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چکیده
«مناکحه» و «تشکیل خانواده» در شریعت اسالم دارای اهمیت و فوی دی اس ت .ل اا در
کتاب و سنت به آن بسیار سفارش شده است .فقه امامیه نی

سرش ار ا مااث ن ن اب

ثقوقی است .در خصوص شرط عدم ا دواج مجدد جمیع فقهای امامیه نظر ب ر بال الن
شرط دارند و بین ثقوقدانان نی چنین نظری تا ثدودی ثاکم است؛ ولی ل وم اثت رام
به اراده متعاقدین و با منظور داشتن عدم مغایرت این شرط با کتاب و سنت و ق انون و
توجه به ج ئیات و مفاد این شرط ،نظیر ضمانت اجراهای آن؛ باید گفت چنین ش رطی
صحیح و نافا است؛ ولی مشروط به رعایت پارهای ا مسائل که ب ه آن اش اره خواه د
شد.
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واژگان کلیدی :تحریم ثالل و تحلیل ثرام ،شرط نامش روع ،ش رط خ الم مقتی ای
ذات عقد ،وکالت در طالق ،ترک مااح.
تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

 .1دانشجوی دکتری ثقوق خصوصی دانشگاه شیرا ()gmail.com@ghasemilawer

 .1مقدمه
جایگاه شروط ضمن عقد در عقود مختلف ،جایگاه مهمی است؛ شروطی که قالب جای
آن را مواد قانونی 1شرع ،کتاب و سنت بیان داشتهاند .یکی ا این ش روط« ،ش رط ع دم
ا دواج مجدد» است که طرح آن موجب صدور آرا و دیدگاههای مختلف و متعارضی ا
سوی ثقوقدانان و فقها شده است .شرطی که گاه صحیح پنداشته شده و در تثای ت آن
استداللهای مختلفی ذکر گردیده است و یا باطل فرض شده است.
بحن ما در این مقاله بیشتر بررسی و تحلیل و تایین این شرط اس ت؛ چ را ک ه ه م
بحن نکاح و هم مااثن فرعی مربوط ا مااثن مهم عقود و قراردادهای مدنی است که
ثتی دایره نفوذ آن به مااثن ج ایی و اعمال مجا ات برای خاطین گسترش یافته است.

 .2ماهیت شرط عدم ازدواج مجدد
ماهیت و محتوای این شرط مشخص است و آن اینکه وجه در ضمن عقد نکاح شرط
کند که وج ثق گرفتن ن دوم را نداشته باش د .الات ه ای ن موض وع میتوان د تح ت
قراردادی منفک ا قرارداد ا دواج واقعی گردد؛ اما فیالواقع در ماهیت موضوع تف اوتی
ثاصل نخواهد کرد .همچنین در این شرط ،طرفین میتوانند ض مانت اجرای ی در نظ ر
گیرند که بحن در مورد صحت و اقسام این ضمانتها در ادامه این گفتار بیان میشود.

 .3دلیل ذکر این شرط
بحن علتیابی در خصوص وقوع این شرط در عقد نکاح بحثی مهم است که مشخص
خواهند نمود؛ چرا وجه چنین شرطی مینماید و وج به پایرفتن و عمل به آن تعه د
مینماید .در جوامعی نظیر جامعه ما که پیوند میان وج و وجه و روابط ناشویی میان
یکدیگر بسیار با اهمیت است ،دو طرم برای جلب نظر یکدیگر تالش مس المتآمی ی
ا خود برو میدهند و این نکتهای است که در جوامع غربی کمتر مش اهده میگ ردد.
هر چند در اغلب این جوامع پدیده چند همسری پایرفته نشده؛ با نگ اهی ب ه ن دگی

 . 1نظر مواد  232الی  246و  119قانون مدنی

ناشویی بدون وجود علقه وجیت و  ...خود موجب گسستگی هر چ ه بیشت ر پیون د
خانواده آنان شده است و وج و وجه برای استحکام پایههای ندگی خود آن چنان ا
خود ثرکت نشان نمیدهند؛ ثتی در بعیی کشورهای اسالمی مانند شیخنش ینها ک ه
بحن تعدد وجات در آنها رایج است ،بحن عدم ا دواج مج دد ،رواج کمت ری دارد؛
چرا که هم وج و هم وجه به این کار راضی هستند که آن چی ش رعاج ج ای دانس ته
شده ،صورت پایرد .ولی در جامعه ما درباره درج این شرط ناای د قی اوت یکجانا ه
داشت و آن را خالم شرع ،سنت تشخیص داد و ثکم به بالالن آن کرد؛ چرا ک ه وج
و وجه هیچیک خواستار عمل خالم شرع و کتاب نخواهد ب ود؛ بلک ه آن ان درص دد
استحکام پایههای ندگی خود هستند که وجود و اس تمرار آن بهت ر ا انفک اک ط الق
است که در شرع ماموم انگاشته شده است؛ چرا که با ثف

ای ن پایگ اه آیندهس ا ب ا

چنین شرطی ا وقوع مواردی چون طالق و در نتیجه ا برو آس یبهای اجتم اعی آن
جلوگیری خواهد نمود .ثال پس ا آشنایی با ماهیت و دلیل درج این شرط ،به بررسی
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فقهی و ثقوقی این شرط میپردا یم.

