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  چكيده
آنچه ضرورت پژوهش در  پردازد.ميايام عدّه  احكام حرمت ازدواج با زن درتحقيق حاضر به بررسي 
 موجب بطالن ازدواج و تحت شرايطي معتده، با زن نكاحكند آن است كه اين زمينه را ايجاب مي

رواني  و هاي روحيآسيب اين امر زوجين از ممكن است شود و چه بساميحرمت ابدي زوجين 
به بايد  حال، اين ازدواج صاحب فرزنداني هم شده باشند از باألخص اگر شديدي متحمل شوند

بيان موضع حقوقي  نگارنده ضمن .كوتاهي در فراگيري احكام تن به جدايي دهند صرف جهل و
پرداخته و به اين  هحرمت نكاح در ايام عدّ فقهي تحليله و مفهوم عدّ نكاح با زن معتده به بررسي

توانند از حرمت ابدي چنين رسد كه زوجين با راهكاري در چارچوب ضوابط فقهي، مينتيجه مي
  .نكاحي رهايي يابند

 
                     .نكاح موانع ابدي، حرمت ، زن عدّه ، عدّه ايام در ازدواج ، ازدواج :يديكل واژگان

 
 

  مقدمه

ازدواج و تشكيل خانواده در دين مبين اسالم از جايگاه و تقدس خاصي برخودار است و پيامبرگرامي اسالم(ص) آن را از مستحبات 
ت كه ازدواج بدون توجه به اند. اما در بعضي موارد نه تنها ازدواج استحبابي نداشته، بلكه منفور شارع است و آن در صورتي اسمؤكد برشمرده

ام عّده موانع نكاح صورت گرفته باشد. يكي از اين موانع نكاح، ازدواج با زن در ايام عدّه است. بديهي است اگر ازدواج از روي علم و عمد در اي
حرمت ابدي ايجاد شده و اين واقع شود حتي اگر مواقعه هم صورت نگيرد از نظر حكم وضعي عقد باطل و از نظر حكم تكليفي حرام است 

و در صورت جهل و عدم مواقعه، عقد باطل اند بين زوجين را تدبيري نيست چرا كه خود عالماً و عامداً حدود و موازين شرعي را ناديده گرفته
  واقع سازند. توانند دوباره عقد ازدواج راشود و بعد از سپري شدن ايام عدّه زن زوجين مياست اما حرمت ابدي بين زوجين حاصل نمي

محل بحث و اشكال در جايي است كه اگر زن و مردي با جهل به اين موضوع ازدواج كنند و عمل مواقعه صورت بگيرد در اين 
ي زن، اين حرمت ابدي منتفي شوند و حتي پس از سپري شدن ايام عدّهصورت عالوه بر بطالن نكاح، زن و مرد بر هم حرام ابدي مي

واج مجدد براي آنها وجود ندارد و تنها جهل به معتده بودن زن و يا حرمت ابدي چنين نكاحي، باعث جدايي زوجيني شود و امكان ازدنمي
كساني كه در روستاهاي دور افتاده زندگي ؛ مانند شود كه ممكن است نسبت به اين مسأله جهل قصوري داشته باشند نه تقصيريمي
واقع ت طالق بدون توجه به شرايط صحت آن واقع شود مانند آنكه طالق بدون دو شاهد عادل گاهي ممكن اسكنند و جاهل قاصرند و يا مي
شود و يا زن پس از انقضاي عده رجعي ازدواج و يا زن حايض باشد در اين صورت طالق باطل است و زن هنوز شوهردار محسوب مي شود
كرده است و بايد زن عده وفات نگه دارد حال آيا زن پس از انقضاي  شود كه قبل از انقضاي عده رجعي زوج فوتكند و سپس معلوم ميمي

  شود؟عده وفات به صرف جهل و مواقعه در ايام عده وفات، به زوج دومي حرام مي
 و يا ممكن است با توجه به وسايل ارتباطي و تكنولوژي جديد مانند فضاي سايبري و ارتباطات از طريق اينترنت و تلفن، ازدواج

يا دائم صورت گيرد، بديهي است كه در اين صورت با تمام شدن و يا بخشيدن مدت و يا طالق، نگه داشتن عده الزم است چرا كه  موقت و
). ولي اگر از روي جهل و عدم 320، 2ق، ج1402،هاي غالبي وجود دارد (طباطباييوجوب نگه داشتن عده، تعبدي است و در آن حكمت
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  ها و راهكارهاچالش ازدواج در ايام عدّه،
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كند، در صورت مواقعه اگر قائل به حرمت ابدي در فرض جهل و مواقعه باشيم مشكالت روحي و ازدواج  رعايت ايام عده با مرد ديگري
هايي بوجود خواهد آمد. و يا گاهي اوقات بدليل عدم ثبت ازدواج دائم يا وقوع ازدواج موقت در اثر جهل عاطفي بسياري براي چنين خانواده

يايد كه ازدواج بعدي را باطل كند، به عنوان مثال ممكن است دختري به اصرار پدرش به يا شتابزدگي طرفين ممكن است شبهاتي پيش ب
ون ازدواج مردي در بيايد و در دفتر خانه هم ثبت نشود و دختر به گمان اينكه در دفترخانه ثبت نشده و رضايتي هم به اين ازدواج نداشته بد

  صورت گيرد.  رعايت ايام عده به عقد مرد ديگري در بيايد و مواقعه
ها از مسايل مورد مبتال جامعه است كه در صورت قائل شدن به حرمت ابدي آن، باعث فروپاشي كانون گونه ازدواجمتاسفانه اين

