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اسقاط پذیري حقّ ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده


سعيد نظري توكلي / سميه نظري

چكیده
سرپرستي از كودكان بي سرپرست امري اخالقي و خدا پسندانه است كه
موجب مي شود اين كودكان ،كانون گرم خانواده را تجربه كنند اما از آنجا كه
كودكان بي سرپرست با والدين فرزند پذير رابطه طبيعي نداشته ،و تنها رابطه قانوني
دارند ،هيچ گونه محرميتي ميان آنان ايجاد نمي شود .از نظر احکام فقهي امکان
ازدواج سرپرست با كودكي كه سرپرستي او را قبول كرده است ،وجود دارد؛ هرچند
چنين كاري به واسطه ايجاد تغيير نگاه در افراد به سرپرستي كودكان بي سرپرست ،از
يک عمل خيرخواهانه به يک عمل سودجويانه و ايجاد آشفتگي در ذهنيّت خود
كودک و جامعه از تبديل رابطه پدري– فرزندي به رابطه همسري ،خالف اخالق
حسنه و نظم عمومي جامعه است .در اين تحقيق برآنيم تا با بررسي منابع فقهي ،امکان
استفاده از «اسقاط پذيري حقّ ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده» را به عنوان
راهکاري فقهي براي جلوگيري از انجام چنين ازدواجي مورد بررسي قرار دهيم.
هرچند دو ديدگاه درباره «اسقاط ناپذيري» و «اسقاط پذيري» حق ازدواج
سرپرست با فرزند خوانده ميان فقهاي مسلمان وجود دارد اما بررسي مستندات آن،
تأييد كننده ديدگاه دوم است؛ زيرا ازدواج همچون حضانت ،از يک جهت ،حکم
شرعي و از جهت ديگر ،حق است و به همين خاطر ،گرچه جواز ازدواج با فرزند
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خوانده به عنوان حکم شرعي قابل اسقاط از سوي سرپرست قانوني نيست اما حق
سرپرست قانوني براي ازدواج با فرزند خوانده ،توسط خود او دست كم براي مدت
زمان معين قابل اسقاط خواهد بود.
کلیدواژه :حق ،اسقاط حق ،ازدواج ،سرپرست قانوني ،فرزند خوانده

 -7مقدّمه
سرپرستي از كودكان بي سرپرست ،امري پسنديده بوده ،و در اخالق اسالمي به
شدت به آن توصيه شده است ،زيرا كودكان بدين ترتيب ،كانوني براي حمايت و رشد
پيدا مي كنند و مي تواند خانواده هايي را كه از نعمت فرزند داشتن برخوردار نيستند،
فرزند دار كرده ،و از مشکالت رواني ناشي از بي فرزندي بکاهد .اما از آنجا كه فرزند
خوانده ،فرزند طبيعي سرپرستان خود نبوده و هيچ رابطه سببي يا نسبي ميان آنان وجود
ندارد تا از نظر شرعي محرم يکديگر باشند ،با وجود مسکوت ماندن ازدواج سرپرست
با فرزند خوانده در قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب3121/35/53؛ در
تبصره ماده  53قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست»
مصوب  3135/3/13كه در  3135 /۷ /30به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده ،آمده است:
« ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ،بين سرپرست و فرزند خوانده ممنوع
است ،مگر اين كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان ،اين امر را به
مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد».
هرچند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ،از آن جهت كه ازدواج با محارم
نيست ،در نگاه اول و بر اساس مباني فقهي ،امري مشروع است؛ اما برخي بر اين باورند
كه چون با فرزندي كه سرپرستي اش به عهده گرفته مي شود به لحاظ عاطفي همانند
فرزند طبيعي رفتار مي شود ،رواج فرهنگ ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده،
فرد و جامعه را با نوعي تشويش عاطفي  -رواني روبرو مي كند ،زيرا جايگاه فرزندي و
پدر -مادري وضعيتّي سيّال و قابل تغيير نبوده ،شناخت كودک نسبت به خود و نقش
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كنش گران پيرامونش در اولين سال هاي زندگي ساخته و تثبيت مي شود و متزلزل
شدن ا ين وضعيّت تثبيت شده ،پيامد هاي نامطلوبي در ادامه زندگي فرد باقي خواهد
گذاشت .از اينرو ،هرچند بسياري از پيامد هاي منفي مطرح شده براي ازدواج سرپرست
با فرزند خوانده قابل نقد است ،اما در اين پژوهش بر آن هستيم تا به منظور پرهيز از
بهره وري جنسي احتمالي از فرزند خوانده ،راهکاري فقهي براي جلوگيري از انجام
چنين ازدواج هايي بيابيم .قابل ذكر است كه هرچند درباره فرزند خواندگي ،كتاب و
مقاالت فراواني تا كنون منتشر شده است ،اما بيشتر آنها بر طرح مباحث مربوط به فرزند
حقيقي بودن يا نبودن فرزند خوانده متمركز شده ،و تاكنون پژوهشي مستقلّ درباره
اسقاط پذيري حق ازدواج از سرپرست انجام نشده است.

