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چکیده
شرط عـدم ازدواج  ھای روانی زنان، ازدواج مجدد ھمسرانشان است اما مشھور فقھا یکی از نگرانی

دانند که در این تحقیق تالش شده با نگاه دیگـری موضـوع،   مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی
ھای طـرح شـده در   بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاھر ھستند و قالب

زدواج مجدد در روایات وجود شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق اھا تحلیل و نشان دادهآن
ھا، نقد علما بر روایـات  دارد و امکان تضمین این تعھد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خالل بحث

ایم و فھم دیگری از روایات مستند فقھا را ایم، دریافت مشھور را به نقد نشستهمبین جواز را پاسخ گفته
رسد تعھد به عدم ازدواج پس از مرگ ھمسر از نظر روایات و یایم. افزون بر اینکه به نظر مترجیح داده

به جھت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
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مقدمه

)، مرد حق دارد تـا  ٣و ٢/ ٣٠) و اقوال فقھا (صاحب جواھر، ٣بر اساس قرآن کریم (نساء: 
دائم اختیار کند اما چند ھمسری در برخی از جوامـع پـذیرفتنی نیسـت و ممکـن     چھار ھمسر 

دار گردد با آن مخالف باشد و اعالم کند که تنھـا  خواھد ھمسری مرد را عھدهاست زنی که می
زمانی به ازدواج تن خواھد داد که به طرز معقولی از وفاداری ھمسرش اطمینان حاصـل کـرده   

یابد که طرفین برای پس از مرگ خود نیـز  یا عرفی تا آنجا ادامه میباشد. گاه وابستگی عاطفی
گیر تعھدی ھستند که دیگری را وادار نماید که حتی پس از یکدیگر انتظار وفاداری دارند و پی

مورد تایید فقھا قرار نگرفته است.  اًھا عمدتواج نکند اما این خواستهاز مرگ شریکش، ازد
تـوان  ) بر این عقیـده اسـت کـه مـی    ٢/٣٦ز فقھا (مصطفی خمیني، مانند برخی اگاننگارند

انـد،  موضوع را مجددا مورد کاوش قرار داد و به نتایجی متفاوت با آنچه که مشھور بدان رسیده
دست یافت.

بررسی این موضوع را در دو بخش الزم دانستیم چرا که صرف نظر نمودن از انجام ازدواج 
دود باشد و خواستۀ طرفین چنین باشد که تا زمانی که از ھم مجدد ممکن است برای مدتی مح

اند، زوج حق ازدواج مجدد نداشته باشد و یا اینکه طرفین که برای مدتی نامحدود از جدا نشده
یک حتی پس از مرگ طـرف دیگـر نیـز    نمایند که ھیچیکدیگر انتظار وفاداری دارند، تعھد می

حق ازدواج ندارد. 
الجمله بتواند به وجه ملزمی متعھد گردد که تا زمانی که عقد اول باقی است بـا  فیاگر زوج 

ھیچ زن دیگری ازدواج نخواھد کرد، باید بررسی کرد که برای الزامی بودن ایـن تعھـد از چـه    
توان استفاده نمود و آثار ھر کدام چه خواھد بـود و بـه ھمـین جھـت اشـکال و      ھایی میقالب
اند.یز آثار وضعی و تکلیفی آن بررسی شدهھای ممکن و نقالب

در این تحقیق با تکیه بر روایات به تمام موارد فوق خواھیم پرداخت و به اقـوال فقھـا نیـز    
اشاره خواھد شد.

ممکن است به نظر برسد که توانایی بر ازدواج مجدد اگر حق باشـد قابـل اسـقاط اسـت و     
توان ادعـا  فرض تحقیق نبوده است چرا که مییشاگر حکم باشد غیر قابل اسقاط اما این نظر پ

ھای آموزشی است چنانکه برخـی  کرد که حق و حکم عناوینی پسینی بوده و بیشتر واجد جنبه
اند کـه حـق امـری اسـت قابـل      در مقام تمایز اثباتی بین حق و حکم بیان داشته) ١/٩٢(نائیني، 

کم باید به امکان اسـقاط و عـدم آن   اسقاط و حکم چنین نیست و اگر برای تمایز بین حق و ح
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توان از عناوین حق و حکم بھـره  توجه کرد، طبعا در مقام بررسی امکان اسقاط و عدم آن، نمی

جست.

باقی استتعھد زوج به عدم ازدواج مجدد تا زمانی که ازدواج مقدم-أ
گرفـت  این بخش از تحقیق در دو قسمت قالب تعھد و آثار تعھد مورد مطالعه قرار خواھد 

تا دانسته شود تعھد به عدم ازدواج مجدد در کدام قالب میسر است و چه الزاماتی را بر طرفین 
نماید.تحمیل می

ھای صرف نظر کردن از حق ازدواج مجددو قالبھاشکلمقام اول: 
بنا بر آنچه گفته خواھد شد در روایـات، شـرط عـدم ازدواج مجـدد و صـلح حـق ازدواج       

. بررسی تفصیلی این دو راه، ھمچنـین تعھـد مسـتقل بـه عـدم ازدواج      مجدد مطرح شده است
مجدد، موضوع این قسمت است.  

تعھد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد-١
در خصوص تعھد به عدم ازدواج مجدد به شکل شرط ضمن عقد، در خبر موثق (صـاحب  

) که با مضمون تقریبـا واحـدی   ٣٦/ ٢) یا معتبری (مصطفی خمیني، ٤٢نراقي، ؛٢/١٤٦ریاض، 
رسـد ایـن سـوال مطـرح     ) به منصور بزرج می١٥/٣٠؛ حر عاملي، ٤٠٤/ ٥از دو طریق (کلیني، 

خواھد به زن مراجعـه نمایـد و   شده که اگردر موردی که مرد پس از طالق و افتراق، دوباره می
ازدواج مجـدد ھـم   پذیرد مگر آن که خداوند بر مرد قرار دھد که زن را طالق ندھـد و زن نمی

خواھد ازدواج مجدد کند و مینظرش تغییر میدھد، اما بعداًنکند، مرد نیز به زن این حق را می
فرمایند کار بدی انجام داده اسـت امـا بـا توجـه بـه      نماید چه راه حلی دارد؟ امام کاظم (ع) می

(شـیخ طوسـي،   » باید به شرطی که زن گذاشته اسـت عمـل نمایـد   «، »المسلمون عند شروطھم«
). در یکـی از  ١٥/٣٠؛ حـر عـاملي،   ٧/٣٧١تھذیب األحکـام،  ،؛ شیخ طوسي٣/٢٣٢االستبصار، 

کند و موضـوع  طرق روایت موضوع چنین ادامه یافته است که سائل در نحوۀ عبارت تردید می
شود و پاسخ نھایی چنین است که به مرد بگو به شرطش عمل به شکل کتبی از امام پرسیده می

)  ٥/٤٠٤کلیني، (د. کن
در مقابل این روایات، در روایتی ازطریق أبي عبیـدة الحـذاء از امـام صـادق (ع) از عقـدی      
پرسیده شده است که این شرط به سود زن پذیرفته شده تا مرد اقدام به ازدواج مجدد ننمایـد و  

ت و نکاح زن نیز راضی شده که ھمین شرط، مھر او باشد امام بیان فرمودند این شرط فاسد اس
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؛ شـیخ  ٥/٣٨١؛ کلینـي،  ١١٥تنھا بر اساس درھم و مانند آن ممکن است. (األصول الستة عشـر،  

).١٥/٢٩؛ حر عاملي، ٧/٣٦٥؛ شیخ طوسي، تھذیب األحکام، ٣/٢٣١طوسي، االستبصار، 
گوید که چنین شرطی فاسد است اما از آنجا کـه در موضـوع سـوال،    مییحاًروایت صراین

ھر قرار گرفته است، و با توجه به اینکه فتوای فقھا مبنی بـر اینکـه مھـر بایـد     شرط، به عنوان م
) ممکـن  ٨و ٣١/٧عین یا در حکم آن باشد بر ھمین روایت استوار اسـت. (صـاحب جـواھر،    

قـرار گرفتـه اسـت،    به عنوان مھراست بطالن به این جھت باشد که شرط عدم ازدواج مجـدد  
).  ٢٢/١٩٩؛ روحاني، ٥/١٧٣روح اهللا خمیني، ت. (اره شده اسچنانکه در ادامۀ روایت به آن اش

ھم بضـع  فرض این روایت، جمع عوض و معوض است بدین شکل که، عمالًضمن آنکه
به زوج رسیده و ھم مھر از اموال او خارج نشده است؛ مانند آنکه در فروش یـک خانـه شـرط    