 .4بررسی فقهی شرط عدم ازدواج مجدد
اختالم نظر است؛ ولی در واقع بین آنان چهار نظر مالرح شده ک ه اکث ر محقق ان ای ن
مسئله به آن اشاره داشتهاند .این چهار نظر عاارتند ا :
 .1بعیی این شرط را باطل و ماالل عقد دانستهاند و دلیل آن ان مخالف ت ای ن
شرط با ثکم کتاب است؛
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 .2بعیی این شرط را باطل ،ولی ماالل عقد دانستهاند؛ ] امام خمینی ،ص  2و [3

 .3بعیی این شرط را صحیح دانسته و عنوان میدارند چنانچه وج تخل ف ا
شرط نماید ،ا دواج مجدد او صحیح خواهد بود ] .خوئی ،ص  [305ه ر چن د
 1آنان به استناد به آیه  3سوره نساء که می فرماید «فانکحوا ما ط اب لک م م ن النس اء مثن ی و ال
رباع» چنین استدالل می نمایند.
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آن چه مسلم و مشهود است این که بین فقها چه شیعه و چه سنی ،در مورد ای ن ش رط

به نظر میرسد در این نظر با فرض صحیح انگاشتن این شرط صمانت اج رای
در نظر گرفته شده برای تخلف ا شرط مورد نظر بوده است.
 .4سرانجام بعیی عنوان میدارند که این شرط صحیح است و چنانچه وج ا
شرط تخلف نماید ،ا دواج مجدد باطل خواهد بود ] .آیت اهلل ثک یم ،ص

[33

به نظر میرسد که این نظر صحیح نااشد؛ چرا که درج چنین ض مانت اجرای ی
نه تنها با قواعد ثقوقی و فقه ی در تع ارض اس ت ،بلک ه بس یاری ا فقه ا و
ثقوقدانان آن را رد کردهاند؛ یرا عقد نکاح را ب ه دلی ل داش تن خصوص یات
خود ،نمیتوان مانند عقود مالی ،به راثتی باطل و منحل نمود .میافاج ای ن ک ه
ثق نکاح ا ثقوق مربوط به شخصیت انسان است و با هیچ قراردادی س اقط
نمیشود ] .کاتو یان ،ص

[248

فقها به منظور تعیین ضاباله برای ای ن ش رط و ش روط مش ابه آن ،ض وابالی اب را
داشتهاند .به اعتقاد بعیی ا فقها ،پارهای ا امور ثرام شرعی هستند ،مثل شرب خمر و
برخی دیگر الت ام دائمی و مستمر عل ت ث رام و باط ل ش دن آنهاس ت ،مانن د فع ل
مکروهات با ترک مااثات .پس چنانچه به طور دائم باشد ،به نح وی ک ه قاع ده کل ی
ابداع گردد که مخالفت سنت شود ،به این علت شرط باطل است .م ثالج چنانچ ه ش رط
شود مرد ن دوم نگیرد ،به دلیل این که این مورد ثکم کلی است ک ه ب ه اب داع ثک م
جدیدی منجر میگردد ،شرط باطل است؛ ولی اگر شرط شود مرد با ن معین ی ا دواج
نکند؛ این شرط بالمانع است 1.مشخص میگردد که به اعتقاد میر ای قمی چنین ش رطی
به دلیل ایجاد الت ام مستمر و دائمی باطل میشود که بعیی در تأکید این سخن به م اده
 959ق.م 2استناد کردهاند .در رد این نظر ،دیدگاههایی بیان ش ده اس ت ک ه منتق دان ب ر
 .1فالمراد من تحلیل الحرام ،و تحریم الحالل المنهی عنه هو اال یحد

قاعده کلیه و یادع ثکما جدی دا

فقد اجی فی الشرح الاناء علی الشروط االشرط وثب ابداع ثکم علی جدید مثل تح ریم الت ویج و
التسری و ان کان بالنساه الی نفسه فقط.
 . 2هیچ کس نمی تواند به طور کلی ثق تمتع و یا ثق اجرای تم ام ی ا قس متی ا ثق وق م دنی را ا
خود سلب کند.

تفاوت قائل شدن میان ثکم ج ئ ی و ثک م کل ی دلیل ی نمیبینن د و معتقدن د تم ام
خصوصیات ثکم کلی را ثکم ج ئی نی داراست] .نراقی ،ص [71