 -3مفهوم شناسي واژگان
 -3-7فرزند خوانده :در زبان عربي ،به فرزند خوانده (پسر خوانده) «دعيّ»
مي گويند ،و جمع آن «ادعياء» به معناي فرزند خواندگان است

(دانشنامه حقوق خصوصي/3/

 .)313-312همچنين به «پسري برگزيدن» شخصي كه فرزند واقعي فرد نباشد« ،تبنّي» نيز
گفته مي شود .تبنّي در لغت ،مصدر باب تفعّل از ريشه «بنو» به معناي پسر خواندگان،
فرزند خواندگي و پسر گزيدن است (همان.)353/3/

«تبنّي» در جاهليّت امري رايج بوده ،و فرزند خوانده را همچون فرزند واقعي مي
پنداشتند .از اينرو ،همچنان كه پدر خوانده نمي توانست با همسر فرزند واقعي خود
ازدواج كند با همسر فرزند خوانده خود نيز نبايد ازدواج ميكرد

(تفسير نمونه333/3۷/و

 .) 153سنّت فرزند خواندگي با ظهور اسالم از ميان برداشته شد .قرآن كريم درآيه
چهارم سوره احزاب در باره آن مي فرمايد‹‹ :وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ
بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ›› :خداوند فرزند خوانده هاى شما را پسر
واقعى شما قرار نداده است .اين سخنى است كه شما به زبان مى آوريد و خداوند حقّ
مىگويد و اوست كه به راه (راست) هدايت مىكند.
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فرزند خواندگي در متون حقوقي چنين تعريف شده است« :پذيرفتن فرزند غير
به فرزندي را فرزند خواندن گويند و وصف ناشي از آن را فرزند خواندگي خوانند»
(وسيط در ترمينولوژي حقوق)211/؛ فرزند صلبي ،فردي است كه از نسل ديگري باشد و رابطه
خوني و طبيعي ،او و پدر و مادر را به هم پيوند بزند .اما گاهي ممکن است زن و
شوهري ،كودكي بيگانه را به فرزندي بپذيرند و قانونگذار ،به احترام اراده آنان و
حمايت از كودک ،او را در حکم فرزند خانواده بشمرد؛ درجه وابستگي فرزندي كه
بدينسان پذيرفته شده است با خانواده پذيرنده تابع قانون است؛ در نتيجه ،فرزند خوانده،
فرزند حکمي است و انتساب او به خانواده ،مجازي است ( حقوق مدني خانواده .)111 /

در قانون مدني ايران ،فرزند خواندگي وجود ندارد ،اما قانون حمايت از
كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست ،امکان پذيرفتن سرپرستي فرزند را
فراهم آورده است

