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بررسی فقهی و حقوقی مجوز صدور ازدواج مجدد و تطبیق آن با کشور های اسالمی
و کشورهای غربی

تعدد زوجات تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است و از جمله

مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به اینکه

چند همسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شروع و قانون) برای امکان

تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سالمت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چند همسری بر

خانواده به منزل? اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیّت توجه قانونگذار برای مقوله را دو چندان می کند.

از طرف دیگر قرآن هم در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن

توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسالمی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت

عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شأن نزول آیات می نمایاند که عامل بستر ساز تعداد زوجات

عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و االّ در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل

تک همسری را استظهار نمود.

در پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای- میدانی با رویکرد (تحلیلی- توصیفی و استنتاجی) پس از بررسی

فقهی، حقوقی مجوز صدور ازدواج مجدد به تطبیق آن با کشورهای اسالمی و کشورهای غربی پرداخته شده

و تالش هایی که توسط موافقین و مخالفین این مسئله در کشورهای اسالمی و غربی انجام شده را مورد

بررسی قرار دهیم.

و در نهایت با تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و

در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبرو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه

شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و

دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین

نهاد مشاور? تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی

شود.
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Jurisprudential and legal review of permission to
resettle marriage and its implementation with Islamic
countries and Western countries
Polygamy or having several wives have always been influenced by various social, cultural
and economic factors, and has been one of the topics that has been of great interest to
social thinkers in the last century. Whereas polygamy under the heading of "having several
wives" is subject to the existence of specific conditions (adopted from Sharia and the law)
is possible,  Protecting women's rights,  community health,  and the direct  and indirect
consequences of polygamy on the family as the most basic social institution doubles the
importance of the legislator's attention to the issue.
On the other hand, the Qur'an, in the discussion of polygamy, has sought to regulate some
of these factors and limit the uneven development of polygamy in Islamic society. The
limitations of certain numbers and conditions, such as observing justice among them,
illustrate this. The dignity of the revelation of verses indicates that the bedrock factor was
mainly in the care of orphans and unmarried women, and yet in the marriage verses, the
principle of monogamy can clearly be stated.
 In the present study which was performed in the field-- library method with the approach
of  (analytical-descriptive  and  inferential)  after  Jurisprudential  and  legal  review,  the
legalization of re-marriage license has been compared with that of Islamic and Western
countries and examined the efforts that have been made by supporters and opponents of
this issue in Islamic and Western countries.
Finally, diagram analysis of 20 cases related to polygamy in support of strengthening
family foundations and defending the rights of women and children in families facing this
problem has provided legal suggestions. That the lawful and justified reasons for the re-
marriage request be cited in law and that the re-marriage petition be subject to one of these
causes being presented before the court by the wife and as well as the specialized advisory
institution  in  the  petitions  for  the  cause  of   disobedience  and  noncompliance  was
anticipated in the law.
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