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فصلاول

معرفی دعوای ازدواج مجدد

معرفیازدواجمجدد
ازدواج ،اتحاد عاطفی و پیوند معنوی بین زن و مرد است و بهمحض انعقاد
نکاح ،رابطهای حقووقی تحوت عنووان زوجیوت ،بوین زن و شووهر برقورار
می گردد و بیشتر اخالقیات اسوت کوه بور رابطوه زوجوین سویطره دارد و
خانواده باید بیش از هر چیز پایبند اصول و مبانی اخالقی باشد .حتوی در
این زمینه نوشته اند« :در تنظیم روابط زن و شوهر اخالق بویش از قواعود
حقوق حکوموت دارد ،در ایون رابطوه سوخن از عواطوف انسوانی ،عشوق و
صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومتکوردن بور آنهوا نواتوان
است ۶».منتها جهت تنظیم روابط زوجین ،نیواز بوه وضوع مقوررات بووده
است ،یکوی از موضووعات مناقشوه برانگیوز در مقوررات خوانواده« ،تعودد
زوجات» است که همواره مورد انتقاد طرفداران حقووق بشور قورار گرفتوه
است .یکی از مواردی که اجازه ازدواج مجدد به مرد داده میشود مووردی
است که زن ناشزه بوده و از مرد تمکین نمیکند  0و یا شرایط دیگری که
بحث خواهیم نمود.

1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق خانواده ،نشر میزان ،1831 ،ص.111
1عالوه بر انتقاد نگارنده به مقنن جهت جواز ازدواج مجدد ،انتقادی نیز بر سیستم آموزشی ما وارد
است که افراد عموماً مهارتهای زندگی مشترک را نمی آموزند و بی کیفیت بودن رابطه زوجین نیز
یکی از دالیلی است که نابود کننده نهاد خانواده و برهم زننده آرامش ایشان می باشد و صرف نظر
از تنوع طلبی مردان ،یکی از دالیل بی وفایی ایشان همان بی کیفیت بودن رابطه زوجین است.
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در مقررات ایران به صراحت اجوازه ازدواج مجودد ذکور نشوده و بوه طوور
ضمنی شروط ازدواج مجدد در قانون حمایوت خوانواده ذکور شوده اسوت.
جالب است که قانونی که نام حمایت از خانواده را حمل میکند ،خوودش
حاوی مقرراتی است که برهم زننده آرامش خانواده خواهد بوود .درحوالی
که قوانین باید در ارتباط با امور خانواده نگاهی اخوالقگورا داشوته باشود.
همچنان که قانونگذار ،وظیفه زن و شووهر مویدانود کوه بوا یکودیگر بوا
مهربانی و سازش و صبوری رفتار کرده و در مورد مسوائل زنودگی بوا هوم
مشورت و همکاری کنند.
در مورد موضوع حقوق خانواده و روابط زوجوین دو دیودگاه عموده وجوود
دارد که بر آنها «حقوق کامجویانه» و «حقووق عاشوقانه» نوام نهوادهانود.
حقوق کام جویانه ،وفاداری را فقط تعهدی برای زن میداند ،اما در حقووق
عاشقانه ،این تعهد از هر دو جانب الزمالوفا است ۶.بنوابراین داشوتن چنود
همسر نقض وفاداری تلقی و میتواند آسیبزننده به نهواد خوانواده باشود.
وقتی صحبت از نهاد خانواده میکنیم منظور ما همسور اول نیسوت ،بلکوه
بیشترین آسیب در این مورد به فرزندان وارد میشود.

