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چکیده
ازدواج مجدد مرد بهعنوان حقّی مستقل یا ضمانتاجرای تمکین زوجه ،یکی از مسایل حوزۀ حقوق خانواده
است .قبل از تصویب قانون حمایت خانواده  ،1391قانون سال  1353بر این موضوع حاکم بود و تحت
شرایطی آن را مجاز میدانست .در قانون سال  1391مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن الیحۀ
پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراضهایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد .به علت
سکوت قانون سال  ،1391این سؤال ایجاد میشود که در وضعیت فعلی ،چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد
حاکم است؟ در این خصوص ،سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعۀ هر سه نظر و
مبانی آنها و براساس سابقۀ قانونگذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت
خانواده سال  ،1391نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی ،نهاد ازدواج مجدد از
سیستم حقوقی ایران حذف شده است .در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد ،بایستی
همسر خود را طالق داده ،سپس ازدواج نماید.

کلیدواژه
اجازۀ ازدواج ،ازدواج مجدد ،تمکین ،حمایت از خانواده ،خانواده
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مقدمه
در منابع فقه امامیه بدون اختالف نظر ،ازدواج مجدد مردان مجاز است و با استناد به آیۀ
سوم سورة نساء ،مردان میتوانند با چهار زن بهصورت دائم و در یک زمان ازدواج نمایند
(استیفای عدد) و در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارند (خویی ،1377 ،ص  .)177قانون
مدنی در خصوص امکان یا منع ازدواج مجدد مرد با بیش از یک زن ساکت است .برای
نخستین بار در قوانین ایران در قانون حمایت خانواده مصوب سال  ،1346در مورد ازدواج
مجدد مقرراتی تصویب شد .مادة  14این قانون بدون شرط برای مرد ،این حق را شناسایی
نموده بود که از دادگاه تحصیل اجازة ازدواج مجدد نماید .در قانون حمایت خانواده سال
 ،1353این اختیار محدود شد .صدر مادة  16قانون حمایت خانواده  1353مقرر داشته بود:
«مرد نمیتواند با داشتن زن ،همسر دوم اختیار نماید» .این ماده در ادامه ،استثنائاتی قائل
شده بود که صرف ًا در آن موارد مرد میتوانست درخواست ازدواج مجدد از دادگاه نماید .به
این ترتیب در صورتی که یکی از شرایط مذکور وجود داشت ،مرد میتوانست از دادگاه
درخواست اجازة ازدواج مجدد نماید .مادة  23الیحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده سال
 1391به مسئلۀ جواز تعدد زوجات پرداخته بود .این ماده در جریان تصویب این قانون ،با
اعتراضهایی که به آن شد ،در تصویب نهایی از متن قانون حذف شد و این قانون در مورد
ازدواج مجدد حکمی ندارد و صرف ًا یکی از صالحیتهای دادگاه خانواده در بند  4مادة  4این
قانون رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد مرد میباشد .مادة  56این قانون نیز در بیان
مجازات متصدیان دفاتر اسناد رسمی ،یکی از تخلفات آنها را ثبت ازدواج مجدد بدون حکم
دادگاه دانسته است.
با توجّه به سابقۀ شرعی و قانونی تعدد زوجات و حذف مادة مربوط به جواز تعدد زوجات
از قانون حمایت از خانواده سال  ،1391این مسئله مطرح میشود که آیا در قوانین فعلی حق
ازدواج مجدد برای مرد شناسایی شده است و دادگاه خانواده صالحیت رسیدگی به درخواست
ازدواج مجدد را دارد؟ آنچه منشأ این سؤاالت میشود ،وضعیت قوانین سابق و نحوة
تصویب قانون سال  1391در مورد حمایت از خانوده است :به این ترتیب که قانون مدنی در
مقام بیان حکم ازدواج مجدد مرد بوده و شرایط زمان تصویب نسبت به وضعیت کنونی
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جامعه مناسبتر برای بیان جواز بوده ،لیکن سکوت کرده است .قوانین حمایت از خانوده
سال  1346و  1353تحت شرایط مشخص ازدواج مجدد زوج را به رسمیت شناخته بودند،
ولی مادة  23الیحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده سال ( 1391قانون فعلی) ،که ازدواج
مجدد زوج را شناسایی کرده بود ،در متن نهایی حذف شد .در نتیجه اقدام قانونگذار در
حذف ازدواج مجدد از متن نهایی در جایی که در مقام بیان حکم بوده ،داللت بر این دارد که
قانونگذار ازدواج مجدد را از قانون حمایت خانواده حذف نموده است.

مفهومشناسی اصطالحات
 .1ازدواج مجدد
ازدواج مجدد در این پژوهش به این معنی میباشد که زوج با وجود داشتن همسر دائم یا موقت،
اقدام به ازدواج با زن دیگری نماید و در یک زمان ،دو یا چند زن داشته باشد .ازدواجی که به
این صورت شکل میگیرد ،تحت عنوان تعدد زوجات شناسایی میشود (بداغی ،1387 ،ص .)3

 .2مجوز ازدواج مجدد
مجوز ازدواج مجدد عبارت است از حکم دادگاه که بعد از درخواست زوج و با احراز
ن اول
تز ِ
ل اقام ِ
شرایط الزم صادر میشود .مرجع صدور این مجوز دادگاه خانوادة مح ِ
است (بند  4مادة  4قانون حمایت خانواده )1391؛ زیرا زن اول خوانده محسوب میشود و
دعوی بایستی به طرف او طرح گردد.

 .3قانون حمایت خانواده 1391
الیحۀ این قانون در تاریخ  1386/05/01توسط دولت به مجلس تقدیم شد و در تاریخ
 1391/12/01مجلس شورای اسالمی آن را تصویب کرد و در  1391/12/19به تأیید شورای
نگهبان قانون اساسی رسید.

 .4قانون مدنی
علیرغم تصویب قانون حمایت خانواده ،همچنان قانون مدنی بهعنوان یکی از منابع اصلی
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روابط زوجین در عقد ازدواج محسوب میشود.