شود که ثمن خانه، حق نساختن طبقه دوم باشد. 
اند کسی طریق اسحاق بن عمار و ائمه از امام علی (ع) نقل شده است که فرمودهروایتی از

» المسلمون عنـد شـروطھم  «نماید باید بدان عمل نماید چرا که که به سود ھمسرش شرطی می
). این روایت عام ٥/٣٨٩؛ نمازي، ١٤/٤٨٧؛ حر عاملي، ٧/٤٦٧(شیخ طوسي، تھذیب األحکام، 
؛ خوانسـاري،  ٦/٢٢) یا موثقه (شیخ انصاري، ٤/١٠٦هللا خمیني، که صحیحه یا مصححه (روح ا

) و یـا  ٢٦٤؛ مصطفوي،٣/٢٦٤؛ بجنوردى، ٢٢/١٩٠؛ روحاني، ١/١٤٤؛ روح اهللا خمیني، ٤/٣٠٩
ید روایت منصور بزرج ؤتواند مانند دیگر عمومات میست، ھم) ا٢/٧معتبره (مصطفی خمیني، 

قرار گیرد.
فقھا نه تنھا شـرط عـدم ازدواج مجـدد را مخـالف شـرع      رغم مطالب فوق، بسیاری از علی

صـاحب  ف (یـا آن را معـرو  )٢٤/٥٢٦اند که برای آن اجماع نیز ادعـا نمـوده (بحرانـي،    دانسته
اند. صرف نظر از اینکـه  ) دانسته٥/١٣٣اصفھاني، حاشیه المکاسب، ر () و مشھو٣١/٩٧جواھر، 

اع نقل شده باشـد، مسـتند ایـن اجمـاع بـه      تواند تعریضی به اجمتعبیر به معروف و مشھور می
٥/١٧٠؛ روح اهللا خمیني، ٣٨و ٢/٣٧فرض وجود، استنباط از روایاتی است (مصطفی خمیني، 

ھا اشاره خواھد شد و بـا توجـه بـه روایـات منصـور      ) که در بخش ضمانت اجرا به آن١٧٥تا 
ول معصوم باشد چرا که تواند کاشف از قبزرج که نقل شد، اجماع و آن ھم چنین اجماعی نمی

توانـد کاشـف از قـول    ایم و اجماع چگونه مـی قول معصوم وجود دارد و به آن دست پیدا کرده
تواند ناقض دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اجماع ممکن است کاشف از قول معصوم باشد اما نمی

قول معصوم باشد.
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انـد کـه ایـن    ادعـا نمـوده  به جز ادعای مخالفت با شرع که بیان خواھد شد، برخی از فقھـا 

عالمـة حلـي، تحریـر األحکـام،     ت (شرط، به دلیل مخالفت با مقتضای عقـد ازدواج باطـل اسـ   
). در پاسخ به این نظر باید گفت که عقد نکـاح موجـب مشـروعیت ارتبـاط دو نفـر و      ٣/٥٣٨

ر گردد و مقاربت بین زن و مرد ھیچ ارتبـاطی بـا مقاربـت مـرد بـا زن دیگـ      تشکیل خانواده می
ندارد؛ چرا که زن دیگر موضوع عقد نیست.  

ای از روایـات  گرفتن این شرط ضمن عقد ازدواج یا تعھـدی دیگـر مجموعـه   در مورد قرار
؛ ٨/٢٢٢و ٧/٣٧٠؛ شیخ طوسي، تھـذیب األحکـام،   ٣/١١٦؛ صدوق، ٥/٤٠٣و ٦/١٧٩(کلیني، 

مـد عـاملي،   ؛ مح٢/٢٠٢) که صـحیحه محمـدبن مسـلم (شـھید اول،     ١٥و ١٦/١٤حر عاملي، 
) و صـحیحه عبـدالرحمن (آل عصـفور،    ٤/٢٥٩؛ روح اهللا خمینـي،  ١/١٨٤؛ آل عصفور، ٢/٢٤٨
اند راھگشـا خواھنـد بـود. در ایـن روایـات کـه       ) از آن جمله٤/٢٥٩؛ روح اهللا خمیني، ١/١٨٤

) و مشـھور (آل  ١٥/٤٦صاحب وسائل الشیعه بـابی را بـرای آن درنظـر گرفتـه (حـر عـاملي،       
؛ یحیـی بـن سـعید حلـي،     ٢/٢١٣؛ ابن بـراج،  ٤٧٤) فقھا (شیخ طوسي، نھایة، ١/٢٢٢عصفور، 

اند از مـوردی  ) به آنھا عمل نموده٢٠٣و ٢/٢٠٢؛ شھید اول، ٨/٢٧؛ عالمة حلي، مختلف، ٤٠٢
کند با این شرط که دختـرش را بـه ازدواجـش    اش را آزاد میپرسیده شده است که فردی، برده

د که اگر ازدواج جدیدی نمودی، صد دینار باید بـدھی و بـه ایـن    نمایآورد و با او شرط میدر
فرمایند که شـرط علیـه او نافـذ اسـت (حـر عـاملي،       کند؛ امام (ع) میاش را آزاد میشرط برده

) اسحاق بن عمار، که ٤/٢٥٩) یا موثقۀ (روح اهللا خمیني، ١/٢١٩). صحیحه (آل عصفور،١٥/٤٦
) و در آن شرط عدم ازدواج مجـدد بـه   ٢/٢٨٦اضل آبي،مورد عمل برخی از قدما بوده است (ف

دد نماید، به رقیت بـازگردد نیـز   این شکل تضمین شده است که اگر بردۀ آزاد شده، ازدواج مج
ید موضوع است.ؤم

در فرض این روایت، شرط، نه ضمن عقد ازدواج که ضمن عمـل حقـوقی دیگـری یعنـی     
اند و لذا شاید بتوان ادعا کـرد کـه اگـر    لوفا دانستهاعتق شده است و امام (ع) و فقھا آن را الزم

آور خواھد بود.شرط عدم ازدواج مجدد، ضمن ایقاع الزم نیز تعھد شود، الزام
آور است و تفاوتی ندارد که ضمن عقد ازدواج یا ھر بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد الزام

عقد ازدواج این تعھد انجـام شـده   گونه که تفاوتی ندارد در ھنگامعقد الزم دیگری باشد ھمان
باشد یا پس از ازدواج، این تعھد، تحت عقد الزمی، شرط گردد.
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تعھد به عدم ازدواج مجدد از طریق صلح -٢

راه دیگر برای صرف نظر نمودن از حق ازدواج مجدد، صلح این حق است. صـلح حقـوق   
روایـات متعـدد شـیعه (حـر     ) و در ١٢٨و ٣٥خانواده در قرآن کریم مطرح شده است (نسـاء  

) بر آن تاکید شده است و فقھای ٦/٣٢٩اھل سنت (نسائي، ) و١/٢٧٩؛ عیاشي، ١٥/٩٠عاملي، 
) وفقھـای سـنی (نـووي،    ٣٦٣و ٨/٣٦٢شـھید ثـاني،   ؛٤/٣٣٩شیعه (شیخ طوسي، المبسـوط،  

اند هبه صحت آن فتوی داد) نیز اجماال٢/٣٠٧ً؛ سید سابق، ٨/١٦٩؛ ابن قدامه مقدسی، ١٦/٤٥١
انـد کـه ایـن    تصـریح نمـوده  ) و٣١/٢٠٧اند (صاحب جواھر، و بر درستی آن اجماع نقل کرده

).  ٤/٤٣٩(خوانساري، تواند معوض و یا بدون عوض باشد.صلح می
در خصوص صلح حق ازدواج مجدد، در روایتی که از دو طریق به علـی بـن الحکـم و از    

) نقل شده است که اگر زن ازدواج کند و بعد بترسد رسد، از امام باقر (عطریق وی به زراره می
که مرد قرار است ازدواج مجدد نماید یا او را طالق دھد، در این ھنگام اگر بخشـی از حقـوق   

؛ شیخ طوسـي،  ٥/٤٠٣خود مثل نفقه یا قسم را با ھمسرش، مصالحه نماید منعی ندارد. (کلیني، 
).  ١/٢٧٨؛ عیاشي، ٩٠و ٨٥و ٤٥/ ١٥؛ حر عاملي، ٧/٣٧٢تھذیب األحکام، 

دو سوی این صلح، حقوقی از زوجه و عدم ازدواج مجددِ زوج، قرار دارنـد و نتیجـۀ ایـن    
دھـد و زوج نیـز   صلح آن است که زوجه حقوقی را که مورد صلح قرار داده است از دست می