كنند و ازدواج مي ،هايي خواهد شد كه چه بسا بعد از طعم تلخ شكست در زندگي مشترك قبلي خود و قبل از پايان يافتن زمان عدهخانواده
اند و بايد به صرف جهل به حرمت ازدواج در ايام عدّه متحمل دگي جديد خود خرسند و راضي بوده و يا صاحب فرزنداني هم شدهاز زن

ها شكست دوباره در زندگي خود شوند. بديهي است كه اين امر باعث بروز مشكالت روحي و عاطفي بسياري براي زوجين و فرزندان آن
قه و قانون كه استحكام بنيان خانواده و ايجاد آرامش دركانون خانواده است ناسازگار است. هرچند، چنين شود و اين مسأله با هدف فمي

اند. اما با اين وجود با توجه به اينكه طبق قول هايي به يقين خود مقصرند چراكه خود در فراگيري معارف و احكام دين كوتاهي كردهخانواده
شوند با آنجا كه زن و مرد آگاهانه و با علم به موضوع يا حكم، اين جرم را مرتكب ميحرام است بايد در آنجا مشهور فقها ازدواج در ايام عدّه 

كنند درحرمت ابدي زوجين تفاوت قائل شد و بايد ديد كه آيا در صورت كه غيرعمد و از روي جهل و ناآگاهانه چنين نكاحي را منعقد مي
آن وجود ندارد؟ و اين همان چيزي است كه در اين نوشتار به دنبال تببين راهكاري براي حل آن حلي براي وقوع چنين معضلي هيچ راه

  است.
  بدين منظور، پيش از هرچيز نخست بايد به مباني فقهي حرمت ازدواج در ايام عده اشاره كنيم:

  . مباني فقهي حرمت ازدواج با زن در ايام عده1
مشخص  مرد ديگري استايام عدّه  با زني كه درحرمت و بطالن نكاح  ،فقهي كتاب، سنت، اجماع و قياس اولويت يبا استناد به ادله

  شود.مي
  . كتاب1- 1

  سوره بقره است:  235از جمله آياتي كه در قرآن كريم به حرمت ازدواج با زن در ايام عّده اشاره دارد، آيه
نَّ سِرا إِال أَْن هِ مِنْ خِطْبة النِّساءِ َأوْ أَْكنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اهللاُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَُهنَّ وَ لكِنْ ال تُواعِدُوهُالجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِ «

  ؛»أَنَّ اهللاَ َيعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحَْذُروهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهللاَ غَفُوٌرحَلِيمٌ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا
] آنچه به كنايه بر زبان آوريد يا در دل نگه داريد، گناهى بر شما نيست، خداوند نيزدرخواستگارى از زنان [مطلقه، يا همسر مرده «

آهنگ عقد ازدواج نكنيد   و دهيد، مگر آنكه سخنى سنجيده بگوييدن كرد، ولى در نهان به آنان وعده داند كه به زودى از آنان ياد خواهيدمى
  ».تا عدّه به سر رسد و بدانيد كه خداوند از آنچه در دل داريد آگاه است، از او بر حذر باشيد و بدانيد كه خداوند آمرزگار بردبار است

ق، 1404) (قمي،265، 1409.(طوسي، اندرا بدون هيچ اختالفي تمام شدن عدّه زن دانسته»أجَلَه الْكِتابُ«از اكثر مفسرين مقصود
ايي كه در اين آيه شريفه وجود دارد آن است كه از خواستگاري با است. نكتهدر حال عدّه  ازدواج با زنان مقصود اين كالم، نهى از) و 77

) ولي به كنايه 189ق، 1410ت مرد به زن است نهي شده است (مجلسي، صراحت در زمان عدّه وگفتن جمالتي كه حاكي از ميل و رغب
» الجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَْبِة النِّساءِ أَوْ َأكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ«فرمايد: خواستگاري كردن از زن جايز است زيرا خداوند متعال مي

زنان خواستگاري كنيد كه اين مستلزم اباحه عزم است چون تعريض به خواستگاري جز با عزم ميسر  گناهي بر شما نيست كه به كنايه از
در  ازدواج تحريم عزم برو  نيست و واضح است كه اباحه عزم بر نكاح همان عزمي است كه بعد از عدّه است نه عزمي كه در ايام عدّه است

زيرا منطقي و معقول نيست كاري ؛ زيرا اگر ازدواج جايز بود عزم برآن نيز قطعاً جايز بود تاسدر ايام عّده ، مستلزم تحريم ازدواج ايام عّده
  ). 429، 29ق، ج1404و اجماع بر اباحه عزم نكاح بعد از انقضاي عدّه وجود دارد (نجفي،  جايز باشد اما عزم برآن جايز نباشد

عزم  و قصد، اختيارى لوازم فعل زاست، چون ا نهى از الزم آن مستلزمنهي از عقد با زنان درحال عدّه « فاضل مقداد نيز قائل است:
خواستگاري  نه صرف خواستگاري، زيرا و) 723، ص2ق، ج1425(فاضل مقداد، است ملزوم الزم نيز مستلزم نهى از زا نهى و باشدمى برآن

  )90ق، 1418.(طاهري، بالمانع استعدّه بائن وعدّه وفات  صورت تعريض از بعضي زنان دربه انقضاي عدّه  پيش از
 غير و وفات رجعي، بائن، از تمامي اقسام عدّه اعم و مئدا، ازدواج موقتو ورت مطلق آمده صآيه ب در عدّه نكاح وديگر آنكه،  ينكته

  ) 428، 29ق، ج1404، نجفي.(شودميرا شامل آن 
  . روايات2- 1
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ممنوع شده است. داشتن علم به موضوع و حكم در تحقق جرم ممنوعيت در روايات وارده از معصومين(ع) نيز چنين ازدواجي 
شوند كه در هر قسم به ذكر يك روايت ازدواج در زمان عّده و حرمت آن نقش بسزايي دارد. لذا از اين حيث روايات به چند دسته تقسيم مي

