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  1389، بهار 28سال دوازدهم، شماره 
  

  تأملي فقهي ـ حقوقي در شرط عدم ازدواج مجدد
  

      rafiei283@yahoo.com    دكتر محمدتقي رفيعي
                   استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران

  25/10/87 ، نهاييپذيرش   تاريخ    17/7/87 ، مقالهتاريخ دريافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرط، شرط ضمن عقد ازدواج، ازدواج مجدد، صـحت و بطـالن ازدواج مجـدد،         :كليدي ه هاي اژو
  .حقوق زن

  
  
  
  

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنـوان يـك عمـل حقـوقي، همـواره مـورد اخـتالف                    
عده اي، اين توافق را به دليل سلب حق بـه طـور كلـي و                . فقيهان و حقوقدانان بوده است    

برخي ديگر، تعهد مبني بر اسـقاط حـق         . نمايندلقي مي مخالفت با قواعد آمره، نامشروع ت     
در ايـن پـژوهش، بـا تبيـين هـر دو            . ازدواج مجدد را از سوي مـرد، الـزام آور مـي داننـد             

ديدگاه، با استناد به برخي مباني حقوقي و با تأكيد بر مصلحت اجتماعي خانواده و تفسير                
قالب يك قرارداد خـصوصي     نويني از نقش زن در زندگي مشترك، اعتبار اين شرط در            

در . گردد، براي دوران زوجيت اثبـات مـي گـردد         ه مخالف صريح قانون نيز تلقي نمي      ك
خصوص آثار حقوقي اين شرط، با لحاظ اهميت تخلف از اين شرط و با عنايت به لـزوم                  
ضمانت اجرايي مؤثر، نظريه بطالن ازدواج مجدد اقوي دانـسته شـده و همچنـين، نظريـه                 

  . از وجه تلقي نگرديده استحق فسخ خالي
  

 چكيده
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  قدمهم
همسرگزيني كه از سوي اسالم تنها به عنوان يك ضرورت و اسـتثنا              پديده اجتماعي تاريخي چند   

 جايز مورد اسـتفاده برخـي از مـردان    يكارات آن نبوده است، همواره به عنوان امر تلقي شده و از ابت    
از سويي، امروزه با توجه به تفسير نوين اجتماعي از نهاد خـانواده و اهميـت دوام و    . قرار گرفته است  

  تـضاد بـا چنـد    ياجتمـاعي و نيـز اخـالق عمـومي در ايـران در نـوع               -ثبات در آن، شرايط فرهنگي      
حكـم   از آنجا كه جواز ازدواج مجدد مبناي فقهي دارد و به عنـوان              . ازدواج مجدد است  همسري و   

از ايـن رو، ضـروري      . اسالمي مطرح مي گردد، بي شك ديدگاه اسالمي به چالش كشيده مي شـود             
است با بررسي دقيق اين امر و شرايط تغيير آن، ديدگاه واقعي اسالم را با عنايت به مقتضيات زمان و            

شف نمود و با نقد برخي از نظرات، اصالح برخي از قوانين و رويه هاي غيرعادالنه و گاهي                  مكان ك 
  .تبعيض آميز را امكان پذير ساخت

 ويژه از رابطه زناشويي و نهاد خانواده، عالوه بر اينكـه اختيـار طـالق را بـه طـور        يبرداشتبرخي با   
ني را نيـز از اختيـارات بـدون قيـد و            مطلق به دست مرد سپرده اند، ازدواج مجدد و چنـد همـسرگزي            

امـروزه، ايـن رويكـرد و ديـدگاه كـه اساسـاً بـراي زن و اراده او در زنـدگي                      . شرط مـرد مـي داننـد      
 هـاي اجتمـاعي     مشترك، نقشي قائـل نيـست، نمـي توانـد بـا شـرايط و تحـوالت جامعـه و واقعيـت                     

اعي، اختيار انحصاري مـرد بـا        چنانكه در بحث طالق، با توجه به شرايط اجتم         سازگاري داشته باشد؛  
اعطاي حق طالق به زن در قالب وكالت مشروط و حتي مطلق و نيز در مـوارد عـسر و حـرج، تغييـر                        

 درباره اختيار مرد نسبت به ازدواج با زنان متعدد، رويكرد محدودگرايانه جديـدي              ،يافت و از سويي   
 مبـاح و در عـين حـال         ي امـر  مشروط به رعايت عـدالت، فـي نفـسه        ازدواج مجدد   . پديد آمده است  

سؤال قابـل طـرح ايـن اسـت كـه آيـا زن بـه                .  زيرا اصل در اسالم تك همسري است       استثنايي است، 
عنوان ذي نفع و يكي از اركان زندگي مشترك مي تواند در ضـمن عقـد ازدواج و يـا عقـد مـستقل                

حـق مـشروع را در    عدم ازدواج مجدد مرد را شرط كند؟ و آيا اصوالً مـرد مـي توانـد ايـن               ،ديگري
 ديـدگاه اول بـا      ،خـصوص مطـرح اسـت     قالب تعهد و شرط از خود سلب نمايد؟ دو ديدگاه در اين             

 مبـاح و  ي امـر ج مجدد و به تعبيري تعدد زوجـات  استناد به برخي آيات و روايات معتقدند كه ازدوا        
استناد به برخـي    ديدگاه دوم نيز با     . جايز است و شرط برخالف آن غيرمعتبر و فاقد اثر حقوقي است           

روايات و قواعد حقوقي قائلند، به رغم اينكه ازدواج مجدد مشروع و مباح است، اما مي توان تـرك             
ن بـه صـحت، آثـار    اگرچـه، قـائال  . ي معتبر و صـحيح اسـت  آن را تعهد نمود و در نتيجه، چنين شرط  

  .اند و بطالن ازدواج مجدد، مطرح كرده از جمله صحت،متفاوتي براي آن
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 و نظـر برگزيـده      يل شده تحلتجزيه و   مل فقهي حقوقي، هر دو ديدگاه       اين مقاله، با بررسي و تأ     در  
در اين راستا، در بخش نخست، مبـادي و مفـاهيم كلـي شـرط و ازدواج مجـدد          . تبيين گرديده است  

بطالن يا صحت شرط عدم ازدواج مجدد بحث شـده          در خصوص    و در بخش دوم،      گرديدهبررسي  
در بخش سوم، ضمن نقد و بررسي آثار اين شرط، نظـر اقـوي و موجـه تبيـين شـده                     همچنين،  . است
  .است

  
   شرط و ازدواج مجدد،بخش اول

 رعايت سير منطقي بحث، مفهوم و اقسام شرط، شرايط صحت و    برايشايسته است در اين بخش،      
ر مبادي خـود     تا موضوع اصلي، مبتني ب     يز ازدواج مجدد به طور اجمال بررسي گردد       بطالن شرط و ن   

 شـرط و  ، مبحـث اول  ،ب ايـن بخـش در دو مبحـث ارائـه مـي گـردد          در اين راستا، مطال   . تبيين شود 
  . ازدواج مجدد،مبحث دوم

  
   شرط،مبحث اول

هاي اصـلي عنـوان پـژوهش و نيـز بـه اعتبـار يكـي از                  مبحث، شرط به لحاظ يكي از مؤلفه       در اين 
شرايط صحت و بطـالن  هت، مفهوم و اقسام شرط و بدين ج. مبادي بحث، مورد مداقه قرار مي گيرد  

  .گرددآن، تبيين مي
  

  فهوم شرطم) الف
لـق عهـد    در اصطالحات شرعي، گاهي واژه شـرط بـه معنـاي مط           . واژه شرط، معاني مختلفي دارد    

 معناي ديگر شرط، مطلق الزام والتزام است، چه در ضمن عقـد            ،)275 ،  1367انصاري،  ( آمده است   
و چـه غيرمنـدرج در عقـد باشـد؛ زيـرا واژه شـرط، در مـورد شـروط ابتـدايي و يـا                         درج شده باشـد     

البته، لغت شناسان، به دليل رواج كـاربرد آن در ضـمن            . قراردادهاي آزاد و مستقل به كار رفته است       
 در ،)166 ،؛ زبيدي، بـي تـا  329 ،1363ابن منظور، (عقد مي دانند عقد، آن را الزام و التزام در ضمن       

 معناي اول، شرط، عبارت از امري اسـت كـه از عـدم آن        ، حقوق، شرط داراي سه معناست     اصطالح
اصـطالح  برخي اين معنا را در      . شود ولي از وجود آن، مشروط الزم نمي       ،عدم مشروط الزم مي آيد    

) 79 ،1381شهيدي،  (علم منطق و فلسفه      مربوط به    ،و يا به تعبيري   ) 268،  1366امامي،  ( اهل معقول   
 برخي اطالق   ،البته.  قانون مدني و موارد ديگر، شرط به اين معنا آمده است           190نند كه در ماده     دامي
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 معنـاي دوم  ،)59،  1313فيـروز كـوهي،   ( ول مي داننـد  لفظ شرط بر اين معنا را اصطالح علماي اص 
» مالمؤمنـون عنـد شـروطه    «شرط، عبارت از مطلق عهد و تعهد است و اين معناي  اعـم، در روايـت        

 عبارت از ،معناي سوم شرط كه اخص است   . ه كار رفته است    ب ،كه در فقه مستند لزوم تعهدات است      
   ،)امامي، همان(شود من عقد و يا قرارداد گنجانيده ميتعهد فرعي است كه ض

تـوان آن   ا توجه به مواد مربوط به شرط، مي        ولي ب  ،در قانون مدني ايران، واژه شرط، تعريف نشده       
رسد، اين تعريف   به نظر مي  . شود كه ضمن عقد يا قرارداد ايجاد مي       اي تعهدي تبعي دانست   را به معن  

  و موافق گزينه لغت شناسان است، به دليل شـيوع كـاربرد آن              از عهد و تعهد است     كه معناي اخصي  
با وجود اين، اگر به موجب قراردادي كه تابع عقد نكاح           . تر است در ضمن عقد، از ساير معاني رايج      

ده است، انجام يا عدم انجام كاري بر عهده يكي از دو طرف قرار گيـرد، ايـن قـرارداد را نيـز مـي             ش
 چـه بـه   ، بنابراين، هر توافقي چه ضمن عقد نكاح باشـد       ،)178،  1375كاتوزيان،  ( ناميد  » شرط«ن  توا

ژوهش، بدين ترتيب، شرط اخذ شده در عنوان اين پـ         . طور مستقل واقع شود، همان اثر شرط را دارد        
شـايان  . را شامل مي گرددشرط ضمن عقد نكاح و نيز شرط و تعهد پيش از عقد نكاح يا پس از آن                

، چون الزام آور بودن )531، ص 1، ج شرايع محقق حلي، ،ك.براي نمونه ر   ( در فقه « است كه    ذكر
قـش  اين گونه قراردادها مشروط بر اين بود كه ضـمن عقـد نكـاح يـا عقـد الزم ديگـري در آيـد، ن                        

امـروز، ايـن    . كردنـد عقـد بررسـي مـي     قراردادهاي خصوصي در نكاح را زير عنوان شـروط ضـمن            
بي نام نيز ممكن است به طور مستقل واقع شود و همـان اثـر               رت وجود ندارد، زيرا قراردادهاي      ضرو

   ،)همان(» شرط را داشته باشد
ن عقـد ازدواج آورده  ضمكند كه ضرورتاً ت شرط عدم ازدواج مجدد ايجاب نمياز سويي، طبيع  

روط تواند به عنوان قراردادهاي خصوصي در نكاح مطرح شود، اگرچه زير عنـوان شـ              شود، بلكه مي  
 بنابراين، شرط مورد نظر در اين پژوهش، تعهدي است از سوي مـرد              .ضمن عقد، شايع و رايج است     

 شده باشد كه غالباً  خواه ضمن عقد ازدواج ايجاد    و متعلق آن، عدم ازدواج مجدد است؛      كه موضوع   
به معناي تعهد تبعي به كار مي رود و خواه به موجب قرارداد مستقل پيش از عقد نكاح يا پس از آن                    

  .محقق شده باشد
  
   اقسام شرط)ب

با توجه به تقسيم بندي هاي مختلف شرط، در آثار فقهـي و حقـوقي، ضـروري اسـت، بـه منظـور                
 بررسـي  ي اثر حقوقي آن، اقسام آن بـه طـور اجمـال   ،يجهتبيين نوع و وضعيت شرط مورد نظر و در نت      
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» شروط ابتـدايي  «شروط در يك تقسيم بندي كلي به        . شود تا محل نزاع به طور مشخص تحرير شود        
، از نظر برخي فقيهان، شـرط غيرمـرتبط بـا           »شرط ابتدايي  «. دنمنقسم مي گرد  » شروط ضمن عقد  «و  

 اساس، گاهي ممكن است شرطي در متن عقـد ذكـر            بر اين .  نه شرط غير مذكور در عقد      ،عقد است 
رطي است كه ارتباطي بـا عقـد نـدارد؛ اگرچـه در          پس شرط ابتدايي، ش   .  اما شرط ابتدايي باشد    ،شود

 برخي از نويسندگان حقـوقي      ،)119 ،،1342طباطبايي يزدي،    ( ذكر شود     مستقل ضمن عقد به گونة   
ز ديدگاه قصد مشترك، ربطي به عقـد نداشـته           ا ،اگر شرطي كه ضمن عقد آمده است       «،نيز معتقدند 

 برخـي، شـروط     ،)13 ،1376كاتوزيـان،    (» بتـدايي شـمرد   باشد، بايد آن را التزامي مستقل يـا تعهـد ا          
 به عقد مرتبط نيـست و  ابتدايي را الزام و التزام هايي مي دانند كه در ضمن عقد مندرج نشده است و               

 از  ،شـود قـانون مـدني ايـران منعقـد مـي          10 موجـب مـاده      يل، تمام قراردادهايي را كـه بـه       با اين تحل  
   ،)47 ،1374 داماد، محقق (مصاديق اين شروط مي دانند 

و  اوالً، آيا شروط ابتدايي، مانند شروط ضـمن عقـد معتبرنـد    ،، با دو پرسش مواجه هستيم در اينجا 
ي، مقصود از شرط عـدم       يا خير؟ ثانياً، بر فرض اعتبار شروط ابتداي        مشمول داليل نفوذ شروط هستند    

مي توانـد بـه عنـوان شـرط ابتـدايي و               ازدواج مجدد، صرفاً شرط ضمن عقد نكاح است و يا اينكه            
التزام آزادي كه در ضمن عقد ملحوظ نشده، مطرح شود؟ در پاسخ به پرسش نخـست بايـد گفـت،                    

جـه، شـروط ابتـدايي    در نتي. اندبرخي از فقيهان در تعريف شرط، درج آن را در عقد ضروري دانسته         
 به نحو تخصيص از مفهوم شروط مشمول ادله شـروط           -كه همان التزامات آزاد و مستقل هستند       -را  
 در مقابـل، عـده اي از    ،)233 ،،1389؛ موسـوي بجنـوردي،      85 ،امام خميني، بي تا    (ج مي دانند    خار

 در معناي مطلق تعهد، ادلـه       فقيهان معتقدند به دليل تبادر و استعمال واژه شرط در بسياري از روايات            
   ،)275 ، 1367انصاري، ( دايي نيز مي شود شروط، شامل شروط ابت

، ژه شـرط شـامل شـروط ابتـدايي نيـز هـست            نظر برگزيده اين مقاله اين است كه، از آن جا كه وا           
 زيـرا اگـر      ضمن عقد مندرج نشده شامل مي شـود،        داليل نفوذ شروط، تعهدات آزادي را كه نيز در        

 ، داللت بـر   »المؤمنون عند شروطهم  «، از سويي،    )85 ،  1367انصاري،  ( قد را هم شرط بدانيم      خود ع 
 و از سوي ديگر، هر الـزام و التزامـي و بـه سـخن ديگـر، هـر شـرطي از                       لزوم هر عقد و تعهدي دارد     

بنابراين، هر شرطي، چه شرط ضمن عقد و چه شـرط           ،  )49 ،1374محقق داماد،   (ديق عقد است    مصا
 اما در پاسخ بـه پرسـش دوم مـي تـوان گفـت، منظـور از                   مي گردد،  »اوفوا بالعقود «ي، مشمول   يابتدا