بعیی نی میان اثکام وضعی و تکلیفی تفاوت قائل شدهاند و عنوان داشتهاند ،چنانچ ه
مورد شرط ا امور وضعی باشد که شارع آن را جای تغییر دانسته ،هرگونه تغییر در آن جای
است ،مانند خیارات و اگر ا امور وضعیهای باشد که ش ارع اج ا ه تغیی ر در آن را ص ادر
نکرده باشد ،هرگونه شرط مخالف آن باطل و بال ا ر خواهد بود ،مانند دادن ثق ط الق ب ه
ن] .بغه الالالاه ،ج  ،2ص  105و  [104ولی اگر ثکم تکلیفی باشد و در امور مااح ش رط
مخالف با آن ،چنانچه به طور دائمی و مستمر نااشد ،جای است ،مانند ش رط ع دم ا دواج
مجدد] .امام خمینی 1430 ،ص  [254عدهای برای باطل دانستن این شرط ،به روایت ی ا
امام صادق استناد کردهاند که ایشان شرطی را که در آن ،به صرم ت ویج ن دوم ،ن اول
بدون طالق ماللقه گردد ،صحیح ندانسته است؛ اما بعیی ]امام خمین ی ،بیت ا ،ص[342
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معتقدند که شرطکردن اجرا یا ترک مااثثات مخالف کتاب نخواهد بود ،مانند ش رط ع دم
ا دواج مجدد و یا شرط کردن خالم آن ،امر مااح ا ثلت خود خارج نخواهد شد و ام ر
اجرا یا ترک مااح کرده است ،نه این که خود مااح جناه ل وم یابد که به نظر امام خمین ی

مخالفت امام در روایت ماکور به دلیل طالق بدون تشریفات است ،نه شرط ماکور؛ ه ر
چند امام خمینی در مقام افتاء شرط و قرارداد عدم ا دواج مجدد را باط ل اع الم نم وده
است ] .شهید انی ،بیتا :ص[362

باید توجه داشت این ،همان معنای تحریم ثالل است؛ چرا که گروه کثیری ا فقه ای
عظام این شرط را تحریم ثالل میدانند و مشمول این قاعده عن وان کردهان د« :المومن ون
عند شروطهم اال شرط ،ثرم ثالل و ث ل ثرام ا ] »...ش هید اول ،ص [78ش هید اول در
کتاب خویش این شرط را ا اموری دانسته که با شرع مخالف است که نتیجتاج چنین امری
را لغو و بی مر خوانده ،امّا آن را ماالل عقد ندانسته است .ایشان در کت اب خ ویش آورده
اس ت« :یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح
فلو شرط ما یخالف لغیی الشیرط کاشیتراط ایین
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مااح نی ال امی نخواهد داشت؛ چرا که آن چه ال امی است ،اطاعت امر موالست که امر ب ه

یتروج علیها لیو

یتیترو و ] »...مک ارم ش یرا ی:1424 ،

ص[115

عدهای در مقام نظر بدوی این شرط را نا صحیح خواندهاند؛ ولی صحت آن را م انی
میدانند که در صورت تحقق چنین امری (ا دواج مجدد) ن تنها ثق ماللقهکردن خویش
یا وکیل نمودن دیگری برای طالق خویش داشته باشد ].مغنیه ،ص [268و چنانچه در این
شرط عنوان گردد که در صورت تخلف ا شرط ،ا دواج مجدد باطل است؛ ش رط باط ل
خواهد بود و دیگر این که هر چند عدهای این شرط را مخالف مقتیای ذات عق د نک اح
دانسته و ا این جهت آن را باطل اعالم نمودهاند؛ اکثر فقها و الات ه ثقوق دانان ب ا بی رون
کشیدن این شرط ا جمله شروط مخالف مقتیای ذات عقد نکاح ،ثک م ب ه ص حت آن
کردهاند ،مشروط بر این که این شرط در مدت ا دواج وجین اعتاار داشته باشد ،نه آن که
ماللقا؛ ثتی بعد ا مرگ وجه اول وج ثق گرفتن وجه دیگر را نداشته باشد یا پس ا
طالق بائن ،وجه اول چنین شرط شده باشد که قالعاج در چنین صورتی این ش رط باط ل
است .با وجود این ،بعیی ا اینان معتقدند که این شرط به پی روی ا فق ه امامی ه و نظ ر
مشهور باطل است] .جعفری لنگرودی :1376 ،ص[192

بعیی ا فقها نی چنین ش رطی را باط ل میدانن د و بال الن آن را ب ه وس یله غی ر
معقولبودن و غیرمقدوربودن آن دانس تهاند ،ن ه ب ه جه ت نامش روعبودن ] .انص اری،
ص[280

نکتۀ قابل ذکراین که عالوه بر این که در نوع شرط ،ا ثین نامش روع ،نامق دور و
فاقد منفعتبودن بین فقها و ثتی ثقوقدانان اختالم نظر است ،این اخ تالم ثت ی در
نوع شرط ا ثین شرط فعلبودن یا نتیجه و یا صفت نی بین آنان ثاکم است؛ چرا که
عدهای معتقدند این شرط ،شرط نتیجه است ] راعت ،ص  [27و عدهای نی آن را شرط
فعال دانستهاند] .امامی ،ص  [3اما به نظر میرسد فعلبودن این شرط ص حیحتر باش د؛
چرا که همانگونه که در مااثن شروط واضح است ،شرط نتیجه قابل اس قاط نیس ت؛
ولی شرط فعل این قابلیت را داراست ثال در شرط عدم ا دواج مجدد ،چنانچه بعد ا
عقد وجه ا این ثقی که با ش رط ب رای او ایج اد ش ده ،ص رم نظ ر کن د؛ ]ع الوه،
ص [112شرط ماکور ساقط میگردد که چنین وضعی با اث وال ش رط فع ل مالابق ت