 شود:اكتفا مي

  
  . صور مختلف ازدواج در زمان عده 1- 2- 1
  وع و حكم. علم به موض1-1- 2- 1

كه مختص به حالت علم زوجين به حرمت ازدواج در ايام عده است و در هرصورت اعم از مواقعه يا عدم مواقعه منجر به رواياتي
  شود.حرمت ابدي زوجين مي

نْ عَبْدِ اللَِّه بْنِ بُكَيْرٍ َعنْ أُدَمٍ  بَيَّاعِ الْهَرَِويِّ عَْن قال الصادق(عليه السالم) في ُزرَاَرةَ بْنِ أَعْيَنَ َو دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَ «
  )426، 5ق، ج1407كليني، »(لُّ لَهُ أَبَداً.أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِي يَتََزوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِ

  .شوداوحالل نمي بر عالم به عدّه بودن اوست آن زن هرگز ايام عّده ازدواج كند و كه با زني دركسيفرمايد: امام صادق(ع) مي 
ي قابل ذكر در اين دسته از روايات آن است كه اگر فردي از روي عمد و علم به حرمت ازدواج در ايام عدّه با زن معتده ازدواج نكته

  ل در حكم زنا است.كند و عمل مواقعه صورت گيرد اين عم
  . جهل به عده و حرمت2- 1- 2 - 1

شود كه در صورت مواقعه منجر به حرمت ابدي دسته دوم رواياتي است كه مربوط به حالت جهل زوجين به موضوع يا حكم مي
  توانند ازدواج كنند. شوند و بعد از اتمام ايام عدّه ميصورت برهم حرام ابدي نميگردد. در غير اينزوجين مي
َو إِْن -لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ِعدَّتِهَا وَ دََخلَ بِهَا «فرمايد: حلبي به نقل از امام صادق(ع) مي 

  )426، 5ق، ج1407(كليني، » لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّْت لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَِحلَّ لِلĤْخَرِ.
آميزش صورت گيرد در صورت علم به حرمت يا جهل به آن حرمت ابدي بين زن و مرد  و اگر مردي با زني در عدّه ازدواج كند

شود، اما در صورت جهل به حرمت عقد، شود و در صورت عدم آميزش اگر عقد از روي علم واقع شود حرمت ابدي محقق ميايجاد مي
  .شدحرمت ابدي محقق نخواهد 

  . يكي عالم و ديگري جاهل به عده و حرمت1-3- 2- 1
فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِِبِه  -فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الĤْخَرُ بِجَهْلٍ «... در روايت صحيح عبدالرحمان آمده: 

  )430، 5ق، ج1407((كليني، »أَبَداً 
از روي علم) و ديگري از روي جهالت اقدام به چنين ازدواجي نمايند، حكمش  اگر يكي از زن و مرد عامداً (و : «...گويدراوي مي 

  .» فرمايد: كسي كه عمداً چنين كاري كرده هرگز حق رجوع به ديگري را ندارد چيست؟ امام مي
گويد فقط ه اگرجاهل باشد حق رجوع دارد. چون شرط اين را ميمفهوم مخالف آن با توجه به مفهوم جمالت شرطيه اين است ك 

ولي اشكالي كه برآن وارد كسي كه عمدا مرتكب ازدواج شده حق رجوع ندارد پس اگر كسي از روي جهل ازدواج كرده باشد حق رجوع دارد  
عقد ازدواج مركب از صحيح يا فاسد است و  باشد؛ چرا كهاست اين است كه حرمت از جانب فرد عالم مستلزم حرمت در طرف جاهل نيز مي

   توان در صحت يا فساد آن تبعيض قائل شد و نسبت به يك طرف، عقد صحيح و نسبت به طرف ديگر عقد فاسد باشد.نمي
  شود:حاصل مي صورتدو  شود كه حرمت ابدى درجمع ميان تمام روايات فوق نتيجه گرفته مي از
  ) و علم به حكم(حرمت ازدواج در ايام عدّه) اعم از مواقعه و يا عدم مواقعه استبه موضوع(معتده بودن زن علم. 1 
  ) 187، 3ق، ج1390.(طوسي، در زمان عدّهعمل مواقعه  انجام جهل و. در صورت 2 
  قياس اولويت  .3- 1

يگرى ايضا مشمول آن قياس اولويّت آن است كه شارع حكمى را براى موضوعى، جعل و ثابت نموده و به طريق اولى، موضوعات د
گفتن حرام است و ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى محكوم به حرمت » افّ«حكم باشد، مانند (ال تقل لهما افّ ...) به پدر و مادر 

 )536تا، ) (مظفر، بي187، 3تا، ج(عراقي، بي اصول فقه شيعه معتبراست در اولويت  قياس خواهند بود.

يا تصريح جمالتي به زن بگويد كه حاكي از  تعريضبه  در ايام عدّه رجعي توان نتيجه گرفت وقتيمي طريق همين قياس لذا از
 به طريق اولي ازدواج در باشدحرام  خواستگاري به تصريح از زني كه درعّده طالق بائن استيا  واحتمال نكاح و ميل و رغبت به وي باشد 

  د.شومي) ازدواجالمقدمه (ذي حرمت و بطالن باعث ) به طريق اوليخواستگاريدمه(حرمت مق خواهد بود زيرا حرامنيز  ايام عدّه
  همعتد به شوهردار زن الحاق. 4- 1
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شود زني است كه به عقد دايم يا موقت مردي در آمده باشد. در وطي به شبهه زن شوهردار كه از نظر فقهي به ذات بعل تعبير مي
 داشتن عده در آن از باب انحالل نكاح نيست بلكه خود في نفسه از موجبات نگه داشتن عده است.(شود و نگه ي زوجيت ايجاد نميعلقه