شرط عدم ازدواج مجدد، تنها تعهد بر ترك فعل از سوي مرد در ضـمن عقـد ازدواج نيـست، بلكـه                      
در . تعهد به عدم ازدواج مجدد به موجب قرارداد مستقل و در قالب شرط ابتدايي امكان پـذير اسـت             
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 چنـين تعهـدي نيـز    ،ستدالل و مباني مطرح شده در پاسخ نخست، اين نوع شرط و در حقيقت            نتيجة ا 
 قانون مـدني كـه مبتنـي بـر آزادي اراده در قـرارداد               10به عالوه، براساس مفاد ماده      . الزام آور است  

است، مي توان هرگونه تعهـدي، كـه مخـالف صـريح قـانون نباشـد، نمـود و الزامـي در درج آن بـه           
  .ط در ضمن عقد وجود نداردصورت شر

 تعهـد گـاهي بـه       ود، زيرا ، شروطي است كه در ضمن عقد گنجانده مي ش         »شروط ضمن عقد   «اما  
طور مستقل مورد قرارداد و عقـد قـرار مـي گيـرد و گـاه ديگـر، در ضـمن قـرارداد و تعهـد مـستقل                   

ارداد شـود   خواه ضمن عقد معوض قـر     يد كه آن را، شرط ضمن عقد گويند؛         ديگري به وجود مي آ    
 قـانون مـدني، در      234 براسـاس مـاده      ،)268،  1366امامي،  ( يرمعوض مندرج شود    و يا ضمن عقد غ    

در اين مقاله، شـرط عـدم       . عقد مشروط، يكي از شروط سه گانه، فعل، صفت و نتيجه درج مي شود             
كه عل مشخص    انجام ف  ندادنست از    ا ازدواج مجدد، در قالب عقد مشروط به شرط فعل، كه عبارت          

شـرط  «از سويي ديگر، شـرط بـه اعتبـاري، شـامل            . همان ازدواج مجدد است نيز بررسي خواهد شد       
شرطي اسـت كـه اتـصال آن بـه          «منظور از شرط ضمن عقد      . است» شرط ضمني عقد  «و  » ضمن عقد 

عقد مورد توافق طرف هاي عقد قرار مي گيرد، خواه همراه ايجاب و قبول به آن تصريح شـود و يـا                      
 ايـن  ،)340 ،1379شـهيدي،   (» هنـي داشـته باشـند      دو طرف بر آن توافـق ذ       ،ن ذكر در عقد   اينكه بدو 

فرض اخير را كه مبتني بر توافق ذهني دو طرف عقد است، شرط بنايي يا تباني گوينـد كـه طـرفين،                      
پيش از تحقق عقد، با لحاظ آن توافق مي كنند و در حقيقت، عقد و قـرارداد را مبتنـي بـر آن پديـد                        

 ،توافق غير مصرح دو طرف قـرارداد بـه پيونـد آن بـا عقـد اسـت                 «اما شرط ضمني عقد،     . دمي آورن 
 در ايـن مقالـه، مقـصود از         ،)همـان (اي بيان و اظهار گردد      ه توافق مزبور با عبارت يا اشاره      بدون اينك 

  مانند آن كه پيش از عقد، طـرفين در مـورد           جدد نيز مي تواند شرط بنايي باشد،      شرط عدم ازدواج م   
عدم ازدواج مجدد مذاكره كرده و به توافق رسيده باشند و پـس از آن، عقـد نكـاح را انـشا و قبـول                         

در حقيقت، در انشاي نكاح، بنا بر رعايت شرط توافق شده قبلي باشـد، بـدون آنكـه آن را بـه                      . كنند
  .طور صريح در ضمن ايجاب و قبول بياورند

برخي از فقيهان، تنها شرطي را كـه بنـاي عـرف و             در خصوص اعتبار و يا عدم اعتبار شرط بنايي،          
و عقد با داللت التزامي بر آن داللت دارد، صحيح و تخلف آن             است  عادت نوعي بر آن قرار گرفته       

را موجب خيار فسخ براي مشروط له مـي داننـد و امـا شـرطي كـه موضـوع آن، امـر خـارج از عقـد           
 كه در متن عقد ذكر نشود، فاقد اعتبار         مربوط به اهداف و اغراض خصوصي عقد است، در صورتي         

 فقيهان، به دليل اينكه روايـات متعـددي در          ،)407 ،1373خوانساري نجفي،   (و اثر حقوقي مي دانند      
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خصوص شرايط نكاح وارد شده است، بطالن شرط پيش از عقد را معمـوالً در عقـد نكـاح بررسـي                     
صوص عدم اعتبـار شـرط بنـايي، معتقدنـد        همچنين، برخي در خ    ،)116 ،1307طبايي،  طبا( اند  نموده

كه صرف قصد در مورد عقود و حتي ايقاعات بي اثر است، بلكه الزم است مقـصود بـا ابـزار قـصد                       
 نمـي كنـد     در نتيجـه، اگـر شـرط در ضـمن عقـد ابـراز نـشود، آن شـرط تحقـق پيـدا                      . محقق گـردد  

 در صـورت    دانسته، را معتبر     اما عده ديگري از فقيهان، شرط بنايي       ،)407 ،1373خوانساري نجفي،   (
  مهمترين داليـل ايـن دسـته عبـارت         ،)366 ،1401نجفي،   (تخلف، براي مشروط له حق خيار قائلند        

 وضعيت شرط بنايي با شرط مندرج در عقد، كه در حقيقت مدلول التزامـي عقـد محـسوب     ،ست از ا
بـاني خواهـد بـود كـه     همچنين، وجود تباني سبب مقيد شدن عقد به مورد ت . مي گردد، يكسان است   

به عالوه، تراضي دو طرف عقد، مبتنـي بـر شـرط    . زوم وفاي به عقد و قيد آن استاين امر، موجب ل  
  ،)251 ،1389موسوي بجنوردي،  (نايي است سابق بر عقد است كه همان شرط ب

، شـرط صـفت بنـايي در يكـي از           1 قانون مـدني   1128همچنين، در قوانين موضوعه ايران، در ماده        
ين عقد نكاح مورد توجه قـرار گرفتـه و در صـورت تخلـف وصـف مـذكور، حـق فـسخ بـراي                         طرف

، عقد مبنـي بـر حـق نفقـه          2 قانون مدني  1113افزون بر اين، در ماده      . مشروط له پيش بيني شده است     
  .داراي اثر است معتبر و

ين شـرطي بـه     ايي، اعتبار چن  از مقررات مذكور و نيز با توجه به استدالل طرفداران صحت شرط بن            
 شرط عدم ازدواج مجدد به عنوان شرط بنايي معتبر و داراي اثر حقـوقي  ،بدين ترتيب . آيددست مي 

است، مشروط بر اينكه چنين شرطي، صراحت كافي داشته باشد و ارتبـاط عقـد بـا آن شـرط مـسلم                      
  .باشد

  
   شرايط صحت و بطالن شرط)ج

اج مجدد، شرطي صحيح و معتبر است يـا         جهت پاسخگويي به اين پرسش كه آيا شرط عدم ازدو         
خير، بايد ابتدا شرايط و قواعد عمومي صحت شرط به عنوان يكي از مباحث مبنايي، مـورد بررسـي                    

                                                 
هرگاه در يكي از طرفين، صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلـوم               «:  قانون مدني مقرر مي دارد     1128ماده  . 1

واهد بود؛ خـواه وصـف مـذكور در         شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خ             
 .»عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد            «:  قانون مدني مقرر داشته است     1113ماده  . 2
   .»مبني بر آن جاري شده باشد
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احترام به عقـد و     . اجمالي قرار گيرد تا در نتيجه، مبادي موضوع اصلي مقاله به روشني مشخص شود             
 اي مـورد اعتمـاد، ضـروري و اجتنـاب     -معـه پيمان از نظر خردمندان عالم، امري مطلوب و بـراي جا        

اين روش جاري خردمندان نيز مورد تأييد شـارع قـرار گرفتـه اسـت تـا آنجـا كـه الزم                      . ناپذير است 
مفـاد ايـن   . االتباع بودن شروط و تعهدات، به عنوان قاعده لزوم، يكي از قواعد فقهـي مـشهور اسـت                

 با وجود اين، از نظر خردمندان و نيـز بـه طريـق              .، بيان شده است   1 قانون مدني  219قاعده نيز در ماده     
. نافذ نيست تا احترام و در حقيقـت، وفـاي بـه آن الزم باشـد                اولي، شارع، هر شرط و پيماني معتبر و       

ي تـوان   ـبراي نمونه، م  . بدين جهت، مالك و معياري براي اعتبار و صحت شرط و تعهد وجود دارد             
 بـه   ،البتـه .  و منجـز بـودن شـرط اشـاره نمـود           3وم بودن ــمعل،  2به مقدور بودن، داشتن منفعت عقاليي     

عقيده برخي از فقيهان، شرط معلق باطـل اسـت و دليـل آن را ايـن مـي داننـد كـه شـرط، جزيـي از                            
 امـا اكثـر     ،)283 ،  1367انصاري،  ( شود  ط، ثمن نيز معلق مي    عوضين است و با فرض معلق بودن شر       

و به نظر مي آيد، قـانون مـدني هـم از نظـر اكثـر                 )42 ،1410،  خويي(ن استدالل مخالفند    فقيهان با اي  
 شـرايطي كـه متناسـب و        از جملـه  اما  . را شرط صحت آن ندانسته است     فقيهان پيروي نموده و تنجيز      

، دو  گـردد مربوط به شرط عدم ازدواج مجدد است و به عنوان مبـادي مباحـث آينـده بايـد بررسـي                     
  .ـ نامشروع بودن2 ؛ـ خالف مقتضاي عقد1 ، استذيلشرط 

 همچنــين، .4 فقيهــان در ايــن خــصوص، بحــث هــاي بــسياري نمــوده انــد،خــالف مقتــضاي عقــد. 1
؛ 278، 1366امــامي، ( انــد يــن اخــتالف برداشــت هــا مــصون نمانــدهنويــسندگان حقــوق مــدني از ا

، اما برحسب ضرورت و     )86 ،1381؛ شهيدي،   175 ،1376؛ كاتوزيان،   144 ،1380بروجردي عبده،   
وع اصـلي    رعايت اختـصار، تنهـا خالصـه اي از آن مباحـث، بـه عنـوان مبـادي موضـ                    براي سويي   از

  .گرددپژوهش، در اينجا مطرح مي
                                                 

كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قـائم مقـام آنهـا،        عقودي  «:  قانون مدني مقرر مي دارد     219ماده  . 1
  .»الزم االتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود

شـرطي كـه انجـام آن    ) 1: شرط مفصله ذيل باطل است، ولي مفسد عقد نيست      « قانون مدني،    232براساس ماده   . 2
 .»شرطي كه نامشروع باشد) 3 در آن نفع و فايده نباشد؛ شرطي كه) 2غيرمقدور باشد؛ 

شرط خالف  ) 1: شروط مفصله ذيل با بطل و موجب بطالن عقد است         «:  قانون مدني مقرر داشته است     233ماده  . 3
  .»، شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود2مقتضاي عقد؛ 

 بـه بعـد؛ احمـد نراقـي،         252اح مراغـي، عنـاوين، ص       ؛ ميرفتـ  281شيخ مرتضي انصاري، مكاسـب، ص       : ك.ر. 4
 به بعد، طباطبـايي يـزدي،   111، ص 2 الطالب، جلد منية به بعد؛ خوانساري نجفي، موسي، 49عوائدااليام، ص   

  .113حاشيه بر مكاسب، ص 
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آن » مقتـضاي ذات عقـد    «.  مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطـالق عقـد         ،صوالً عقد دو مقتضا دارد    ا
 ، 1367انـصاري،   ( چيزي است كه مطلق عقد و طبيعت ساري در هر عقدي، آن را اقتـضا مـي كنـد                    

برخي آن را موضوع اساسي مي دانند كه عقد به خاطر آن واقع مي شود و بدون آن، ماهيـت                     ،)281
توان گفـت، اثـري اسـت كـه عقـد            همچنين مي  ،)253 ،1371كاتوزيان،   (خود را از دست مي دهد       

نتيجه واثـر   «تي، و به عبار  ) 86 ،1381؛ شهيدي،   60 ،1381صفايي،   (تحقق آن را ذاتاً اقتضا مي كند        
و ) 54 ،1374محقـق دامـاد،      (مستقيمي است كه طرفين به قصد حصول آن، عقد را منعقد كرده اند              

 بـراي مثـال،   ،)322 ،1380محقق دامـاد،   (» اثري است كه طبق قوانين آمره، عقد بر آن مترتب است     
من عقـد شـرط     اگر در ازدواج كه مقتضاي ذات آن، ايجاد رابطه زوجيت اسـت، دو طـرف، در ضـ                 

گـردد و نـه     كنند كه چنين رابطه اي محقق نشود، اين شرط خالف مقتضاي ذات عقد محسوب مـي               
 علت بطالن، وقوع تنافي در عقد مقيد بـه ايـن شـرط            . 1 بلكه مبطل عقد هم مي باشد      ،تنها باطل است  

اه  بين متقضاي آن عقد كه تخلف ناپذير است و شرط ملزمي كـه عـدم تحقـق آن را بـه همـر                       ،است
 ، 1367انـصاري،  ( دارد، در نتيجه، وفاي به اين عقد با مقيـد بـودن آن بـه ايـن شـرط ممكـن نيـست              

 ( مــستلزم عــدم قــصد انــشاي مــدلول عقــد اســت ،و بــه تعبيــري، قــصد انــشاي مــدلول شــرط) 281
، توان مطرح كرد و همه كم و بـيش پذيرفتـه انـد     آنچه به عنوان نتيجه مي     ،)67 ،1313فيروزكوهي،  

 مقتضا، چنان مالزم با ماهيت عقد است كه اگر خالف آن شـرط شـود، جـوهر و ذات                    است كه اين  
 اگرچـه فقيهـان   ن، موضوعي براي آن باقي نمي ماند؛عقد نيز منتفي مي شود و از نظر عرف و يا قانو         

  .و حقوقدانان در جهت معيار تشخيص مقتضاي عقد به اتفاق دست نيافته اند
خوانـساري   (است  امري است كه عقد برحسب اطالق خود مقتضي آن          » مقتضاي اطالق عقد  «اما  

و به تعبير ديگر، اثري است كه با ذات عقد مالزمه ندارد            ) 272 ،1367؛ انصاري،   111 ،1358نجفي،  
 براي مثـال،    ،)87 ،1381شهيدي،   (و مي توان با درج شرط خالف، از بروز آن اثر، جلوگيري نمود              

 شرط خالف اطالق عقـد اسـت و چـون بـا ماهيـت               ، در عقد ازدواج   شرط تعيين مسكن از سوي زن     
 اما اينكه شرط عدم ازدواج مجدد، شـرط خـالف     .2وذات نكاح تضادي ندارد، صحيح و معتبر است       

  .مقتضاي ذات عقد نكاح نيست، در جاي خود  به آن اشاره خواهد شد

                                                 
  . قانون مدني ايران233ماده . 1
هر تعيين مي كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار         زن بايد در منزلي كه شو      «: دارد قانون مدني مقرر مي    1114ماده  . 2

  .»تعيين منزل به زن داده شده باشد
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نفسه شرط بايد في . ستدن ا يكي از مالك هاي اعتبار شرط و تعهد، مشروع بو          ،نامشروع بودن . 2
 برخـي شـرط   ،)276 ، 1367انـصاري،  ( مشروع نافـذ نيـست   ز باشد، زيرا التزام به امر نا  مشروع و جاي  

 عـده اي شـرط غيرمـشروع را         ،)68 ،1313فيروزكـوهي،    (م دانـسته انـد      نامشروع را شرط فعل حـرا     
 برخــي از ،)51 ،1374محقــق دامــاد،  (ب نمــوده انــد معــادل شــرط خــالف كتــاب و ســنّت محــسو