( ر.ک  :حقوق مدني خانواده )111 /

 -3-3سرپرست قانوني :هرچند در متون حقوقي به «قيّم» سرپرست گفته مي
شود

(وسيط در ترمينولوژي حقوق

 ،)101/اما با توجه به مفاد «قانون حمايت از كودكان و

نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست» مصوب  ،3135/3/13كسي كه سرپرستي
كودک يا نوجوان بي سرپرست يا بد سرپرست را به عهده مي گيرد ،سرپرست قانوني
او خواهد بود .در واقع« ،سرپرستي» عنواني كنايي از امکان پذيرفتن فرزند در خانواده
است ( ر.ک :حقوق مدني خانواده )111 /

 -3-2حق و حكم« :حق» از واژه هايي است كه كاربرد فراوان دارد .در
متون لغوي اين معاني براي آن بيان شده است :ضدّ باطل

(محاضرات في فقه اإلمامية  -كتاب

البيع  ،)5۷ /موجود ،ثابت ،خداوند ،امر مقتضي و ضروري ،مال و دارايي

(فرهنگ مبين /

 ،)330كار قطعي شده (المنجد .)103 /3/

گستردگي دامنه حق سبب شده است تا بسياري از فقيهان ،حق را به اعتبار
موضوع آن ،تعريف كنند (دانشنامه حقوق خصوصي  ،)411/5/از آن جمله:
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برابري حق و سلطنت‹‹ :حق ،نوعي از سلطنت است كه يا متعلق به عين بوده،
مانند حق تحجير ،حق رهانه و حق طلبکاران بر تركه ميت؛ و يا متعلق به غير عين است،
مانند سلطنت موجود در حق خيار ،و يا سلطنت بر شخص است ،مانند حق قصاص و
حق حضانت» (يزدي /حاشية المکاسب 22 /3/؛ همچنين ر.ک :نهج الفقاهة )30 /

نابرابري حق و سلطنت« :حق به معناي سلطنت نبوده ،و سلطنت از آثار حق
است؛ همچنان كه آن سلطنت از آثار ملک نيز هست .بنابراين ،حق ،اعتباري خاصّ
است كه آثار خاص خود را دارد

( خراسانى /حاشية المکاسب 1/؛ همچنين ر.ک  :رسالة في تحقيق

الحق و الحکم 11 /؛ كتاب البيع .)11/3 /

لغت شناسان ،حکم را به معناي رأي ،امر ،حکومت ،فرمان و دستور
حقوق خصوصي ،)424 /5/

(دانشنامه

و قضاوت و داوري (فرهنگ مبين  )331 /دانسته اند .فقها نيز در

تعريف حکم ،تعابير مختلف اما نزديک به هم ارائه كرده اند .از جمله « :جعل رخصت
در انجام فعلي يا ترک آن ،يا حکم به ترتّب اثر بر فعل يا ترک فعلي»

(يزدي ،حاشية

المکاسب )22 /3 /؛ يا« :جعل تکليف كه متعلّق آن ،يا فعل انسان است از حيث منع يا اجازه،
يا ترتّب اثر بر فعل انسان» (بلغة الفقيه .)31 /3 /
با اين وجود ،برخي از فقها ،دوگانگي حق و حکم را نادرست دانسته ،و
معتقدند كه هيچ دليلي براي تقسيم مجعول شرعي يا عقاليي به حق و حکم وجود
نداشته ،و همه آنها حکم شرعي يا عقاليي هستندكه براي مصالح خاصّ اعتبار شده اند.
(مصباح الفقاهه .)25 /5/

اگر اسقاط پذيري ،نقل پذيري و انتقال پذيري را از جمله ويژگي هاي برخي از
حقوق بر خالف حکم شرعي بدانيم (ر.ک :بلغة الفقيه 33 /3 /؛يزدي /حاشية المکاسب22 /3 /؛ رسالة