) ترديدى در آن نيست كه عقد ازدواج با زن شوهردار باطل است خواه از روي علم باشد و يا جهل؛ اگر از 148، 26ق، ج1413سبزوارى، 
شود و زنا با زن شوهردار نيز موجب حرمت ابدي و از موانع نكاح زنا محسوب مي روي علم و مواقعه باشد عالوه بر بطالن نكاح، اين عمل

شود. اما بحث در آن است كه آيا در صورت وقوع است و در صورت جهل و عدم مواقعه تنها نكاح باطل است و موجب حرمت ابدي نمي
علتي اعم از فوت يا طالق از شوهرش جدا شود بعد از  گردد ؛يعني اگر زن بهچنين عقدي از روي جهل و مواقعه، موجب حرمت ابدي مي

ازفقها مانند امام خميني اي سوال دو طريق را اختياركردند: عده تواند با مرد قبلي ازدواج كند؟ فقها در پاسخ به اينانقضاي عده مي
تر جيت در زن شوهردار ميان زن و شوهر، محكمكه زن شوهردار ملحق به زن معتده است، چون علقه زونظردارند بر اينجواهر اتفاقوصاحب

اي ديگر از از علقه ميان زن معتده با شوهرش است لذا احكام ازدواج با زن شوهردار همانند احكام ازدواج با زن معتده است .در مقابل عده
تحريم  خاطر عدم نص در اين مسأله و اولويت فقها مانند عالمه حلي با اين نظر مخالف بوده و الحاق تزويج زن شوهردار به زن معتده را به

رسد قول اول فقها بيشتر قابل توجيه باشد زيرا بطور كلى حرمت ابدى )، اما به نظر مي31، 3ق، ج1413داند (عالمه حلي، مورد اشكال مي
مورد آن تفسير موسّع صورت  خالف اصل است و مطابق قواعد اصول بايد به قدر متيقن اكتفا كرد قدر متيقن هم همين است و نبايد در

در  فقها پيروي كرده و مشهور نظر از بارهدر ايننيز  1قانون مدنيگيرد بلكه در اينگونه موارد صحيح اين است كه تفسير مضيّق صورت گيرد. 
  ابدي فرقي بين زن شوهردار و معتده قائل نشده است.  حرمت 

شود ميج با زن شوهردار در فرض جهل و مواقعه باشد زيرا بندرت كمتر كسي پيدا رسد ازدواج در ايام عده بيشتر از ازدوابه نظر مي
جين كه در هنگام ازدواج از شوهردار بودن يا نبودن زني مطلع نباشد. لذا در اين نوشتار بدنبال يافتن راهكاري براي رهايي از حرمت ابدي زو

هل و مواقعه با زن شوهردار، بحث در آن است كه اين مواقعه بايد در زمان عّده در ايام عده هستيم، چرا كه به فرض وقوع ازدواج از روي ج
ا پيدا صورت گرفته باشد يا آنكه تزويج در مدّت عدّه انجام شده و مواقعه بعد از انقضاى عّده باشد كه در اين حالت حكم ازدواج در ايام عده ر

  كند.مي
قدرى ه عدّه بايام  درو  با زن شوهردار حكم شرعى حرمت ازدواجزيرا  اجماع استچهار دليل فوق نيز مويدي دارد كه اين مويد، 

ر صاحب جواهاز جمله اين فقها  اندادّعاى اجماع كرده ،اندا كه به سراغ آن رفتههروشن و مسلّم است كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده وآن
هيچ  قائل است كه و داندجايز نمي هر نكاحى كه باشد از اى وهر عدّه د را ازبرسر مىعدّه به  ايام كه در ازدواج دائم يا موقّت، با زنىاست كه 

داند. همچنين به اجماع يا ميدر اين مسأله ثابت  را محصّل) اجماع(اجماع منقول و بلكه هر دو قسم وجود ندارد؛مخالفى در اين مسأله 
ق، 1404، نجفيبعد از جدا شدن از شوهر و سپري شدن عدّه اگر صاحب عدّه باشد. (داند مگر ضرورت ازدواج با زن شوهردار را نيز جايز نمي

) از 281، 2تا، ج) و امام خميني (موسوي خميني، بي187، 2تا، ج)، طباطبايي (طباطبايي، بي585، 3)، عالمه بحراني(بحراني، ج428، 29ج
  ايام عده هستند. ديگر فقيهاني هستند كه قائل به اجماع بر حرمت ازدواج با زن در

  راهكاري براي رهايي ازحرمت ابدي ازدواج درايام عدّه. 2
با توجه به قول فقها و مباني فقهي حرمت ازدواج در ايام عده كه گذشت، بايد به دنبال راهكاري گشت كه ضمن پايبندي به موازين 
فقهي و عدم مخالفت با آن بتوان معضل ازدواج در ايام عده را كه از روي جهل واقع شده و نزديكي نيز صورت گرفته است حل كرد. لذا 

شود دقت كرد؛ معموالً عقد نكاح به دو طريق مباشرتي و وكالتي انجام هايي كه صيغه عقد ازدواج واقع مييقنخست الزم است به طر
  شود: مي

سازند در صورت جهل يكي از طرفين و يا هر دو به حرمت ازدواج در عقد مباشرتي كه زوجين خود صيغه عقد نكاح را جاري مي - 1
مسلمي است و راه گريزي ازحرمت  به اجماع فقهاي شيعه امر اين امر وشوند ر هم حرام ابدي ميايام عده و انجام عمل مواقعه زوجين ب

چرا كه صيغه عقد نكاح توسط خود زوجين واقع شده لذا هم حكم وضعي ابطال عقد و هم حكم تكليفي حرمت  ابدي چنين نكاحي نيست
  ابدي را در صورت مواقعه به دنبال خواهد داشت.

