، برخـ يريپـذ  و جنجـال  يـي زا تيل حساسيا موقت، به دليتعدد زوجات، به صورت دائم 
ن يه چنـ كـ ن اسـت  يـ و تصور بر ا كرددر جامعه اجتناب  ين موضوعاتيد از طرح چنيمعتقدند با

ه طـرح و صـورت   كـ ده دارنـد  يـ ها عق آن. ده انگاشتيد و نادكرد به حال خود رها يرا با يمسائل
  .ندك يم كمكده ين پديوع ايت آن را برجسته و به شين مسئله اهميدادن به ا يقانون

 كه اين دسته از افراد براي نظر خود مبتني بر توقف بحث در تعدد زوجـات دارنـد  را داليلي 
  :كردبه چند دسته تقسيم  توان مي
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الملل از آن  ن دين اسالم در مجامع بيننخست آنكه تعدد زوجات از شبهاتي است كه مخالفا
مقدس شريعت در اذهان عمومي دارند و ايـن   ةسود جسته و بدين طريق سعي در تخريب چهر

بلكـه مـورد امضـا واقـع      ،سيس نشده استأست كه حكم تعدد زوجات توسط اسالم تا در حالي
جـاهلي رخ   ةجامعـ ها را نسبت بـه آنچـه در    ه كه ماهيت آنشدشده و سپس به قيودي محدود 

لـذا سـخن رانـدن از تعـدد زوجـات، بـه ايـن شـبهات و         . ده اسـت كـر تـر   داده بسي عادالنـه  مي
، دامـن  )نهـد  كه اسالم ديني است كه حقوق زنان را نفي نمـوده و زيـر پـا مـي    (ها  پراكني شايعه

 نيـز ابـزاري در   ،فرهنگ آن كشـور اسـت   ةكه درواقع آين ،طرح اين بحث در حقوق ملت. زند مي
  .ستا ماندن بحث سودمندتر لذا مسكوت. همين مسير است

تـر شـدن شـرايط     امـروزي و سـخت   ةدوم نيز آنكه با توجه به آمـار پـايين ازدواج در جامعـ   
شرايط خاص مالي در كنار مشـكالت خـانوادگي    شتنكه متضمن دا ،اقتصادي، تعدد زوجات نيز

عـرف امكـان حـذف آن از فرهنـگ     شـدنش در   رنگ يابد و با كم است، به خودي خود كاهش مي
  .دكن شدن ناخودآگاه آن ممانعت مي دن بر سر آن از فراموشكر اما بحث. جامعه وجود دارد

هاي حقوقي و به تبـع آن   و سوم نيز آنكه بسياري از افراد به دليل كمبود اطالعات در زمينه
ايـن بحـث و ورود    ةعحال آنكـه توسـ   ،ورزند ناآگاهي از شرايط تعدد زوجات، به آن مبادرت نمي

اطـالع را نيـز    ليفات و باالخص متون حقوقي ممكن است ميزان آگاهي افراد بيأمستقيمش در ت
  .دكنها همچون يك عامل تشويقي عمل  و براي آن هدافزايش د

علـت ايـن   . تواند صحيح فـرض شـود   نمي ،است تأمل درخوراگرچه از جهاتي  يادشدهداليل 
 يو ضـرور  ي، لزوم توجـه فـور  يخانوادگ يزندگ كمجدد زوج و ترخلط نيز آن است كه ازدواج 

مذكور است و لزوم تدوين ماده يـا مـواد قـانوني را در     ةمثال نقضي براي ادل يگذار مراجع قانون
تواند در ترادف با فراموشي  ماندن اين بحث نمي دوم نيز آنكه مسكوت. دكن اين باب دوچندان مي

بـه دليـل داشـتن     ،امري از فرهنگ عموم جامعه حذف شـود  هرچند ممكن است ، زيراآن باشد
ست كه به لحـاظ  ا هايي در دين موضوع هر لحظه امكان بروز مجدد را دارد و اين در حالي زمينه

  .توان ايراد يا انتقادي بدان وارد دانست شرعي نيز نمي
ائل و گويي به مسـ  برخورد به نظر متضمن نوعي ضعف شريعت در پاسخ ةاين شيو ،همچنين

البته بـا داشـتن   ، اين يك واقعيت است كه حكم تعدد زوجات ،درهرحال. شبهات مطروحه است
 يحكمتـ  اًقطع ،بنابراين. قيودي و نه نامحدود و بي قيد و شرط، در متن دين پذيرفته شده است