حقوقدانان، شرط نامشروع را شرط برخالف قوانين موضوعه كشوري مي دانند، اعم از آنكـه انجـام               
تكليـف قـانوني اسـت      امري باشد كـه     ندادنامري باشد كه قانون جرم شناخته است و يا آن كه انجام             

ني را كه در برابـر   عمل بودن مجوز قانو بعضي از نويسندگان حقوق مدني، در  ،)275،  1366امامي،  (
 برخـي از    ،)84 ،1381شـهيدي،    (نامـشروع مـي داننـد       روح مقررات، عملي ناپسنديده باشد، شـرط        

صـفايي و    ( مي كنند    هر شرطي را كه مخالف قواعد آمره باشد، شرط نامشروع تلقي          اساتيد حقوق،   
 قـانون   232 مـاده    3 برخي از حقوقدانان معتقدند،  شرط نامشروع مندرج در بنـد             ،)58 ،1381امامي،  

مدني، نه تنها شرط خالف قانون است، بلكه شامل شرط خالف اخـالق و مـصالح عمـومي اسـت و                     
 امـا بـه نظـر مـي رسـد اگـر       ،)172 ،1376كاتوزيان،  (دانند مي را مؤيد آن 1 قانون ياد شده   975ماده  

 زيـرا ايـن   د،يم، همـه مـوارد مـذكور را شـامل شـو     نامشروع را شرط خالف كتاب و سنّت بدان  شرط  
 دوم، شـرط     شرط حـرام ماننـد قتـل انـسان محتـرم؛            اول، ،شرط خود سه نوع شرط را شامل مي شود        

 شرط شود كه زوجه او       مثل آنكه در ضمن عقدي به نحو شرط نتيجه،         ،مخالف احكام و قوانين الهي    
ود كه عمل    سوم، شرط محلّل حرام و يا محرّم حالل، مانند اينكه در ضمن عقد شرط ش               مطلّقه باشد؛ 

  حرام باشد كه هر سه نوع شرط باطل است و قابل الـزام نيـست               ،حرامي حالل باشد و يا عمل حاللي      
 اين است كـه     ، پرسشي كه در جاي خود بايد به آن پاسخ داده شود           ،) قانون مدني ايران   233ماده  (

ن ديگر،  مشمول شرط خالف كتاب و سنّت مي شود يا خير؟ و به سخ             ،آيا شرط عدم ازدواج مجدد    
  .ع است؟ اين مسأله در جاي خود بررسي خواهد شدآيا اين شرط، يك شرط نامشرو

  
   ازدواج مجدد،مبحث دوم

چنانكه پيش از اين گذشت، عدم انجام فعل مشخص، كه همان ازدواج مجـدد اسـت، موضـوع و                   
ز ضـروري اسـت در اينجـا، مقـصود ا         . متعلق تعهد و شرطي است كه از سوي مرد واقع خواهـد شـد             

                                                 
محكمه نمي تواند قـوانين خـارجي و يـا قراردادهـاي خـصوصي را كـه                 «:  قانون مدني ايران   975براساس ماده   . 1

الف بـا نظـم     برخالف اخالق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگـر، مخـ                   
  .»عمومي محسوب مي شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجراي قوانين مزبور، اصوالً مجاز باشد
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آنچه كه از ازدواج مجدد به ذهن متبادر مي شود، ازدواج           . ازدواج مجدد در اين مقاله مشخص شود      
 امـا بايـد گفـت، ازدواج مجـدد بـه          نمايـد،  دومي است كه مرد با داشتن همسر اول، اقدام به آن مـي            

وم و  شامل ازدواج س  به سخن ديگر، ازدواج مجدد      . تمفهوم ازدواج مرد با بيش از يك زن بوده اس         
 زيرا در حقوق ايران و اكثر كشورهاي اسالمي به پيروي از فقه اسـالمي، اصـوالً      نيز مي شود،  چهارم  

، اگرچه درباره اختيـار مـرد نـسبت بـه نكـاح بـا       1ازدواج مجدد و يا تعدد زوجات پذيرفته شده است     
ازدواج مجـدد   از سـويي،     .2زنان متعدد، حقوق ايران در سالهاي اخير، تحوالت گوناگون يافته است          

 زيرا از يـك  ،)101 ،1379مهرپور، (شامل خواهد شد  بلكه ازدواج موقت را نيز ،نه تنها ازدواج دائم  
از سـوي ديگـر، آثـار       .  مانند شرايط و موانـع ازدواج دائـم اسـت          ،سو، شرايط و موانع ازدواج موقت     

؛ بويژه از لحـاظ فرزنـد،   ازدواج موقت اصوالً جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار ازدواج دائم است 
 در خصوص نفقه، اگرچـه در ازدواج موقـت، شـوهر            ،البته. تفاوتي ميان ازدواج دائم و موقت نيست      

ملزم به پرداخت هزينه زندگي به زن خود نيست، اما با شـرط نفقـه از سـوي زن و يـا مبتنـي سـاختن                  
 همچنـين، در    ،)ايـران  قـانون مـدني      1113مـاده   ( ازدواج بر آن، پرداخت نفقه الزامـي مـي شـود          

بـراي نمونـه، قاضـي ابـن        .  اسـت  ج موقت، ميان فقيهان اقوال مختلف     خصوص عدم توارث در ازدوا    
 مگر اينكه سـقوط آن      ،برّاج از فقيهان قائلند كه در ازدواج موقت، زوجين از يكديگر ارث مي برند             

يهـان قائـل بـه تـوارث در      بسياري از فق، اگرچه در مقابل  ،)120 ،علم الهدي، بي تا    (شرط شده باشد    
 ،1378 طباطبـايي يـزدي،      ؛193 ،1401؛ نجفـي،    401،  1303ميـرزاي قمـي،      (ازدواج موقت نيـستند     

افـزون بـر جهـات فـوق، همچنـين          . 3 كـرده اسـت    مدني ايران نيز از قول اخيـر پيـروي        و قانون   ) 242
اونـدي در بحـث اسـتيفاي        قطب الـدين ر     ابن حمزه، ابن برّاج، شهيد ثاني و        مانند ،بزرگاني از فقيهان  

                                                 
با اينكه نص صريحي در جواز تعدد زوجات در حقوق ايران وجود ندارد، ولي با توجه به عرف و عادت مسلم                     . 1

 به روشني مشروعيت تعدد زوجـات       942 و   901،  900و از سويي، مفاد پاره اي از مواد قانون مدني، از جمله ماده              
  .استنباط مي گردد

 قانون حمايت   17 و   16 و نيز مواد     1346 قانون حمايت از خانواده مصوب       14ماده  : براي نمونه مراجعه شود به    . 2
  .1353از خانواده مصوب 

ده و ممنوع از ارث نباشند      زوجين كه زوجيت آنها دائمي بو     «:  قانون مدني كه مقرر مي دارد      940 مستنبط از ماده     .3
در نكاح منقطع احكام راجع به وراثـت        «:  اين قانون كه بيان داشته است      1077و نيز ماده    » از يكديگر ارث مي برند    

  .»زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است
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در نتيجه، بنابر جهات ياد شـده،   . 1اند دائم و موقت را مشمول آن دانسته       عدد، مجموع زنان با ازدواج    
 پـژوهش، شـامل ازدواج موقـت        به عنوان يكي از مبادي بحث مي توان گفت، ازدواج مجدد در اين            

  .گرددنيز مي
  

   بطالن يا صحت شرط عدم ازدواج مجدد،بخش دوم
. ن و يا صحت عـدم شـرط ازدواج مجـدد، مـورد اخـتالف نظـر فقيهـان و حقوقـدانان اسـت                       بطال

گروهي از فقيهان و نيز حقوقدانان، اين شرط را باطل مي دانند و برخي ديگر، قائلند كـه ايـن شـرط                  
ل و نظريه صحت در مبحـث دوم،  در اين بخش، نظريه بطالن در مبحث او     . صحيح و الزام آور است    

  .هد گرديدبررسي خوا
  

   نظريه بطالن،مبحث اول
 با كتـاب و     اكثر فقهاي اماميه، با استناد به برخي ادله، شرط عدم ازدواج مجدد را به دليل مخالفت               

انين آمـره و    همچنـين، برخـي از حقوقـدانان، ايـن شـرط را بـرخالف قـو               . اندسنّت باطل اعالم كرده   
ن عدم شرط ازدواج مجـدد از ديـدگاه فقيهـان و            در اين مبحث، نظريه بطال    . اندغيرمعتبر تلقي نموده  

  .حقوقدانان تشريح مي گردد
  

   از ديدگاه فقيهان )الف
فقيهان طرفدار نظريه بطالن، در تأييد نظريه خود بـه كتـاب، روايـات و نيـز اجمـاع بـه شـرح زيـر           

  :استناد كرده اند
  

  كتاب.1
رح كرده اند، مخالفـت بـا كتـاب       ط م ازدواج مجدد ن بر بطالن شرط عدم      از جمله داليلي كه قائال    

الشرط الذي اليقتضيه العقد او يخالف   «، استنمودهچنانكه علّامه حلّي از قول ابن حمزه بيان    است؛  
 اشتراطها عليه ان ال يتزوج عليها في حياتها او بعد           ،الكتاب و السنه بطل الشرط دون العقد و هي تسعه         

 يـا مخـالف   ، يعني، شـرطي كـه موافـق مقتـضاي عقـد نباشـد      ؛)545 ،1324ي، علّامه حلّ ... (وفاتها و   
                                                 

-؛ قطـب 207، ص 5د ثاني، شرح لمعـه، ج     ؛ شهي 562علّامه حلي، مختلف الشيعه، ص      : ك. براي مطالعه بيشتر ر    .1

  .8، ص 30؛ شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالكالم، ج 99الدين راوندي، فقه القرآن، ص 
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هـا   يكـي از آن ،نين شروطي نه قسم اسـت     ولي مبطل عقد نيست و چ      ،كتاب و سنّت باشد، باطل است     
وت او، شـوهر، ازدواج      حتـي بعـد از فـ       ،اين است كه زني بر شوهر خود شرط كند كه تا زنده است            

اذا شـرط فـي العقـد مـا           «، ازدواج آورده اسـت    كه محقـق حلّـي در ذيـل احكـام         مجدد ننمايد؛ چنان  
     العقـد   بطل الشرط   ... ج عليها   يخالف المشروع، مثل ان ال يتزو ؛)551 ،1403 محقـق حلّـي،      (» و صح 
 در ضمن عقد ازدواج مورد تعهد قرار  ،است] مخالف كتاب و سنّت   [يعني، اگر امري كه غيرمشروع      

شهيد اول نيز شرط ضمن ازدواج را كه        .  باطل است  گيرد، مانند شرط عدم ازدواج مجدد، اين شرط       
فلو شرط ما  «،وي عقيده دارد.  مخالف كتاب و سنّت است، باطل مي داند    ،مخالف شرع و به تعبيري    

 يعني، اگر ضـمن     ؛)171 ،1383 شهيد اول،    (»  يتزوج عليها  لغي الشرط، كاشتراط ان ال    ] شرع[يخالفه  
گيـرد، چنـين شـرطي باطـل        اسـت، صـورت     ]  و سـنّت   كتاب[عقد ازدواج، شرطي كه مخالف شرع       

وضيح نظر شهيد اول بيـان  عالوه، شهيد ثاني در ت   ب.  عدم ازدواج مجدد از سوي مرد       شرط است، مانند 
» فتـه المـشروع   فواضـح، لمخال  ] اي حين خالف الـشرط الـشرع      [اما فساد الشرط حينئذ       «،نموده است 

 يعنـي  ؛ت بطالن چنين شرطي را غير مشروع بـودن  در حقيقت، وي نيز عل    ،)362 ،1403شهيد ثاني،   (
.  مـي دانـد      كه از موارد و مصاديق شرط خالف كتاب و سـنّت اسـت             - يل حرام تحريم حالل و تحل   
 ،)ص(بطل الشرط اتفاقاً كما في كشف اللثـام و غيـره لقولـه               «، معتقد است  جواهرهمچنين، صاحب   

 يعنـي، چنـين   ؛)59 ،1401 نجفـي،   (» العليـه  ذلـك لـه و       من اشترط شرطاً سوي كتاب اهللا فال يجـوز        
طور كه در كشف اللثـام و ماننـد آن در ايـن خـصوص اتفـاق نظـر وجـود                     شرطي باطل است، همان   

 هر كسي شرطي مخالف كتاب خدا را تعهد كند، آن شرط نسبت بـه        ،فرمود) ص ( زيرا پيامبر    ،دارد
يلي كـه شـيخ انـصاري در معنـاي شـرط      لعالوه، از تحب. مشروط له و مشروط عليه نافذ و معتبر نيست       

، بطالن شرط عدم ازدواج مجدد را به دليل مخالفت بـا كتـاب   مخالف كتاب و سنّت ارائه داده است     
  ،)277 ، 1367انصاري، (  سنّت، امري مسلم محسوب نموده است و

 اين  كه شود  ياد شده مبني بر بطالن شرط عدم ازدواج مجدد، چنين استنباط مي            از تحليل نظرهاي  
شرط را، تعهدي مخالف كتاب قلمداد نمـوده انـد و مهمتـرين مـستند ايـن گـروه از فقيهـان در ايـن                

از آن زناني كه      «،؛ يعني )3/ نساء(» فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع           «مورد، آيه   
، است كه براساس    »يدبراي شما حالل و شايسته است، دو يا سه زن تا چهار زن مي توانيد اختيار نماي                

آن، تعدد زوجات و به تعبيري ازدواج مجدد، به عنوان يك حكم الهـي منـدرج در كتـاب پذيرفتـه                     
  .شده است و در نتيجه، هر نوع شرط مخالف آن، شرط مخالف كتاب، تلقي مي شود
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  روايات. 2
ي از روايـات    از جمله مستندات قابل توجه فقيهان طرفدار بطالن شرط عدم ازدواج مجدد، دسته ا             

در اينجـا بـراي نمونـه،    . است كه بر اساس آنها، چنين شرطي باطـل و تعهـد بـه آن الـزام آور نيـست      
   ،برخي از روايات مورد استناد آورده مي شود

درباره زني كـه زوج، ضـمن عقـد         ) ع(روايت شده است كه اميرالمؤمنين    ) ع(از امام محمدباقر   -1
 يا از او كناره گيـري نمايـد،         ،ط كرده چنانچه با وجود او زني بگيرد       ازدواج، با او يا با خانواده او شر       

آن زوج اگـر  .  عهد و حكم خدا بر شـرط و قـرارداد شـما مقـدم اسـت     ،او مطلّقه باشد، فرموده است 
دارد و بـا زنـي ديگـر نيـز           خواست به شرط خود وفا مي كند وگرنه، مي تواند زن اول خـود را نگـه                

توانيد از زنان دو يا سه و يا چهار زن به             مي ،د در كتاب خود فرموده است     ازدواج نمايد، زيرا خداون   
  ،)30بي تا،حرّ عاملي،  (خود درآوريدازدواج 

 مردي كه با زني ازدواج كرده و با او شرط كرده بود كه اگـر بـا وجـود او                     دربارة) ع(امام باقر  -2
د، آن زن مطلّقه باشـد، چنـين قـضاوت           يا او را هجر كند يا كنيزي انتخاب نماي         ،ازدواج مجدد نمايد  

-بنابراين، مرد اگر بخواهد وفا مـي . فرمود كه شرط و حكم خداوند بر شرط و تعهد شما مقدم است         

 ،)46 همان،(  زن اول خود را در اختيار دارد و مي تواند ازدواج مجدد نمايد،كند وگرنه

اسـت  دي كه به زن خود گفتـه        نقل كرده كه از آن حضرت، درباره مر       ) ع(حلبي ازامام صادق   -3
 اگر با وجود تو ازدواج مجدد نمايم و يا با گرفتن زني از توكنـاره گيـرم، تـو رهـا و مطلّقـه هـستي،                         

 هر كس براي همسر خود شرطي نمايد كـه          ،فرموده است ) ص(آن حضرت فرمود، پيامبر   . سؤال شد 
 ( معتبر و قابل اجرا نيـست        هدر كتاب خدا نباشد، آن شرط و تعهد نسبت به مشروط له و مشروط علي              