گذارند تا شوند، زوجين اجراي عقد صحيح را بر عهده وكيل ميها به اين طريق انجام ميلتي كه معموالً اكثر ازدواجدر عقد وكا - 2
بين آنها جاري سازد. حال اگر وكيل علم به موضوع و حرمت چنين ازدواجي داشته باشد و با اين وجود عقد فاسدي را بين زوجين اجرا كند 

به اين مسأله جهل دارند چنين عقدي چون خارج از محدوده وكالت عقد صحيحي است كه بر عهده وكيل  در حاليكه خود زوجين نسبت

                                                            
هركس زن شوهرداررا با علم به وجود علقه زوجيت وحرمت نكاح يا زني كه در عده طالق يا در عده «قانون مدني نيزآمده: 1050. درماده 1 

  » شود.وفات است با علم به عده وحرمت نكاح براي خود عقد كند، عقد باطل وآن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد مي
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كند و هرچند مواقعه صورت گرفته باشد و فرزند آنها قرار داده شده است لذا عقد فاسد و باطل است اما حرمت ابدي بين زوجين ايجاد نمي
دند كه عقد صحيح واقع شده و علقه زوجيت بين آنها واقع شده است. از جمله فقهايي كرشود چون گمان ميولد وطي به شبهه محسوب مي

ي با علم به حكم ولّ اگر« نويسد:اين باره مي در است كه طباطباييدانند نه موكل، كه معيار را در حرمت ابدي زوجين علم و جهل وكيل مي
موجب حرمت  يا وكيل بدون تعيين زوجه وي را به تزويج درآورد و درآورداو  جو موضوع اينكه زن در ايام عدّه ديگري است زوج را به تزوي

آن است كه  ظاهر عدّه به تزويج او درآورد ي يا وكيل. درصورتي كه وكيل زن معيني را درشود زيرا مالك علم زوج است نه علم ولّابدي نمي
  )522ق، 1402(طباطبايي، .» وكل است نه وكيلزوج مباشرتاً او را به تزويج خويش درآورده است لكن مالك، علم م

منظور از حرمت ابدي نكاح در عدّه كه خود يا وكيلش هرچند وكالت فاسد باشد منعقد «نويسد: باره ميصاحب جواهر نيز در اين 
رمت ابدي حاصل كرده است نكاحي است كه نكاح درعدّه برآن صدق كند لذا اگر وكيل وي را بر مطلق نكاح عقد كند به مجرد عقد ح

شود هرچند كه وكيل به آن علم داشته باشد و اگر وكيل وي را به نكاح شخص خاصي درآورد و علم به عدّه نيز داشته باشد ولي موكل نمي
  )429، 29ق، ج1404، نجفي» (شود.نداند به مجرد عقد نكاح باطل نمي

هايي كه با مباشرت زوجين واقع شده و خود صيغه ن است كه ازدواجعالوه بر آن، قدر متيقن از روايات حرمت ازدواج در ايام عده آ
شود. عالوه هايي كه با وكالت از سوي زوجين منعقد ميشود نه ازدواجسازند تعبداً موجب حرمت ابدي زوجين ميايجاب و قبول را واقع مي

ا  منعقد سازد خود بخود وكيل از وكالت منعزل بر آن وقتي وكيل از محدوده وكالتش كه عقد صحيح است خارج شود و عقد فاسدي ر
اي كند و سپس معلوم شود خانه خريداري شده از آن مانند آنكه شخصي را وكيل خريد خانه )379، 4ق، ج1410شهيدثاني، شود (مي

سي در اين مطلب باشد چون خانه غصبي قابل نقل و انتقال نيست. حال اگر كشخص ديگري است و غصبي بوده، چنين وكالتي باطل مي
  گيرند. الحليه قرار ميمناقشه كند نهايت آن است كه عقدهاي وكالتي مشكوك هستند و مشمول اصاله

آنچه واقع  »وما وقع لم يقصد لم يقع ما قصد« للقصود هفقهي العقود تابع يبرطبق قاعده :توان گفتميهمچنين از سوي ديگر  
 )138، 3ق، ج1419، بجنوردي(مورد نظر زوجين نبوده، و آنچه مورد نظر زوجين بوده (نكاح صحيح) رخ نداده است.  (نكاح فاسد) شده

  .شودزوجين  انجام نشده، تا موجب حرمت ابدى وكالتاً نه و حقيقت عقدى از سوى زوجين نه مباشرتاًربنابراين د
شود اين است كه در علّت اين كه در فرض وكالت حرمت ابدى ايجاد نمى«اند: باره فتواي جالبي دادهآيت اهللا خويي نيز در اين

شود و محلّ بحث از همين قبيل است. زيرا زوج و زوجه شخصى را براى عقد صورت بطالن وكالت، فعل وكيل استناد به موكّل داده نمى
باشد، وكالت پذير نمىبالمباشره صحيح نيست و امكاناند، پس همان گونه كه انشاء عقد فاسد فاسدى وكيل كرده كه از آن اطّالع نداشته

  ).175، 2ق، ج1409خويي، »(براى چنين عقدى نيز باطل است.
شود چون زن در عده رجعي به منزله توان گفت با توجه به اينكه زنا فقط در عده رجعي موجب حرمت ابدي مياز سوي ديگر مي

تواند زن را عقد كند، به طريق اولي شايسته است شود و بعداً ميموجب حرمت ابدي نمي زن شوهردار است اما در عده وفات، طالق و بائن
و كه در ازدواج از روي جهل و مواقعه هم حرمت ابدي زوجين منتفي باشد. زيرا زنا در ايام عده از روي علم و عمد بخاطر عصيان و نافرماني 