حق ازدواج مجدد نخواھد داشت.
اند. برخی از فقھـا پـس از   پذیرفتهاشاره شد که فقھا به طور کلی صلح حقوق خانوادگی را 

) یا ضمنی (صاحب ٤/٤٣٩؛ خوانساري، ٢٤/٦٢١صحیح دانستن صلح به طور صریح (بحراني، 
تـوان قـول   اند لذا میھا ذکر کرده) عدم ازدواج مجدد را به عنوان یکی از مثال٣١/٢٠٩جواھر، 

به صحت صلح حق ازدواج مجدد را به برخی از فقھا نسبت داد.
ن صلح در ھنگام عقد انجام شود با این چالش مواجه ھسـتیم کـه عقـدی کـه ھنـوز      اگر ای

تواند توابع آن را موضوع صلح قرار داد؟ وجود ندارد، چگونه می
تعھد بـه تـرک   و رسد تعھد به عدم ازدواج مجدد نوعی تعھد به ترک فعل است به نظر می

عھد به ترک فعل را نتوان موضوع صلح تواند موضوع صلح قرار گیرد، چرا که اگر تفعل نیز می
قرار داد ممکن است بخشی از مخاصمات، فیصله پیدا نکنند در حالی کـه فیصـله یـافتن کلیـۀ     
منازعات، از کارکردھای اصلی صلح است. به طور مثال اگر در دعوای تصرف عدوانی طـرفین  

یکی از طرفین تصرف بخواھند به طور کامل دعوای خود را با صلح خاتمه دھند الزم است که 
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مجدد را صلح نماید و تعھد نماید که دیگر مال موضوع دعوی را تصرف ننماید.

یجب مطرح کرد:توان برای اسقاط ما لمراه حل دیگری را نیز می
: توان در سه زمان تصور کـرد اسقاط حق ازدواج مجدد و دیگر حقوق مرتبط با نکاح را می

در زمانی کـه بـه نـوعی مقـارن     دوم اسقاط این حقوقآغاز عقد،قبل از اسقاط این حقوقاول 
حالت سوم، یعنی اسقاط پس از تحقق، .این حقوق پس از تحقق عقداسقاط عقد است و سوم 

مجاز و صحیح است و روایات متعددی که نقل شد بـر آن داللـت دارنـد. صـورت اول، یعنـی      
. امـا  قرار ندارد، مسلما ممکن نیستدر زمانی که حتی عقد در شرف تحقق ھماسقاط این حق

مشکل اصلی، در صورت دوم مطرح شده است، یعنی اسقاط این حق قبـل از آغـاز عقـد و در    
را در زمـانی کـه وابسـتۀ آن یعنـی عقـد،      توان این حقھنگام آن، سخن آن است که چگونه می

.ھنوز نیامده، ساقط نمود
حقوقی بر پایۀ جعلـی از  . اعمال ه کردباید به ماھیت عقود و شروط توج،در این خصوص

. توجه به این دو عامل یعنی جعل و عـرف ضـروری اسـت. نفـوذ و     اندسوی عرف قرار گرفته
نیاز به جعل دارد و ثانیـا ایـن جعـل الزم اسـت کـه توسـط عـرف        تاثیر ھر عمل حقوقی، اوالً

پذیرفته شود.  
مان با جھان واقع نیست؛ یعنـی  گوییم بدین معنا است که سر و کاروقتی سخن از جعل می

گوییم که در ابتدا، باید برگ درخت وجود داشته باشد تا در پاییز فـرو ریـزد،   از این سخن نمی
مطلب که ممکن است چنـد مـاه   گوییم؛ یعنی خیال اینبلکه راجع به فرض و جعل، سخن می

قـع، در  مسائل نـاظر بـه وا  . بنابراینخریمھا را میدیگر درختان ثمر برآورند، پس اینک آن میوه
.گوییم و قصد کندوکاو واقع را نداریمجا مطرح نیستند، چرا که در دنیای جعل سخن میاین

گوییم بدین معنا است که باید ببینـیم عـرف تـا کجـا بـا فرضـیات       وقتی از عرف سخن می
ت کنـد و جعـلِ آن را سـفاھ   کند و کدام نـاواقع اسـت کـه عـرف آن را جعـل نمـی      معامله می

.پنداردمی
رسد، عرف جایی را که بتواند به شکل تقریبا معقولی، رخدادی را حـدس بزنـد،   به نظر می
ھـای  نماید و اصوال بسـیاری از جنبـه  پندارد و در خصوص آن، اقدام به جعل میآن را واقع می

.ھای ناشی از آن استوار استبینی و خطرزندگی، بر آینده
لوقوع باشد، مثل عقد، یا وقوع امری به طـور معقـولی، محتمـل    ابنابراین وقتی امری محقق

دھـد و  باشد، مثل امکان ازدواج مجدد یا طالق، عرف آن را در محدودۀ جعل خویش قرار مـی 
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٣٤٧و ٢٣٦و ٦/١٢٢خویي، (یایراد اسقاط ما لم یجب در آن مورد، ھمانند کلیۀ موارد حقوق

.  )، وارد نیست٧/٧٢و 
باشـد کـه در صـحیحه عبـدالرحمن و صـحیحه محمـدبن مسـلم و        شاید از ھمین جھات

روایات مشابه آن که پیش از این نقل شد، تعھد به عدم ازدواج مجدد پیش از تحقق عقـد اول،  
اش را به موردی بود که فردی، بردهمورد پذیرش قرار گرفته است. فرض این مجموعه روایت، 

نمایـد.  ینار در صورت ازدواج مجدد آزاد میشرط ازدواج با دخترش و تعھد به پرداخت صد د
توان ارائه داد آن است که در ابتدا پدرِ دختـر،  تصویری که از واقعۀ مطروحه در این روایات می

شود و ازدواج پـس از عتـق   نماید و سپس با قبول کردن برده، عتق انجام میشرط را مطرح می
واج مجدد ضمن عتـق انجـام شـده اسـت، در     که تعھد به عدم ازدبا توجه به اینشود.واقع می

دھـد کـه بـرای    واقع این تعھد زمانی داده شده که ھنوز با ازدواج اول فاصله داریم و نشان مـی 
صحت تعھد به عدم ازدواج مجدد کافی است کـه ازدواج اول در شـرف تحقـق باشـد و نیـاز      

نیست که تحقق یافته باشد.
در زمانی که عقد اول در شـرف  س از عقد و چه چه پکه، صلح حق ازدواج مجددنتیجه آن

تحقق است، منع حقوقی ندارد و البته صلحی کـه عـرف آن را نـامعقول بدانـد، از نظـر فقـه و       
.حقوق نیز نافذ نیست

تعھد مستقل به عدم ازدواج مجدد-٣
عالوه بر صلح و شرط، شکل دیگری از اسقاط حق ازدواج مجدد نیز قابل تصـور اسـت و   

که تحت عنوان شرط ضمن عقد مطرح گردد یا موضوع عقد این حق است بدون آنآن اسقاط
صلح واقع شود.

اگر اسقاط حق به شکل بالعوض باشد، فقھا به نفوذ آن در برخی از حقـوق از قبیـل حـق    
؛ خـویي،  ٣/٤٩؛ نـائیني،  ٢٧٩و ٢٣٣و ٥/٦١؛ شـیخ انصـاري،   ٢٣/٧٥صاحب جـواھر،  ر (خیا

؛ محقـق اردبیلـی،   ٩/٢٦٢(عالمـة حلـي، مختلـف،    انند حـق قـذف   یا حقوق کیفری م)٦/٣٤١
فیه است چرا کـه در تمـام   اند که قابل تعمیم به مانحناشاره کرده)١/٢٦٧؛ گلپایگانی، ١٣/١٥٤

نظر شده است. موارد ذکر شده حقی که اسقاط شده، در واقع فعلی است که از انجام آن صرف
ازدواج مجددمقام دوم: آثار صرف نظر نمودن از حق 

تواند از حق خود مبنی بر ازدواج مجـدد صـرف نظـر نمایـد.     بنابر آنچه گفته شد، زوج می
افتد؟ عمل بـه ایـن تعھـد الزم    پرسش بعدی آن است که پس از اسقاط این حق، چه اتفاقی می
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؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا     شود یـا وضـعاً  با مانع مواجه میاست یا خیر؟ آیا ازدواج جدید تکلیفاً

توان مطرح نمود؟ در زدواج جدید حرام است یا باطل؟ آیا ضمانت اجراھای دیگری را نیز میا
دھیم:ھا پاسخ میاین قسمت به این پرسش