 ،)290همان،

 حمـران كـه طـرفين شـرط كـرده      ، كليني از زراره نقل نموده كه در قضيه ضريس و همـسرش   -4
كدام در حال حيـات و پـس از مـرگ يكـديگر، اقـدام بـه ازدواج مجـدد ننماينـد و در                         بودند، هيچ 

بـه صـورت نـذر، واجـب     صورت تخلف، برخود تكاليفي چون حج و قرباني و بخشش تمـام امـوال      
 ايـن شـرط و قـرارداد ارزشـي نـدارد و             ،فرمـود ) ع(امام. سؤال شد ) ص(ساخته بودند، از امام صادق    

زدواج مجـدد نمـايي      و مـي تـواني ا       و همسرت الزام و تكليفـي نيـست         بر تو  ،معتبر نيست و در نتيجه    
  ،)403 ،1401كليني، (
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  اجماع. 3
جـواهر   چنانكـه صـاحب       عدم ازدواج، اجمـاع اسـت؛      بطالن شرط  قائالنيكي ديگر از مستندات     

مچنين،  ه ،)59 ،  401نجفي،  (ن محرز دانسته است      و مانند آ   كشف اللثام مدعي آن شده و آن را در        
 بـه اجمـاع و شـهرت تمـسك          ، اثبات نظريه بطالن شـرط مـورد بحـث         برخي از فقيهان معاصر، براي    

اعات منقوله، شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن         پس بنابر اجم   ،)166 ،1363امام خميني،   (نموده اند   
عنـوان نظريـه مـشهور     نكاح به دليل مخالفت با كتاب معتبر نيست و در نتيجه، بطالن چنين شرطي به                

 ،1403؛ محقـق حلّـي،      303 ،1351شـيخ طوسـي،     ( فقهاي اماميه     چنانكه بسياري از   اعالم شده است؛  
) 59 ،1401؛ نجفـي،    362 ،1403؛ شهيد ثاني،    171 ،1383؛ شهيد اول،    545 ،1324ي  ؛ علّامه حلّ  551

  .به طور كلي نظر بر بطالن شرط عدم ازدواج مجدد دارند
  
   از ديدگاه حقوقدانان)ب

نظريه خود به شرح زير اسـتناد      حقوقدانان طرفدار نظريه بطالن شرط عدم ازدواج مجدد، در تأييد           
قـوانين آمـره را دسـته اي از شـروط      برخي از نويسندگان حقوق مدني، شـروط بـرخالف        ، اند جسته

يل كه شرط عدم ازدواج مجدد به عنوان شرط فعـل منفـي، بـرخالف     اند و با اين تحل    نامشروع دانسته 
دليل مخالفـت ايـن     . اندديق شروط نامشروع محسوب نموده    قوانين آمره است، آن را از موارد و مصا        

 ،)366،  1366امـامي،   (عدد زوجـات اسـت      ن ت شرط با قوانين آمره از سوي آنها، مشروع و مجاز بود          
 يعني حتي پـس از مـرگ        ؛برخي از صاحب نظران حقوق، شرط عدم ازدواج مجدد را به طور مطلق            

دليل بطالن آن را مغايرت با حقـوق        . زوجه يا پس از طالق بائن وي، قطعاً غيرمعتبر و باطل مي دانند            
 اگرچــه در ايــن ؛)192 ،1368دي، جعفــري لنگــرو(انــد مــودهراجــع بــه شخــصيت انــساني قلمــداد ن

عده اي ديگر از اسـاتيد حقـوق   . خصوص نظريه تفصيلي هم دارند كه در جاي خود مطرح مي شود       
 يعني شرطي كه مخالف قواعد آمـره اسـت، مطـرح            ط و توافق را در ذيل شرط نامشروع؛       نيز اين شر  
يگري از سـوي آنـان اسـتنباط         اگرچه به نظر نگارنده، نظر د      ؛)59 ،1381امي،  صفايي و ام  (كرده اند   

بعـضي از حقوقـدانان بـا اسـتدالل زيـر، شـرط عـدم ازدواج                .  كه در آينده تشريح مي گردد      شودمي
 قانون مدني، سلب حق تمتع بـه        959 براساس ماده    ،مجدد را شرط نامشروع و خالف قانون مي دانند        

ت و زمـاني كـه نكـاح        از سويي، شرط عدم ازدواج مجدد، در دوران زوجيـ         . طور كلي ممنوع است   
قانون مدني، مغايرتي نداشته باشـد،       959منحل نشده است، اسقاط حق به نحو جزيي نيست تا با ماده             

 يكي از راههاي جزيي كردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان محدود و معين اسـت و از       زيرا
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زا نكشد و به سـخن ديگـر، در   طرفي، ازدواج دائم، امري نيست كه بنا بر متعارف تا پايان عمر به درا      
پـس بنـابراين، شـرط عـدم        . زبان حقوقي، آن امر موقت و محدود به زمان تلقي و فـرض نمـي شـود                

ازدواج مجدد در دوران زوجيت، اصوالً سلب حق به طـور كلـي محـسوب مـي گـردد و در نتيجـه،                   
ون حمايـت از     حتـي در قـان     ،افـزون بـر ايـن، نهـاد حقـوقي تعـدد زوجـات             .  اسـت  959مغاير با ماده    

در همين موارد استثنايي، ازدواج مجدد      .  به عنوان يك راه حل استثنايي پذيرفته شده است         1خانواده،
 ،1371كاتوزيـان،   (از او سـلب شـود   در زمره حقوق مدني شوهر است و نمي توانـد بـه طـور كلـي         

ردن از حقـوق مربـوط      حق نكاح ك  « به نظر مي رسد، اين دسته از حقوقدانان با تأكيد بر اينكه              ،)269
بطـه خـاص   به شخصيت انسان است و با هيچ قراردادي ساقط نمي شود، هرچند محدود به زمان يا را          

، شرط عدم ازدواج مجدد را شرط نامشروعي مي داننـد كـه نـه تنهـا       )248 ،1371كاتوزيان،   (» باشد
رط خـالف    چنانكه در بخـش نخـست مقالـه بيـان گرديـد، شـامل شـ                 بلكه شرط خالف قانون است،   
  ،)172 ،1376كاتوزيان،  (نيز تلقي مي گردد اخالق و مصالح عمومي 

  
   نقد نظريه بطالن)ج

  ،نظريه بطالن را به داليل زير نمي توان پذيرفت
 زيـرا تنهـا مـدرك       ن شرط عدم ازدواج مجدد درست نيـست،       استدالل به كتاب براي باطل بود     . 1

) 3/نـساء (» ...ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و ربـاع            فانكحوا  ... « به بطالن از كتاب، آيه       قائالن
همسري است و تعـدد زوجـات        اوالً، اصل، تك     ،است كه استناد به آن از دو جهت قابل انتقاد است          

 زيرا چند همسرگزيني در مقابل تك همسرگزيني و يا تك همسري، كه بـه عنـوان يـك         استثناست،
 در  ،)279 ،1382حكيم پور،    (است و نه ديني    تاريخي   ي امر بي شك، پديده اجتماعي شكل گرفته،     

مـسري بـه عنـوان يـك        حقيقت، مي توان گفت، برخـي واقعيـت هـاي اجتمـاعي اسـالم را بـا چنده                 
  . پيوند داده استضرورت و استثنا

                                                 
  :مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر در موارد زير. 1
 -4ن از شـوهر؛   عدم تمكـين ز -3 عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛  -2 رضايت همسر اول؛     -1(

؛ 8 مـاده  8 محكوميت زن وفق بنـد  -5؛ .8 ماده 6 و 5ابتالي زن به جنون يا امراض صعب العالج موضوع بندهاي      
ـ عقيم بودن زن؛ 8ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛   7؛  8 ماده   9 ابتالي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند          -6
  ).8اده م14 غائب مفقوداالثر شدن زن برابر بند -9
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كـه حقـوق اجتمـاعي      ) 331 ،1357هـري، مط(» تك همسري، طبيعي ترين شكل زناشـويي اسـت        «
واقعيت اين است كه اسـالم اگرچـه پيـروان خـود را نـسبت بـه ازدواج                  . اسالم هم بر آن تأكيد دارد     

برخـورد اسـالم بـا ايـن     . كنـد  ترغيب مي كند، اما به هيچ روي، آنان را به تعدد زوجات تشويق نمي           
گـاه اسـالم تعـدد زوجـات را          در نتيجـه، هـيچ    . پديده، مواجهه اي كامالً امضايي و نه تأسيسي است        

راي آن از طرفي محدود ساخت و از طرف ديگر، قيود و شرايط سـنگيني بـ   ابتكار نكرد، بلكه آن را      
 هم اكنون با توجه بـه شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي ايـران، اخـالق                 ،)14 ،1386رفيعي،   (مقرر نمود   

اصـوالً  . عمومي و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چندهمسري نيست، بلكه در تضاد بـا آن اسـت              
رمـضان  (ر زيـاد اسـت   ثـرات منفـي و حتـي مخـرب چندهمـسرگزيني بـسيا      در ايران، به طور غالب ا    

 شايد به دليـل همـين واقعيـت، قانونگـذار ايـران، ازدواج مجـدد را منـوط بـه              ،)163 ،1384نرگسي،  
چنانچه ازدواج مجدد را به عنوان يك ضـرورت اجتمـاعي         . رضايت همسر اول ودادگاه نموده است     

ر ضرورت فردي يا اجتماعي در كار نباشد، تعدد زوجات حتـي بـا              اساساً اگ « استثنايي بدانيم    يو امر 
ه گذشـت، مهمتـرين و اصـلي         چنانكـ  ،)410 ،1357مطهري،   (»  قابل قبول نيست   اجازه زن پيشين نيز   

جالب اين است كه ايـن آيـه،   .  استءترين مبناي حقوقي و مستند ازدواج مجدد، آيه سوم سوره نسا  
 در آن، مسائل مربوط بـه يتيمـان بـي سرپرسـت مطـرح شـده و                  درست بعد از آيه اي آمده است كه       

لذا بعيد نيست كـه تجـويز تعـدد         . رعايت حقوق آنان از سوي مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است          
هـا و ضـرورت هـاي اجتمـاعي بـوده و نـه در جهـت            با توجه به برخي واقعيت     ،زوجات از نظر قرآن   

قرآن هرگـز بـه مـسلمانان توصـيه         . طلبي و اغراض شخصي   تثبيت آن و تشويق مردان به منظور تنوع         
ــد  نمــ ــار كنن ــان متعــدد اختي ــا زن ــد ت ــسلمانان   .ي كن ــان م ــر، در مي ــين رويكــردي در واقعيــت ام  چن

وغيرمسلمانان عربستان پيش از نزول آيات قرآن درخصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لـذا                
تـوان   قرآن را در اين رابطه به هيچ روي نمي        » تجويز«يه به طور طبيعي وجهي نداشته است، زيرا         توص

يـت  ويژه آن كه تجويز نيز كامالً مشروط بـه رعا         ، ب )283 ،1382حكيم پور،    (تأويل كرد   » توصيه«به  
ـ فـان خفـتم اَ     «،عدالت در حق همسران متعـدد اسـت        ـ ذالـك ادنـي اَ    ... ا تعـدلوا فواحـدة    لّ  (» ا تعولـوا  لّ

، به يكي اكتفا نماييد كـه       بين همسران به عدالت رفتار نكنيد      يعني، اگر خوف آن داريد كه        ؛)3/نساء
تـا  .  يعني تك همسري، نزديكتر است به اينكه از عدالت دور نيفتيـد و بـر زنهـا ظلـم نكنيـد                     اين امر؛ 

استنباط كرد كـه اگـر كـسي خـوف عـدم اجـراي              «جايي كه برخي معتقدند مي توان از آيه مذكور          
مهرپـور،   (» وم او باطـل اسـت    ه ازدواج مجـدد نمايـد، ازدواج د       عدالت دارد و در عين حال اقـدام بـ         

 شريعت اسالمي به تعدد زوجات به مثابه يك حكم ثانويه در زندگي فردي و جمعـي                 ،)102 ،1379
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 از تأمـل در دو      ،)15 ،1386،  رفيعـي (بي جهت با گسترش آن موافـق نيـست           نگرد، لذا    مسلمانان مي 
ود كه اباحه ازدواج مجـدد در اسـالم سـخت محـدود اسـت و          معلوم مي ش   1 سوره نساء  129 و   3آيه  

 انگار ضرورتي است كه اگر كسي به آن نياز داشته باشد، به شرط اطمينان به اجـراي عـدالت، بـراي                 
 با توجه به جهات فوق و با تأكيد بر اصل تك همـسري و از                ،)349بي تا، رشيد رضا،    (او جايز است    

تـوان گفـت، حكـم منـدرج در آيـه مـورد        واج و خـانواده، مـي  سويي، برداشت اجتماعي از نهاد ازد    
 مباح است و ترك اين تجـويز و مبـاح در قالـب يـك شـرط، مخالفـت بـا كتـاب و                 ياستناد، استثناي 

  .غيرمشروع تلقي نمي شود
 مباح است نه واجب، ترك مباح، بدون شك، ممنوع          يثانياً، با پذيرش اين كه ازدواج مجدد، امر       

 عقـد ازدواج ماننـد سـاير        قبـديهي اسـت، تحقـ     . الف كتاب و حكم الهـي بـدانيم       نيست تا آن را مخ    
 وابسته به تراضي و اراده طرفين است و به دليل اين كه، اصل ازدواج، امر استحبابي مؤكد            ،قراردادها

دد بـه هـيچ عنـوان       شـرط عـدم ازدواج مجـ      « بنابراين،   ترك كنند، است، حتي افراد مي توانند آن را        
ازدواج مجدد است، زيرا     كه مخالف كتاب است، شرط عدم اباحة          بلكه آنچه  يست،مخالف كتاب ن  

 داللت بر جـواز آن دارد و شـرط عـدم اباحـه در نكـاح مغـاير و بـرخالف آيـه                        ءآيه سوم سوره نسا   
 به عبارت ديگر، اگر شرط ،)49 ،1408نراقي،  ( نامشروع و باطل است ،مذكور است و بر اين اساس     

ر حقيقت، تحريم حالل صورت گرفته، زيرا چنانكه در بخش نخست مقاله تبيـين              عدم اباحه شود، د   
شرط غيرمـشروع سـه نـوع       . مشروع، باطل است  مخالف كتاب يا به اصطالح شرط غير      گرديد، شرط   

  شـود كـه     نوع اول،  شرط حرام مثل اينكه مشروط عليه متعهد به انجام دادن عمـل حـرام مـي                   ،است
بديهي است، شرط عدم ازدواج مجدد مـصداق و مـشمول   .  خواهد شدحرمت آن مانع از نفوذ شرط 

نوع دوم، شرط مخالف حكم و قانون الهي، مثل آنكه در ضمن عقد بيع بـر يكـي از                   . اين نوع نيست  
دو طرف به نحو شرط نتيجه، شرط شود كه زوجه مطلّقه است و حال اينكـه طـالق از جملـه اعمـال                       

و ) 283 ،1367انصاري، (شرع معين شده است     مشخصي در   حقوقي است كه براي تحقق آن اسباب        
 يعنـي   قـوقي قـوانين آمـره شـناخته شـده انـد؛           در حقيقت، اين نوع امور، حكم هستند كه در زبان ح          

محقـق دامـاد،   (ا تغييـر دهـد    ر هـا قوانيني كه براي نظم اجتماع وضع شده و اراده افراد نمـي توانـد آن              
       يعنـي طـرفين  ر حكـم يـا تغييـر قـوانين آمـره نيـست؛      غييـ  شرط عـدم ازدواج مجـدد، ت     ،)326 ،1380
 خواهند حكم تعدد زوجات را تغيير دهند، بلكه مرد ايـن حـق ازدواج مجـدد را از خـود سـاقط                      نمي

                                                 
؛ يعني شما قادر نيستيد بين زنان به عـدالت         )129/ نساء(» ...ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم        ...  «.1