هاي غليظ تر و سخت تر است تا ازدواج در ايام عده از روي جهل و مواقعه، تناديده گرفتن احكام و حدود الهي بيشتر مستحق ممنوعي
چراكه در چنين ازدواجي عنصر معنوي جرم و هتاكي به حدود و مرزهاي الهي وجود ندارد و تنها به خاطر جهل موضوعي يا حكمي ازدواج 

ي زوجيت بين خويش بوده است. هرچند ممكن است گفته شود لقهدر ايام عده ازدواج صورت گرفته و انجام مواقعه هم بخاطر پندار ايجاد ع
كه در روايات، زنا در ايام عده بغير از عده رجعي جزو محرمات ابديه ذكر نشده است ولي حرمت ابدي ازدواج در ايام عده از روي جهل و 

يد كه مقصود از ازدواج در ايام عده از روي جهل و مواقعه جزو محرمات ابديه ذكر شده است، اما با بررسي اين دسته از روايات معلوم گرد
هاي مباشرتي است نه وكالتي، ثانياً ازدواج در ايام عده از روي جهل و مواقعه، احكام وطي به شود ازدواجمواقعه كه موجب حرمت ابدي مي

  كردند زن و شوهر هستند.شود زيرا تصور ميشبهه را دارد چون روابط زناشويي بين زن و مرد روابط حرامي محسوب نمي
  .  قانون و ازدواج با زن در ايام عده3
  . موضع قانون مدني 3- 1

قانونگذار نيز به تبع از اقوال فقها و موازين فقهي، ازدواج با زني را كه در ايام عده است حرام دانسته و آن را درحكم ازدواج با زن 
  داند:شوهردار مي

شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح يا زني كه در عدّه طالق يا درعّده هر كس زن «ق.م آمده: 1050در ماده 
  ».شودوفات است با علم به عدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند، عقد باطل و آن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد مي

امور  اري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي ازماده فوق در موردي نيز ج در حكم مذكور«دارد: بيان مي نيز ق.م1051ماده 
  ».شودمذكور فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي، عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي

  شود:از تلفيق دو مادّة فوق مطالب زير استفاده مى
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طه زوجيّت و حرمت نكاح عقد كند، عقد مزبور باطل و آن زن بر آن شخص الف) هرگاه مردى زن شوهردارى را، با علم بوجود راب
  شود.حرام مؤبّد مى

ب) هرگاه مردى با زنى كه در عدّه طالق يا وفات مرد ديگر است با علم به عدّه و حرمت نكاح، عقد ازدواج منعقد كند، مانند مورد 
  شود.قبل عقد باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى

مردى با جهل به شوهر داشتن يا در عدّه بودن زنى او را به عقد خود درآورد، چنانچه نزديكى صورت نگيرد عقد باطل ج) هرگاه 
  تواند با آن مرد ازدواج كند.شود، ولى حرمت ابدى حاصل نگشته و آن زن بعد از خروج از زوجيّت اول يا خروج از عدّه مىمى

ا در عدّه بودن زنى با او ازدواج و نزديكى نمايد، عقد باطل و آن دو بر هم حرام ابدى ) هرگاه مردى با جهل به شوهر داشتن يه
  ).103، 1تا، جشوند (محقق داماد، بيمى

  . قانون جزا3- 2
ازدواج با زن در ايام عدّه جرم دانسته شده و از جرايم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي  نيز قانون مجازات اسالميفصل نوزدهم  در

   .مجازات تعزيري وضع شده است آنبراي مرتكبين  ه شده وشمرد
هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدّه ديگري است، براي مردي عقد نمايد. به حبس از «آمده:  ق.م.ا 869در ماده 

شود و اگر داراي دفتر ازدواج و يضربه شالق محكوم م 74شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 
  ».طالق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد

كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا از سه تا دوازده «دارد: بيان مي  ق.م.ا 870ماده 
  د:شونميليون ريال جـزاي نقدي محكوم مي

هركسي  - 2. هر زني كه در قيد زوجيت يا عدّه ديگري است، خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد - 1
  ».كه زن شوهردار يا زني را كه در عدّه ديگري است، براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد

ها را مشمول اين مجازات توان طرفين يا يكي از آنجهل و عدم مواقعه نمي طيه، در صورتلذا با توجه به مفهوم مخالف جمالت شر
شبهه رافع حد زنا و موجب برائت » حديث رفع«و»  ادرأوا الحدود بالشبهات « دانست و يا اين عمل را درحكم زنا دانست زيرا طبق قاعده

  گردد.شخص مي
  . نقد و بررسي 4  
  مجازات اسالميقانون  869. ماده 4- 1

يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد  هرگاه عالماً زن شوهردار«عالوه بر زن و مرد، عاقدي است كه مرتكبين اين جرم 
اگر  شود وضربه شالق محكوم مي) 74( تا شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و نمايد به حبس از

  .»ممنوع خواهد گرديد صدي دفترت دفتر ازدواج و طالق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه ازداراي 
ي زوجيت شود كه از روي علم، مرد را به تزويج  زني كه هنوز در ايام عده يا در علقهعاقد در صورتي محكوم به مجازات مذكور مي
كند، زيرا ها صورت گيرد؛ در اين صورت فعل عاقد مشابهت تام با فعل قوّاد پيدا ميمرد ديگري است در بياورد و رابطه زناشويي ميان آن