دارد .در جواب آن عده که بالالن این شرط را به جهت مخالفت با مقتی ای ذات عق د
اقوا میدانند ،باید گفت ،مقتیای ذات عقد نکاح چی ی غیر ا این است ک ه ب ا چن ین
شرطی نقض گردد؛ چرا که مقتیای ذات عقد آن اس ت ک ه عق د ب ه خ اطر آن واق ع
میگردد و در صورت فقدان گویی عقدی منعقد نگشته است .به عاارت دیگر ،مقتیای
ذات عقد «من ثین هی» است؛ آنگونه که به جعل شارع بر ای ن ک ه آن ام ر ب ر عق د
مترتب گردد ،نیا ی ندارد که در این ص ورت ،عق د ب دون آن ام ور محق ق نمیش ود،
]عالمه ،ص [142مانند این که شرط شود وجین هیچگونه استمتاعی بعد ا عقد نک اح
ا یکدیگر نارند؛ ]قنواتی 84 ،ـ  83عالمه ،همان ،ص [149یا شرطی را ک ه در آن م انع
ثصول علقه وجیت گردد ضمن عقد نکاح درج کنند که چنین شروطی قالعاج مخ الف
مقیتای ذات عقد است که نتیجتاج باطل است .با دقت در این مفاهیم متوج ه میش ویم
که شرط عدم ا دواج مجدد مخالف مقتیای ذات عقد نکاح نیست؛ چرا که درج آن به
راباله وجیت خللی وارد نمیکند .به عاارت دیگر ،علقه وجیت را ب ر ه م نمی ن د؛
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چرا که اساساج ج مقتیای ذات عقد نکاح نیست و نی در جواب آن دسته ا فقه ا ک ه
معتقدند این شرط (عدم ا دواج مجدد) بن ا ب ه نامق دوربودن و غیرمعقولب ودن باط ل
شرطی است که در خارج قابل تصور نااشد و شرط ن امعقول ش رطی اس ت ک ه ه یچ
فایدهای بر آن بار نیست و امری لغو و بیهوده است؛ ثال آن که هم تحق ق ای ن ش رط
مقدور و شدنی است و هم این که این شرط معقول و با منفعت است و این که با ی ک
نگرش یکجاناه آن را نامعقول و مردود دانست ،مخالف قواعد ثقوقی اس ت؛ چ را ک ه
میتوان برای آن منافع متعددی ذکر نم ود 1و عجی ب مینمای د ای ن ک ه ای ن ش رط را
نامقدور و نامعقول به ثساب آورد و ا این دریچه آن را بالا ر دانست.
عالوه بر اختالم نظری که در مورد این شرط بین فقه ای امامی ه وج ود دارد ،در ب ین
 .1یکی ا منافعی که بر این شرط بار است ،این است که با پایرش این شرط می توان ا خودسری ه ا
و کامجویی ها و هوس با ی های شوهر کاست و کانون خانواده را ا خال ر به م پاش یدگی مص ون
داشت و نی ثسن اعتماد وجین را نسات به هم اف ایش داد.
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است ،باید گفت ،چنین شرطی هم معقول و هم مقدور است؛ چرا ک ه ش رط نامق دور

فقهای عامه چنین اختالم نظری ثاکم است؛ به طوری که مااهب شافعی ،ثنفی و مالکی
این شرط را باطل دانسته؛ ولی عقد نکاح را صحیح انگاشتهاند که نتیجاج م ااهب ش افعی و
ثنفی در چنین ثالتی مهر المثل را بر نان واج ب دانس تهاند ،ن ه مه ر المس می را؛1ول ی
ماهب ثنالیه ا طرفداران صحت این شرط است .اینان معتقدند اگر وجه با وجش شرط
کند که با داشتن او ن دیگری نگیرد ،عقد و شرط صحیح و وفای ب ه آن واج ب اس ت و
هرگاه وج وفای به شرط نکرد ،وجه ثق فسخ ا دواج را دارد] .مغنیه :1372 ،ص [268

اما طرفداران صحت این شرط در میان فقها برای خود ادلهای دارند.
همانگونه که قاالج گفت ه ش د ،پ ارهای ا فقه ا چن ین ش رطی را ب ه دلی ل تح ریم
ثاللبودن آن باطل اعالم کرده و عدهای نی با آن مخالفت نمودهاند.
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طرفداران صحت این شرط معتقدند که این شرط تحریم ث الل نیس ت و آنچ ه ا
ثدین «المومنون عند شروطهم» استثنا شده و مورد نهی قرار گرفته ،تحریم ثالل و ی ا
تحریم مااح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قه راج فاس د
است؛ ولی شرط انجامدادن فعل مااح مستحب نافا و غیرمخالف با کتاب و سنت است.
به عاارت دیگر ،باید میان شرط ترک ا دواج مجدد و شرط تحریم آن تفاوت قائل شد؛
چرا که اگر وجه شرط ترک فعل مااح را که ا دواج مجدد اس ت ،بنمای د ،ای ن ش رط
صحیح و نافا است؛ ولی اگر شرط تحریم ا دواج با نان دیگ ر را بنمای د ،ای ن ش رط
فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده «المومنون عند ش روطهم» میگ ردد؛ ی را تح ریم
مااح را در بردارد .بر این اساس ،اشکالی در صحت شرط وجود ندارد .عل ی ه اا اگ ر
اجماع و یا شهرت فتوایی بر بالالن این شرط اقامه شود ،هیچگونه ار ش فقهی ندارد به
جهت آن که این اجماع مدرکی 3محسوب میشود و اجم اع اص ولی نیس ت] .موس وی
 . 1مناع پیشین.
 . 2رک به توضیحات قسمت «ب»
 . 3اجماع مدرکی اجماعی است دلیلی بر ا اات ثکم مساله وجود ن دارد (دلی ل مس تقل ا ادل ه دیگ ر)
یرا فرض این است که مستند ثکم مساله کتاب با سنت است که چنین اجماعی ثج ت نیس ت ر