 .5قانون حمایت خانواده سال 1353
این قانون مصوب  1353/10/16و مشتمل بر  28ماده و ده تبصره میباشد و قسمتهایی
از آن که به موجب قانون حمایت خانواده سال  1391نسخ نشده ،همچنان معتبر است.

 .6مقررات مذهبی
مقررات مذهبی اعم از مقررات فقه اسالمی برای مسلمانان و مقررات مذاهب سایر ادیان،
یکی از منابع حقوق خانواده میباشد.

 .1پیشینه
درخصوص ازدواج مجدد مرد و مسئلۀ تعدد زوجات قبل از تصویب قانون حمایت خانواده
 ،1391پژوهشهای مختلفی انجام شده است .بعد از تصویب قانون سال  1391و علیرغم
اینکه این قانون به جز بند  4مادة  4قانون حمایت خانواده ،که یکی از صالحیتهای دادگاه
خانواده را رسیدگی به درخواست اجازة ازدواج مجدد دانسته ،در ارتباط با مجاز یا ممنوع
بودن ازدواج مجدد ،شرایط تجویز ازدواج مجدد زوج و حقوق زن در صورت ازدواج مجدد
مرد ساکت است ،درخصوص موضوع پژوهش تحقیقی صورت نگرفته است.
قبل از تصویب این قانون ،براساس مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ،1353
برخی سکوت قانون مدنی در مورد ازدواج مجدد را دلیل بر مخالفت قانونگذار با ازدواج
مجدد دانستهاند (رفیعی ،1389 ،ص 147؛ صابری ،1393 ،ص  .)87درمقابل برخی این سکوت
را داللت بر جواز آن (ازدواج مجدد) بهعنوان پیشفرض و امری مسلّم دانستهاند (کرمی و
سجادی امین ،1389 ،ص  .)89رویۀ دادگاهها نیز در رسیدگی به درخواستهای ازدواج مجدد
مرد یکسان نیست .برخی همچنان به مادة  16قانون حمایت از خانواده سال  1353استناد
میکنند (دادنامۀ شمارة  930997022500012صادره از شعبۀ  8دادگاه خانواده شهر ری،
دادنامۀ شمارة  9209970220201725صادره از شعبۀ  283دادگاه عمومی خانواده تهران،
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دادنامۀ شمارة  9209970224000946صادره از شعبۀ  287عمومی تهران ،نظریۀ مشورتی
شمارة  32مورخ  1393/03/25و نظریۀ مشورتی شمارة  17مورخ  )1392/03/26و برخی
نظر بر نسخ قانون حمایت خانواده سال  1353و رجوع آزاد به منابع شرعی و حذف موانع
قانونی ازدواج مجدد مرد دارند (دادنامۀ شمارة  9209970224000946مورخ 1392/06/13
صادره از شعبۀ  287دادگاه عمومی تهران).

 .2روششناسی
روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع موردی میباشد؛ به این ترتیب که از بین تمام مسایل
حقوقی که در روابط زوجین و حوزة حقوق خانواده وجود دارد ،صدور مجوز ازدواج مجدد
زوج انتخاب شد .سپس با یافتن مقررات حاکم در این حوزه و تحلیل و توصیف آنها ،ارادة
واقعی قانونگذار استخراج شد.

 .3مبانی تعدد زوجات
3ـ .1ادیان و مذاهب دیگر
مذاهب مختلف با تعدد زوجات بهصورت یکسان برخورد نکردهاند .برخی آن را منع کردهاند
و پارهای پذیرفتهاند« .چندهمسری مردان دارای پیشینۀ بلندی در تاریخ اقوام مختلف و قوانین
جوامع و ادیان گوناگون است .این رفتار در اجتماعات نخستین ،امر مناسبی بوده؛ زیرا عدد
زنان بر مردان فزونی داشته است .از لحاظ بهبود نسل هم ،باید گفت چندگانی بر تکگانی
فعلی ترجیح داشته است» (ویل دورانت ،1380 ،ج  ،1ص  .)47مرد بهعنوان جنس غالب مجاز
به تعدد زوجات بود و میتوانست با هر تعداد زن ازدواج نماید .عوامل دیگری ازجمله وضعیت
مالی مرد ،در این خصوص تعیینکننده بود« .هنگامیکه دین مسیح ظهور کرد ،چندگانی از
بین رفت و الاقل در اروپا ،زن منحصربهفرد صورت اساسی و رسمی ازدواج را تشکیل داد»
(ویل دورانت ،1380 ،ج  ،1ص  .)48زرتشت ،یهود ،هندو و بودا چندزنی را مجاز میدانستند.
اسالم با چندزنی موافقت کرد ،ولی آن را محدود به عدد چهار نمود (امامی ،1392 ،ص .)62

برخی از پیامبران چند همسر داشتهاند .قرآن کریم در این خصوص میفرمایدَ :و َل َق ْد َأ ْر َس ْلنَا
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ل ِكتَاب
ل َأ َج ٍ
ي بِآ َي ٍة ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ال َّل ِه ِل ُك ِّ
ك َو َج َع ْلنَا َل ُه ْم َأ ْزوَاج ًا َو ُذ ِّر َّي ًة َو مَا كَا َن ِل َرسُو ٍل َأ ْن َي ْأ ِت َ
ن َق ْب ِل َ
ال ِم ْ
ُر ُس ً
«ما پیش از تو ]نیز[ رسوالنى فرستادیم و براى آنها همسران و فرزندانى قرار دادیم و هیچ
رسولى نمىتوانست ]از پیش خود[ معجزهاى بیاورد مگر به فرمان خدا! هر زمانى نوشتهاى
دارد ]و براى هر کارى ،موعدى مقرّر است[» (رعد .)38 ،این آیه اشاره دارد که انبیا نیز دارای
خانواده بودهاند (چون واژة َأ ْزوَاج ًا داللت بر جمع دارد؛ یعنی همسران) و از میان زنان قوم
خود ،زوجهایی را انتخاب و با آنان ازدواج مینمودند و فرزندان صالحی را تربیت میکردند.
حضرت ابراهیم(ع) دارای دو همسر بوده است :سارا و هاجر که هر کدام یک فرزند داشتهاند
و آنها نیز پیامبر بودند (حضرت اسماعیل(ع) و اسحاق(ع)) .حضرت یعقوب(ع) چند همسر داشته
است؛ حضرت یوسف(ع) و بنیامین(ع) از یک مادر و برادران دیگر از زنان دیگر بودهاند.
حضرت یوسف(ع) نیز خودش در ابتدا همسر داشت و در ادامه با زلیخا ازدواج کرد (صدوق،
 ،1386ج ،1ص 55؛ مجلسی 1404 ،ق ،ج  ،8ص 131؛ جرجانی 1404 ،ق ،ج  ،2ص 121؛
شبسترى ،1379 ،ص 1076؛ حیدرى ابهرى ،1386 ،ص .)65