حرمت ازدواج برخالف شرط-١
تواند بدون ھیچ غرامت دنیوی یا اخروی این تعھـد را  پرسش اول این است که آیا زوج می

آور است؟ تعھد، الزامبه کناری رھا نماید یا آنکه این 
که بدانیم این تعھد، چه آثاری دارد، ابتدا بایـد بـدانیم مـراد طـرفین از ایـن تعھـد       برای این
اند؟ھا دقیقا چه آثاری را خواستهچیست و آن

گاه اراده و خواستۀ واقعی طرفین، تعھد به عدم ازدواج مجدد است امـا ایـن نیـز برایشـان     
جددا ازدواج نماید اما تعھدی دیگر را انجام دھـد، مـثال مبلغـی    بدون اشکال است که متعھد، م

نکردن به تعھد اصلی حرام پول بدھد. اگر خواست طرفین، به این شکل یا مشابه آن باشد، عمل
نیست. اما اگر خواستۀ طرفین مشخصا عدم ازدواج مجدد زوج باشد و اگر ھم ضمانت اجرایی 

ارداد باشد و نه برای جایگزینی تعھد اصـلی، در اینجـا   در نظر گرفته شده است برای تحکیم قر
گردد:عمل به تعھد واجب است که دالیل آن بیان می

باید بـه شـرطی کـه زن گذاشـته اسـت      «در یکی از طرق روایت منصور بزرج آمده بود که 
باید شرط را برای زن بـه  «). در طریق دیگر بیان شده است که ١٥/٣٠(حر عاملي، » عمل نماید

).٥/٤٠٤(کلیني، » مام برساندات
این دو عبارت، اگر نص در وجوب نباشند، حداقل ظھور در آن دارند و آنچه این ظھور را 

نماید، دو امر است یکی آنکـه امـام (ع) بـه قـول رسـول اهللا (ص) مبنـی بـر        به نص تبدیل می
ستحباب حمل کـرد و  توان بر ااند و این عبارت را نمیاستناد فرموده» المسلمون عند شروطھم«

که پس از پاسخ امام مبنی بر لزوم عمـل  دلیل دیگر تکرار سوال به شکل کتبی است. توضیح آن
فرمایـد کـه بـه    گوید که من در عبارتی شک دارم و امام به او میبه این شرط، راوی به امام می

دھد کـه مـا   ھمان شخص بگو سوالش را بنویسد و نوشته را برای من بفرستد و راوی ادامه می
سوال را با دقت کامل نوشتیم و به فردی دادیم که ببرد به امام بدھد و بعد که او را دیدم به من 

گوید که به آن شخص بگویی که به شرط عمل کنـد. ایـن   رساند و به تو میگفت امام سالم می
ھمان) آمده است که ابلغ در وجوب است.  ه) (عبارت به شکل فعل مضارع (یفي بشرط

لیل دیگر برای فھم معنای وجوب از روایت منصور بزرج آن است که برخی از فقھا برای د
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اند (صـاحب  اثبات لزوم عمل به شرایط ضمن عقد در ھمۀ عقود، به ھمین روایت استناد نموده

) و ایـن ممکـن   ٢/٣٦؛ مصـطفی خمینـي،   ٥/١٨٤؛ اصفھاني، حاشیه المکاسب، ١/٥٣٥ریاض، 
ضوع خود آن یعنـی وجـوب عمـل بـه شـرط عـدم ازدواج مجـدد        نیست که این روایت در مو

صراحت نداشته باشد اما وجوب عمل به شرط به طور کلی را بتوان از آن فھمید.
تـوان  بنابراین صراحت این روایت در وجوب عمل بر طبق شرطِ عدم ازدواج مجدد را نمی

؛ شیخ طوسي، ٣/٢٣٢ر، برای مخالف رک: شیخ طوسي، االستبصا٢٤/٥٢٩انکار نمود (بحراني، 
توان آن را بر تقیـه حمـل کـرد (اصـفھاني، حاشـیه      ) ھمانطور که نمی٧/٣٧١تھذیب األحکام، 

؛ حـر عـاملي،   ٣/٢٣٢؛ برای مخالف رک: شـیخ طوسـي، االستبصـار،    ١٣٤و٥/١٣٣المکاسب، 
) چرا که احتمال تقیه ھم در سوال شفاھی و ٢/١٤٦؛ صاحب ریاض، ٢٤/٥٢٩بحراني، ؛١٥/٣٠

دور از ذھن است و ،ای که در ھیچ صورتی، گریزی از آن نبودهیز در سوال کتبی و تصور تقیهن
گردد که روایت بر طبق نظرات اھل تسنن باشد در حالی کـه  ثانیا وقتی سخن از تقیه مطرح می

توانست بر طبق ) و امام (ع) می٢٢٥/ ٦بطالن این شرط بین اھل تسنن نیز قائل دارد (صنعاني، 
انـد. ثالثـا   ه نبودهاند یعنی در شرایط تقینظر برخی از اھل تسنن سخن بگوید و اگر چنین نکرده

شود که روایات صریح دیگری و یا دالیل قطعـی بـر خـالف    احتمال تقیه در صورتی مطرح می
فیه نه تنھا روایتی صریح یا دلیلی روشـن بـرخالف آن وجـود    روایت مطرح باشد که در مانحن

عمـل  ندارد بلکه این روایت بر طبق قواعد لزوم عمل بر طبق شرط به طور کلی و قواعد لـزوم  
) تنھـا ھمـین   ١٣٤و٥/١٣٣به شرط در باب نکاح است. رابعا (اصـفھاني، حاشـیه المکاسـب،    

روایت نیست بلکه مجموعه روایت در باب عتق مانند صحیحه عبدالرحمن و صـحیحه محمـد   
انـد و  ھا اشاره شد نیز شکلی از شرط عدم ازدواج مجـدد را درسـت دانسـته   بن مسلم که به آن

اند. ا را ناشی از تقیه ندانسته که به آنھا عمل نمودهھفقھا نه تنھا آن
بسیاری از فقھا برای اثبات لزوم عمل به شروط در ھمۀ ابواب فقه، به روایـت اسـحاق بـن    

انـد (حـر عـاملي،    عمار که نقل شد و متضمن لزوم عمل به شروط باب نکاح بود، استناد نموده
؛ مصـطفی  ٥/١٨٤اصـفھاني، حاشـیه المکاسـب،    ؛ ٦/٦٢؛ شیخ انصـاري،  ١/٦٦٩فصول المھمة، 

) و ٣/٣٠٠؛ بجنوردى، ١٠٢؛ قدیري، ١٨/٦٧؛ روحاني، ٤/١٠٦؛ روح اهللا خمیني، ٢/٣٦خمیني، 
زمانی که این روایت بر وجوب عمل به ھر شـرطی در ھـر بـابی از ابـواب فقـه، داللـت دارد،       

داللت آن بر لزوم عمل به شروط باب نکاح قدرتمندتر خواھد بود.
بنابراین عمل به شرط عدم ازدواج مجدد ھمانند آنچه که مشـھور در مـورد دیگـر شـروط     
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انـد تنھـا بـه    ) واجب است و فقھا اگر این شرط را الزم ندانسته٦/٦٢گویند، (شیخ انصاري، می

جھت روایاتی است که در قسمت ضمانت اجرا بدان اشاره خواھد شد. 
بود، در خصوص لزوم عمـل بـه مقتضـای    آنچه گفته شد در خصوص لزوم عمل به شرط

صلح نیز تردیدی وجود ندارد چرا که اوال بر لزوم عقد صلح اجماع نقل شده اسـت (صـاحب   
) و تفاوتی ندارد که موضوع صلح چه چیزی باشد و ثانیا غرض اصـلی صـلح   ٢٦/٢١٩جواھر، 

ستفاده از باب مفاعله و رسد؛ اشود و بدون لزوم آن، دعوا به پایان نمیتنھا با لزوم آن محقق می
دھـد نـه فقـط زوجـه کـه دو طـرف       در روایات موید موضوع است و نشان می» صالحته«واژه 

اند.تعھداتی کرده
دلیل دیگر برای لزوم این صلح آن است که یکی از مھمتـرین دالیـل فقھـای شـیعه (شـیخ      

،المھـذب البـارع  ؛٢/١٧٦؛ عالمة الحلي، تـذکرة،  ٢/٦٤؛ ابن ادریس، ٢/٢٨٨طوسي، المبسوط، 
؛ ٣/٣٩١؛ محمـد علـي انصـاري،    ٢١/٨٣؛ بحرانـي،  ٤/٢٥٩؛ شھید ثـاني،  ٢/٥٣٥ابن فھد حلي، 