1جعفری تبار ،حسن ،حقوق عاشقانه علیه حقوق کامجویانه ،فصلنامه حقوق ،دوره  ،83بهار،1831
ص .111
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در فقه امامیه که مبنای قانونگذار موا مویباشود اموروزه نظراتوی جدیود
میبینیم که با رعایوت حقووق بشور و اسوتحکام نهواد خوانواده سوازگاری
بیشتری دارد .به طور نمونوه در موورد مبنوای اجوازه ازدواج مجودد نظور
آیتاهلل بجنوردی جالب توجه است که معتقدند« :تعدد زوجات یک بحوث
طوالنی دارد .اساس مدرکش عمدتاً در قرآن آیوهای اسوت کوه مخاطبوان
خاصی دارد؛ یعنی کسانی که سرپرستی ایتام را دارند .آیه ایون اسوت« :وَ
إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِی الیتامی فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِن النِّسواءِ مَثّنوی وَ
ثُالثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَال تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَکَتْ أیموانُکُمْ ذلِوکَ أَدْنَوی
ألَّا تَعُولُوا» .میگوید مبادا اموال آنها با اموال شما مخلوط گردد ،این گناه
بزرگی است .بعد بالفاصله میگوید اگر خوف داشتید که نتوانید عودالت را
در حفظ اموال یتیمان رعایت کنید آنوقت می توانید دو تا یوا سوه توا یوا
چهار تا زن بگیرید .آیه در این مورد ساکت است که مادر اینهوا را بگیورد
یا خودشان را .اما در آیه دارد «وان خفتم ان التعدلوا» اگر خووف داشوتید
که نمیتوانید عدالت را رعایت کنید ،یکی بیشتر نمیتوانید بگیرید .یعنوی
اگر اولی را بگیرد دومی عقدش باطل است .پس یک مطلب این است کوه
تعدد زوجات مخصوص کسانی است که سرپرستی اموال ایتام را به عهوده
می گیرند و شامل کسانی که سرپرست امووال ایتوام نیسوتند ،نمویشوود.
مطلب دیگر در مورد «اموال» است .در آن روزگار موال عمودتاً بوهصوورت
کاال بود .کاالهایی از قبیل گندم و بورن و ایونطوور چیزهوا .ایون کاالهوا
احتمال مخلوط شدن داشت ،اما امروز این مشوکل وجوود نودارد .حسواب
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بانکی برای طرف باز میکند پولش را توی حساب خودش میگذارد .اصوالً
دیگر خوف اینکه اموالشان با هم مخلوط شود نیسوت .مویخوواهم عورض
کنم حتوی کسوانی کوه سرپرسوتی امووال ایتوام را بور عهوده دارنود هوم
نمیتوانند تعدد زوجات داشته باشند .چیزی که من از آیوه فهمیودم ایون
است .لذا به نظر من این مطلب خیلی جای تأمل دارد .اینجا جوایی اسوت
که انسان باید نهایت کنکاش و دقت را بکند .امید اسوت ایون موضووع در
حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی با دقت کافی مورد تحقیق قرار گیرد».

۶

عالمه طباطبایی نیز در تفسیر آیه  ۹سوره نسواء در موورد شورط اجورای
عدالت نوشتهاند« :بعید نیست از این آیه بتوان استنباط کرد که اگر کسی
خوف عدم اجرای عدالت دارد و در عین حال اقدام به ازدواج مجدد نماید،
ازدواج دوم او باطل است زیرا در واقع اباحه تعدد زوجات در این آیه معلق
بر عدم خوف اجرای عدالت شده و با خوف عدم اجرای عدالت دستور داده
شده که به یکی اکتفاء نماید».