3ـ .2اسالم
در اسالم در مورد ازدواج مجدد ،رویه یکسان نیست .این رویه را میتوان به پنج دسته
تقسیم نمود .1 :قرآن؛  .2روایات؛  .3سیرة پیامبر(ص)؛  .4رویۀ اهل سنت؛  .5رویۀ اهل تشیع.

3ـ2ـ .1قرآن
آیۀ  3سورة نساء درخصوص چندزنی مقرر داشته« :و اگر بیم آن داشتید که نتوانید
دربارة دختران یتیم ]درصورتی که با آنها طبق رسم آن روز ازدواج کنید[ عدالت ورزید،
پس با آنچه میلتان باشد ،از زنان ]دیگر[ دوتایی یا سهتایی یا چهارتایی ازدواج نمایید و اگر
بترسید از اینکه مبادا عدالت نورزید ،پس به یک زن یا کنیزی که خریدهاید ،اکتفا کنید .این کار
نزدیکتر است به آنکه منحرف نشوید و ستم نکنید» .مفسران طبق این آیه گفتهاند که مردان
میتوانند چهار همسر دائمی اختیار کنند (طبرسی ،1372 ،ج  ،3ص 11؛ فضلاهلل 1419 ،ق،
ج ،7ص 44؛ زحیلى 1411 ،ق ،ج  ،4ص  .)234کلمۀ «مثنى» بر وزن مفعل است و کلمۀ «ثالث»
و «رباع» بر وزن فعال است و این دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد ،داللت بر تکرار ماده
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مىکند؛ درنتیجه معناى مثنى «دوتا دوتا» و معناى ثالث «سهتا سهتا» و معناى رباع «چهارتا
چهارتا» است و چون خطاب در آیه به تمامى مردم است و نه به یک نفر ،لذا باید هریک از
این سه کلمه را با حرف «واو» از دیگرى جدا کرد تا تخییر را برساند و این معنا را افاده کند
که هریک از مؤمنین اختیار دارند در اینکه دو یا سه یا چهار نفر همسر براى خود انتخاب
کنند .از آنجا که کل مردم در اینجا مخاطب مىباشند ،عددهاى «دو»« ،سه» و «چهار» باید در
قالب کلماتى ادا شوند که بیانگر تکرار است که آن کلمات عبارتاند از« :مثنى»« ،ثالث» و
«رباع» (طباطبایی ،1374 ،ج  ،4ص  .)266چنانکه از ظاهر آیه برمیآید و نظرات مفسران بر
آن داللت دارد ،تعدد زوجات یک امر مشروع است.

3ـ2ـ .2روایات
درمورد مشروعیت تعدد زوجات میتوان به سه گروه از روایات استناد کرد:
الف .از اطالقگیری برخی روایات میتوان نتیجه گرفت که تعدد زوجات امری جایز و حتی
ن ال ِّنكَاحِ» (نوری 1408 ،ق،
ب ِإلَى ال َّل ِه ِم َ
يء ُمبَاح َأ َح َّ
س َش ْ
مستحب است .امام باقر(ع) میفرمایدَ « :ل ْي َ
ج  ،14ص  :)154هیچ چیز مباحی در پیشگاه خداوند ،محبوبتر از ازدواج نیست .هرچند این
روایت داللت برای استحباب ازدواج میکند ،میتواند به تعدد زوجات نیز داللت داشته باشد؛
چون ازدواج باعث دوری از فحشا و گناه میشود و نصف دین را کامل میکند.

ب .برخی روایات داللت دارند که مرد میتواند بینهایت ازدواج موقت انجام دهدَ « :و َروَى
ن» (کلینی،
س ْبعِي َ
ن ال َّ
ن ا ْل َأ ْر َب ِع قَا َل لَا َو لَا ِم َ
ي ِم َ
ن ا ْل ُم ْت َع ِة َأ ِه َ
ل َأبُو َع ْبدِال َّل ِه(ع) َع ِ
ن َأبِي َبصِي ٍر قَا َل ُس ِئ َ
َحمَّاد َع ْ
 1407ق ،ج  ،5ص 451؛ طوسی ،1390 ،ج  ،3ص 147؛ همو 1407 ،ق ،ج  ،7ص  .)258ابوبصیر
گوید :از امام صادق(ع) در مورد متعه پرسیدند که آیا از جملۀ چهار زن عقدىای که شخص
ق دارد یک زمان در حبالۀ نکاح داشته باشد ،محسوب مىشود؟ فرمود :نه و نه! از هفتاد
ح ّ
متعه ،یکى عقدى حساب نمىشود .این روایت بیان میکند که مردان فقط میتوانند چهار زن
دائمی عقد کنند ،ولی ازدواج موقت هر چندتا که صورت بگیرد ،در حد یک ازدواج دائم نیز
ك» (صدوق 1413 ،ق،
ض ِإمَا ِئ َ
ي َك َب ْع ِ
ن ا ْل ُم ْت َع ِة َفقَا َل ِه َ
ن َيسَا ٍر َع ِ
ل ْب ُ
ض ْي ُ
محسوب نمیشودَ « .و َس َأ َل ُه ا ْل ُف َ
ج  ،3ص 461؛ فیض کاشانی 1406 ،ق ،ج  ،21ص 305؛ نوری 1408 ،ق ،ج  ،14ص :)466