؛ ابـن  ٣/٢٤٩؛ سـمرقندي،  ١٣/٣٨٥)و اھل تسنن (نـووي،  ٥/٩؛ بجنوردى، ٣/١١٢میرزا قمي، 
برای پایان یـافتن که صلح ذاتاً) برای اثبات مشروعیت صلح و این١/١٣٦؛ منھاجي، ٥/٢قدامه، 

دعوی جعل شده است، آیاتی است که موضوع آنھا صلح حقـوق خـانوادگی اسـت و چگونـه     
شود برای صحت و لزوم صلح به آیاتی که موضوع آنھا صلح حقوق خانوادگی است اسـتناد  می

کرد اما خود موضوع آیات یعنی صلح امور مربوط به نکاح را خارج از قواعد صلح دانست؟ 
طور که چنین دانسته شد، در چنین اسقاطی را الزم بدانیم ھماندر مورد اسقاط مستقل، اگر

آن صورت ھمانند صلح، عمل به تعھد واجب است.
نظر نمودن از حق ازدواج مجـدد،  بنابراین در کلیۀ اشکالی که بحث شد، اولین نتیجۀ صرف

حرمت عمل بر خالف شرط و تعھد است.  
بطالن عقد بعدی-٢

:تعھد را شرعا واجب دانستیم، باید به آثار دیگر آن توجه نماییمکه عمل به این پس از آن
علیه موظف به عمل به شـرط اسـت و اقـوی    بر اساس قواعد مربوط به شرط فعل، مشروط

لـه بتوانـد اجبـار او را از حـاکم بخواھـد      آن است که اگر به اختیار شرط را انجام نداد مشروط
ازدواج مجدد، به این معنی است که تـرک عملـی   ) و از سویی شرط عدم ٦/٧٠(شیخ انصاري، 

) و قانون مدنی ٧/٣٤٥خویي، (شرط شده است و شرط ترک فعل بر اساس نظر برخی از فقھا 
طـور کـه برخـی (اصـفھاني، حاشـیه      ) از سنخ شرط فعل است. بنابراین ھمـان ٢٣٤ایران (ماده 
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شـرط فعـل اسـت و در    اند شرط عدم ازدواج مجدد از سنخ) تصریح نموده٥/١٨٤المکاسب، 

گردد که عمل به شرط ممکن نباشد (شـیخ  خصوص شرط فعل، حق فسخ تنھا زمانی مطرح می
که عمل به شرط تـرک فعـل و   قانون مدنی ایران) و با توجه به این٢٣٩و ماده ٦/٧٢انصاري، 

شـود بلکـه حـاکم بـه جـای      شرط عدم ازدواج مجدد ممکـن اسـت، حـق فسـخ ایجـاد نمـی      
علیـه آن را انجـام داد، حـاکم، عمـل     کند و اگر مشروطفعل مورد نظر را ترک میعلیه، مشروط

نماید؛ ھمانند شرط عدم اجـاره بـه غیـر در عقـد اجـاره کـه اگـر        انجام شده را باطل اعالم می
مستاجر بر خالف شرط ترک فعل (ترک اجاره دادن به غیر) عملی انجام دھد، بـر اسـاس نظـر    

، ١١٩، اصـفھاني، االجـاره،   ٥/٧٦ده باطل است (طباطبـایی یـزدی،   برخی از فقھا عمل انجام ش
جـا کـه منـافی حـق     ) یا بر اساس قول برخی دیگر (بروجـردی) از آن ١٢/٩١طباطبایي حکیم، 

) باطل است.  ٥/٧٦موجر است، به درخواست او (طباطبایی یزدی، 
ھـای مربـوط   اگر چه نفس صحت چنین شرطی از توابع نکاح محسوب نشده، طبعا احتیاط

به آن، مطرح نیست اما برخی از آثار شرط از جملـه بطـالن عمـلِ بـر خـالف شـرط و بطـالن        
ازدواج جدید، به نوعی از مباحث نکاح است و اگر مستقیما با حقوق شـخص ثالـث در تضـاد    

الرعایه بدانیم.ھای الزم در خصوص نکاح را در آن الزمبود، ممکن بود احتیاطنمی
این فرض، ضمن نکاح اول یا ضمن عقد خارج الزم، شرط شده است کـه  که درتوضیح آن

نمایـد؛ بـر   زوج حق ازدواج مجدد ندارد اما زوج بر خالف این شرط، ھمسر جدید اختیار مـی 
اساس قواعد باید حکم به بطالن ازدواج بعدی داد در حالی که باطل دانستن نکـاح بـا احتیـاط    

لـه و ھمسـر   ٌقع حکم به بطالن ازدواج بعدی حق مشروطناسازگار است. باید دانست که در وا
قبلی است و صرفا حکم شرعی و مرتبط با طرفین نکاح نیست که احتیاط در آن ممکـن باشـد   
بلکه در حقیقت امر بین حق اشخاص ثالث و احتیاط در نکاح مردد است و طبیعـی اسـت کـه    

لـه  طالن بـه درخواسـت مشـروطٌ   الناس را نگه داشت و از ھمین جھت قول به بباید جانب حق
تواند ارجح باشد. از سوی دیگر ازدواج موخر پس از تحقق و درسـتی شـرط اتفـاق افتـاده     می

لـه مزاحمـت   کند تا بتواند با حق مشروطٌاست لذا عقد دوم حقی برای ھمسر جدید ایجاد نمی
لی و تـوان بـه مـالک عقـد فضـو     نماید و در خصوص حقوق ھمسر موخر در برابـر زوج، مـی  

لـه و بـدون رضـایت او    فروش رھن توسط راھن، از آنجا که عقد موخر بر خالف حق مشروط
تواند بر اساس قواعد، خسارت مطالبه نماید.رخ داده است، ھمسر دوم می

آنچه درمورد بطالن نکاح بر خالف شرط گفته شد، در مورد صـلح حـق ازدواج مجـدد و    
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تر باشد امکان بطالن ازدواج دوم در این دو قالب قویاسقاط مستقل نیز جریان دارد و چه بسا 

چرا که با صحیح دانستن صلح و اسقاط مستقل، حق ازدواج مجدد برای مدتی محدود، از زوج 
سلب شده است و زوج حق ازدواج جدید ندارد؛ مانند مجنون و صبی کـه ایـن حـق را بـرای     

مدتی ندارند.
تعیین ضمانت اجرا برای تخلف از تعھد-٣

نظـر نمـودن زوج از حـق ازدواج مجـدد،     گفته شد که ممکن است در تعھد مبنی بر صرف
ضمانت اجرا تعیین شود، ارادۀ طرفین ممکن است متعھد را به انجام یکی از دو امـر یعنـی یـا    
عدم ازدواج مجدد و یا پرداخت ضمانت اجرا ملزم نماید؛ ممکـن اسـت ضـمانت اجـرا بـرای      

اگر نه از ترس بطالن ازدواج مجـدد کـه حـداقل از تـرس ضـمانت      تحکیم تعھد باشد تا زوج 
اجرا، اقدام به ازدواج جدید ننماید، این نیز متصور است که تعھد به شکلی مطرح شـود کـه در   

له ھم بتواند متعھد را به انجام تعھد الزام نماید و ھـم  صورت اقدام برای تخلف از تعھد، متعھدٌ
پرداخت تضمین را مطالبه نماید.

رسد تمام فروض گفته شده قابل تحقق است و عالوه بر قواعد مربوط به شـرط،  به نظر می
روایات خاصه نیز بر صحت آن داللت دارد.