في تحقيق الحق و الحکم )12 /؛ در اين صورت ،دور از ذهن نخواهد بودكه ضمن باور به
دوگانگي حق و حکم« ،حق» را پديده اي مركّب از قدرت آدمي و اختيار وي در
اعمال آن قدرت در رابطه انساني با شخص ديگر ،بدانيم (وسيط در ترمينولوژي حقوق )534/
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 -3-3اسقاط پذیري :در اصطالح حقوقي« ،اسقاط» عبارت است از ازاله
باالصاله اثر حقوقي ،هرچند مورد آن مجهول باشد (وسيط در ترمينولوژي حقوق  .)43/در فقه
نيز «از اعتبار انداختن حقي را مالي يا غير مالي» اسقاط مي گويند( .دانشنامه حقوق خصوصي

 .)5۷5 /3/منظور از «اسقاط حق» ،گذشت انسان از حقّى است كه بر عهده ديگرى دارد،
يا فارغ كردن ذمّة فرد ياد شده (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم.)143/3/

 -2تبیین فقهي ازدواج با فرزندخوانده
بررسي متون فقهي نشان مي دهد كه دو ديدگاه درباره اسقاط پذيري حق
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود دارد:
 -2-7اسقاط ناپذیري ازدواج
فقهاييكه معتقد به عدم جواز اسقاط حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
هستند ،دو ادعا دارند:
یك :حكم بودن ازدواج :بر اين اساس ،يک استدالل فقهي به اين شکل به
وجود مي آيد :الف) ازدواج ،حکم شرعي است ،ب) هيچ حکم شرعي قابل اسقاط
نيست؛ ج) پس ازدواج سرپرست با فرزند خوانده قابل اسقاط نيست.
ازدواج ،حکم شرعي است ،زيرا ازدواج كردن عملي است داراي يکي از
احکام تکليفي پنجگانه :وجوب ،استحباب ،حرمت ،كراهت يا اباحه (ر.ک :القواعد و الفوائد
140 /3 /؛ جامع عباسى و تکميل آن 30۷/؛ الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي 3۷/ 1 /؛ اإلقناع في حل

ألفاظ أبي شجاع 100/5/؛ الخالف)512 /1 /؛ ازدواج كردن عملي است كه انجام آن نيازمند دليل
شرعي است

(ر.ک  :جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم 33 /53 /؛ غنية النزوع 120 /؛ إيصال الطالب إلى

المکاسب )513 /2/؛ ازدواج كردن از قواعد آمره است (حقوق مدني (اشخاص و محجورين ))11 /؛
بناب ر اين ،اگر ازدواج كردن حکم شرعي باشد و عدم اسقاط پذيري از ويژگي هاي
حکم

شرعي( ر.ک  :الفقه ،القواعد الفقهية505 /؛ رسالة في تحقيق الحق و الحکم  12 /؛ شهيدي ‹‹ ،رابطه
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انسان با حقوق كلي مدني و حق اجراي حقوق›› )311/در اين صورت ،ازدواج سرپرست با فرزند
خوانده ،حکمي شرعي و غير قابل اسقاط خواهد بود.
نقد و بررسي :به هنگام شکّ در اين كه يک مجعول شرعي ،حق است يا
حکم ،بايد بر اساس قرائن يا نصوصى كه در موارد خاص وارد شده ،به داوري
بپردازيم؛ در غير اين صورت ،آن را حکم دانسته ،آثار حکم را بر آن بار مي كنيم
(كتاب النکاح . )311 /3 /به عبارت ديگر ،در شکّ اين كه چيزي حق است يا حکم ،اصل،
حکم بودن آن است (بلغة الفقيه )33 /3/؛ اما حق ازدواج ،جزو مصاديقي مانند حق ابوّت،
حق واليت براي حاكم و حق بهره وري جنسي از همسر نيست كه قطعاً حکم شرعي
باشد (يزدي /حاشية المکاسب )23 /3/؛ بلکه اين مجعول شرعي ،همچون حضانت ،از يک
منظر ،حکم (تکليف ) و از منظر ديگر ،حق است (امامي /حقوق مدنى .)335 /2/