  242دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /75پاييز و زمستان 1400

فضیل بن یسار از آن حضرت(ع) دربارة متعه پرسید (که تا چند تن میتوان متعه کرد و حکم
آن چیست؟) و حضرت فرمود :متعه حکمش مانند کنیزان تو است .این روایت بیان میکند که
ازدواج موقت همانند ازدواج با کنیز است؛ یعنی محدودیتی ندارد .این دو روایت بیان میکنند
که تعدد زوجات امری جایز است وگرنه شارع آن را ممنوع اعالم میکرد.
(ع)

ق
ج .برخی هم از روایات داللت دارند که مرد میتواند تا چهار زن ،زوجه بگیرد« :قَا َل الصَّا ِد ُ

ن َأ ْر َب َع ِة َأ ْرحَامٍ» (حر عاملی 1409 ،ق ،ج  ،20ص 518؛
ي فِي َأ ْك َث َر ِم ْ
ل َأ ْن َي ْج ِر َ
ل ِلمَا ِء ال َّر ُج ِ
لَا َي ِح ُّ
ن آزاد
مجلسی 1410 ،ق ،ج  ،100ص  :)386براى مرد حالل نیست که با بیشتر از چهار ز ِ
درآمیزد .با این احکام ،شارع جواز تعدد زوجات را صادر و دالیل این امر را نیز در برخی
موارد ذکر کرده است که مهمترین آن ،دوری از فحشا و زنا است؛ چراکه اگر مرد نتواند
ارضای جنسی شود ،به دنبال فحشا و زنا میرود .از طرف دیگر ،اگر زن شوهر نکند ،امیال
جنسی بر او فشار میآورند و آن را به فحشا و زنا میکشاند.
(ص)

3ـ2ـ .3سیرۀ پیامبر

درمورد تعدد زوجات نیز ،اسالم تنها دینى نیست که چندهمسرى را روا شمرده است
(الحسنی 1412 ،ق ،ج  ،2ص  .)126تاریخ روزگار باستان تصریح مىکند که مشرکان پیش
از اسالم بىهیچ محدودیت یا قانونى زنان متعدد مىگرفتند .یک مرد گاهى با بیست یا سى
زن ازدواج مىنمود و این رسم همچنان تا ظهور اسالم در میان عرب باقى بود (همان ،ص
)128؛ ولی اسالم تنها دینى است که به امور ازدواج سامان داده و شمار همسران را معین
نموده است؛ آن هم هنگامىکه براى چندزنى دلیلى وجود داشته باشد و میان همسران عدالت

ث َو
ن النِّسا ِء َمثْنى َو ثُال َ
ب َل ُك ْم ِم َ
رعایت شود .خداوند در سورة نساء مىفرماید :فَا ْن ِكحُوا ما طا َ
ك َأدْنى َألَّا َتعُولُوا «پس با زنانى که براى
ت َأيْما ُن ُك ْم ذ ِل َ
رُباعََ ،ف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم َألَّا َت ْع ِدلُوا فَوا ِح َدةًَ ،أ ْو ما َم َل َك ْ
شما پاکیزه باشد ،دوتا و سهتا و چهارتا ازدواج کنید و اگر ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید،
پس یکى یا کنیزکانى که مالکشان هستید .این به ستم نکردن نزدیکتر است» (نساء 2 ،ـ .)3
از قول و فعل و تقریرات نبی اکرم(ص) نیز مشخص است که ایشان بر تعدد زوجات تأکید
ال درمورد فعل میتوان گفت :ایشان خود زنان زیادی را به عقد خود در آورده
داشته است .مث ً
است (بهایی 1429 ،ق ،ص 662؛ شاهرودی 1426 ،ق ،ج  ،1ص )305؛ مثل حضرت خدیجه،

مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز  / ...رسول احمديفر و محمد كاكاوند 243 

امسلمه ،زینب ،عایشه و ( ...آرمسترانگ 1425 ،ق ،ص 260؛ العاملی ،1429 ،ص  .)32درمورد
قول ایشان نیز میتوان به روایات زیادی اشاره کرد؛ ازجمله روایتی که منجى عالم بشریت،
مردم را به ازدیاد فرزند تحریض میکرده و مشهور است که فرموده :زن بگیرید و فرزند
بیاورید تا من به تعداد فراوان شما حتى به کودکان سقط شده بر دیگر امتها مباهات کنم
(شریف قرشى ،1352 ،ج  ،2ص  .)551تقریر ایشان نیز این طور بود که به تازهمسلمانانی
که بیش از چهار همسر داشتند ،دستور میفرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند (بیهقی،
 ،1344ج  ،7ص )149؛ یعنی ایشان تعدد زوجات دائم را منحصر در چهار کرده بود .پیامبر
اکرم(ص) بعد از وفات حضرت

خدیجه(س)

چند همسر به ازدواج خود در آورد .زنان ایشان

عبارتاند از :سوده بنت زمعه ،عایشه ،حفصه دختر عمر بن خطّاب ،زینب دختر خزیمه بن
حارث ،امحبیبه ،رمله دختر ابوسفیان ،امسلمه ،هند دختر ابوامیّه مخزومى ،زینب بنت جحش
دختر عمۀ رسول خدا ،جویریه دختر حارث بن ابىضرار ،صفیه دختر حیّى بن اخطب از یهود
بنىنضیر ،میمونه دختر حارث بن حزن (گرجی 1421 ،ق ،ص  27ـ .)29

3ـ2ـ .4اهل تسنن
اهل سنت با الگوبرداری از نبی اکرم(ص) و صحابه خصوص ًا خلفا ،به تعدد زوجات روی
ال
آوردهاند؛ از این رو بوده است که صحابه و خلفا نیز به تعدد زوجات توجه داشتهاند؛ مث ً
برخی گفتهاند :در تعداد زنان هیچ اسرافی وجود ندارد یا عمر گفته است :من زن مىگیرم
ولى حرصى در زناشویى ندارم و با آنها مىآمیزم ولى شهوتى در این مورد ندارم .به او
گفتند :پس چرا زن میگیرى؟ گفت :براى آنکه پیروان فراوانى براى پیامبر بیاورم (شریف
قرشى ،1352 ،ج  ،2ص  .)552اهل سنت با پیروی از عمر ،فقط قائل به حلیت عقد دائم هستند
و عقد موقت را حالل نمیدانند (طوسی 1407 ،ق ،ج  ،4ص 341؛ راوندی 1405 ،ق ،ج  ،2ص
106؛ حلبى 1417 ،ق ،ص  .)359نبی اکرم(ص) هم عقد دائم و هم عقد موقت را حالل دانسته
ال از ابن مسعود نقل میکنند
است و خود بزرگان اهل سنت به این رویه اعتراف کردهاند؛ مث ً
که فرموده است :در غزوهاى با رسول