بجنوردی ،شماره [1373،11

عدهای نی با استناد به روایتی ا امام کاظم 1نه تنها چنین شرطی را ج ای دانس ته،
بلکه بر وفای به آن تأکید نمودهاند] .ثکیم ،ص  [269که بر این اساس وج نمیتوان د
ا دواج مجدد نماید.
همانگونه که گفته شد ،عدهای این شرط را مخالف کتاب دانستهاند؛ چ را ک ه آن ان
استناد میکنند به آیهای که ا آن میتوان تعدد وجات را استنااط کرد .پس شرط ع دم
ا دواج مجدد شرطی مخالف با ثکم صریح کتاب است؛ اما به نظر نمیرسد که ش رط
عدم ا دواج مجدد مخالف ثکم کتاب باشد؛ چرا که این شرط ثالل را ثرام نمیکن د،
بلکه صرفاج عدم انجام آن را خواستار است.
پس تحریم امر مااح که ثرام و باطل است ،چی ی غیر ا ترک فعل مااح اس ت ک ه
نااید این دو با هم خلط شود ] .مغنیه ،محم د ج واد ،هم ان ،ص 268و عل ی وف ادار،
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ص 102و ابن قدامه ،ص 449و ثسین صفایی اسد اهلل ،ص [59پس ش رطی ک ه ت رک
فعل است ،مجا ؛ ولی شرطی که تحریم فعل مااثی است ،باطل و بالا ر است.
ثرامی را ثالل یا ثاللی را ثرام کند و یا این که جعل شرط برای ت رک مااث اتی ب ه
صورت کلی باشد (که با تحریم ثالل خواهد بود) با وجود این ،نظر مشهور امامیه در
مورد این شرط بالالن است و دلیل این بالالن به عقد نکاح سرایت نمیکند.

2

ک به محمدی ابوالحسن ماانی استنااط ثکام اسالمی ،چ  ،16ص .191
 . 1منصور بن یونس عن العاد الصالح قال  :دقت له رجاال من موالیک ت ویج امراه م طلقه ا فیان ت
منه فاراد ان یراجعب ست علیه آل ان یجعل اهلل علیه ان ال یاللقها و ال یت وج علیها ،فاعالاها ذلک م
مساله فی ت ویج بعد ذلک ،فکیف یصنع به فقال بشی ما صنع ،و ما کان یدربه ما بقع فی قاله بالیل و
النهار قل له ال للمراه بشرطها فان رسول اهلل قال المومنون هاه الشروطهم.
 . 2نظر شهید انی،عالمه ثلی (محقق اول).
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در آخر باید گفت هر چند قریب به اتفاق فقها معتقدند شرطی مانی باطل است که

 .5بررسی حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد
اکثر ثقوقدانان ،این شرط را صحیح و نافا دانستهاند و هرچند طریق صحیح دانستن آن
طاق دیدگاه آنان مختلف است؛ عدهای معتقدند ] راعت و مس جد س رایی 2 ،ص [67

که اگر این شرط موجب پیدایش ثق وکالت گردد ،صحیح است .نظیر همین طر فک ر
را در بحن مربوط به آرای فقها ذکر کردیم.
به عقیده دکتر کاتو یان ،در معامالت طرفین میتوانند اجرا و ی ا ت رک فعل ی را تعه د
نمایند؛ الاته به صورت موقت و یا در راباله خاص؛ ولی در مورد عقد نک اح نمیت وان ب ه
راثتی چنین ثکم کرد .به عقیده ایشان ،همانگونه که نمیتوان دیگری را به گرفتن همس ر
مل م کرد ،نمیتوان نکاثی را که دارای تمام شرایط صحت است به موجب ق رارداد قال ی
میان خود باطل دانست؛ چرا که ثق ا دواج ا ثقوق مربوط به شخصیت انسان است که با
هیچ قراردادی ساقط نمیشود .هر چند به مان یا رابالهای خاص مح دود باش د .ب ر ای ن
اساس ،اگر کسی در عقد نکاح ثق ا دواج با نی را برای مدتی ا خ ود س لب کن د و در
این مدت همسر دیگری بگیرد ،نمیتواند ا دواج دوم را مردود شمرد] .کاتو یان ،ص[248

به عقیده ایشان ،این ضمانت اجراهای این شرط اس ت ک ه ص حت و بال الن آن را
معلوم میسا د.
بعیی با استناد به ماده  959ق.م این شرط را ناصحیح انگاشتهاند؛ ولی عدهای معتقدند ]