همدوشى حق و تکليف يک اصل است

(ر.ک  :مجله فقه اهل بيت عليهم السالم

 ، )331/25/زيرا هيچ فعلي نيست مگر اين كه حکمي در شرع داشته باشد؛ همچنان كه از
برخي از احکام نيز ،حق قابل انتزاع است .براي مثال ،از وجوب اطاعت و حرمت
مخالفت با پدر ،حق ابوّت؛ از جواز تصرف در زمين ،حق تحجير؛ از عدم جواز
مزاحمت شخصي براي شخص ديگر ،حق سبقت؛ از وجوب تمکين زوجه از زوج،
حق زوج و از وجوب نفقه زوجه بر زوج ،حق زوجه انتزاع مي شود

(رسائل في الفقه و

االصول )122/؛ از اينرو ،هرچند ازدواج حکم شرعي است ،اما اين مسأله مانع از حق
بودن آن نيست .شاهد بر اين مدعا آن است كه ازدواج در برخي از متون فقهي،
همزمان به عنوان حکم شرعي و حق مطرح شده است (المبسوط في فقه اإلمامية 531 /1/؛ شرائع
اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام 50 /1/؛ األنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع123/30 /؛ التوضيح النافع في
شرح ترددات صاحب الشرائع521 /؛ رد المختار على الدر المختار .)1۷4 /1 /

بر اين اساس ،ازدواج از آن منظر كه حق است ،مي تواند قابل اسقاط باشد؛
هرچند اصل ازدواج ،حکمي شرعي ،يعني مستحبّ يا واجب است؛ زيرا ازدواج كردن
با يک فرد خاصّ مستحبّ يا واجب نيست؛ پس فرد ميتواند حق خود را از ازدواج با
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يک فرد خاصّ يا در زماني خاصّ ساقط كند ،چرا كه «لکلّ ذى حقّ اسقاط حقّه»
(مصباح الفقاهة 313 /3/؛ طاهري  /حقوق مدنى .)14 /3/

دو :ازدواج حقي غیر قابل اسقاط :برخي از فقها ازدواج را حکم ندانسته،
و به حق بودن آن باور دارند ،اما حقي غير قابل اسقاط؛ در نتيجه ،اسقاط حق ازدواج
سرپرست با فرزند خوانده نا مشروع خواهد بود .استداللي كه بر اين اساس شکل مي
گيرد چنين است :الف) ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ،حق است ،ب) حق ،غير
قابل اسقاط است ،ج) ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ،غير قابل اسقاط است.
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ،حقي غير قابل اسقاط است ،زيرا اين اسقاط
حق ،موجب تحريم حالل مي شود؛ يعني ازدواجي كه انجام آن حالل است ،با اسقاط
حق ازدواج ،انجام آن حرام ميشود (ر.ک  :استفتاءات (بهجت )5353 /1 /؛ وسيلة النجاة  )535 /1/و
تحريم حالل نيز آنگون ه كه در روايت عبدهلل بن سنان آمده ،امري نا مشروع است
(الکافي 113 /۷/؛ تهذيب األحکام .)542 /4/

با توجه به همين مطلب است كه ماده  323قانون مدني مقرر مي دارد« :هيچ
كس نمي تواند به طور كلي ،حق تمتّع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را
از خود سلب كند»؛ چرا كه منظور از «سلب حق تمتّع» آن است كه هيچ فردي نمي
تواند قابليّت دارا شدن حق را از خود سلب كند (حقوق مدني (اشخاص و محجورين) ،)11 /به
گونه اي كه بعداً نتواند آن حق را به دست آورد ،خواه سلب همه حق باشد ،مانند سلب
همه حقوق مدنى از خود؛ و خواه سلب قسمتى از آن ،همچون حق زوجيّت يا حق
تملّک و مانند آن (امامي /حقوق مدنى .)32۷ /1/بر اين اساس ،كسى نمي تواند حق ازدواج را
به طور مطلق يا با زني معيّن از خود سلب كرده تا در نتيجه ،ازدواج با آن زن باطل باشد
(همان)513/5/؛ «هيچ قراردادي نميتواند آزادي انتخاب همسر را از شخص سلب كند»
(قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،)2۷0/اين سلب آزادي چه به موجب قرارداد و چه با عمل
حقوقي يک جانبه انجام شود ،باطل و فاقد ارزش حقوقي است
محجورين).)13 /