  .رفتار كنيد و هرچند راغب و حريص بر عدل و درستي باشد
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 131/حقوقي در شرط عدم ازدواج مجدد - تأملي فقهي/ 1389بهار ، 28ه هم، شماردوازدسال 

 

 چنين تعهدي به معناي تغييـر حكـم الهـي و بـرخالف         .عهد به ترك امر مباحي مي شود      مي كند و مت   
مثل موردي كه كسي شخصاً تصميم به ترك        «.  زوجات نيست  قاعده امري و از بين بردن اباحه تعدد       

تعدد زوجات مي گيرد و اين تصميم به منظور تغيير حكم الهـي و مخالفـت بـا آن نيـست، بلكـه بـه                         
گيرد ايـن عملـي را كـه        راي خود تشخيص مي دهد و تصميم مي       خاطر مصلحت شخصي است كه ب     

 حال اين ترتيب را با شـرط عـدم ازدواج        ،)207 ،1376طباطبايي،   (» ، ترك نمايد  براي او مباح است   
مجدد برقرار مي كند و در حقيقت، ترك فعل مباح،موضوع تعهد است و اين موضوع تعهد، متعلـق                  

 اصل تك همسري است، قانونگـذار       از آنجا كه  .  آمره واقع نشده است    امر قانونگذار در شكل قاعده    
 نـه يـك     ، يعني، ازدواج مجدد مباح اسـت      مايد؛رعايت شرايطي، ازدواج مجدد ن    اجازه داده است با     

نوع سوم، شرط محلّل حـرام و يـا         . امر واجب شرعي كه شخص نتواند با اراده خود آن را تغيير دهد            
اگر در ضمن عقد شرط شود كه عمل حرامي براي مشروط له حـالل باشـد و يـا                   . محرّم حالل است  

 يعنـي   اين نوع شرط، تغيير حكم الهي است؛      مفاد  . عمل حاللي براي او حرام باشد، شرط باطل است        
    به موجب آن عملي كه شرعاً از محرّمات و يا اعمال حالل اسـت، تغييـر مـي كنـد و مبـاح يـا حـرام                

 آنچه كه تحريم حالل اسـت، تغييـر حكـم           دم ازدواج مجدد، تحريم حالل نيست؛     شرط ع . مي شود 
 عمل حرامي را براي خود     ،ورد، زن است  توضيح اينكه، مشروط له كه در اين م       . ازدواج مجدد است  

حالل نمي كند و يا عمل حاللي را براي خود حرام نمي سازد، بلكه در حقيقت، از مرد مـي خواهـد    
 بگذرد و به عبارتي،     ، استثنايي و در عين حال، حالل و مباح است         ي امر كهكه از حق ازدواج مجدد      

كم تعدد زوجـات بـه عنـوان يـك حكـم كلـي              اسقاط حق، مالزمه با تغيير ح     . اين حق را ساقط كند    
 احكـام  ، مي توان چنين استدالل كرد كه،در تأييد اين نظر و تشخيص مخالفت شرط با كتاب  . ندارد

 برخي احكام به طور مطلق وضع شده اند، مثـل           ك ماهيت و مرتبه برخوردار نيستند؛     شرعي همه از ي   
بت به هر اوضاع و احوالي مطلق       كه نس   دسته ديگر، احكامي هستند    ؛ات و جهاد  وجوب پرداخت زك  

 جز حالت ضرر و عسر و حرج، مانند اغلب واجبات كه حكم الزامي انجام دادن آنها به طور                   هستند،
 كه به موضوعات به عنوان حكـم اولـي تعلـق      ديگر، احكامي هستند   يبخشو  . ضع شده است  مطلق و 
 آن موضوع، اين حكم را خواهـد        د، يعني اگر عنوان هاي ديگري بر موضوع عارض نشود،         نمي گير 
شروطي .  نه مطلق  ،د به نحو مقيد   نبه عبارت ديگر، اين دسته از احكام به موضوعات تعلق دار          . داشت

 باشد، نامشروع و باطل است،    » ضاييهاحكام اقت «كه برخالف احكام دسته اول و دوم و يا در اصطالح            
كـه همـان مباحـات،       - ،» ترخيـصيه  احكـام «ولي شروطي كه برخالف دسته سوم و يـا در اصـطالح             

 بـدين ترتيـب،     ،)277 ،  1367انـصاري،   (روع و معتبر است      باشد، مش  - مستحبات و مكروهات است   
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 شـرط   - كه در حقيقت ترك فعل مباحي است         -ن عقد الزمي، ترك ازدواج مجدد را      اگر مرد ضم  
 مي توان گفـت، در      ،عالوهب. ر و در نتيجه، الزامي مي شود      كند، ترك آن يا عدم ازدواج مجدد، معتب       

موارد مـشكوك، مقتـضاي اصـل، عـدم مخالفـت بـا حكـم و قـانون آمـره اسـت و بنـابراين، عمـوم                  
 قابـل  يبا توجيهي كه در بخش نخست مقاله ارائه شد، نسبت به چنين شرط         » المؤمنون عند شروطهم  «

  .اعمال خواهد بود
؛، 296 ،تـا طبايي حكيم، بـي   طبا(اماميه   افزون بر جهات فوق، استنباط و استدالل عده اي از فقهاي          

يـد در بطـالن   مبني بر صحيح ومعتبر دانستن شرط عدم ازدواج مجـدد و يـا ترد        ) 305 ،1410خويي،  
، حاكي از اين است كه چنين شرطي به عنـوان شـرط مخـالف كتـاب از                  )273 ،1404مامقاني،   (آن  

 نزد مخالفان و موافقان است كه در  مبتني بر مبادي مختلف  قطعيات و مسلمات حقوق اسالم نيست و      
 چنين شرطي را صـحيح  ه در ميان اهل سنّت، حنبلي هاچنانك؛ به آراي مختلف شده است نتيجه منجر 

 ،)88 ،1409جزيـري،   (و مالكي ها آن را مكروه مي دانند    ) 13 ،1405ابن قدامه،    (تبر مي دانند    و مع 
مي توان ابراز كرد، شـرط مبـاح ندانـستن اصـل            آري، به نظر نگارنده، آنچه به عنوان مخالف كتاب          

چنانچـه، براسـاس شـرطي      .  حتي بعد از دوران زوجيت است      ،ازدواج و يا شرط ترك ازدواج مجدد      
در ضمن قرارداد، اگرچه به صورت شرط بنايي باشد ـ چنانكه در بخش نخست مقالـه، شـرط بنـايي     

 مستقل، موضوع تعهد، عـدم ازدواج       يراردادو يا اساساً در ق     - ، شرط در ضمن قرارداد دانسته ايم      را
 غيرمبـاح و غيرمـشروع باشـد، چنـين شـرطي از             يو يا عدم ازدواج مجدد براي هميشه به عنوان امـر          

 عتبر اسـت؛  مصاديق تحريم حالل و به تعبيري خالف قانون و مصالح عمومي است و در نتيجه، غيرم               
حقوقـدانان  و  ) 230 ،1389موسوي بجنوردي،   ؛  104 ،1358ميرزاي نائيني،   (ز فقيهان   چنانكه برخي ا  

كه قائل به بطالن شرط عـدم ازدواج        ) 59 ،1381؛ صفايي و امامي،     192 ،1368جعفري لنگرودي،    (
 حتي بعد از فوت زن يا پـس از طـالق بـائن،    ،مجدد شده اند، معتقدند اگر چنين شرطي براي هميشه     

  .باشد، صحيح و الزام آور نيست
 از روايـات، صـحيح بـه نظـر          رفدار بطالن شرط عدم ازدواج مجدد به دسـته اي         استناد فقيهان ط  . 2

هيچ يك از شواهد روايي، بطالن چنين شرطي را بـه طـور مطلـق اثبـات نمـي كنـد،                     نمي رسد، زيرا    
ه، دليـل اخـص از      بلكه بطالن آن را در موارد خـاص داللـت مـي كنـد و در نتيجـه، از نظـر نگارنـد                      

آيا علت بطالن، شرط    . ن روايات،  بايد ديد علت بطالن شروط چيست         ظهور اي  با پذيرش . مدعاست
   از دقت در روايات اول، دوم و سوم        ا علت ديگري مي تواند داشته باشد؟      عدم ازدواج مجدد است ي    

 چنين استنباط مي شود كه شروط مذكور در اين روايات، به صورت شـرط                كه پيش از اين گذشت    
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 يعني در صورت ازدواج مجـدد، زوجـه او بـه      ته و با ذكر جزا آمده است؛      رار گرف نتيجه مورد تعهد ق   
صورت شرط نتيجه مطلّقه باشد و حال اينكه، طالق يكي از اعمال حقوقي است كه براي تحقق آن،                  

 به گونه اي كه از طالق به عنوان، تنها ايقاع تشريفاتي ياد مي              ؛شرايط خاص قانوني تعيين شده است     
نگي اجراي طالق، يك حكم و بـه تعبيـري، يـك قاعـده آمـره اسـت و توافـق                     در واقع، چگو  . شود

پس محتمل است كه عدم نفـوذ شـرط تـرك ازدواج مجـدد،در روايـات                . برخالف آن معتبر نيست   
فيمكن ان يكون    «، چنانكه يكي از فقيهان معاصر معتقد است       رد استناد، علت ديگري داشته باشد؛     مو

 ؛)104 ،1358ميرزاي نائيني، (» لشرع و اليكون الشرط بنفسه مخالفاً لعدم نفوذ الشرط، لتعليق الطالق
 به اين دليل باشد كه طالق به صورت شرط          ،يعني ممكن است، عدم نفوذ شرط ترك ازدواج مجدد        

پس، اشتراط ترك ازدواج مجدد، از اين جهت باطل و غيرمعتبر اسـت             . نتيجه بر آن معلق شده است     
 بدون اين كه اصل اشتراط بدون آن        ،نند تحقق طالق، بر آن مترتب شده      كه وقوع امر نامشروعي، ما    
شـاهد  . در نتيجه، چون تعليق بر محال شرعي شده است، لذا باطل اسـت            . قيد، منع شرعي داشته باشد    

فهـي  «و در روايـت دوم، عبـارت        » ها طـالق  فانّ« اين است كه در روايت اول، عبارت         ،بر اين استدالل  
آمده و مطلّقه شدن زن را به عنـوان جـزا داللـت نمـوده               » فانت طالق «م، عبارت   و در جمله سو   » طالق
 شرط ترك ازدواج مجدد در صورتي غيرمعتبـر و باطـل خواهـد بـود كـه مطلّقـه                    ،نتيجه اينكه . است

  . نه اينكه مطلقاً باطل باشد،شدن زن را نتيجه تخلف آن شرط قرارداده باشند
نين استنباط مي شود كه بطالن شرط عـدم ازدواج مجـدد،            همچنين، از دقت در روايت چهارم، چ      

يعني، حتـي بعـد از      ند، هيچ گاه ازدواج مجدد ننمايند؛     مربوط به موردي است كه زن و مرد تعهد كن         
بطالن اين تعهد و شرط به دليـل غيرعقالنـي          . فوت هر يك، ديگري حق ازدواج مجدد نداشته باشد        

در توضـيح و توجيـه      . استمغاير   شخصيت انساني     حقوق  و در زبان حقوقي، اين شرط با       بودن است 
بطالن شرط در مورد مذكور مي توان گفت، اگر تعهد به عدم ازدواج مجدد در دوران زوجيت مي                  
تواند به نفع زن به عنوان مشروط له باشـد و در نتيجـه، مترتـب بـر مـصلحت عـدم فروپاشـي ازدواج                         

بـه طـور   تـوان  را مـي زن اول، چه نفـع يـا مـصلحتي    نخستين است، پس از فوت يا پس از طالق بائن       
 پس به اين دليل، مي تـوان گفـت، شـرط  عـدم ازدواج مجـدد بـراي       متعارف براي زن تصور نمود؟  

هميشه، يك شرط غيرعقالني و فاقد منفعت عقاليي است و از طرفي نيز نامشروع است، زيـرا يـك                    
ي نـائيني،  ميـرزا ( برخي از فقيهان انكهكلي و براي هميشه صورت گرفته است؛ چن       سلب حق به طور     

التزام شخص را به تـرك نـوع مبـاحي بـراي هميـشه،              ) 230 ،1389؛ موسوي بجنوردي،    104 ،1358
در نتيجه، مستفاد از روايـات مـورد اسـتناد، بطـالن شـرط      . غيرمشروع و مخالف حكم الهي مي دانند  
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لفت چنين شـرطي فـي نفـسه بـا حكـم         ولي به علل ديگر، و نه به دليل مخا         ،عدم ازدواج مجدد است   
  .الهي، زيرا ترك امر مباح، مشروع است

 ،استناد به اجماع از سوي طرفداران بطالن شرط عدم ازدواج مجدد از دو جهت قابل نقد اسـت    . 3
 به اعتبار و مشروعيت آن ـ كه به آنهـا   قائالناوالً، با وجود روايات دالّ بر صحت چنين شرطي و نيز 

 ثانياً، بر فرض ثبوت، با توجه به اينكه چنين اجمـاعي،  د؛شد ـ اجماعي حاصل نمي شو اشاره خواهد 
در . قطعي المدرك است و به تعبيـري، مبتنـي بـر دسـته اي از روايـات اسـت، حجـت نخواهـد بـود                        

 اجماع مدركي است و نمي تواند به عنوان دليـل مـستقل، مثبـت ادعـا                 ،حقيقت، اجماع در اين مورد    
  .باشد

  
   نظريه صحت،وممبحث د
  مجـدد را صـحيح و معتبـر اعـالم          اي از فقيهان، با استناد بـه برخـي ادلـه، شـرط عـدم ازدواج                 عده
همچنين از نحوه استدالل برخي از حقوقدانان، مي توان صـحت چنـين شـرطي را اسـتنباط                  . اندكرده
  .گرددمي  بررسي  ديدگاه فقيهان و حقوقدانان،در اين مبحث، نظريه صحت از. نمود

  
   از ديدگاه فقيهان)الف

در ايـن   . فقيهان طرفدار نظريه صحت، در تأييد نظريه خود به دسته اي از روايات استناد كرده انـد                
قسمت با توجه به اهميت موضوع، ابتدا كالم برخي از آنان نقل و سپس، روايات استنادي آنان تبيين             

  .گرددمي
  
   به صحتنقائلينقل كالم . 1

شرط عدم ازدواج مجدد به هيچ عنـوان نامـشروع           «، معتقد است  عوائد االيام  صاحب   محقق نراقي 
زيـرا آيـه     نيست، بلكه آنچه كه نامشروع تلقي مي گـردد، شـرط عـدم اباحـه ازدواج مجـدد اسـت،                   

. داللت بر اباحـه و جـواز ازدواج مجـدد دارد          » فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع          «
نراقـي،   (1»است و نامشروع و غيرمعتبر است شرط عدم اباحه، مغاير و برخالف اين آيه    درنتيجه، تنها 

 خـواه   ،شرط عدم ازدواج   «، برخي از فقيهان معاصر در مورد صحت چنين شرطي قائلند          ،)49 ،1408
                                                 

ط عدم اباحتـه او     و التسري مطلقاً فهو ليس مخالف الكتاب و السنّه بل شر           ةو اما شرط عدم التزويج علي المرأ      «. 1
  .»...علي الرخصه » فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع«استحبابه مخالف لدالله قوله تعالي 
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 ولـي اگـر     ، جايز و معتبر است و زوج ملـزم بـه رعايـت شـرط اسـت                ،در ضمن عقد نكاح يا غير آن      
 يكـي ديگـر از      ،)281 ،1410خـويي،    (» د نمود، صـحيح اسـت     كرد و ازدواج مجد   خالف آن عمل    
شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نكاح و يا در عقد ديگر، صحيح و معتبر است و                  «،فقها معتقد است  

 فقـه الـصادق   صاحب كتـاب  ،)296بي تا، طباطبايي حكيم،     (1»...مرد ملزم به رعايت اين شرط است      
شرط عدم ازدواج مجـدد صـحيح اسـت و همچنـين             «،ت است، بيان داشته است     به صح  نقائليكه از   