صفایی و  :1389 ،...ص [59که این شرط با مفاد ماده  959ق.م در تعارض نیست؛ چرا ک ه
آن چه به موجب ماده فوقالاکر نفی شده ،سلب ثق به طور کلی است؛ ث ال آن ک ه ای ن
شرط ج ئی و محدود است به مان خاص و آن تا هنگامی است که نکاح اول منحل نشده
است .در رد این نظریه عنوان شده که عرم جامعه ما چنین شرطی را موقت نمیداند و این
که گفته میشود این شرط هنگامی صحیح است که عقد نکاح وجود داشته باشد ،قاب ل رد
است؛ چرا که در بان عرم امری موقت است که تا پایان عمر به درا ا نکشد و ب ه م ان
معین محدود باشد؛ ولی چنین شرطی با چنین ثالتی تا انتهای عمر ادامه مییابد؛ چرا ک ه
نکاح دائم اقتیای دائمبودن دارد ،مگر این که امری مانع آن شود .ب ه ع الوه ،ای ن ش رط
مخالف ماده  16قانون ثمایت خانواده است که در آن گرفتن ن دوم را ب ه عن وان ث ق
مرد پایرفته است و همچنین مخالف نظم عمومی است که در این صورت ،چنین ش رطی

قابلیت اجرا نخواهد داشت] .کاتو یان :1385 ،ص [269اما در نفی این نظریه باید گف ت،
ت ویج همسر دوم امری مااح است و امر وجوبی نیست که نتیجتاج مخالفت ب ا آن مخ الف
نظر شرع نخواهد بود و دیگر این که این شرط تحت عنوان «ساب ثق به طور کلی» قرار
نمیگیرد؛ چرا که همانطور که گفته شد ،این سلب ثق تنها در مان جری ان عق د نک اح
است و عقد نکاح هر چند اقتیای دائمیت دارد؛ هر لحظه ممکن است با م انعی روب هرو
گردد و بر هم خورد .پس معن ای دائمیب ودن عق د نک اح دائ م ک ه ا ع رم اس تخراج
میگردد ،چی ی غیر ا معنای دائمیت به معنای خاص خ ود اس ت و هم ین ک ه ط رفین
عقدی را منعقد کنند که متعهد نااشد دائم محسوب میگردد؛ ولی نااید این دائمی ت را ب ا
معنای شایع دوام اشتااه گرفت و دیگر اینکه وجه هر وقت بخواهد میتواند ا این ث ق
خود صرم نظر کند که با این دلیلی بر عدم دائمیت این شرط است.

 .6ضمانت اجراو شرط عدم ازدواج مجدد
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در صورت صحیح دانستن این شرط ،باید دید ض مانت اج رای چن ین ش رطی چیس ت و
اصوال چه نوع ضمانت اجراهایی میتوان برای تخفیف ا این شرط تعیین نمود .هم انطور
با سنت و کتاب مخالف باشد .به عاارت دیگر هر چند با صحیح دانستن آن شرط ،مشروط
علیه باید به آن عمل و وفا کند؛ اطالق اثوالی و ا مانی و عموم افرادی قاعده اوفوا بالعقود
تفیید و تخصیص میخورد به این که ضمانت اجرای آن نی مخالف با شرع نااشد] .موسوی
بجنوردی ،ص  [89پس چنانچه طرفین شرط کنند که در ص ورت تخل ف ا ش رط ع دم
ا دواج مجدد ،نکاح دوم یا اول باطل شود ،شرط باطل خواهد بود؛ ولی ب ه نظ ر نمیرس د
عقد نکاح به کلی باطل باشد .هر چند عدهای با استناد به ماده  348ق.م و ای ن ک ه ع وض
قرارداد و ضمانت اجرای معین شده بین طرفین امری غیرقانونی و نامشروع است؛ به بالالن
هم شرط و هم عقد ثکم نمودهاند؛ به نظر میرسد که این عقیده قابل رد اس ت؛ چ را ک ه
اوالج ثکم ماده  348به بیع مربوط است؛ ثال آن که نکاح عقدی اس ت ک ه ماهیت اج ب ا بی ع
متفاوت است؛ انیاج ضمانت اجرای درج ش ده تح ت ش رط ع دم ا دواج مج دد ،ع وض
محسوب نمیگردد؛ چرا که عقد نکاح عقد معوض نیست و نااید آن را با نمیگ ردد؛ ی را
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که شرط عدم ا دواج مجدد نااید با کتاب و سنت مخالف باشد؛ ضمانت اجرای آن نی نااید