(حقوق مدني (اشخاص و
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نقد و بررسي :منظور از حرام شدن حالل يا حالل شدن حرام ،آنگونه كه در
برخي از روايات آمده است ،تغيير حکم شريعت است .تغيير حکم شريعت در مورد
محرّمات ،عبارت است از حالل دانستن و انجام دادن آنها؛ اما تغيير حکم شريعت در
مورد حالل ها ،به ترک آنها نبوده ،بلکه به از بين بردن آزادي انتخاب افراد در انتخاب
آنهاست .از اينرو ،نه تنها تعهّد به ترک عمل ،منافاتي با آزادي در انتخاب ندارد ،بلکه
الزام آور ندانستن اين تعهّد ،نفي آزادي در انتخاب است ،زيرا كه الزمه عرفي اختيار،
اختيار در تعهّد به ترک يا تعهّد به فعل است

(محب الرحمان« ،تعهّد به عدم ازدواج مجدد در

روايات و فقه اماميه» .)40/از اينرو شخص مي تواند تعهّد كند كه با شخص معيّن نکاح نکند؛
اين تعهّد در صورتي كه مورد آن داراي نفع عقالني مشروع براي متعهدٌ له باشد از
مصاديق تعهّد بر ترک فعل به شمار مي رود

(شهيدي« ،رابطه انسان با حقوق كلّي مدني و حق

اجراي حقوق».)311/

روشن به نظر مي رسد كه ماده  323قانون مدني نيز شامل سلب حق ازدواج با
فرزند خوانده نمي شود ،زيرا سلب حق ازدواج با فرزند خوانده ،سلب حق تمتّع به طور
كلّي نيست؛ همچنين موجب سلب قسمتي از حق تمتّع نيز نخواهد بود ،زيرا مراد قانون
از «قسمتي از حقوق» ،سلب يک نوع از آن حق است ،مانند حق تملّک ،حق ازدواج يا
طالق و مانند آن ،نه سلب بهره مندي از يک حق در پاره اي از موارد؛ به عنوان مثال،
كسى نمي تواند حق ازدواج را از خود سلب كند ،بدين معنى كه حق ازدواج با «هيچ
زنى» را نداشته باشد (امامي /حقوق مدنى 324-32۷ /1/؛ طاهري /حقوق مدنى .)1۷ /3/

بدين ترتيب ،سلب حق ازدواج ،دست كم اگر نسبت به فرد معيّن يا در زمان
محدود باشد ،صحيح خواهد بود .محقق نائيني اين مطلب را چنين توضيح مي دهد« :و
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بالجمله يمکن الفرق بين االلتزام على ترک مباح نوعا أو بعض مصاديقه و كذلک بين
تركه دائماً أو في برهه من الزّمان و يکون ذلک توفيقا بين األدلّة»(3منيه الطالب.)302 /5/

 -2-3اسقاط پذیري حق ازدواج
فقهايي كه حق ازدواج با فرزند خوانده را قابل اسقاط مي دانند ،چنين استدالل
مي كنند :ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حق است ،و هر حقي قابل اسقاط است؛ در
نتيجه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حق قابل اسقاط است.
یك ،حق بودن ازدواج  :با توجه به تعريف حق ،يعني سلطنت بر انجام يا
ترک يک عمل ،مي توان ازدواج را حق دانست ،يعني سلطنت انسان بر برقراري
زناشويي با ديگري .در برخي از متون فقهي نيز به حق بودن ازدواج اشاره شده است
(غايه المرام511 /1/؛ تذكرة الفقهاء 243/؛ مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم 505 /3/؛ جواهر الکالم في