إِنَّ الَّذِينَ يُِحبُّونَ أَْن « شود:مصداق اين آيه شريفه واقع مي وكند ند قوّاد زمينه را براي ارتباط نامشروع زن و مرد فراهم ميعاقد نيز همان
  )19(نور:» عْلَمُونَ هوَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنُْتمْ الَ تَ  تَِشيعَ الْفاحَِشةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الĤْخِرَ

محسوب  ها صورت گيرد زناكارمواقعه بين آن آيند اگر به اين مسأله واقف باشند ومي در يكديگرزن و مردي هم كه به تزويج 
ه شود، لذا اگر عاقد مطلع نباشد زن شوهر دارد و يا در عده ديگري است مشمول حكم اين مادها جاري ميو مجازات حد زنا برآن شوندمي
قيد عالماً در اين ماده اشاره به علم موضوعي دارد و جهل موضوعي رافع مسئوليت كيفري است. بنابراين علم و جهل حكمي «شود و نمي

  ) 692، 1387(زراعت، » تابع مقررات عمومي است.
ازدواج و طالق است؛ زيرا اوال در ي قانوني وارد است، مجازات محروميت عاقد از سردفتري اسنادرسمي يا از ايراداتي كه بر اين ماده

.  ثانياً، سردفتري كدام دفتر براي هميشه محروم خواهد شد اسناد باشد از طالق و ازدواج و سردفترعاقد  قيد نشده كه اگراين ماده 
اسناد رسمي به شرح زير كه به بيان وظايف مسئوولين دفاتر  1310اسفندماه 26قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  49يگذار در مادهقانون

  پرداخته است:
  ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون - 1
دادن سواد مصدق يعني رونوشت گواهي شده از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن  - 2

 ها داده است. ت سندي را به آناشخاص عبارتند از متعاملين و اشخاص ذينفع و كساني كه دادگاه دستور اعطاي رونوش

 تصديق صحت امضاء. - 3
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 قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند مانند وصيت نامه. - 4

سردفتر اسناد رسمي جهت انعقاد و ثبت نكاح  ياي به وظيفهكه در مقام بيان وظايف دفترخانه بوده است اما اشارهگذار با اينقانون
توان دانست كه اساساً وظايف سردفتر اسنادرسمي خارج از وظايف مقرره جهت دفاتر ثبت ازدواج تعيين شده مينكرده است و از اين طريق 

مدني بوده اگرچه نزد قانون 1287يرسمي ثبت گردد خارج از تعريف مادهاي بر فرض مثال در دفتر اسناداست و از آنجا كه سند نكاحيه
توان آن را سند عادي محسوب نمود و شايد گفته ها بوده و عنداللزوم مياز حدود صالحيت آن گردد لكن خارجمأمورين رسمي تنظيم مي

تنظيم 18/10/1364اصالحيه  16/4/1355قانون ثبت احوال مصوب  32ياي كه در دفاتراسنادرسمي به تجويز بند مادهشود اقرارنامه
اقرار ازدواج صرفاً داراي اعتبار اقرار بوده و بيان واقعه سابق است والغير و ي مذكور باشد ؛لكن بايد دانست كه گردد از مصاديق مادهمي

گذار عنصر قانون مجازات اسالمي خارج است؛ زيرا بنابر تصريح قانون 869ي شود، بنابراين از شمول مادهبراساس اقرار طرفين تنظيم مي
  )67، 1370ه تنظيم اقرارنامه رسمي(بياني، مادي جرم عبارت است از انعقاد عقد از طرف سردفتر يا عاقد و ن

حذف گردد.  869ي رسد  شايسته است مجازات سردفتر اسناد رسمي كه عقد نكاح از وظايف او نيست از مادهبنابراين به نظر مي
طور غيررسمي و بدون كه اگر عاقد به ي مذكور، مجازات مختص عاقد رسمي دانسته شده است نه عاقد غيررسمي، در حاليهمچنين در ماده

طريق اولي بايد به كه عقد نكاح را به ثبت برساند چنين نكاح ناميموني را منعقد كند  عنصرمادي و معنوي جرم را مرتكب شده پس به آن
به مجازات  ي مذكور عاقد غير رسمي نيزمجازات مذكور در اين ماده كه عنصر قانوني اين جرم است نيز محكوم شود. لذا بايد در متن ماده

تعيين شده محكوم شود هرچند كه به علت نداشتن دفتر ازدواج و طالق و يا دفتر اسناد رسمي، مجازات انفصال دائمي از سردفتري براي 
  عاقد غير رسمي، سالبه به انتفاع موضوع است.

ادي و ارزش پول،  بهتر است ايراد ديگرآنكه، وضع مجازات نقدي براي مرتكب اين جرم است كه با توجه به تغيير رشد اقتص
ي جاي جريمه نقدي، سكه قرار دهد و يا شايد بهتر باشد مجازات نقدي از ماده اي را جايگزين كند؛ مثًال بهگذار معادل آن جريمهقانون

سته تخفيف مذكور حذف شود و عاقد فقط به مجازات حبس، شالق و انفصال دائم سردفتري محكوم شود، زيرا جرمي مرتكب شده كه شاي
را نيست و با انعقاد عقد فاسد به حيثيت خانواده لطمه وارد كرده و چه بسا نسل فسادي از اين نكاح بوجود آيد كه مشكالت و مسائل فراواني 

  به دنبال خواهد داشت.
  قانون مجازات اسالمي 870.  ماده4- 2

كنند مجازاتي ردي كه بدون توجه به اين موانع با هم ازدواج ق.م.ا براي زن و م 870يگذار عالوه بر مجازات عاقد، در مادهقانون
ساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به مجازات حبس از ك«وضع كرده است كه عاري از ايراد نيست. در اين ماده مقرر شده است: 

  شوند: شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي
 -2ي ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.هر زني كه در قيد زوجيت يا عده - 1