 يا او را طالق دهد، عمل او معتبـر          ،اگر شرط كند كه او را طالق ندهد، ولي اگر ازدواج مجدد كند            
  ،)200بي تا،روحاني،  (» مرتكب شده استاست، اگرچه عصيان 

ط ترك محلّالت و مباحـات و مـستحبات و          امام خميني در مقام استدالل با تأكيد بر اين كه اشترا          
مكروهات با شرع مخالفتي ندارد، پس از نقد كالم شيخ انصاري در خصوص چنين شرطي، تصريح                

شرط ترك ازدواج مجدد و مانند آن، بر زوج جايز است و با شرع مخالفتي ندارد و          ...  «،داشته است 
 با وجود ايـن، در      ،)170 ،1363خميني،  امام   (» روايت منصوربن يونس برزج شاهد بر اين مدعاست       

نستن چنـين شـرطي، منـوط بـه عـدم           جاي ديگري با عدول از نظر مذكور، قائل شده اند كه معتبر دا            
 و بـه نظـر نگارنـده، صـرف          ، پيش از اين، دليل اجماع  نقد شد        البته. له است اجماع يا شهرت در مسأ    

 بـر بطـالن چنـين شـرطي باشـد، چنانكـه در              شهرت و نظر رايج فقهي نمي تواند دليل قانع كننده اي          
؛ خـويي،   296بـي تـا،   طبايي حكيم،   طبا( اند   داده مواردي، برخي از فقيهان، برخالف نظر مشهور فتوا       

1410، 281(،  
  

   روايات.2
از جمله مستندات فقيهان طرفدار صحت، دسته اي روايات اسـت كـه دالّ بـر اعتبـار شـرط مـورد                    

  ، روايات آورده مي شوددر اينجا، برخي از. بحث است
 يكـي از    ،اسـت كـه وي از امـام سـؤال كـرد           ) ع(روايت منصوربن يونس برزج از امام كـاظم          -1

پيروان شما با زني ازدواج كرد و سپس او را طالق داد،پس از طالق، قـصد ازدواج بـا او را داشـت،                       
خدا عهد نمايد كه او را بـار        اما زن نپذيرفت و ازدواج را مشروط نمود به تعهد زوج مبني بر اينكه با                
مرد به رغم آن شرط، پس      . ديگر طالق ندهد و ازدواج مجدد ننمايد و مرد نيز اين شرط را پذيرفت             

 كـار بـدي انجـام داده    ،فرمـود ) ع(از مدتي تمايل به ازدواج مجدد پيدا كرد، وظيفه او چيست؟ امام        
                                                 

و يجوز ان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد النكاح او غيره ان ال يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بـل لـو                     «. 1
  .»تزوج لم يصح تزويجه
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با پذيرش شرط بايد بـه       حال   ؟گذشتاست، زيرا او چه مي داند هر شب و روز بر قلبش چه خواهد               
» وفـادار بمانـد    مسلمان بايد به شروط و تعهدات خود         ،فرمودند) ص( زيرا رسول خدا     آن عمل كند،  

  ،)30،حرّ عاملي، بي تا(
، درباره شخصي سؤال كرده )ع(از عبدالرحمن بن ابي عبداهللا منقول است كه او از امام صادق          -2

 با اين شـرط كـه ايـن كنيـز را بـه ازدواج تـو       ؛ن تو را آزاد مي كنم  م ،است كه او به غالم خود گفته      
به رغم اين تعهد، غالم     .  صددينار بايد بپردازي   ،مشروط بر اينكه اگر ازدواج مجدد نمايي      و  درآورم  

 نافذ است؟ حضرت در پاسخ ،ازدواج مجدد كرده، آيا صددينار را بايد بپردازد و شرطي كه پذيرفته      
 ،)15بي تا،حرّ عاملي، (» .د عمل كندافذ است و بايد به تعهد خو شرط او ن،فرمودند

سؤال كردم درباره مردي كه بـا يـك زن ازدواج           ) ع(از امام صادق     «،در روايتي حماده گويد    -3
نموده و شرط كرده است كه ازدواج مجدد ننمايد و در مقابل، زن  نيز پذيرفته است كـه ايـن شـرط                  

 ايـن شـرط فاسـد اسـت و عقـد ازدواج             ،فرمودنـد ) ع(خ، امام صـادق     در پاس . در عوض مهر او باشد    
 بديهي است از سياق عبارت اين روايت چنين استنباط مـي گـردد كـه                ،)همان(» بدون مهر نمي شود   

اسـت و    اين است كه اين شرط به عنوان مهريه محـسوب شـده              ،علت فساد شرط عدم ازدواج مجدد     
در نتيجـه، شـرط     . يـرد، لـذا شـرطي غيرمعتبـر خواهـد بـود           چنين امري نمي تواند مهريه قرار گ      چون  

 .گرددقرار گيرد، صحيح و معتبر تلقي ميبدون اينكه به عنوان مهريه به خودي خود مذكور 

 به صحت شرط عدم ازدواج مجدد و نيز با توجه به اقـوال آنـان،   قائالنمستفاد از روايات استنادي     
ي هميشه صـحيح  عني حتي پس از دوران زوجيت و برا        ي ؛ چنين شرطي به طور مطلق     ،مي توان گفت  

 يعني، حتي پس  شرطي را در صورتي كه براي هميشه؛    عده اي ازفقيهان، چنين    اگرچه. و معتبر است  
 ،1389؛ موسـوي بجنـوردي،   104 ،1358ميرزاي نائيني، (مي دانند از دوران زوجيت باشد، غيرمعتبر   

 برخي از فقيهـان،     شايان ذكر است كه   . تلقي مي نمايند   ، اما براي دوران زوجيت صحيح و نافذ       )230
 روايـاتي كـه از آن بطـالن اسـتفاده     ،در خصوص جمع ميان دو دسته روايات صحت و بطالن قائلنـد          

 به موردي محدود است كه با شرط ترك ازدواج مجـدد، اصـوالً حـق ازدواج مجـدد از زوج                     ،شده
وردي است كه زوج بـا حفـظ حـق ازدواج مجـدد،     گرفته شود و روايات دالّ بر صحت، مربوط به م    

 در حقيقت، اين نظر، بـا حفـظ حـق           ،)110 ،1378طبايي يزدي،   طبا( داده است   تعهد بر ترك آن را      
در نتيجـه، مـستفاد از روايـات        . ازدواج مجدد، شرط عدم ازدواج مجدد را صحيح و معتبر مـي دانـد             

رخي از فقيهان در موارد بطالن و صحت چنـين          مورد استناد طرفداران صحت و نيز با لحاظ تفصيل ب         
كه گذشت، بـه دسـت مـي آيـد كـه اصـوالً شـرط               چنين از جمع ميان دو دسته رواياتي        شرطي و هم  
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ازدواج مجدد، معتبـر و صـحيح اسـت و قـدر متـيقن آن، تعهـد بـر تـرك ازدواج مجـدد در دوران                          
يد، نظـر    نخست مقاله ارائه گرد    زوجيت است، كه با توجه به تعريفي كه از ازدواج مجدد، در بخش            

عالوه، اصل اوليه و قاعده كلي حاكم بر لزوم وفاي به شـرط، شـامل چنـين                 ب. برگزيده نگارنده است  
كه چنين دليلـي بـه دسـت نيامـده اسـت،          مگر اينكه دليل خالفي وجود داشته باشد         ،شرطي مي شود  

قـاطع و مـسلمي دارد كـه در داليـل        يرا ادعاي بطالن و غيرمعتبر بودن چنين شرطي، نيـاز بـه دليـل               ز
در نتيجـه، شـرط عـدم ازدواج مجـدد بـا مقـررات آمـره شـارع                  .  به بطالن، يافت نـشده اسـت       قائالن

  .مغايرتي ندارد و بنابراين، نمي توان آن را در عداد شروط نامشروع تلقي نمود
  
   از ديدگاه حقوقدانان)ب

صحت شرط عدم ازدواج مجدد به طور مقيـد         برخي از حقوقدانان را به گونه اي مي توان طرفدار           
برخي از صاحب نظران حقوق، شرط عـدم  . نحوه استدالل آنان مي تواند مؤيد اين نظر باشد      . دانست

بعالوه، بـا  . اي ذات عقد نكاح ندانسته اند از شرايط مخالف مقتض ،ازدواج مجدد را در مدت ازدواج     
شرط اينكـه مطلقـاً حتـي بعـد از مـرگ وي زن ديگـر                اما  « مبني بر اينكه     توجه به مفهوم عبارت آنها    

 ،1368جعفري لنگرودي،  (» اطل است  قطعاً ب  ، يا پس از طالق بائن وي، زن ديگر اختيار نكند          ،نگيرد
و با عنايت به استدالل ايشان مشعر بر اينكه چنين شرط مطلقي چون مغاير بـا حقـوق راجـع بـه           ) 192

 قابل استنباط است كه شـرط عـدم ازدواج مجـدد در             ، اين مطلب  است باطل   ،شخصيت انساني است  
بلكه مغاير با حقـوق راجـع بـه شخـصيت انـسان               نه تنها خالف مقتضاي عقد نيست،      ،دوران زوجيت 

، چنـين شـرطي بـراي دوران زوجيـت          )همان(در نتيجه اين ديدگاه     . تلقي نمي گردد و صحيح است     
ير بـا حقـوق راجـع بـه         كلي حـق و مغـا     صحيح و معتبر است و تنها پس از آن، چون يك نوع سلب              

. گـردد  غيـر معتبـر تلقـي مـي      به وجود مي آيـد،     ،شخصيت انساني كه همان حق ازدواج مجدد است       
، براي نفوذ اين شـرط اسـتدالل نمـوده انـد            )59 ،1381صفايي و امامي،     (قوقدانان  بعضي ديگر از ح   

ت خـانواده، محـدود سـاختن مـواردي         كه اوالً، هدف قانونگذار كنوني با توجه به مباني قانون حماي          
كـه   -رد و زن با يك نوع قرارداد خصوصي         است كه مرد مي تواند ازدواج مجدد نمايد، پس اگر م          

 به تحقق اين هدف كمك نمايند، نمي تـوان ادعـا كـرد كـه                -همان شرط عدم ازدواج مجدد است       
 ثانيـاً، اگـر     ه اسـت؛   و قواعـد آمـر     خواسته ايشان و در حقيقت، چنين شـرطي مخـالف نظـم عمـومي             

 يعنـي، اسـقاط حـق ازدواج مجـدد بـراي             شرطي به دليل سلب حق به طـور كلـي؛          بپذيريم كه چنين  
 959هميشه غيرمعتبر است، اما سلب حق صرفاً محدود به دوران زوجيت، نه بـراي هميـشه، بـا مـاده                     
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 ،)194،  1375ن،  كاتوزيـا (ارد  قانون مدني كه سلب حق به طور كلي را منع كرده است، منافـاتي نـد               
بـراي تأييـد   . در نتيجة اين استدالل، اسقاط حق ازدواج مجدد در قالب شرط، معتبر و صـحيح اسـت              

ويژه آنكـه   ين دسته از حقوقدانان استناد كرد، بـ       استنباط چنين ديدگاهي، مي توان به نحوه استدالل ا        
به اينكه موارد فسخ نكاح در      اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذيريم، با توجه            «،انداظهار داشته 

صفايي و امـامي،     (» بشناسيمفقط مي توانيم حق مطالبه خسارت براي زن         ... حقوق ما محدود است،     
1381، 59(،   

با تأييد نظريات فقيهان و حقوقدانان طرفدار صحت چنـين شـرطي، بـه طـور كلـي، نظـر نگارنـده                      
، چنـين شـرطي در قالـب يـك قـرارداد             يعنـي  و مقيـد اسـت؛    اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد بـه نحـ        

گردد، بـراي دوران زوجيـت نافـذ اسـت، زيـرا در             خصوصي كه مخالف صريح قانون نيز تلقي نمي         
يلي مي توان گفت، زن اول به عنوان ذي نفع حـق دارد بـا مـردي ازدواج كنـد كـه يقـين نمايـد                          تحل

 را سـلب نمـي كنـد و         دست كم در دوران زوجيت، با ازدواج مجدد، آسايش زندگي مشترك آنان           
 بـا نگـرش اجتمـاعي بـه مـصالح خـانواده، زن حـق دارد                 ،امـروزه . كانون خانواده را فرو نمـي ريـزد       

براساس اصول و قواعد كلي حقـوق و در قالـب الزامـات و تعهـدات، از جملـه شـرط عـدم ازدواج                        
وني، در  در شـرايط كنـ    . انـد مجدد، از گزند خودخواهي ها و گاهي تنوع طلبي هاي زوج مـصون بم             

، نوادگي، كه هدف قانونگـذار نيـز هـست        يل مفهوم ازدواج مجدد، در جهت استواري روابط خا        تحل
حـسن معاشـرت و     . بايد به اراده زن هم به عنوان يكي از اركان مهم و اصلي ايـن رابطـه اهميـت داد                   

ايط و  ر را بايـد بـا توجـه بـه شـ           1 قـانون مـدني    1104 و   1103تشييد مبـاني خـانواده منـدرج در مـواد           
در واقع، در دوران زوجيت، چون زن ذي نفـع اسـت و اصـوالً،     . يل كرد مقتضيات زمان تفسير و تحل    

ازدواج مجدد به ضرر اوست، وي مي تواند به عنوان يكـي از طـرفين ازدواج، كـه اراده او نيـز بايـد                        
يت از خود   نقش داشته باشد، شرط عدم ازدواج مجدد را بنمايد و مرد هم اين حق را در دوران زوج                 

 امـا چـون بـر       ، مباح و مجاز براي مـرد تلقـي شـده          يدرست است كه ازدواج مجدد امر     . سلب نمايد 
 ق مطلـق بـراي مـرد در نظـر گرفـت؛           توان به عنـوان يـك حـ        نمي رگذار است، زندگي مشترك تأثي  

چنانكه، براي مثال، اختيار طالق به عنوان يك امر تأثيرگذار بـر زنـدگي مـشترك و آينـده زوجـه،                      
 ي امر ازدواج. د به طالق لحاظ مي گردد     گاهي در قالب وكالت در طالق و گاهي به شكل اجبار مر           

در نتيجـه و بـه طريـق اولـي، ازدواج مجـدد             . اجتماعي و آثار آن هم فراتر از يك طرف عقد اسـت           
                                                 

 قانون مدني 1104همچنين، ماده . »زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند«: داردقرر مي م1103ماده . 1
  .»زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود به يكديگر معاضدت نمايند«: پيش بيني نموده است
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بـدين  . ، كه در بخش نخست مقاله بـه آن اشـاره شـد     اجتماعي و رواني ويژه خود است     همراه با آثار    
ن  ز ،لذا نگارنده قائل است   . تيب، زن اول، اصوالً اولين شخص است كه متأثر از اين آثار مي شود             تر

 مستقل، از آثار چنين امـري بـا شـرط عـدم ازدواج مجـدد            ي قرارداد مي تواند در ضمن عقد و يا در       
ترتـب  به همين دليل، تعهد به عدم ازدواج مجدد، اصوالً در دوران زوجيت، م            . مرد، جلوگيري نمايد  

بر مصلحت و نفع زن است و پس از انحالل ازدواج، مصلحت يا نفعي را نمي توان بـراي زن تـصور                      
   شـرط غيرعقالنـي و نامـشروع تلقـي          يـك    ،در نتيجه، شرط عدم ازدواج مجـدد بـراي هميـشه          . نمود
از سويي، اگر ازدواج مجـدد را منحـصر    . گردد، زيرا يك سلب حق به طور كلي واقع شده است          مي
ه موردي نماييم كه مرد با داشتن همسر، ازدواج ديگري نمايد، چنانكه در بخـش نخـست مقالـه بـه             ب

واج مجددي به معناي خاص واقـع       آن اشاره نموديم، بعد از انحالل ازدواج نخست، در حقيقت، ازد          
  .شود و سالبه به انتفاي موضوع استنمي