که عقد نکاح عقد معوض نیست و نااید آن را با عقود معاوضی نظیر بیع که وجود ع وض
شرط ال مه آن است .اشتااه کرد؛ الثاج به دلیل محدودبودن موارد فسخ نک اح در ثق وق م ا
ثتی در صورت صحیحبودن شرط عدم ا دواج مجدد و ضمانت اج رای آن ،نمیت وان ب ه
ثق فسخ یا بالالن ا دواج در صورت تخلف ا شرط قائ ل ش د ،بلک ه تنه ا ث ق مالالا ه
خسارت متصور است و به این ترتیب نااید همانگونه که به بالالن بی ع ریی م یدهیم ،ب ه
بالالن عقد نکاح هم در این صورت رای دهیم؛ ] صفایی ،ص [59رابع اج ثت ی در ص ورت
نامشروع یا غیرقانونیبودن این شرط ،نمیتوان ثکم به بالالن عقد کرد؛ چرا که مالابق ماده
 232ق.م تنها شرط نامشروع و غیرقانونی باطل است؛ ولی ماالل عقد نیست.
اما به اعتقاد عدهای] ،موسوی بجنوردی ،ص  [89وج با پ ایرش ای ن ش رط ،در
ثقیقت ا خود سلب قدرت شرعی برای اجرای عملی نموده که نسات ب ه آن تعه د و
شرط میکند که به داشتن قدرت شرعی و قانونی نیا دارد .به عا ارت دیگ ر ،چنانچ ه
شخصی شرطی بکند که صحیح و نافا است ک ه س الب ق درت ش رعی اس ت ،نهایت اج
قدرت اجرای آن امور را فاقد خواهد شد .به عاارت واضحتر ،فقدان قدرت ش رعی در
نتیجه قاول شرط وال قدرت شرعی موجب بالا رشدن عمل مش روط علی ه میگ ردد؛
چرا که مشروط علیه با چنین شرطی سلالنت و توان شرعی خ ود را ب رای اج رای ه ر
نوع عملی که با انجام مشروط در تیاد باشد ،ا خود سلب کرده اس ت ک ه ب ر هم ین
اساس به بالالن ا دواج مجدد در نتیجه تخلف ا شرط قائل شدهاند.
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بر این اساس ،اگر مشروط له ( وجه) ش رط ع دم ا دواج مج دد را ب ر وج بنمای د،
مشروط علیه ( وج) با پایرش و الت ام به این شرط قدرت و ت وان ش رعی ب رای ا دواج
مجدد را ا خود سلب میکند .علی هاا در صورت ا دواج مجدد ،آن عقد در عالم اعتا ار
تشریعی ملغا و بالا ر خواهد ب ود و هیچگون ه ا ر ش رعی و ثق وقی ب ر ای ن عق د ب ار
نمیگردد و قهراج عقد ا دواج مجدد باطل خواهد بود .در رد این دیدگاه باید گف ت چن ین
ضمانت اجرایی برای این شرط ،به نظر نمیرسد صحیح باشد؛ چرا که هم انطور ک ه در
 . 1الممتنع شرعا کالممتنع عقال.

قال اشاره شد ،عقد نکاح با سایر عقود ماهیتاج متفاوت است .لاا ب ه س ادگی نمیت وان ب ه
بالالن عمل ثکم نمود .دیگر این که به نظ ر نمیرس د درج چن ین ش رطی ع دم ا دواج
مجدد ا مشروط علیه ( وج) سلب قدرت و اراده در آن موض وع ش رح کن د؛ چ را ک ه
همانگونه که گفته شد ،این شرط فعل منفی است و هر چند عم ل ثق وقی در آن ت رک
شده است؛ خالم آن ممکن است رخ دهد .پ س چنانچ ه وج ا ش رط تخل ف نم وده
باشد و به ا دواج مجدد اقدام نماید ،نمیتوان گفت او فاقد قدرت برای ایجاد چنین راباله
بوده است؛ چرا که او هم قصد و هم اراده و هم سایر موارد صحت عقد نکاح را داراست
و عقد صحیحاج منعقد شده است .به عاارت دیگر ،پایرش چنین ش رطی توس ط وج ن ه
سلب قدرت ا خود ،بلکه تعهد به عدم انجام کاری است که خالم ان امکانپایر است.
همانگونه که قاالج اشاره شد بعیی ]مکارم شیرا ی ،همان ،ص115و وفادار:1380 ،
ص [102صحت این شرط را ا مانی متصور میدانند که موجب پیدایش ثق و کال ت
در طالق برای وجه اول گردد .به نظر میرسد دلیل استناد آنها عالوه بر ریش ه فقه ی
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آن ،ماده 1119ق.م است که در آن چنین مسئلهای ذکر شده است .طاق ماده اخیرال اکر
چنانکه پیدایش ثق وکالت در طالق برای وجه و نی پرداخت خسارت ا سوی وج
و وجه برای تخلف ا شرط ماکور نمونههایی ا این ضمانت اجرای صحیح است .در
مورد ثق وکالت در طالق پیشبینی شده در این ماده قابل ذکر است که این ث ق تنه ا
برای وجه اول در طالق خود است و او ثق ندارد وجه دوم را به وکال ت ا ط رم
وج طالق دهد .بر این اساس ،چنانچه طرفین ا دواج ب ه عن وان ض مانت اج را ث ق
وکالت در طالق وجه دوم را برای وجه اول قرار دهند ،اجرا و اس تفاده ا ای ن ث ق
منوط است به رضایت وج بر طالق .هر چند شرط و ض مانت اج رای آن ف ی نفس ه
صحیح است؛ به دلیل آن چه که قاالج گفته شد و ای ن ک ه اراده م رد ب رای ط الق 1ال م
است ،باید گفت در عمل چنین ضمانت اجرایی بالا ر میماند و مانی اعتاار مییابد که
 . 1ماده  1133ق.م.
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همین قدر که ضمانت اجرای چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نااشد ،کفایت میکند.