بن مسلم و عبدالرحمن نقل شد از موردی پرسیده شده است ای که از محمددر دو صحیحه
آورد و بـا او  زدواجـش در نماید با این شرط کـه دختـرش را بـه ا   اش را آزاد میکه فردی، برده

اش را نماید که اگر ازدواج جدیدی نمودی صد دینار باید بدھی و به این شـرط بـرده  شرط می
فرمایند که شرط علیه او نافذ است. در نقـل دیگـری ضـمانت اجـرا     نماید؛ امام (ع) میآزاد می

و چنان باشد و مشخص نشده و صرفا بیان شده که اگر زوج ازدواج جدیدی نماید بر او چنین
). این دسته روایت، به رابطـۀ بـین   ٣/١١٦امام حکم به جواز این اقدام صادر فرمودند (صدوق، 

عبد و موال اختصاص ندارد چرا که در ھنگام عقد، نسبتی بین طرفین عقد وجود ندارد.
در روایت و عدم تصریح به بطالن ازدواج مجـدد، نـه در   » علیه شرطه«با توجه به عبارت 

الوفاء بودن شرط را تنھا به معنای ضـرورت پرداخـت مبلـغ    توان الزمرسش و نه در پاسخ، میپ
تـوان  ) و البته داللت صحت ضمانت اجرا بر صحت تعھـد را نمـی  ١٥/٤٦دانست (حر عاملي، 

انکار کرد بویژه اگر قواعد عمومی شرط را نیز در نظر داشته باشیم.
انت اجرا مطرح شوندتوانند به عنوان ضماموری که نمی-٤

در خصوص ضمانت اجرا این نکته را نیز باید مطرح کرد که ضـمانت اجرایـی کـه تعیـین     
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گردد باید از آن دسته اموری باشد که با صرف قرار گرفتن در کنار تعھدی دیگر قابل تحقق می

ھستند.
که برخی از امور از قبیل ملکیت اجاره، وکالت بـا صـرف شـرط نتیجـه محقـق      توضیح آن

ھای حقوقی مانند نکاح و طـالق بـا   ) اما برخی دیگر از وضعیت٦/٦٠یخ انصاري، (ششوند می
توان تحقق طالق را به عنـوان  شوند (ھمان) و به ھمین دلیل نمیصرف شرطِ نتیجه محقق نمی

جـدد قـرار داد و ضـمن عقـد ازدواج شـرط کـرد کـه اگـر زوج ازدواج         تضمین عدم ازدواج م
جدیدی نماید زوجۀ قبلی یا بعدی مطلقه باشد. این معنی یعنی عدم امکان این نحـو شـرط در   

؛ حـر  ٧/٣٧٠روایات متعددی مورد تصریح قرار گرفته است (شیخ طوسـي، تھـذیب األحکـام،    
تسنن شرط تحقق طالق برای ھمسـر جدیـد   ). در میان اھل ٢٩٠و ٦٧و ٤٦و ١٥/٣١عاملي، 

).٥/٦٠١نفی شده است اما شرط تحقق طالق برای ھمسر سابق قائل دارد. (ابن حزم، 
تواند به عنوان ضمانت اجرا، مطـرح گـردد   بنابراین بر اساس این روایات، تحقق طالق نمی

ایات حکـم بـه بطـالن    اند و با توجه به این رواما فقھا از این روایات مطلب دیگری نیز فھمیده
اند که مقتضای قواعـد، درسـت بـودن شـرط ازدواج     اند و تصریح نمودهشرط عدم ازدواج داده

).  ٥/١٧٠مجدد است ولی مانع، اجماع مستند به این دسته روایت است. (روح اهللا خمیني، 
یک از این روایات این موضوع طرح نشده است که آیا مرد تعھدی نسبت بـه عـدم   در ھیچ

دواج مجدد داده است یا خیر بلکه صرفا موردی بررسی شده است که زوج گفتـه اسـت کـه    از
تـوان گفـت کـه ایـن روایـات،      اگر ازدواج مجددی نمود زوجه مطلقه باشد، به ھمین دلیل می

آور است یا خیر بلکـه  پاسخ به این پرسش نیستند که آیا تعھد و شرط عدم ازدواج مجدد، الزام
و ھمگی تاکیدی ھستند بر این کـه تحقـق   ت ازدواج مجدد نفی شده استبودن در صورمطلقه

تـوان تحقـق طـالق را بـه     طالق تنھا از طریق انجام تشریفات مربوط به آن ممکن است و نمی
عنوان ضمن عقد شرط نمود. با این شکل از دریافت، که مـورد تاییـد بسـیاری از فقھـا (شـیخ      

؛ روح اهللا ٤١٧و ٤/٤١٦؛ خوانســاري، ٥/١٣٣ب، ؛ اصــفھاني، حاشــیه المکاســ٦/٢٧انصــاري، 
) است، این روایات، منافاتی با روایت منصور بـزرج  ٢٢/١٩٩؛ روحاني، ١٧٢و ٥/١٧١خمیني، 

و مانند آن و روایات باب عتق، نخواھد داشت. در مجموعه روایات بـاب عتـق، تضـمین عـدم     
ت دانسته شد و اگر ایـن تلقـی   ازدواج مجدد در برابر پرداخت مال و یا بازگشت به رقیت درس

تـوان  از روایات باب طالق درست باشد که شرط عدم ازدواج مجدد نامشروع است چگونه می
برای شرط نامشروع تضمین قرار داد؟ 
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البته در برخی از روایات باب طالق، پس از باطل دانستن این نحو از شـرط، یعنـی تحقـق    

ر استناد فرموده است که شرط خداوند قبـل از شـرط   ع) به این امم (طالق با ازدواج مجدد، اما
شماست یا ھر شرطی که بر خالف کتاب خدا باشد ارزشی ندارد. ممکن است این جمله چنین 
معنی شود که دلیل بطالن فرض مورد بحث، نه نادرست بودن شرط طالق به شکل شرط نتیجه 

کـه شـرط خدوانـد    ع) از اینم (بودن شرط ازدواج مجدد است و منظور اماکه به دلیل نامشروع
قبل از شرط شماست آیات مربوط به حلیت شرط ازدواج مجدد بوده است. در پاسخ این تلقی 

جا که در مذھب عامه طالق بـه شـکل   ) که از آن١/٩١بیان شده است (روح اهللا خمیني، ھمان، 
) و امام (ع) ١٠٧، ؛ التوفیق الرباني٦/٢٣٠؛ صنعاني، ٧/٣٥٦گردد (بیھقي، شرط نتیجه محقق می

توانستند به طور واضح بفرمایند که دلیل خواستند بطالن را بیان نمایند اما به جھت تقیه نمیمی
اند که موھم ایـن  بطالن وقوع طالق به شکل شرط نتیجه بوده است، لذا با این بیان سخن گفته

الق بـر شـرط بـوده    معنی باشد که با شرط مخالفند در حالی که دلیل اصلی مخالفت، تعلیق طـ 
است.  

ضمن آنکه ممکن است معنای عبارت امام (ع) چنین باشد که شرط تحقق طالق بـه شـکل   
شرط نتیجه، خالف شرع و تشریفاتی است که خداوند برای طالق مقرر داشته است، نه اینکـه  
تعھد به عدم ازدواج مجدد خالف شرع است بلکه تالزم خودکار طالق با ازدواج مجدد خالف 

ھـا از بیـان نشـده    یک از روایات به جـز یکـی از آن  رع است؛ به ھمین دلیل است که در ھیچش
گذاری نقض شده است و تنھـا در یکـی   است که کدام یک از احکام شرع با این شکل از شرط

از این دسته روایت، به آیات مربوط به صحت ازدواج مجدد، صحت نکاح اماء و صحت ھجـر  
یک از چھار کتاب معتبـر ذکـر نشـده اسـت و تنھـا در      روایت در ھیچاشاره شده است اما این

) ١٥/٨٥؛ نـوري،  ١٥/٣١) و بقیه کتب حدیثی (حر عاملي، ١/٢٤٠تفسیر عیاشی آمده (عیاشي، 
اند و در تفسیر عیاشی و به تبع آن کتـب  ) از آن نقل نموده٤/٣٤٩المه طباطبایی، (عو تفسیری 

مسلم معلوم نیسـتند. چنـین روایتـی بـر اسـاس ضـوابط       دیگر، راویان حدیث به جز محمد بن
که بعیـد نیسـت   تواند معتبر باشد؛ ضمن آن) و نمی٥/١٧٢روائی مرسله بوده (روح اهللا خمیني، 

که استناد به آیات قران کریم توسط صاحب تفسیر برای توضیح نظر امام (ع) بیان شده باشـد و  
تواند در برابر ھم روایت بدون ذکر راوی، نمینھمان). بعالوه یک روایت آد (جزء روایت نباش

روایات مبین جواز و عمومات قرار بگیرد چرا که برای تخصـیص عمومـات صـحت شـرط و     
کند چـه رسـد   مانند آن، به خبر صحیحه نیازمندیم و صرف روایت برای این منظور کفایت نمی
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فیه که روایات معارض وجود دارد.به مانحن

مطرح شده است؛ » ھجر«روایت عیاشی ازدواج مجدد، ارتباط با کنیز و که درنکتۀ دیگر آن
ھم وجود دارد که با توجه به » ضرب«و » وعظ«در آیات قرآنی که در تفسیر عیاشی آمده است 

ھا نیز باید خالف شرع باشد. با این اوصاف آیـا امـری   داشتن سیاق واحد قاعدتا شرط ترک آن
تواند به وجه ملزمی از انجام آن صرف نظر نماید؟ در حالی که برای زوج باقی مانده است که ب

در روایت اسحاق بن عمار از حضرت امیر (ع) که نقل شد آمده است که مرد باید به شـروطی  
گیرد، پایبند باشد. بنابراین نوع فھمی کـه مشـھور و عیاشـی از    که به نفع ھمسرش به عھده می

عموماتِ ضرورت عمل به شروط باب نکاح، تخصـیص  اند، نسبت به روایات باب طالق داشته
اکثر است.