خدا(ص)

بودیم و زنان ما همراهمان نبودند .به

حضرت(ص) عرض کردیم :اجازه مىدهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار نهى
فرمود و به ما اجازه داد تا مدت معینى با زنى ازدواج کنیم (بخارى ،بیتا ،ج  ،7ص .)4
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با توجه به موارد فوق میتوان گفت :هرچند اهل سنت به پیروی از نبی اکرم(ص) تا چهار
زن میگرفتند و تعدد زوجات داشتهاند ،ازدواج موقت را قبول نمیکنند و آن را ازدواج
نمیدانند؛ درحالیکه در تشیع ،ازدواج موقت خود نوعی ازدواج محسوب میشود.

3ـ2ـ .5اهل تشیع
شیعیان به پیروی از ائمه علیهم السالم ،قائل به حلیت عقد دائم در چهار زن و حلیت عقد
موقت در بینهایت هستند که همین اعتقاد نشان میدهد که شیعیان به تعدد زوجات توجه
خاصی داشتهاند؛ یعنی همین که کسی که یک زن دائمی دارد و یک زن موقت ،درواقع دارای
تعدد زوجات است .حتی شیعیان قائل هستند که ازدواج دائم با غیرمسلمانان جایز نیست،
ولی ازدواج موقت را جایز میدانند (طبرسى 1410 ،ق ،ج  ،2ص 136؛ سبزوارى 1421 ،ق،

س ِب َأ ْن َي َت َز َّو َج
ن ُزرَا َر َة قَا َل َس ِم ْع ُت ُه َيقُو ُل لَا َب ْأ َ
ن ُع ْثمَا َن َع ْ
ن َأبَا ِن ْب ِ
ن ِسنَا ٍن َع ْ
ن ُم َح َّم ِد ْب ِ
ص َ « :)437ع ْن ُه َع ْ
صرَا ِن َّي َة ُم ْت َع ًة َو ِع ْن َد ُه ا ْم َرأَة» (طوسى 1407 ،ق ،ج  ،7ص  :)256اشکالی ندارد که مرد
ا ْل َيهُو ِد َّي َة َو ال َّن ْ
مسلمان زن مسیحی و یهودی را تزویج موقت کند ،هرچند کنار او زن مسلمان باشد .این
دیدگاه نشان میدهد که شیعه به تعدد زوجات توجه داشته و حتی ازدواج با غیرمسلمان را
برای این گونه موارد ،جایز شمرده است.
امام علی(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا سالم اهلل ،چندین همسر اختیار کرده است .آنچه
در کتب تاریخی معتبر نقل شده ،امیرالمومنین(ع) در مجموع با ده زن ازدواج کرده است ،اما
هنگامیکه به شهادت رسید ،چهار همسر داشت (مولوینیا ،1384 ،ص )116؛ مثل امامه دختر
ابوالعاص ،اسما دختر عمیس ،فاطمه دختر حزام (امالبنین) و . ...امام حسن(ع) دارای چند همسر
بوده است؛ مثل خوله ،اماسحاق ،امبشیر ،حفصه ،هند ،جعده و ( ...شریف قرشی 1413 ،ق،
ج ،2ص  455ـ  .)460امام حسین(ع) نیز چند همسر داشته است؛ مثل «لیال» دختر ابیمرّه بن
غروه مادر حضرت علیاکبر(ع) که در کربال به شهادت رسید« ،حرار» (آزاده) یا «غزاله» یا
«شهربانو» دختر یزدگرد و مادر علی بن الحسین امام سجاد(ع)« ،رباب» مادر پسری به نام
عبداهلل رضیع(ع) (علیاصغر که در آغوش پدر در کربال هدف قرار گرفت و شهید شد) و نیز
سکَینه که در فاجعۀ کربال به اسارت درآمد« ،اماسحاق» دختر طلحه بن
مادر دختری به نام ُ
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عبیداهلل و مادر دختری به نام فاطمه« ،قضاعیه» مادر جعفر(ع) که در زمان حضرت درگذشت
(مجلسی ،1363 ،ج  ،45ص .)329