وج به اجرا و استفاده ا آن رضایت دهد.
بنابراین ،وجین میتوانند ضمانت اجرایی ک ه مخ الف کت اب و س نت نااش د ،در
ضمن عقد شرط عدم ا دواج مجدد درج کنند ک ه ب ار ترین آن دادن ث ق وکال ت در
طالق برای وجه اول است.
در پایان در جواب به این مسئله که آیا شرط ع دم ا دواج مج دد ،ع الوه ب ر ا دواج
دائم ،ا دواج موقت را شامل میشود ،یانه؛ باید گفت ه ر چن د اص والج ا دواج موق ت در
جامعه ما رواج چندانی ندارد (الاته به ج در نقاطی خاص) و دیگر این که اص وال ا دواج
مجدد مخفی میماند و کمتر اشخاص دیگر طرفین را به عنوان وج و وج ه میشناس ند
(الاته در صورتی که م دت نک اح مح دود باش د) و ای ن ک ه ا دواج موق ت ب ه منظ ور
جلوگیری ا انحرافات اخالقی ایجاد شده که اشخاص بتوانند (در ص ورت ع ار و ع دم
توان بر نکاح دائم) با مدت اندکی نیا های غری ی خود را بر طرم سا ند و همچنین این
ماللب گفته شود که شرایط و ویژگیهای نکاح دائم با نکاح موقت ،نظیر ار

بری وجه

در نکاح موقت ا وج متفاوت است و همچنین با توجه به عدم س قف مشخص ی ب رای
تعدد وجات در نکاح موقت بر خالم نکاح دائم؛ نتیجه میگیرند که شرط ع دم ا دواج
مجدد تنها برای نکاح دائم مجدد است .ولی باید گفت ک ه آنچ ه ب ه عن وان فلس فه درج
چنین شرطی گفته شد ،محدودیتی نمیپایرد؛ چرا که گاه دیده شده ،وجه اول ثت ی ب ه
خاطر ا دواج موقت شوهر خود درخواست طالق داده و خواستار جدایی بوده است .پس
به طریق اولی وقتی وجه در عقد نکاح خود شرط عدم ا دواج مجدد مینماید ،خواستار
عدم ا دواج شوهر خود چه به صورت موقت و چه دائم است و عجیب است ک ه وج ه
نکاح دائم را منع؛ ولی نکاح موقت را آ اد بگاارد؛ چرا که مدت نکاح موقت میتواند ب ه
مدت طوالنی ادامه یابد .آیا با در این ثالت میتوان گفت چنین ا دواج ی نی مش مول
شرط عده ا دواج مجدد قرار نمیگیرد؟

 .7نتیجهگیرو
همانطور که گاشت در مورد شرط عدم ا دواج مجدد ،هم بین ثقوقدانان و ه م ب ین
فقها اختالم نظر وجود دارد .بیشتر فقهای امامیه ،به بالالن این شرط ثک م میکنن د؛

خواه به دلیل نامشروعبودن و خواه به دلیل تحریم ثاللبودن آن و همچن ین ع دهای ا
ثقوقدانان آن را معارض ماده  959ق.م دانسته و همین ثکم را جاری میسا ند؛ ول ی
همانگونه که در توجیه صحت این شرط و رد ادعای ماکور مانی بر بالالن ای ن ش رط
ادلهای ذکر شد و هر چند ع دهای معتقدن د در ش رایط کن ونی ا دواج مج دد و تع دد
وجات شیوعی ندارد؛ باید گفت به نظر میرسد چنین ش رطی ص حیح و ثت ی مفی د
باشد؛ چرا که این شرط نه ثاللی را ثرام و نه به طور کلی ثق ی را س لب مینمای د،
بلکه هنگامیکه وجین خود این شرط را برمیگ ینند و ب ا اراده کام ل و واقع ی خ ود
چنین شرطی را در ضمن عقد نکاح خود درج مینمایند تا بدین وسیله جل و فروپاش ی
ندگی خود را بگیرند ،نااید با دیدی یکجاناه ثکم به بالالن آن کرد؛ چرا که ثتی در
خود قوانین ما ا دواج مجدد محدود و مشروط شده است؛ چنانکه در م اده  16ق انون
ثمایت خانواده (مصوب  )1354ا دواج دوم وج به چند ثالت مشروط ش ده اس ت.
ثال آیا این محدود و مشروط نمودن ا دواج دوم ص حیح اس ت ی ا مخ الف کت اب و
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سنت؟ باید گفت قالعاج چنین چی ی ن ه مخ الف ش رع اس ت و ن ه هیچگون ه اش کالی
برای ثمایت ا کانون گرم خانواده ایجاد شده ،نه سلب ثق ی .فیالواق ع ش رط ع دم
ا دواج مجدد مانع وال خانواده است ،نه سلب ث ق و م انی میت وان ب ه اس تقرار و
استحکام این پایه محکم اجتماعی اطمینان بیشتری داشت که پایههای این سنگ بن ای
نظام اجتماعی درست بنا شده باشد و نی با تیمینهای مناسب ل وم وفای به آن ،تأکید
و تثایت شده باشد.
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