  
  آثار شرط عدم ازدواج مجدد ،بخش سوم

حت و بطالن شرط عدم ازدواج مجدد، در اين بخش بـه آثـار آن پرداختـه مـي                    بررسي ص   از پس
در صورت بطالن و غير معتبر بودن آن، برخي قائلند كه چنين شـرطي عـالوه بـر اينكـه فاسـد                      . شود

بررســي فقهــي حقــوق  محقــق دامــاد، ،ك.ر( اســت، مفــسد عقــد ازدواج نيــز محــسوب مــي گــردد 
 بطالن چنين شرطي، دليلي بر مبطل بودن آن وجود نـدارد، زيـرا    با فرض پذيرش ، البته )330،خانواده

كـه همـان     -مخالف مقتضاي عقد نكـاح      ) 301 ،1402مغنيه،  ( نظر برخي فقيهان     اين شرط برخالف  
اما در مقابل، عده اي معتقدند كه شرط مـورد بحـث، صـرفاً       تلقي نمي گردد،     -رابطه زوجيت است    

؛ 210 ،1401نجفي،   ( عقد ازدواج نيست      ولي مفسد و مبطل    ،ستفاسد و در نتيجه فاقد اثر حقوقي ا       
فـي نيـز عقـد را صـحيح          چنانكه برخي از فقيهـان حن      ؛)302بي تا، ؛ امام خميني،    233 ،1405بحراني،  

 امـا در صـورت      ،)51 ،1386ابوالعنين بـدران،     ( دانند    تنها شرط را غير الزام آور مي       محسوب داشته، 
از آنجـا   ، دوران زوجيت كه نظر برگزيده نگارنده است واج مجدد در  صحت و اعتبار شرط عدم ازد     

كه چنين شرطي، نوعي شرط فعل منفي به شمار مي رود، اين پرسش مطرح است كه چه اثر حقوقي     
مهـم قابـل   و ضمانت اجرايي مي توان براي آن تصور نمود؟ در اين خصوص، دست كم سـه نظريـه      

  ،طرح است كه در ذيل بررسي مي شوند
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  نظريه مطالبه خسارت ،مبحث اول
برخي معتقدند با توجه به اينكـه مـوارد فـسخ نكـاح در حقـوق ايـران محـدود و معـين اسـت، در                          
صورت تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد، نمي توان قائل به حق فـسخ بـراي زن يـا بطـالن ازدواج           

صـفايي و امـامي،      (ود   نمـ  دوم شد، بلكه تنها مي توان حق مطالبـه خـسارت را بـراي زن پـيش بينـي                  
 در توجيه و تبيين اين نظريه مي توان گفـت، اگرچـه ضـمانت اجـراي تخلـف از شـرط           ،)59 ،1381

صفت، نتيجه و فعل در ساير عقود و قراردادها، حق فسخ براي مشروط له پيش بيني شده و تنها ايـن                     
 قـانون   1128 مـاده  (اسـت ضمانت در نكاح در مورد شرط صفت در يكي از زوجـين پذيرفتـه شـده                 

 اما نمي توان به قياس شرط صفت، در صورت تخلف از شرط فعل، كه در بحـث مـا، شـرط                  ،)مدني
 از سويي، از آنجـا كـه در         ،)191،  1375كاتوزيان،  (  به حق فسخ شد      عدم ازدواج مجدد است، قائل    

مـي  مورد تخلف از شرط فعل در نكاح مانند شرط نتيجه، تنها مطالبه خـسارت بـه جـاي حـق فـسخ                       
ـ اگرچه  نظـر مخـالفي هـم در ايـن خـصوص قابـل                ) 59 ،1381صفايي و امامي،    (طرح باشد    م دتوان
ـ بـر   مبحـث بعـدي بـه آن اشـاره خواهـد شدـ         كه در ) 194 ،1368جعفري لنگرودي،   (نباط است   است

مجـدد كـه نـوعي شـرط فعـل منفـي            همين قياس، تنها ضمانت اجراي تخلف از شرط عـدم ازدواج            
توان گفت، زوجـه در نتيجـه        در حقيقت، براساس اين ديدگاه مي      .به خسارت است   همان مطال  ،است

 ايراد ضررهاي عمـده روانـي و روحـي و بـرهم             ،تخلف زوج و اقدام او به ازدواج مجدد و در نتيجه          
زدن آسايش و زندگي مشترك و ديگر آثار مخرب آن، متحمل خسارت معنوي شـده كـه اعطـاي                    

 اگرچه در عمل، با توجه بـه ضـرورت          ؛ا وسيله جبران كننده آن است      تنه ،حق مطالبه چنين خسارتي   
اثبات چنين خسارتي از سوي زوجه و از سويي، فقدان معيار مشخصي، مطالبه خسارت با مـشكالتي                 

 شـرط فعـل در   ،در هر صورت، اگر تخلف از چنين شرطي ماننـد سـاير تخلفـات           . مواجه خواهد شد  
ه خسارت براساس قواعد عمومي حاكم بر نكاح و انحـالل   نكاح محسوب و فرض شود، نظريه مطالب      

 اما اگـر تخلـف از   ،آن، از جمله مشخص و محدود بودن عوامل جدايي زن و مرد، قابل توجيه است              
دگي مـشترك    كه به زنـ     يك تخلف شرط فعل ساده در ازدواج       شرط عدم ازدواج مجدد را فراتر از      

 زيرا چنين شرط و التزامي مربوط به شـيوه  قابل نقد است،دانيم، نظريه مذكور   ب آنان نيز ارتباط ندارد   
زندگي مشترك است و با تفسير نوين اجتماعي از خانواده و نقش اراده زن به عنوان يكي از اركـان                    

آنچـه مـسلم    . اصلي اين نهاد، آثار زيانبار تخلف از آن، صرفاً با پرداخت خسارت قابل جبران نيست              
قتضاي زمان، مقرراتي وضع نمايد تـا از متالشـي شـدن كـانون گـرم                است، قانونگذار بايد برحسب ا    

از ايـن رو، زن حـق دارد بـه          . خانوادگي و وقوع بـزه هـاي اجتمـاعي ناشـي از آن جلـوگيري نمايـد                
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صورت اطمينان بخشي از گزند تنوع طلبي هاي مرد در امان بماند و پيش بيني صرفاً مطالبه خسارت                  
  . ضمانت اجرايي مناسبي محسوب گردد، نمي توانديبراي تخلف از چنين التزام مهم

بـراي   1 قانون مدني  230در پايان اين نظريه، بايد افزود برخي قراردادن وجه التزام را براساس ماده              
كـه  ) 68 ،1384قاسـم زاده،  (دانند جرا ميتخلف زوج از چنين شرطي، بهترين و مؤثرترين ضمانت ا   

هـايي وجـود دارد، امـا       ارت و پيش بيني وجـه التـزام تفـاوت          خس به نظر نگارنده، اگرچه ميان مطالبه     
  .اشكال اساسي مذكور نيز در اين مورد قابل طرح است

  
   نظريه حق فسخ،مبحث دوم

اگرچه نظريه حق فسخ را در ميان اقوال فقيهان اماميه نيافته ايم، با وجود اين، فقيهان حنبلي، ضمن   
نت اجراي تخلف آن را حق فسخ براي زن دانـسته انـد              ضما ،معتبر شمردن شرط عدم ازدواج مجدد     

نيز ) 194 ،1368جعفري لنگرودي،   (قوقدانان از سياق استدالل برخي از ح      ،)447 ،1972ابن قدامه،   (
 239 تـا    237 و مـاده     444استنباط مي گردد كه ضمانت اجراي تخلف شرط فعل را، با توجه به ماده               

وج به انجام تعهد و در صورت عدم امكان، حق فـسخ نكـاح              ، در مرحله نخست، الزام ز     2قانون مدني 
 ،1380محقـق دامـاد،     (ر رسـيده اسـت      مي دانند، اگرچه از سوي برخي اين استدالل مخدوش به نظـ           

؛ كاتوزيان،  372،  1366امامي،  ( نشده است   پذيرفته  ، اين حق    و از سوي عده اي از حقوقدانان      ) 329
، ايـن   هـستند  آن دسته از حقوقدانان كه قائل به حق فسخ           ،)59 ،1381؛ صفايي و امامي،     191 ،1375

جعفـري   (داننـد  مـي  قـانون مـدني مجـري    1113حق را حتي در مورد نكـاح منقطـع در مـورد مـاده               
                                                 

 در صـورت تخلـف؛ متخلـف        اگر در ضمن معامله شرط شده باشـد كـه         «:  قانون مدني مقرر مي دارد     230ماده  . 1
مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است، محكوم       

  ».كند
. » ذكـر شـده اسـت      245 الي   234احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد            «:  قانون مدني  444ماده  . 2

شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شـده              هرگاه  «:  قانون مدني  237ماده  
است، بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده، تقاضاي اجبار به                      

لتـزم بـه انجـام آن    هرگاه فعلي در ضمن عقـد شـرط شـود و اجبـار م    «:  قانون مدني238ماده . »وفاي شرط بنمايد  
غيرمقدور، ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبـات انجـام آن                     

هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن «:  قانون مدني مقرر مي دارد239ماده . »فعل را فراهم كند
شد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابـل حـق فـسخ    نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نبا  

  .»معامله را خواهد داشت
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 با توجه به اينكه شرط پرداخت حق نفقه در عقد انقطاع، نوعي شـرط فعـل                 ،)194 ،1368لنگرودي،  
حق فسخ شناخته اند، پس به طريق اولي، حـق فـسخ بـه    مثبت به شمار مي رود و براي تخلف از آن،     

 ،ميت آن از پرداخت نفقه بيشتر است    كه بي شك اه    ضمانت اجراي شرط عدم ازدواج مجدد     عنوان  
 قانون مدني مبني بر حق      1128عالوه، حكم صريح مندرج در ماده       ب. ه طور مسلم قابل استنباط است     ب

ويژه اينكه، قانون مدني براي شـرط        ب ط نمي گردد،  ، مانع اين استنبا   فسخ به سبب تخلف شرط صفت     
ضمن عقد ازدواج كه به صورت شرط فعل لحاظ گرديده، ضـمانت اجرايـي مشخـصي پـيش بينـي                    

رط فعـل    ضمانت اجراي تخلف از شـ      گر از نويسندگان حقوقي نيز بصراحت،     برخي دي . ننموده است 
قد الزواج ان اليتزوج زوجهـا عليهـا و   هذا اذا كانت لم تشترط حين ع «،را حق فسخ زوجه دانسته اند     

   ،)143 ،1399الصابوني،  (» الّا لها شرطها في هذه الحاله و طلب فسخ العقد ان تزوج ثانيه
ممكن است در اينجا اين اشكال مطرح شود كه دادن حق فسخ به علت تخلف از شرط به زوجـه،                  

  امـا مـي تـوان پاسـخ داد كـه اوالً،     ست،، به ضرر وي نيز هكند و از سويي  نهاد خانواده را متزلزل مي    
 قانون مدني، به دليـل تخلـف از شـرط وصـف بـه ذي         1128 در ماده    قانونگذار اين حق را بصراحت    

حترام بـه اراده ناديـده گرفتـه        حق داده است و تزلزل در نهاد خانواده و ضرر را به دليل اصل حق و ا                
ه گاهي اهميت آن كمتر از تخلف از شـرط           ثانياً، اگر قانونگذار در تخلف از شرط وصف، ك         است؛

فعل مانند عدم ازدواج مجدد است، بدون توجه به آثار بعدي آن حق فسخ را به رسميت شناخته، بـه                   
 ،ك.ر(  ثالثـاً، برخـي از فقيهـان       تواند مطـرح شـود؛    ميط فعل، اين حق     طريق اولي، در تخلف از شر     

دختــر بــرادر زن و يــا دختــر  اج مــرد بــا در خــصوص ازدو) بــه بعــد357 ،29، ج ق. هـــ1401نجفــي، 
، حق فسخ براي زن قائـل شـده انـد و تزلـزل در               10491هرزن بدون اجازه زن خود موضوع ماده        خوا

 رابعاً، با توجه بـه اينكـه اختيـار طـالق بـه      ، مانع از اعطاي حق نشده است؛ نهاد خانواده و يا ضرر وي     
توانـد بـا حـق فـسخ،         مجدد به ضرر اوست، مي     مرد داده شده، زن كه ذي نفع است و اصوالً ازدواج          

ضرر خود را به گونه اي جبران نمايد و بدين ترتيب، مجبور بـه ادامـه زنـدگي بـا همـسر متخلـف از        
  .، نباشد استشرطي كه تخلف از آن تأثير بسزايي در آينده زندگي مشترك آنان داشته

                                                 
هيچ كس نمي تواند دختر برادرزن و يا دختر خواهر زن خود را          «:  قانون مدني پيش بيني نموده است      1049ماده  . 1

  .»بگيرد، مگر با اجازه زن خود
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د عمومي قراردادها، قابـل توجيـه       بدين ترتيب، به نظر مي رسد، نظريه حق فسخ، كه براساس قواع           
 از جهت پيشگيري و نيز از لحاظ ضـمانت اجرايـي، از نظريـه مطالبـه خـسارت و وجـه التـزام                        ،است

  .مؤثرتر باشد
  

   نظريه بطالن،مبحث سوم
     بـرخالف –برخي از فقيهان معاصـر، ضـمن صـحيح و معتبـر دانـستن شـرط عـدم ازدواج مجـدد                    

گونه ضمانت اجرايي براي تخلف اين شـرط         كه هيچ ) 281 ،1410 خويي، (اي ديگر از فقيهان     عده
عنـوان ضـمانت   قائل نشده اند و ازدواج مجدد را باطل نمي دانند ـ قائل به بطـالن ازدواج مجـدد بـه     

ز است كه زوجه بر زوج در عقد نكاح يا عقد ديگر شـرط كنـد كـه مـرد              و جاي «،انداجرايي آن شده  
بلكه چنانچه ازدواج نمايـد، ازدواج مجـدد او         نين شرطي ملزم است،     ايد، مرد بر چ   ازدواج مجدد ننم  

مـي رسـد و در آثـار          اگرچه اين نظريـه جديـد بـه نظـر            ،)296بي تا، طبايي حكيم،   طبا( » باطل است 
اصوالً در برابر ايـن     . فقيهان متقدم يافت نشده است، با وجود اين، بنابر برخي مباني قابل توجيه است             

اجرايي براي شرط عدم انجام عمل حقوقي و به تعبيـري، شـرط تـرك فعـل                 پرسش كه چه ضمانت     
؛ 220 ،1367شـيخ انـصاري،      ( نظريـه اول     ،حقوقي، وجود دارد، دست كـم دو نظريـه مطـرح اسـت            

قائل است كه اگر مشروط عليه بـرخالف تعهـدش، عمـل حقـوقي را               ) 122 ،1342طباطبايي يزدي،   
 زيرا عمل حقوقي مورد نظـر، منهـي مـي شـود و              اطل است، ن عمل فاقد اثر حقوقي و ب      انجام دهد، آ  

. ، اختالف اسـت    اگرچه در اين امر كه نهي در معامله مقتضي فساد است           ؛نهي نيز مقتضي فساد است    
پـس  . عالوه، مشروط عليه با تعهد خود ممتنع شرعي شده وممتنع شـرعي ماننـد ممتنـع عقلـي اسـت                   ب

گاه تخلف واقـع   دام به تخلف مي نمايد، اما اساساً هيچبدين ترتيب، اگرچه مشروط عليه در ظاهر اق    
.  محكوم به بطالن و فاقد اثر حقوقي است        ،در حقيقت، در فرض تخلف، آنچه انجام شده       . نمي شود 

، معتقدند كه عمل حقـوقي كـه عـدم انجـام آن         )305 ،1410خويي،   (ي از فقيهان معاصر     عده ديگر 
 امـا   ط له حق خيار فسخ به وجود مي آيـد،         نها براي مشرو  تعهد شده، در فرض اقدام، باطل نيست و ت        

، در نتيجه، در صورت تخلف، زوجه حق فـسخ          كاح، چنين حق فسخي متصور نيست     چون در عقد ن   
بنابر مبناي اول، عدم ازدواج مجدد كه يك عمل حقوقي منفـي اسـت، مـورد تعهـد                  . نخواهد داشت 