 بهتر آن است كه بـا تـدوين قـوانين    ،بنابراين. عقول بشري را ياراي فهم آن نيست كه بعضاًدارد 
مناسـبي در برابـر    گـوييِ  از آن جلوگيري شود تا بدين طريـق هـم پاسـخ    ةدرست از سوءاستفاد

  .هاي احتمالي آن در سطح جامعه ممانعت به عمل آيد پذيرد و هم از سوءاستفاده انجامشبهات 
حائز اهميـت آن بـود كـه دليـل      ةشده در پژوهش، نكت هاي مطرح درخصوص واكاوي پرونده

آنچه مشهود اسـت  . هاي ازدواج مجدد، عدم تمكين زوجه است در دادخواستغالب تقاضاي زوج 
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ايراني با توجه به بافـت و فرهنـگ جامعـه و     ةآن است كه در جامع ،بايد مورد توجه قرار گيردو 
 ةها و عدم امكان بازگشت اكثر زنان به خـانواد  خانواده از سويعدم پذيرش عنوان مطلقگي زنان 

امنيت الزم براي زنان مطلقه در فضاي كـار و اجتمـاع، تـرك     نبودپدر و مادري خود، همچنين 
تحمـل  نبودن  ممكنها و  غلب در شرايط عسر و حرج آنازندگي و عدم تمكين از زوج براي زنان 

ترين دليـل شـرع و قـانون بـراي      افتد، لذا با آنكه عدم تمكين زوجه مهم شرايط زندگي اتفاق مي
ست و بيشترين دليل مردان در طرح اين دادخواسـت نيـز اسـت، بـر     ا ازدواج مجدد ةجازكسب ا

ست كه درخصوص شناخت دليل عدم تمكين زوجه، واكـاوي و دقـت و   ا قضات و مجريان قانون
  .ندكنزمان الزم را صرف 

  راهكار و پيشنهاد ةارائ
مجدد معلول بازنگري شـرايط  ايجاد تحول در وضعيت ازدواج  توان گفت كه اگرچه مي ،در پايان

اي از نقــش چشــمگير حكومــت در ايــن ميــان  تــوان لحظــه اجتمــاعي و فرهنگــي اســت، نمــي
را اهرم اصالح و درنتيجه اجراي قوانين به دست اوست و لـذا اگـر بنـا باشـد     زيد، كرپوشي  چشم

ر يـك  گذاري اسـت كـه د   مناسبي براي عصر حاضر انجام گيرد، نيازمند ياري قانونهاي  خوانش
ـ ي اياهست بر اين مبنـا پيشـنهاد  ا ضروري ،بنابراين. سازد حكومت را مي ةشاكل صورت كلي ه رائ

  .دكند تا مقنن را در طي اين مسير ياري شو
رسد علل موجه يا همـان عللـي كـه مشـروعيت ازدواج مجـدد را موجـب        نخست به نظر مي

شـرعي بـه كمتـرين     ةاز اين اباح درستي تبيين و تصريح شوند تا سوء استفاده به دشوند، باي مي
است متن آيـات، روايـت و متـون فقهـي در      به منظور تحديد اين علل بايسته . حد ممكن برسد

  .هاي گزينشي در اين بين ممانعت به عمل آيد انتخاباز ند و شوكنار يكديگر بررسي 
ن بـر ايـ  . ست حقوق همسران و مصلحت اطفال در اين بين ملحوظ شودا ضروري ،همچنين

صورت پيشنهادي طراحي كرد كه نسـبت بـه مـواد موجـود جامعيـت       هاي را ب توان ماده مبنا مي
  :آن ماده از قرار ذيل است. باشد و نگرشي چندسويه به اين مسئله بيندازد شتهبيشتري دا

قبلـي تقـديم دادگـاه خـانواده شـود،       ةازدواج مجـدد بـه طرفيـت زوجـ     ةدادخواست اجـاز 
علل مشروع و موجه تعدد . ي باشديبايد متضمن منفعت مشروع و عقالدادخواست ازدواج مجدد 
  :زوجات بدين شرح است

عدم قدرت همسـر اول بـه ايفـاي وظـايف     . 3 ؛رضايت همسر اول .2 ؛عدم تمكين زوجه .1
موردي كه زندگي زناشويي به خاطر ابتالء زن به جنون يا عدم امكان فسخ نكاح در  .4 ؛ييزناشو