گفتـه ممنـوع   شدن حالل که در برخی از روایات پیششدن حرام یا حرامدر خصوص حالل
شدن حرام، تغییر حکم شرع اسـت  شدن حالل یا حاللدانسته شده باید گفت که منظور از حرام

ھا اما تغییر حکم شـرع  دادن آنو انجامدانستنو تغییر حکم شرع در مورد محرمات یعنی حالل
ھا است و نه تنھا تعھد بردن آزادی انتخاب در آنھا که به از میانھا نه به ترک آندر مورد حالل

آور ندانسـتن ایـن تعھـد، نفـی آزادی در     به ترک منافاتی با آزادی در انتخاب ندارد بلکـه الـزام  
یار در تعھد به ترک یا تعھد به فعل است.انتخاب است چرا که الزمۀ عرفی اختیار، اخت

توان برای عنوان عدم ازدواج مجدد، طالق را به شکل شرط نتیجه بنا بر آنچه گفته شد نمی
توان طالق را به شکل شرط فعل در عقد قرار داد یا خیر؟ قرار داد اما آیا می

ی از معصـومان کـه   توان به روایت کتبی از طریق الریان بـن شـبیب از یکـ   در این مورد می
تواند امام جواد یا امام رضا ـ علیھما السالم ـ باشد، استناد کرد. در این روایت چنـین سـوال     می

کند که ھر وقت خواھد کنیزش را به مردی آزاد شوھر دھد و شرط میشده است که مردی می
ی او قـرار دھـد،   فرمایند اگر طـالق را بـرا  بخواھد بین آن دو جدایی برقرار سازد. امام (ع) می

؛ حسـیني قزوینـي،   ١٥/٥١؛ حـر عـاملي،   ٧/٣٧٤ممکن است. (شیخ طوسي، تھذیب األحکـام،  
٢/٤٤٢  .(

طالق به ید مرد آزاد است نه زن و موضوع روایت، ازدواج دو بردۀ متعلق بـه یـک مـولی    
نیست که بگوییم مرد برده اختیار طالق نداشـته و موالیشـان حـق طـالق دارد (محقـق حلـي،       

) یا حتی موضوع، ازدواج مرد برده نیست تا این روایت تاییدی بر قول غیر مشھور مبنی ٢/٥٣٦
) بلکه ازدواج بـین زن بـرده   ٣٠/٢٧٥بر صاحب اختیار بودن موالی عبد باشد (صاحب جواھر، 
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و مرد آزاد بوده که اختیار طالق به دست مرد آزاد است و موالی زوجه ذاتا ھـیچ حقـی بـرای    

). بنابراین اگر جعل این حق را برای موالی زوجه بپذیریم بـرای خـود   ٥٠٦مفید، طالق ندارد (
زوجه به طریق اولی ممکن خواھد بود. برخی این روایـت را بـه امکـان اعطـاء وکالـت معنـی       

بودن پرسش و پاسخ، خالف ظاھر است.) که با توجه به کتبی١٥/٥١اند (حر عاملي، کرده
گردد که چگونه وقـوع طـالق بـه شـکل شـرط نتیجـه را       ممکن است این امر مایۀ تعجب 

دادن آن ممکن است؛ اما باید دانسـت کـه   توان شرط کرد اما ایجاد طالق و شرط فعل قرارنمی
این امر یعنی تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه ھیچ استبعادی نـدارد و مشـابه آن در مـوارد    

اجماع وجود دارد که طالق و عتـق بـا   متعددی از جمله در مورد نذر به عتق مطرح شده است.
شود اما ھمین عتق اگر به شکل شـرط فعـل مـورد    صرف نذر و به شکل شرط نتیجه واقع نمی

).٣٥/٤١٠و ٣٥/٣٧٧آور است. (صاحب جواھر، نذر واقع شود الزام

تعھد به وفاداری پس از مرگ-ب
جود ازدواج قبلی، اینـک  پس از بیان حاالت مختلف تعھد به عدم ازدواج مجدد در زمان و

الزم است به تعھد طرفین به وفاداری پس از مرگ بپردازیم.
گاه ازدواج جدیدی منظور از وفاداری پس از مرگ آن است که طرفین تعھد نمایند که ھیچ

ننمایند چه در زمان حیات ھمسر خود و چه بعد از وفات وی. ایـن شـکل از اسـقاط حـق در     
است.روایات نادرست دانسته شده

؛ ابو غالـب  ٢/٢٥٢فرض یکی از این روایات که صحیحه تلقی شده است (صاحب ریاض، 
)، موردی است که برای زن شرط شده است که مرد بـه ھـیچ عنـوان در زمـان     ١/١١٣زراری، 

گاه حیات زن و حتی پس از فوت او ازدواج ننماید و در مقابل زن نیز تعھد کرده است که ھیچ
شخص دیگری ازدواج ننماید و ضمانت اجـرای ایـن توافـق، صـدقه     پس از مرگ شوھرش با

فرمایند برو و ازدواج کن و نه بر تو و نـه  بودن ھمۀ اموال دانسته شده است. امام صادق (ع) می
؛ ٣/٤٢٨؛ صـدوق،  ٥/٤٠٣بر او چیزی نیست و کاری که شما کردیـد ارزشـی نـدارد. (کلینـي،     

).١٥/٢٩؛ حر عاملي، ٧/٣٧١، تھذیب األحکام، ؛ شیخ طوسي٣/٢٣١شیخ طوسي، االستبصار، 
)، در مـورد  ٢/٢٥٢مشابه این روایت که آن نیز صحیحه دانسته شده است (صاحب ریاض، 

زنی است که تعھد کرده است پس از مرگ شوھرش ازدواج ننماید و ضمانت اجـرای آن عتـق   
ای نـدارد.  حقیقـت بھـره  انـد کـه کـار او از    و قربانی ذکر شده است امام صادق (ع) بیان داشته
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و ١٥/٣٠؛ حـر عـاملي،   ٣٠٢و ٨/٢٨٩و ٧/٣٧٢؛ شیخ طوسي، تھذیب األحکـام،  ٣٧(اشعري، 

٣١.(
بودن موضوع روایت یا ابتـدایی بـودن شـرط (روح اهللا    تواند، نذردلیل بطالن این تعھد می

عتق (رک: آل ا سفاھت تضمین (صدقه بودن ھمۀ اموال) (ھمان) یا تعلیق در ی) ٥/١٧٣خمیني، 
) باشد.١٩٢و ١/١٩١عصفور، 

کـه در  این احتمال نیز وجود دارد که علت بطالن این تعھد، ابدی بودن آن باشد. توضیح آن
موضوع سوالِ این روایت، حق ازدواج به طور ابدی سلب شده است و سلب حق به طور کلـی  

چون موضوع سـلب نامحـدود،   و ابدی اوال با انسانیت انسان تنافی دارد ثانیا موجب غرر است 
انتھا و نامعین است و از این جھت عقالئی نبوده ناشی از سفاھت و موجب غرر خواھد بود.بی

بـودن شـرط عـدم    با توجه به این احتماالت بعید است که دلیل بطالن فرض، خالف شـرع 
دانسـته  ازدواج مجدد باشد چرا که تعھد زن به عدم ازدواج مجدد نیز در ایـن روایـات ممنـوع    

) در مقابل قید ابـدی در  ٥/٦٢شده در حالی که این تعھد خالف شرع نیست (رک: خوانساري، 
ترین ایراد فرض مـذکور در روایـت   رسد ھمین امر مھماین روایات مشترک است و به نظر می

قانون مدنی ایران باشد.٩٥٩بوده و موضوع قابل تطبیق بر ماده 

نتیجه
د به اشکال مختلفی حق ازدواج مجدد را تا مدتی که رابطۀ زوجیت توانکه زوج مینتیجه آن

اول وی باقی است، از خود سلب نماید و این تعھـد ھماننـد دیگـر تعھـدات، آثـار تکلیفـی و       
وضعی خود را دارد و از سویی دیگر تعھد به عدم ازدواج مجدد بـه شـکلی ابـدی کـه شـامل      