 .4دالیل عقلی منقول برای تعدد زوجات
 .1مردان زیادی بهعلت جنگ و آفتهای دیگر کشته و زنان زیادی بیسرپرست میشوند و
شوهر برای زنان مجرد کمیاب میشود .درنتیجه زنان زیادی هستند که بدون شوهر هستند
و فشارهای جنسی آنها را به راههای حرام میکشاند و برای اینکه زنان و مردان به کارهای
حرام روی نیاورند ،باید مردان چند همسر بگیرند .شهید مطهری در این مورد بیان میکند:
ن
«وقتى در یک جامعه در اثر جنگهاى زیاد یا به علل دیگر ،مر ْد زیاد از بین مىرود و ز ِ
بىسرپرست زیاد مىماند ،اگر بنا شود که آن اصل اوّلى (که واقع ًا هم اصل اوّلى است) ،یعنى
وحدت زوجه [حفظ شود و] یک مرد به یک زن اکتفا کند ،طبع ًا زنان زیادى در جامعه
بىسرپرست مىمانند؛ هم حق آنها از نظر حق تأهل ضایع شده و هم منشأ مفاسدى در
اجتماع مىشوند .وقتى آن زنها بىسرپرست ماندند ،داراى عقدههاى روحى مىشوند،
ناراحتى پیدا مىکنند و بعد مىآیند مردها را مىفریبند و منشأ فساد اخالق مىشوند .پس در
چنین مواردى به حکم ضرورت اجتماعى باید تعدد زوجات را تجویز کرد (مطهری ،1390 ،ج
 ،21ص  447و .)448
 .2زنان زودتر از مردان بارورى جنسى خود را از دست مىدهند .سن جنسى زنان کمتر
ن جنسى مردان بیشتر است .این افزایش سن جنسى مردان بر زنان گاهى موجب
و برعکس س ّ
اختالالتى در جامعه مىشود که تنها ازطریق تعدد زوجات حل مىشود و اگر از این طریق
حل نشود ،سر از فحشا درمىآورد (مکارم شیرازی 1424 ،ق ،ج  ،4ص .)100
 .3زنان بهدلیل وضعیت بدنی ،در سال حالتهای خاصی دارند ،مثل دوران عادت ماهیانه،
دوران بارداری ،مریضی و  ...که زنان در این مواقع نمیتوانند مردان خود را ارضا کنند
(طباطبایى ،1374 ،ج  ،4ص  )298و مردان در دوران حالتهای خاص زنان ،بدون بهره
میشوند و لذا به سمت گناه و به دنبال فحشا میروند .درنتیجه مردان با گرفتن زنان شرعی
میتوانند در دوران حالتهای خاص زنان ،از نیازهای جنسی بهره ببرند و به دنبال فحشا و
گناه نروند.
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 .4برخی زنان نمیتوانند صاحب فرزند شوند یا از فرزندآوری ترس دارند یا بهعلت
بیماری از آوردن بچه ،ممنوع هستند .مردان به فرزند و بچه نیاز و عالقه دارند ولی اگر
همسر به هر دلیلی نتواند فرزند بیاورد ،تکلیف و حق شوهر چه میشود (مرکز فرهنگ و
معارف قرآن ،1382 ،ج  ،7ص  .)616درنتیجه مردان برای فرزندآوری به سراغ همسر دیگر
میروند.

 .5تعدد زوجات در قانونگذاری
منابع قانونی حقوق ایران درخصوص ازدواج مجدد شامل قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده
مصوب سال  ،1346قانون حمایت خانواده مصوب  ،1353قانون حمایت خانواده مصوب
 1392و قانون اجازة رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم دادگستری مصوب
 1312میباشد.

5ـ .1قانون مدنی
در قانون مدنی هیچ اشارهای به تعدد زوجات نشده و این قانون در موضوع تعدد زوجات
ت قانونگذار را متفاوت تفسیر کردهاند .برخی این سکوت را دلیل بر
ساکت است .این سکو ِ
مخالفت قانونگذار با ازدواج مجدد دانسته (رفیعی ،1389 ،ص  )147و درمقابل برخی این
سکوت را داللت بر جواز آن بهعنوان پیشفرض و امری مسلّم دانستهاند (کرمی و سجادی
امین ،1389 ،ص  .)89سکوت قانون درمورد امکان تعدد زوجات مرد از جهتی ممکن است
داللت بر تجویز آن داشته باشد و از جهتی داللت بر منع آن .با توجّه به اینکه قانونگذار در
مقام بیان موانع نکاح بوده ،الزامی در بیان موارد مجاز نداشته و با سکوت بر این موضوع
نظر بر مجاز بودن ازدواج مجدد مرد براساس منابع شرعی داشته است .درنتیجه قانون مدنی
در این خصوص نمیتواند بهعنوان منبع حقوق زوجین در نظر گرفته شود و به این منظور
بایستی به منابع دیگر مراجعه نمود.
هرچند قانون مدنی درخصوص اصل تجویز ازدواج مجدد ساکت است ،بعضی از مواد آن
به نوعی است که برخی از آن استنباط جواز ازدواج مجدد نمودهاند؛ از جمله مادة  1119این
قانون در بیان شروط ضمن عقد نکاح ،یکی از اقسام شروط مجاز را چنین بیان نموده است:
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«هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد ،زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط
در محکمه و صدور حکم نهایی ،خود را مطلقه سازد» .در این خصوص همچنین به مواد
 1048 ،942 ،901 ،900و  149استناد شده است (کرمی و سجادی امین ،1389 ،ص .)89

5ـ .2قانون حمایت خانواده 1346
قانـون حمایـت از خانواده مصوب سـال  1346برای نخستین بار در سیستم حقوقی ایران،
صراحت ًا ازدواج مجدد مرد را شناسایی نمود و اختیار مـرد در این خصوص را محدود و آن
را موکـول بـه اخذ اجـازه از دادگاه کرد (مـادة  .)14مطابق با مادة  14این قانون ،مرد
درصورتی که بخواهد ازدواج مجدد نماید (با داشتن زن ،همسر دیگری اختیار نماید) ،باید از
دادگاه تحصیل اجازه کند .دادگاه موضوع را بررسی میکرد و درصورتی به مرد اجازه
میداد که توانایـی مالـی مـرد و قـدرت او بـه اجرای عدالـت را احـراز کـرده باشد (افروز،
 ،1396ص  .)166در این قانون ،تعدد زوجات مستقیم ًا به رسمیت شناخته نشده بود و ازدواج
مجدد زوج صرف ًا مشروط بر احراز تمکن مالی و اجرای عدالت بود .درصورت ازدواج بدون
رضایت زوجه ،زن میتوانست به موجب بند  3مادة  11از دادگاه درخواست صدور گواهی
عدم امکان سازش نماید.