سـال   5محكوميت زن به حكم قطعـي بـه مجـازات    . 5	افتد؛ به مخاطره مي العالج امراض صعب
سـال حـبس شـود يـا      5حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر بـه  

سال حبس يا بيشـتر شـود و حكـم     5مجموع منتهي به در محكوم به حبس و جزاي نقدي كه 
خلل به زندگي خانوادگي درصورت ابتالء زن بـه هرگونـه اعتيـاد    . 6 ؛مجازات در حال اجرا باشد
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غايـب  . 9بـودن زن؛   عقـيم . 8تـرك زنـدگي خـانوادگي از سـوي زن؛     . 7مضر به اساس زندگي؛ 
  .م .ق 1029مفقوداالثر شدن با رعايت مادة 

قبلـي   ةحقوق مالي زوج ،دادخواست ازدواج مجدد زوج مكلف است قبل از تقديم: 1تبصرة 
ترك انفاق و  ةزوج بايد فاقد سابق. تأديه نمايد ،صورت مطالبه در را، )المثل نفقه و اجرت ،هريهم(

  .م عليه تكاليف و مصالح خانوادگي باشديساير جرا
دادگاه پس از تحقيق و اقدامات ضروري و درصورت امكان تحقيق از زن فعلـي و   :2 ةتبصر

مسكن جداگانه براي هريك از همسـران و   ةان تهياحراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت و امك
  .ازدواج مجدد صادر خواهد كرد ةاثبات صحت علت موجه اجاز

چنانچه زوجه وكالت بالعزل و ضمن عقد نكـاح از سـوي زوج نداشـته باشـد كـه      : 3تبصرة 
در صورت اختيار همسر ديگري بتواند خود را مطلقه سازد، زوج مكلف است در صـورت اختيـار   

نمودن و قبـول بـذل بـه     ديگر، ضمن عقد خارج الزم وكالت بالعزل به زوجه براي مطلقههمسر 
وي بدهد تا در صورت خـروج زوج از عـدالت و از بـين رفـتن اسـتطاعت مـالي بتوانـد خـود را         

  .مطلقه نمايد
گونه نگاشت كـه رفتـار معـروف زوج از حقـوق زوجـه       سوم بايد اين ةدر توضيح بيشتر تبصر

وي حـق در طـالق    ،همچنين مطابق اصل، در شرايطي كه عسروحرج زوجه محـرز اسـت   .است
كـه بـه   دارد  شـماري  هاي بي حال مبرهن است كه اثبات وضعيت حرجي خود سختي بااين. دارد

از  ددادن به اين وضعيت حرجي باي لذا پايان. آيد نوعي مشكل مضاعفي براي زوجه به حساب مي
زندگي زناشـويي نـدارد و    ةذكر است كه اين امر منافاتي با ادام ايانش. شمار رود حقوق زوجه به

  .رسد ظهور مي ةدر صورت تمايل خود زوجه به منص فقط
رسد كه مفيد آن باشد كه در شرايطي كـه تقاضـاي ازدواج مجـدد بـه      به نظر مي ،همچنين

ـ   ،داليلي همچون نشوز و عدم تمكين تقديم دادگاه شده است ه بررسـي و  قاضي پـيش از هرگون
بـودن  نبخـش   در صورت نتيجه تخصصي ارجاع دهد و ةورود به موضوع، زوجين را به نهاد مشاور

 ،بنـابراين . مذاكرات و اظهارات مشاور مربوطه بر اين مبنا، پرونده در دادگاه خانواده بررسي شود
  :دكرذيل به مقنن پيشنهاد  ةتوان اين طرح را در قالب ماد مي

ساً يا به درخواست زوجه قرار ارجاع امر به نهـاد  أدواج مجدد، دادگاه رهاي از در دادخواست
 ةتعيين مدت زمان مورد نياز براي نظر كارشناسي بـه عهـد  . نمايد تخصصي را صادر مي ةمشاور

  .مشاور پرونده است
دادگاه  ،چنانچه زوج از شركت در جلسات مزبور بدون علت موجه خودداري نمايد: 1 ةتبصر

  .نمايد رخواست وي را ملغي اعالم ميرسيدگي به د
 ،چنانچه زوجه از شركت در جلسات مزبور بـدون علـت موجـه خـودداري نمايـد     : 2 ةتبصر

  .دادگاه پس از مدت معيني به درخواست ازدواج مجدد زوج رسيدگي خواهد كرد
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