قانون  870ماده »(هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.
  مجازات اسالمي)

كه مردي او ده، مجازات زني كه با علم به شوهردار بودن و يا در عده بودن خود را به تزويج مردي ديگري درآورد و يا ايندر اين ما
به عدم مواقعه با زن منوط شده است، زيرا اگر مردي با علم به معتده بودن و يا شوهرداشتن زن با وي ازدواج كند و را به تزويج خود درآورد، 

) و مجازات حد زنا بر زن و مرد عالم به حكم و موضوع جاري خواهد 526، 1419رد اين عمل حكم زنا را دارد (طباطبايى،مواقعه صورت گي
شود و زنا بازن قانون مجازات اسالمي است و اگر شرايط احصان را داشته باشند زناي محصنه محسوب مي 863ي شد و داخل در ماده

  ). 136ق، 1411ابدي است (حلي، ) و موجب حرمت120، 1تا، جداماد، بيقشوهردار نيز از موانع نكاح است(محق
اما حكم كلي  »علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذكر شده است«ي قانوني وارد است آن است كه ايرادي كه بر اين ماده

كيفري دانسته شده مشخص نيست كه . همچنين جهلي كه رافع مسئوليت وليت كيفري بيان نشده استئن بر مسآثير أجهل حكمي و ت
  رسد كه جهل قصوري رافع مسئوليت كيفري باشد نه جهل تقصيري.نظر ميجهل قصوري است يا جهل تقصيري؟ ولي به 

هاي همچنين مجازات مذكور در اين ماده مخير بر حبس يا جزاي نقدي است. مجازات حبس براي كسي كه عالمانه حريم حرمت
جاي حبس محكوم به پرداخت  بندد اما در مجازات نقدي كه ممكن است مجرم بهر بوده و راه را بر تكرار اين جرم ميشكند مؤثالهي را مي

اي را آن شود به دليل تغيير اقتصادي و ارزش پول، همان ايراد و اشكال ماده قبل بر آن وارد است لذا بهتر است قانونگذار معادل آن جريمه
 . جايگزين كند

  
  جه گيري:بحث ونتي
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 ايام زمان در ازدواج بيشتر بلكه. باشد نداشته آگاهي زن نبودن يا بودن شوهردار از ازدواج هنگام در كه شودمي پيدا كسي كمتر بندرت - 1
 توجه بدون كه شودمي هاييخانواده براي بسيار مشكالتي بروز و شدن متالشي باعث بدان، حكمي يا و موضوعي جهل بخاطر كه است عده
  .است گرفته صورت عده ايام در ازدواج حرمت شرعي حكم به
 ديگري و عالم يكي -3 وحكم موضوع به جاهل - 2 حكم و موضوع به عالم -1: دارد صورت سه روايات طبق بر عده ايام در زن با ازدواج - 2

  . حكم يا موضوع به جاهل
 عدم يا مواقعه از اعم حكم و موضوع به علم روي از كه صورتي گرديد معلوم اولويت قياس و اجماع سنت، كتاب، فقهي ادله براساس - 3

  .شودبريكديگرمي زوجين ابدي حرمت موجب باشد مواقعه و جهل روي از يا و شود انجام مواقعه
 و روحي مشكالت بروز باعث باشد قصوري جهل اگر خصوص به مواقعه، و جهل روي از نكاح وقوع فرض در زوجين ابدي حرمت صورت در- 4

 در مشكل اين حل براي كه راهكاري لذا. دارد منافات خانواده بنيان حفظ هدف با كه شودمي هاآن فرزندان يا و زوجين براي فراواني رواني
  :كه است اين كرد ارائه توانمي فقهي ضوابط چارچوب

 نداشته يا باشد داشته حكم و موضوع به علم چه شود انجام مباشرتاً ازدواج اگر شود؛مي انجام وكالتاً و مباشرتاً صورت دو به ازدواج -1- 3
 عّده ايام در را ازدواجي ناآگاهانه يا آگاهانه وكيل اگر شودمي انجام وكالتاً  هاازدواج اكثر اينكه به توجه با اما نيست بحثي آن درحرمت باشد

 زن كردندمي گمان چون دارند را شبهه به وطي احكام مواقعه فرض در و است نبوده زوجين قصد مورد كه است فاسدي عقد اين كند منعقد
  .كنند ازدواج توانندمي دوباره عدّه اتمام از بعد و است باطل عقد كه هرچند شوند،نمي ابدي حرام برهم لذا و هستند شوهر و
  .است باطل عقد لذا نبوده، زوجين قصد مورد وكيل سوي از فاسد عقد انجام للقصود، تابعه العقود فقهي قاعده طبق -2- 3
 عمل وكالتش محدوده از خارج چون شودمي منعزل وكالت از وكيل خود به خود وكيل، سوي از فاسد عقد وقوع صورت در برآن عالوه -3- 3

  .است كرده
 مواقعه و جهل روي از ازدواج كه است شايسته اولي طريق به شود،نمي ابدي حرمت موجب رجعي عده از غير به عده ايام در زنا وقتي -4- 3

  .نشود ابدي حرمت موجب جرم معنوي عنصر فقدان بخاطر نيز
 مواقعه و علم روي از اگر شوهردار زن با ازدواج  كه تفاوت اين با است عده ايام در زن با ازدواج احكام همانند شوهردار زن با ازدواج احكام. 5

  . شودمي حدود در داخل و است زنا نكاح بطالن و زوجين ابدي حرمت بر عالوه باشد گرفته صورت
 خواهد خانواده كيفري حقوق از حمايت راستاي در مؤثر گامي آمد، وارد اسالمي مجازات قانون 870و 869 ماده دو بر كه نقدهايي اصالح.- 6
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