آور نباشد.پس از آن شود، ممکن است الزامازدواج مجدد در زمان بقای زوجیت سابق و یا 
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ق. ١٤١٩
تا.، بیروت، لبنان، دارالفکر، بیالسنن الکبريبیھقي، احمدبن الحسین، 

تا.نا، بیجا، بی، بیالتوفیق الربانيجماعة من العلماء، 
عبـدالرحیم ربـانی شـیرازی،    ،ةفي تحصیل احکام الشریعةوسائل الشیعحر عاملي، محمد بن حسن، 

تا.بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربیه، بی
، محمدبن محمد الحسین القائینی، چاپ اول، قم، مةفي اصول االئةالفصول المھمــــــــــــــــــ 

ق.١٤١٨معارف اسالمی امام رضا، مؤسسه
ق.١٤١٢سسه دار الکتب، ؤ، چاپ سوم، قم، مفقه الصادقحسینی روحاني، محمدصادق، 

، علـی اکبـر غفـاری، چـاپ دوم،     جامع المدارک في شرح المختصر النافعحسیني خوانساري، احمد، 
ش.١٣٥٥تھران، مکتبه الصدوق، 

ق.١٤١٩ولی العصر، ةسسؤچاپ اول، قم، مع)،موسوعة االمام الجواد (حسیني القزویني، 
ق.١٤٠٥سید الشھدا (ع)، ةسسؤ، قم، مالجامع للشرایعحلي، یحیي بن سعید، 

مؤسسـه ، چـاپ چھـارم، قـم،    البیعاهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوري اسالمي ایـران،  خمیني، روح
ق.١٤١٠اسماعیلیان، 
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ق.١٤١٨تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه، چاپ اول، قم، خیاراتخمیني، مصطفی، 

، چـاپ  مصباح الفقاھة في المعامالت تقریر البحاث ابوالقاسم الموسوي الخـوئيخوئي، ابوالقاسـم،  
ق.١٣٧١جا، وجدانی، سوم، بی

ق.١٣٩٩نا، جا، بی، بیتاریخ آل زرارةزراري، احمد بن محمد، 
ق.١٣٩١بنان، دار الکتاب العربی، ، چاپ اول، بیروت، لفقة السنةسابق، سید، 

ق.١٤١٤، چاپ دوم، بیروت، لبنان، دار الکتاب العربی، تحفة الفقھاءسمرقندي، محمدبن احمد، 
النشـر االسـالمی   مؤسسه، چاپ اول، قم، الدروس الشرعیه في فقه االمامیهشھید اول، محمد بن مکي، 

ق.١٤١٢التابعه لجامعه المدرسین بقم، 
مؤسسـه ، چـاپ اول، قـم،   مسالک االفھام الي تنقیح شـرایع االسـالمالدین بن علـي،  شھید ثاني، زین

ق.١٤٣١المعارف االسالمیه، 
تا.، حبیب الرحمن العظمی، بیروت، لبنان، مجلس العلمی، بیالمصنفصنعاني، ابی بکر عبد الرزاق، 

النشر االسالمی التابعه لجامعه المدرسین سهمؤس، قم، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایي، محمدحسین، 
تا.بقم، بی

آل ةمؤسسـ ، قـم،  ریاض المسائل في بیان االحکام با الدالیلطباطبایي کربالئي، علي بن محمد علـي،  
ق.١٤٠٤البیت، 

النشر االسالمی التابعه لجامعه ةمؤسس، چاپ اول، قم، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 
ق.١٤٢٠المدرسین بقم، 

ق.١٤٠٤السید مرعشی، ة، قم، مکتبمستمسک العروهطباطبایي حکیم، محسن، 
پ ، حسن خرسان و محمد آخوندی، چااالستبصار في ما اختلف من االخبارطوسي، محمدبن حسن، 

ش.١٣٦٣، ةچھارم، قم، دار الکتب االسالمی
پ چھارم، قم، دار الکتب ، حسن خرسان و محمد آخوندی، چاتھذیب االحکامــــــ ـــــــــــــــ

ش.١٣٦٥،ةاالسالمی
ق.١٣٨٧، محمد تقی کاشفی، تھران، مرتضویه، ةالمبسوط في فقه االمامیـــــــــــــــــــــ 
تا، بیروت، داراالندلس، بیفي مجرد الفقه و الفتاويةالنھایـــــــــــــــــــــ 

ةمؤسسـ ، مجتبی عراقی، علی پناه اشتھاردی، حسین یزدی، چـاپ اول، قـم،   نھایة المرامعاملي، محمد، 
ق.١٤١٢لجامعه المدرسین بقم، ةالنشر االسالمی التابع

، ابـراھیم بھـادری، چـاپ    تحریر االحکام الشریعه علي مذھب االمامیهعالمه حلي، حسن بن یوسف، 
ق.١٤٢٠(ع)، االمام الصادق ةمؤسساول، قم، 

تا.جا، مکتبة الرضویه الحیاء آثار الجعفریه، بی، بیتذکرة الفقھاــــــــــــــــــــــــــ 



85هیو فقه اماماتیازدواج مجدد در رواتعهد به عدم 1392زمستان
النشر االسالمی ةمؤسس، چاپ اول، قم، مختلف الشیعه في احکام الشریعهــــــــــــــــــــــــــ 

ق.١٤١٢المدرسین بقم،ةلجامعةالتابع
ـ ، ھتفسیر العیاشیالعیاشي، محمد بن مسعود،  ، ةاالسـالمی ةالعلمیـ ةاشم رسولی محالتی، تھران، المکتب

تا.بی
اشتھادری و یزدی، چاپ اول،کشف الرموز في شرح المختصر النافع، بن ابي طالب، فاضل آبي، حسن

ق.١٤١٠قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
ق.١٤١٨تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه، چاپ اول، قم، البیعقدیري، محمدحسن، 

١٣٨٨، علی اکبر غفاری، چاپ سوم، قم، دار الکتب االسالمیه، اصول الکافيکلیني، محمد بن یعقوب، 
ش.

، صادق شـیرازی، چـاپ دوم،   شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحراممحقق حلي، جعفربن حسن، 
ق.١٤٠٩تھران، استقالل، 

النشـر االسـالمی التابعـه لجامعـه     ةمؤسسـ ، چاپ سـوم، قـم،   ة قاعدة فقھیةأم، مصطفوی، محمد کاظم
ق.١٤١٧المدرسین بقم، 

ق.١٤١٢، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،المقنعهمفید، محمدبن محمد، 
، اشـتھاردی و عراقـی و یـزدی، قـم، جامعـه      مجمع الفائدة والبرھانمقدس اردبیلي، احمد بن محمـد،  

ق.١٤٠٢لمیه قم، مدرسین حوزه ع
تا.جا، بی، بیتقریرات الحدود والتعزیراتموسوي گلپایگاني، محمدرضا، 

ةمؤسسـ ، مرتضـی رضـوی، چـاپ اول، تھـران،     جامع الشتاتمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن، 
ش.١٣٧١کیھان، 

دالحمید محمد ، مسعد عبجواھر العقود و معین القضاه و الموقعین و الشھودمنھاجي، محمدبن احمد، 
ق.١٤١٧، ةبیروت، لبنان، دار الکتب العلمیالسعدنی، چاپ اول،

ق.١٤١٣النشر االسالمی، ةمؤسسالمکاسب و البیع: تقریر ابحاث...النائیني،ناییني، محمدحسین، 
انی، ، عباس قوچـ جواھر الکالم في شرح شرایع االسالمنجفی (صاحب جواھر)، محمدحسن بن باقر، 

ش.١٣٦٧، ةدارالکتب االسالمیچاپ سوم، 
ق.١٤٠٥، چاپ دوم، قم، دار الشبستری للمطبوعات، االصول السته عشر، نخبه من الرواه

ق.١٤٠٨، قم، مکتبه بصیرتی، عوائد االیامنراقي، احمدبن محمد مھدي، 
ق.١٣٤٨، چاپ اول، بیروت، لبنان، دار الفکر، سنن النسائینسائی، احمدبن شعیب، 
النشـر االسـالمی   ةمؤسسـ ، حسن بن علی نمـازی، قـم،   البحارمستدرک سفینهنمازي شاھرودي، علي، 

ق.١٤١٩المدرسین بقم، ةلجامعةالتابع
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ةمؤسسـ ، چاپ اول، بیروت، لبنـان،  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوري، حسین بن محمدتقي، 
ق. ١٤٠٨آل البیت (ع) الحیاء التراث، 

تا.جا، دار الفکر، بی، بیالمجموع شرح المھذبنووي، محیی الدین، 