0

در نظام فقهی و حقوقی ایران ،اصل بر تکهمسری دانسته شوده و ازدواج
مجدد یک استثنای پرحاشیه بر آن است که باعث سوءاستفاده افراد نیوز
شده است .در اینجا ابتدا شرایط ازدواج مجدد و سپس تشریفات رسیدگی
به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1حقوق زنان دیروز،امروز،فردا در گفت و گو با آیت اهلل موسووی بجنووردی ،بابول دسترسوی در
سایت مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.
 .1عالمووه طباطبایی،سیدمدمدحسووین ،تفسوویر المیزان،چوواد دو  ،بیووروو ،موسسووه االعلمووی
للمطبوعاو 1811 ،ق ،ج ،4ص.131
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مبحثاول:شرایطازدواجمجدد
مطابق ماده  ۶۱قانون حمایت خانواده مصووب ،۶۹5۹مورد نمویتوانود بوا
داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
 .4رضایت همسر اول
 .0عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
 .3عدم تمکین زن از شوهر
 .4ابتالی زن به جنون یا امراض صعبالعالج موضوع بنودهای  5و ۱مواده
8
 .8محکومیت زن وفق بند  8ماده 8
 .6ابتالی زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند  ۳ماده 8
 .7ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 .9عقیم بودن زن
 .8غائب مفقوداالثر شدن زن برابر بند  ۶4ماده .8
قبل از ورود به بحث شروط ،باید متوذکر شوویم کوه منظوور از ازدواج در
اینجا هم ازدواج دائم و هم موقت را دربور مویگیورد و صورفاً ازدواج دائوم
منظور نیست؛ زیرا اطالق اختیار همسر داللت دارد بر اینکه هوردو ازدواج
را شامل شود و اگر قرار بود ازدواج موقت از حیطه بحث خارج شود ،بایود
ذکر میشد.
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نکته دیگر این است که اجازه ازدواج ،فقط در مورد ازدواج دوم خواهد بود
و مرد با اخذ اجازه میتواند همسر دوم اختیار کند و اختیار ازدواج سوم و
 ...نخواهد داشت.
بنابراین در مقررات ایران اصل بر تک همسری بوده و داشوتن همسور دوم
و ...استثنای بر این اصل تلقی میشود و دارای شرایطی است .این شوروط
در اینجا بررسی خواهند شد:
 .4رضایت همسر :چنانچه همسر اول موردی رضوایت بوه ازدواج مجودد
همسرش داشته باشد ،دادگاه این اجازه را به مورد خواهود داد کوه ازدواج
نماید و قابل توجه است که این اجازه ،اجازه جهت ازدواج دوم است و نوه
ازدواجهای بعدی.
نکته دیگر نیز اینکه رضایت باید آزادانه باشود و رضوایت ناشوی از اکوراه و
تهدید یا ترس قابل پذیرش نخواهد بود.
شاید در وهله اول این شرط خیلی موافق طبع همسر اول واقع شود منتها
به نظر میرسد مصالح فرزندان در این شرط مغفول مانده است.
 .0عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی :چنانچه همسور
اول توانایی ایفای وظایف زناشویی را نداشته باشود بوه مورد اجوازه ازدواج
دوم داده خواهد شد .منظور از وظایف زناشویی نیوز تمکوین زن از شووهر
میباشد.
مطابق قانون مدنی ،زن هیچ تکلیف موالی در قبوال شووهر نودارد و تنهوا
تکلیفی که بر عهده زن نهاده شوده اسوت تکلیوف بوه حسون معاشورت و
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همکاری در امور خانواده است .منظور از ایون بنود عودم حسون معاشورت
نبوده و منظور همان تمکین است .چنانچه زنی به دلیول بیمواری و غیوره
قادر به تمکین و ایفای وظایف قانونی نباشود ،مورد اجوازه ازدواج مجودد
خواهد داشت.
 .3عدم تمکین زن از شوهر :مورد متداول در دادگواههوا هموین موورد
است .عموماً پس از گرفتن حکم الزام به تمکین و عدم تمکین زوجه ،مرد
میتواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید و قابول ذکور اسوت در ایون
مورد ،زوجه حق طالق از باب ازدواج مجدد نیز نخواهد داشت.
رأی وحدت رویه شوماره 02/7/۶۹8۳-7۶۱هیئوت عموومی دیووان عوالی
کشور مقرر میدارد« :نظور بوه اینکوه مطوابق مواده  ۶۶28قوانون مودنی
تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است ،بنوابراین در صوورتی کوه بودون
مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتنواع و زوج ایون امور را در دادگواه
اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ،وکالت زوجه از
زوج در طالق که به حکم ماده  ۶۶۶۳قانون مدنی ضمن عقد نکاح شورط
و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضومن عقود در ردیوف ۶0
قید گردیده ،محقق و قابل اعمال نیست».
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 .4ابتالی زن به جنون یا امراض صعب العالج موضوع بندهای  8و6
ماده  :9بندهای  5و  ۱ماده 8بیماریهای ذیل را ذکر نموده است:
«ابتال هر یک از زوجین به امراض صعبالعالج به نحوی که دوام زناشویی
برای طرف دیگر در مخاطره باشد و جنون هر یک از زوجوین در موواردی
که فسخ نکاح ممکن نباشد».
بنابراین در صورتی که زوجه مریضی صعبالعالجی داشته باشود کوه دوام
زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و همچنین جنوون زوجوه در
مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد بوه زوج اجوازه ازدواج مجودد خواهود
داد.
 .8محکومیت زن وفق بند  9ماده  :9محکومیت مندرج در بند  8ماده
 8عبارت است از« :محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پن
سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر بوه
پن سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهوی بوه
پن سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجوازات در حوال اجورا
باشد».
بنابراین چنانچه زوجه محکوم مجازات پن سال حبس یا بیشتر شود و یوا
محکوم به پرداخت جزای نقدی شود و براثر عجز از پرداخت منجر به پن
سال بازداشت گردد و حکم هوم در حوال اجورا باشود ،مورد اجوازه ازدواج
مجدد خواهد داشت.