ايـن  . ن ازدواج باطـل محـسوب مـي گـردد         زوج واقع شده و درنتيجه، در صورت ازدواج مجـدد، آ          
 قـانون   455 و   454براي تأييد اين نظريه مـي تـوان بـه مـواد             . نظريه با موازين حقوقي نيز انطباق دارد      
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 ،ممكن است گفته شود، عدم ازدواج مجدد را نمي توان با ساير اعمـال حقـوقي             . ، استناد كرد  1مدني
شيخ  ( در ضمن عقد اشتراط سقوط خيار مجلس ترك فسخ در بحث برخي از فقيهان در باب   ،مانند

 و  454، عدم اجاره در مـاده       )122 ،1342طبايي يزدي،   طبا( عزل وكيل   ، عدم   )220 ،1367انصاري،  
 اينكه ازدواج مجـدد را ماننـد   ،در پاسخ بايد گفت. دني قياس نمود قانون م455يا عدم رهن در ماده  

ي به مبنايي دارد كـه هـر فقيهـي بنـابر نظـر اجتهـادي                ساير اعمال حقوقي مذكور بدانيم ياخير، بستگ      
ن به بطالن ازدواج مجدد، نظريـه و مبنـاي           همين دليل، به نظر مي رسد، قائال       به. خود، برگزيده است  

اول را پذيرفته و ملتزم به نتيجه آن هم شده اند و به اين اعتبار، ايـن ديـدگاه بـا مـوازين حقـوقي نيـز             
  .انطباق دارد

گروه اول عده   . دو گروه درمقابل نظريه بطالن ازدواج مجدد، اشكال وارد مي كنند          بدين ترتيب،   
. داننـد مـي  واج مجـدد را، غيرمعتبـر و نامـشروع        اي از فقيهان و حقوقدانان كه اساساً، شرط عـدم ازد          

گـروه دوم،   . ه و پذيرش صحت و اعتبـار آن، چنـين اشـكالي وارد نيـست              بديهي است با توجه به ادلّ     
اجراي چنين شـرطي،    كه چنين شرطي را صحيح و معتبر مي دانند، اما در خصوص ضمانت              عده اي   

 چنانكـه گذشـت،     . يعني صحت ازدواج مجدد را به عنوان يك عمل حقوقي پذيرفته اند            مبناي دوم؛ 
له مبنايي است، از اين رهگذر، نمي توان بـه مبنـاي نخـست كـه منجـرّ بـه نظريـه          از آنجا كه اين مسأ    

  .اج مجدد شده است، ايراد وارد كردبطالن ازدو
از نظر نگارنده، از سويي با توجه به مبناي نخست در مورد ضمانت اجراي شرط عدم انجام عمـل                   
حقوقي، كه از پشتوانه حقوقي نيز برخوردار است، و از سوي ديگر، با لحاظ اهميت تخلف از شرط                  

دگي مشترك نخست و گـاهي طـالق و در   عدم ازدواج مجدد ـ كه غالباً منجرّ به از هم پاشيدگي زن 
ـ و با تأكيد بر مـصلحت       شودمينتيجه وقوع آثار اجتماعي و رواني مخربي براي زن و حتي فرزندان             

 اگرچـه   رايي مؤثر، نظريـه بطـالن اقـوي اسـت؛         اجتماعي نهاد خانواده و با عنايت به لزوم ضمانت اج         
  .نظريه حق فسخ خالي از وجه نيست

  

                                                 
 شتري، مبيع را اجاره داده باشد و بيـع فـسخ شـود، اجـاره باطـل                 هرگاه م «:  قانون مدني مقرر مي دارد     454ماده  . 1

شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در ايـن صـورت                      نمي
اگر پس از عقد بيع، مـشتري تمـام يـا           «:  قانون مدني پيش بيني نموده است      455همچنين، ماده   » .اجاره باطل است  

تي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد، مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص قسم
 .»مزبور نخواهد شد، مگر اينكه شرط خالف شده باشد
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  گيرينتيجه
شـرط و بـه       ، هر توافق و تعهدي كه در ضمن عقد ازدواج و يا به طـور مـستقل واقـع شـود                    اصوالً

ضـمن پـذيرش محـدود بـودن اراده     . تعبيري قرارداد خصوصي است و الزام آور محسوب مي گردد  
دو طرف به امـري بـودن قـوانين در پيمـان زناشـويي، مـي تـوان حاكميـت اراده را در مـواردي كـه                 

با توجه به اصل تك همسري در حقـوق اسـالم،           .  نظم عمومي نيست، پذيرفت    مخالف قاعده آمره و   
 ممنوع  ، بدون شك   از اين رو، ترك مباح    .  نه واجب  ، مباح و جايز است    ي امر ، اصوالً ازدواج مجدد 

آنچـه مخـالف كتـاب تلقـي مـي          . نيست تا آن را مخالف حكم الهي و به تعبيري قاعده آمره بـدانيم             
استناد فقيهان طرفدار بطالن    .  نه شرط عدم ازدواج مجدد     ،دواج مجدد است  شود، شرط عدم اباحه از    

 به دسته اي از روايات صحيح به نظر نمي رسد، زيرا هيچ يك از شـواهد روايـي بـه طـور                       ،اين شرط 
مطلق، اين بطالن را داللت نمي كند، بلكه بطالن آن را در موارد خاص، از جمله مطلّقه شدن زن بـه                

از اين رو، عـدم نفـوذ شـرط تـرك ازدواج مجـدد در               . ف آن شرط، اثبات مي كند     عنوان نتيجه تخل  
از سويي، طرفداران صحت اين شرط، بـه        . علت ديگري داشته باشد    روايات استنادي آنان، مي تواند    

المؤمنون عند  «عالوه، قاعده   ب. ح جواز آن را اثبات مي نمايد      رواياتي استناد كرده اند كه به طور صري       
 كـه  ، مگر اينكه غيرمـشروع بـودن شـرط، اثبـات شـود     ، نسبت به همه شروط جاري است  ،»شروطهم

در نتيجه، شـرط عـدم ازدواج مجـدد بـا مقـررات آمـره شـارع           . چنين اثباتي در بحث ما مسلم نيست      
افـزون بـر جهـات    . مغايرتي ندارد و بنابراين، نمي توان آن را در عداد شـروط نامـشروع تلقـي نمـود            

يل مفهوم ازدواج مجدد، در جهت استواري روابط        غيير يافته جامعه كنوني، در تحل     تفوق، در شرايط    
خانوادگي بايد به اراده زن نيز به عنوان يكي از اركان اصـلي ايـن رابطـه اهميـت داد و بـا توجـه بـه                            

ن زوجيت، معتبـر و نافـذ تلقـي          در دورا  ودن او، دست كم، اين تعهد مرد را       مصلحت زن و ذي نفع ب     
از آنجـا كـه   . انكه اين نظريه از استدالل برخي از فقيهـان و حقوقـدانان بـه دسـت مـي آيـد       چن نمود؛

با توجه به اهميـت تخلـف از      . شرط، يك تعهد است، تخلف از آن بايد داراي ضمانت اجرايي باشد           
 زن به عنوان شريك زندگي تأثير بـسزايي مـي گـذارد و بـا                 بويژه اينكه اين تخلف، در آيندة      ،طشر

ر مصلحت اجتماعي خانواده و اهميت استواري آن و تفسير نويني از زندگي مشترك و نقش      تأكيد ب 
ـ مانند مواردي كه بدون توجـه بـه موانـع و    ين ضمانت اجرايي تخلف از اين شرطو اراده زن، مؤثرتر  

 چنانكه برخي از فقيهـان      ـ بطالن ازدواج مجدد است؛    زدواج، عقد نكاح صورت گرفته باشد     شرايط ا 
 اگرچه نظريه اعطاي حق فسخ به زن نيز خالي          ي خود قائل به اين ضمانت شده اند؛       ، بنا بر مبان   معاصر
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اما مطالبه حق خسارت و يا قراردادن وجـه التـزام بـه عنـوان ضـمانت                 . از وجه و مباني حقوقي نيست     
  .ن نمايدتواند آثار اجتماعي و رواني زيانبار عهدشكني مرد را جبرااجرايي تخلف از اين تعهد، نمي

ائل  كه يكي از مس    -ران در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد       اوالً، قانونگذار اي   ،گرددپيشنهاد مي 
با تأكيد بر مصلحت اجتمـاعي خـانواده و          -د حقوقي كاربردي است     قابل توجه جامعه و داراي فواي     

ميـت  رويكردي جديد نسبت به پيمان زناشويي و اهميت دادن به استواري زنـدگي مـشترك و حاك                
 ع هـم نمـي توانـد مـانع ايـن امـر شـود؛              شـهرت و اجمـا    . اراده طرفين، آن را معتبر و نافذ تلقي نمايد        

 ثانياً، براي تخلف از شـرط       ؛چنانكه در برخي موارد، قانونگذار نظريه خالف مشهور را پذيرفته است          
ه عنـوان  عدم ازدواج مجدد ـ چه به صورت شرط ضمن عقد و چه در قالب شرط و تعهد مستقل ـ بـ   

 از جمله بطـالن ازدواج مجـدد و يـا دسـت     ،تخلف از شرط فعل، ضمانت اجرايي مشخص و مؤثري      
  .كم حق فسخ براي زن، پيش بيني و مقرر نمايد
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  . داراالحياء التراث العربي،، بيروت وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه،)تابي(،  حرّ عاملي، محمدبن حسن - 
  .ش انتشارات نغمه نواندي،، تهرانحقوق زن در كشاكش سنّت و تجدد ،)1382(،  م پور، محمدحكي -
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تقريرات درس حاج شيخ (، منيه الطالب في حاشيه المكاسب ،)ق. ه1373(،  سيخوانساري نجفي، مو -
 . انتشار مطبعه حيدريه،، تهران1، ج )ئينيمحمدحسين غروي نا

تقريرات درس حاج شيخ (،  المكاسبة الطالب في حاشية مني،)ق.ه1358(، ــــــــــــــــــــ  -
 . تضويه مر انتشار مطبعة،، نجف2، ج)ي نائينيمحمدحسين غرو

  . العلمنة مدي،، قم2، جمنهاج الصالحين ،)1410(،  دابوالقاسمخويي، سي -
 ،،  بيروت4، تقريرات درس شيخ محمدعبده، جتفسيرالمنار ،)تابي(،  رشيد رضا، سيدمحمدرضا -

  .معرفه، چاپ دومدارال
ه فصلنامـ حقوقي تك همسري در ايران، بررسي جامعه شناختي « ،)1386(،  رفيعي، محمدتقي -

   .3 ، سال پنجم، شت زنانمطالعا
، فصلنامه شوراي كتاب زنان، »بازتاب چند همسري در جامعه« ،)1384(،  ، رضارمضان نرگسي -

  .، تهران27 زنان، شفرهنگي اجتماعي
  .، قم22، ج فقه الصادق ،)بي تا(،  روحاني، سيدمحمدصادق -
 .ة الحياةمکتب دار،يروت، بتاج العروس من جواهرالقاموس ،)بي تا(،  زبيدي، محمدمرتضي -

، چاپ  دارالفكر،، قمةمشقي الدةعاللم ،)1383(،  مكي العاملي،شهيد اول، محمدبن جمال الدين -
  .هفدهم

  . للمطبوعات دارالهادي،، قم5، جةلبهي االروضة ،)1403(،  شهيد ثاني، زين الدين، الجبعي العاملي -
 . عصر حقوق،ان، تهراصول قراردادها و تعهدات ،)1379(،  شهيدي، مهدي -

  .، چاپ دوم مجد،، تهران، تعهدات3حقوق مدني  ،)1381(،  ـــــــــــــ -
  .ه المرتضويمطبعة ،، تهران4، ج المبسوط ،)1351(،  ، محمدبن حسنشيخ طوسي -
  .، چاپ پنجمزان مي،، تهرانمختصر حقوق خانواده ،)1381(،  صفايي، سيدحسين و امامي، اسداهللا -
  . اآلدابمطبعة ،، نجف2، جمنهاج الصالحين ،)تابي(،  نطباطبايي حكيم، سيدمحس -
  .]بي نا[ ،، تهران المكاسبةحاشي ،)ق. هـ1378(،  د محمدكاظمطباطبايي يزدي، سي -
 . اآلدابةمطبع ، نجف، الوثقيعروة ،)ق. هـ1342(، ــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .اپ سنگي، چ1، ج رياض المسائل ،)ق. هـ1307(،  طباطبايي، سيدعلي -

  .، تهران4، جالميزان في تفسيرالقرآن ،)1376(،  نطباطبايي، سيدمحمدحسي -
  .تهران، مختلف الشيعه ،)ق. هـ1324(،  وسف بن مطهرعلّامه حلّي، حسن بن ي -
  .ه، از مجموعه الجوامع الفقهياالنتصار ،)ق. هـ1276(،  علم الهدي، ابوالقاسم سيدمرتضي -
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  .، تهرانقواعدالفقه ،)1313(،   بابافيروزكوهي، علي -
  .، انتشارات دانشگاه تهران بررسي تطبيقي حقوق خانواده،)1384(،  قاسم زاده، سيدمرتضي -
  . الواليهةمطبع ،، قمفقه القرآن ،)ق. هـ1405(،  دبن هبه اهللاقطب راوندي، ابوالحسن سعي -
  .پ سوم، چا چاپخانه بهمن،،تهران1، ج ، خانواده حقوق مدني،)1371(،  كاتوزيان، ناصر -
  .پ دومچا شركت انتشار،،تهران، 3 ، جقواعد عمومي قراردادها حقوق مدني، ،)1376(، ـــــــــــــ  -
  .ا مؤسسه نشر يلد،، تهرانمقدماتي حقوق مدني، خانوادهدورة  ،)1375(، ــــــــــــــ  -
  .اپ سوم، چ دار صعب و دارالتعارف،روت بي،4، ج كافي ،)ق. هـ1401(،  كليني، محمد بن يعقوب -
  .، چاپ سنگيت مؤسسة آل البي،، قممناهج المتقين ،)ق. هـ1404(،  مامقاني، عبداهللا -
شرايع االسالم في مسائل الحالل و  ،)ق. هـ1403(،  محقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن -

  .، چاپ سوم مؤسسه الوفاء،روت بي،الحرام
،  مركز نشر علوم اسالمي،، تهرانحقوق خانوادهبررسي فقهي  ،)1380(،  محقق داماد، سيدمصطفي -

  .چاپ هشتم
 . سمت،، تهران2 ، بخش مدنيقواعد فقه ،)1374(، ـــــــــــــــــــــــ  -

  . چاپ سنگي،تبريز، عناوين ،)ق. هـ1374(،  )ميرفتاح(مراغي، عبدالفتاح  -
  . چاپ هشتم، انتشارات صدرا،، تهراننظام حقوق زن در اسالم ،)1357(،  مطهري، مرتضي -
  .روت، بي الفقه علي المذاهب الخمسه،)ق. هـ1402(،  مغنيه، محمدجواد -
  . مطبعه اآلداب،، نجفالقواعد الفقهيه ،)ق. هـ1389(،  ، محمدحسنموسوي بجنوردي -
 .ان انتشارات اسماعيلي،، قم5، جكتاب البيع ،)1363(،  د روح اهللاموسوي خميني، سي -

  .چاپ دوم.  مؤسسه مطبوعات دارالعلم،، قم2، جتحريرالوسيله ،)تايب(، ـــــــــــــــــــــــــ  -
 . انتشارات اطالعات،، تهرانمباحثي از حقوق زن ،)1379(،  مهرپور، حسين -

  .چاپ سنگي ،]بي جا[،جامع الشتات ،)ق. هـ1303(،  ، ابوالقاسمميرزاي قمي -
   .]بي نا[،روت، بي31 و 30، 29 ، جالسالمجواهرالكالم في شرح شرايع ا ،)ق. هـ1401(،  خ محمدحسننجفي، شي - 
  .كتبه بصيرتي م،، قمعوائدااليام ،)ق. هـ1408(،  ، احمدنراقي -
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