5ـ .3قانون حمایت خانواده سال 1353
در قانون حمایت خانواده سال  ،1353ازدواج مجدد مرد (با داشتن زن ،همسر دوم اختیار
کند) ممنوع شد و مطابق با مادة  16این قانون مرد درصورت داشتن زن ،نمیتوانست همسر
دوم اختیار نماید .این قانون با وجود مخالفت با ازدواج مجدد مرد ،تحت شرایطی امکان
ازدواج مجدد مرد را شناسایی نموده بود .این شرایط عبارت بودند از :رضایت همسر اول،
عدم توان همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ،عدم تمکین زن از شوهر ،ابتالی زن به جنون
یا امراض صعبالعالج موضوع بندهای  5و  6مادة  ،8محکومیت زن وفق بند  8مادة  ،8ابتالی
زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند  9مادة  ،8ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن ،عقیم بودن
زن ،غایب یا مفقوداالثر شدن زن برابر بند  14مادة  .8با دقّت در موارد مذکور در مادة 16
این قانون مشخص میشود که این قانون برای مرد بهصورت ذاتی حق ازدواج مجدد را
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شناسایی نکرده است و بهجز مورد نخست و اجازة همسر اول ،سایر موارد ناظر به تخلفات
ارادی یا قهری همسر اول در انجام وظایف زناشویی میباشد .درنتیجه نمیتوان این قانون
را بهعنوان منبع تجویز ازدواج مجدد بهصورت مطلق دانست.

5ـ .4قانون حمایت خانواده سال 1392
در قانون حمایت خانواده سال  ،1392قانونگذار موضوع ازدواج مجدد را ساکت گذاشته
و صرف ًا بند  4مادة  4این قانون در بیان صالحیت دادگاه خانواده ،یکی از امور و دعاوی
داخل در صالحیت دادگاه خانواده را «ازدواج مجدد» دانسته است .مواد دیگر این قانون در
این خصوص ساکت است و مادة  56در بیان مجازات متصدیان دفاتر اسناد رسمی یکی از
تخلفات آنها را ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه دانسته است.
برخی با توجّه به وضعیت این قانون ،امکان استناد به قانون حمایت از خانواده  1353را
مطرح نمودهاند (روشن ،1392 ،مندرج در  )https://www.sbu.ac.irو معتقدند که قانون سال
 1353در مسئلۀ ازدواج مجدد نسخ نشده است .درمقابل برخی قائل به نسخ کامل قانون
حمایت از خانواده  1353هستند و به حذف نهاد ازدواج مجدد از قانون حمایت از خانواده
نظر دارند (صابری .)87 ،1393 ،با توجّه به اینکه در متن الیحۀ پیشنهادی این قانون ،مادة
 23به ازدواج مجدد مرد پرداخته بود و در تصویب نهایی ،این ماده از متن قانون حذف شد،
نمیتوان این حذف را بیفایده تلقی نمود؛ بلکه بایستی این مسئله را دلیلی برای این دانست
که قانونگذار با هدف حذف نهاد ازدواج مجدد ،اقدام به حذف این ماده نموده است.

5ـ .5رویۀ قضایی
در رویۀ قضایی بعد از تصویب قانون حمایت خانواده سال  1392رویههای متفاوتی در
محاکم شکل گرفته است :برخی قائل به اعتبار قانون حمایت خانواده سال  1353در این
خصوص هستند ،برخی نظر به نسخ کامل و مراجعۀ آزاد به منابع شرعی دارند و برخی به
نسخ قانون سال  1353و حذف نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران نظر دارند.

5ـ .6معتبر بودن قانون حمایت خانواده 1353
برخی محاکم بعد از تصویب قانون حمایت خانواده  ،1392قائل به حاکمیت قانون حمایت
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خانواده سال  1353بودهاند و با استناد به مادة  16آن ،درخصوص تجویز ازدواج مجدد
حکم صادر میکنند .شعبۀ  8دادگاه عمومی خانواده شهر ری به موجب دادنامۀ شمارة
 930997022500012با استناد به مادة  16قانون حمایت خانواده  1353در رسیدگی به
خواستۀ اذن ازدواج مجدد مرد با این استدالل که زوجه علیرغم محکومیت به تمکین ،به منزل
مشترک رجوع ننموده است ،به زوج اجازه داده که یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید.

5ـ .7نسخ قانون سال  1353و مراجعه به منابع فقهی
دادنامۀ شمارة  9209970224000946مورخ  1392/06/13صادره از شعبۀ  287دادگاه
عمومی تهران با استدالل به اینکه «با توجه به محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده
مصوب اسفند  ،1391در این رابطه هیچگونه شرط اثباتی یا سلبی برای زوج در راستای
ازدواج دوم وی مقرر نگردیده و مقررات مادة  16قانون سابق حمایت خانواده نیز با وصف
وضع قانون جدید حمایت خانواده ،نمیتواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع
باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد ،با توجه بهمراتب صدرالذکر این شرایط محقق است.
بناءًعلیهذا این دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیۀ ازدواج مردان و بهلحاظ نیاز روحی
و جسمی و جنسی زوج و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی ،دعوی خواهان را ثابت تشخیص
داده است» ،دعوی صدور حکم بر ازدواج مجدد زوج را وارد دانسته و اقدام به صدور رأی
نموده است .در مرحلۀ تجدیدنظر ،این رأی بهعلت اثبات نشدن مالئت زوج نقض شده و سایر
استدالالت دادگاه بدوی نقض نشده است .در صدور این دادنامه ،دادگاه بر نسخ کامل قانون
حمایت خانواده  1353و حاکمیت مقررات شرعی درخصوص ازدواج مجدد نظر داشته است.

 .6قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم
دادگستری مصوب 1312
درخصوص ایرانیان غیرشیعه ،با توجّه به اینکه ازدواج مجدد مرد در دوران زناشویی مانند
ازدواج ،جزء احوال شخصیه میباشد (زادهرهنی و فریدی ،1388 ،ص 107؛ باریکلو،1384 ،
ص  ،)58قانونی وجود ندارد و مطابق با بند  1این قانون ،باید به منابع مذهبی ایرانیان غیرشیعه
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مراجعه نمود .در رویّۀ محاکم درمورد مسائل مربوط به ازدواج و طالق ،دادگاه مراجعه به
منابع فقهی را الزم دانسته است (دادنامۀ شمارة  9209970909900051مورخ 1392/01/31
صادره از شعبۀ  26دیوانعالی کشور) .این در حالی است که در قانون حمایت خانواده سال
 ،1392تصریحی بر اینکه در مسائل مرتبط با خانواده بایستی به منابع فقهی دارندگان مذاهب
دیگر بهجز شیعه مراجعه نمود ،وجود ندارد .البته این سکوت قانونگذار ظاهر ًا بهواسطۀ غلبه
و منابع قانونی است که این امور را داخل در احوال شخصیه میداند و براساس آن درمورد
احوال شخصیه ،ازجمله ازدواج و طالق ،بایستی به قواعد مذهبی فرد مراجعه نمود.
هرچند این تفسیر از قانون براساس منطوق شاید صحیح باشد ،لیکن با توجّه به رفتار
قانونگذار ،بایستی نظری را تقویت نمود که مسائل مذکور در قانون حمایت خانواده از حوزة
احوال شخصیه خارج شده و برای همۀ ایرانیان احکام واحدی درمورد آنها جاری است؛ زیرا
با توجّه به اینکه احوال شخصیه موضوعی است که ظاهر ًا بایستی براساس مذهب افراد
باشد ،قانونگذار این قاعده را درمورد ایرانیان شیعه نپذیرفته و برای این افراد قانون مدنی
و قانون حمایت از خانواده را وضع نموده است .یقین ًا بین مقررات مسلّم فقه تشیع و مقررات
قانون مدنی و قانون حمایت خانواده درخصوص مسائل مربوط به ازدواج و طالق
تفاوتهایی وجود دارد .بر این اساس ،به نظر میرسد با تصویب قوانین حمایت از خانواده،
مسائل مذکور در حوزة این قوانین از مسائل احوال شخصیه خارج و درمورد همۀ ایرانیان
بهصورت واحد اعمال نظر شود.

یافتههای پژوهش
قانون مدنی درخصوص ازدواج مجدد مرد ساکت است .قانون حمایت خانواده سال 1346
آن را با شرایطی مجاز دانسته است و قانون حمایت خانواده سال  1353ازدواج مجدد را منع
میکرد و تحت شرایط خاص مجاز میدانست .در الیحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده
سال  ،1392مادة  23به ازدواج مجدد اختصاص داشت و بهواسطۀ مخالفتهایی که در سطح
جامعه توسط حقوقدانان و سایر فعاالن حوزة خانواده صورت گرفت ،این ماده درنهایت از
متن نهایی قانون حذف شد و صرف ًا بند  4مادة  4این قانون یکی از صالحیتهای دادگاه
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خانواده را رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد دانست و مادة  56این قانون نیز به مجازات
سردفتران ثبتکنندة ازدواج بدون اذن دادگاه پرداخته است.
بعد از تصویب این قانون ،رویّۀ محاکم و دکترین حقوقی با توجّه به نحوة تصویب این
قانون تفاوت داشته است و میتوان آنها را به سه دسته تقسیم نمود :الف .نسخ قانون حمایت
خانواده  1353و مراجعه به منابع شرعی؛ ب .حاکمیت قانون حمایت خانواده 1353
درخصوص ازدواج مجدد؛ ج .نسخ قانون حمایت خانواده  1353و حذف نهاد ازدواج مجدد
از سیستم حقوقی ایران .درخصوص ایرانیان غیرشیعه این قانون ساکت است.
درنهایت بهعنوان نتیجهگیری ،باید بنابر دالیل ذیل نظری را تأیید نمود که داللت بر نسخ
قانون حمایت خانواده  1353و حذف نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران دارد.
 .1قانون مدنی با وجود اینکه در مقام بیان حکم بوده ،از تصریح به حکم اجازة ازدواج مجدد
خودداری نموده است .از موادی هم که در قانون مدنی برای احکام تفرعی ازدواج مجدد بیان
شده است ،نمیتوان حکم جواز ازدواج مجدد را استنباط نمود؛ بلکه این احکام بهمنظور تکمیل
احکام قانون در موارد ضروری بوده است.
 .2در قانون حمایت خانواده  ،1353ازدواج مجدد منع و در شرایط خاص به مرد اجازة ازدواج
مجدد داده شده است .این موارد استثنایی بوده و نمیتوان از آنها اجازة مطلق ازدواج مجدد
را استنباط نمود.
 .3در جریان تصویب قانون حمایت خانواده سال  ،1391مادة  23این قانون که به ازدواج
مجدد اختصاص داشت ،از متن نهایی قانون حذف شد .این عمل قانونگذار عبث و بیهوده
نبوده است و براساس اعتراضهایی که به آن شد ،این حذف اتفاق افتاد .هدف قانونگذار از
حذف این ماده برگشت به قانون  1353نبود؛ بلکه هدف تمکین به خواست عمومی جامعه بود.
 .4عرف جامعه و آمار پایین ازدواج مجدد اقتضا میکند که برای حفظ منافع گروهی قلیل،
خواست عمومی جامعه نادیده گرفته نشود.
 .5هرچند برخی مبنای تجویز ازدواج مجدد را منابع فقهی میدانند ،الزم به ذکر است که
قانونگذار (بر فرض مجاز بودن ازدواج مجدد) بهمنظور تمکین از مقررات شرعی ،این حکم
را مجاز ندانسته است .هدف قانونگذار از تجویز این حکم ،دادن ضمانتاجرا به وظیفۀ تمکین
زن بوده است .درنتیجه استناد به منابع شرعی در تجویز ازدواج مجدد با وضعیت
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قانونگذاری فعلی سازگاری ندارد .برای دادن ضمانتاجرا به وظیفۀ تمکین زوجه ،بایستی
به دنبال ضمانتاجراهای دیگری بود.
 .6به نظر میرسد نظر قانونگذار این باشد که درصورتی که مرد به هر دلیل ،خواهان ازدواج
مجدد باشد ،ولو مستند به زوجه ،ابتدا بایستی همسر خود را طالق دهد و سپس بهصورت
آزاد و بدون مانع ازدواج نماید.
 .7درخصوص ایرانیان غیرشیعه ،هرچند قانون اجازة رعایت احوال شخصیۀ ازدواج آنان را
براساس مذهب خودشان قرار داده ،به نظر میرسد با توجّه به اینکه قانون حمایت خانواده
آنها را استثنا نکرده و مبنای قانون حمایت خانواده بیشتر از آنکه مذهبی باشد ،اجتماعی
است ،ازدواج کلّیۀ ایرانیان را شامل میشود.
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