شرح شرائع اإلسالم500 /51/؛ البناية شرح الهداية  13/ 2 /و  112؛ امامي /حقوق مدنى .)513 /5/
دو ،قابل اسقاط بودن حق ازدواج  :اگر بپذيريم كه ازدواج حق است،
در اين صورت ،بايد قابل اسقاط هم باشد ،زيرا آنگونه كه در تفاوت حق و حکم گفته
شد ،از ويژگيهاي حق ،اسقاط پذيري مي باشد (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم/

143 /3؛ كتاب النکاح311 /3 /؛ منية الطالب في حاشية المکاسب  .)15 /5 /فقهاي اماميه از آن با عنوان
قاعده «:لکلّ ذى حقّ اسقاط حقّه» ياد كرده اند

(طاهري /حقوق مدنى 14 /3/؛ مصباح الفقاهه /3/

 .)313از اينرو ،آن دسته از حقوقي كه قابل اسقاط نيستند ،مثل حق ابوّت (پدر) ،واليت
حاكم و حق بهره وري جنسي شوهر از زن ،حق به مفهوم اصطالحي نبوده ،و حکم
شرعي هستند

(منية الطالب في حاشية المکاسب/

اسقاط ،آنگونه كه برخي از فقيهان
)30۷

)325 /5؛ تقسيم حق به غير قابل اسقاط و قابل

(ر.ک :بلغة الفقيه 33 /3/؛ فقه العقود 311 /3/؛ فوائداالصول /3/

مدّعي آن هستند درست به نظر نمي رسد و بر فرض كه بپذيريم حق ،به قابل

 -3بر اساس جمع ميان داليل مختلف ،مي توان بين تعهّد به انجام ندادن يک گونه عمل مباح يا انجام ندادن
برخي از م صاديق آن عمل مباح تفاوت گذاشت؛ همچنان كه مي توان بين انجام ندادن يک عمل مباح براي
هميشه يا انجام ندادن آن در زماني خاصّ تفاوت گذاشت.
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اسقاط و غير قابل اسقاط تقسيم مي شود ،دست كم مي توان ادعا كرد كه اصل در
حق ،اسقاط پذيري است ،مگر اين كه دليلي بر اسقاط ناپذيري آن وجود داشته باشد
(مهذّب األحکام .)502 /33/

بر اين اساس ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ،حقي قابل اسقاط است ،به
ويژه كه سلب اين حق ،سلبي جزئي است؛ يعني بر خالف منع دائم از ازدواج با همه
افراد براي هميشه ،سلب حق ازدواج با يک فرد خاصّ است (تعليقه شريفه على بحث الخيارات

و الشروط511 /؛ منية الطالب في حاشية المکاسب  .)302 /5/همچنان كه مفهوم مخالف ماده 323
قانون مدني نيز بر اين مطلب داللت دارد كه سلب يکي از حقوق -مانند حق ازدواج -
به صورت جزئي يعني ،موقّت يا مشروط ،امکان پذير است (روشن« ،ضمانت اجرا و اثر قرارداد

در جلو گيري از ازدواج مجدد» . )510/شايد بتوان با استفاده از يک اصل كلّي ،حق بودن
ازدواج را چنين تبيين كرد« :هرگاه براي رعايت مصلحت يک فرد ،امر حق به خود او
سپرده شده است ،مانند حق تحجير و حق خيار ،اين حق در نظر عقال قابل اسقاط است
و هرگاه براي رعايت مصلحت يک فرد ،امر حق به فرد ديگري سپرده شده است ،اين
حق در نظر عقال قابل اسقاط نيست؛ مانند حق واليت كه به جهت مصلحت مولّي عليه
جعل شده است ،نه مصلحت خود وليّ؛ همچنين وصايت كه به جهت حفظ مصلحت
متوفّي است ،نه حفظ مصلحت خود وصيّ» (فقه العقود .)314-311 /3/بدين ترتيب ،ازدواج
سرپرست با فرزند خوانده ،حقي قابل اسقاط است ،چرا كه ازدواج كردن با ديگري،
حقي است براي مصلحت خود فرد ازدواج كننده ،كه مي تواند اين حق را از خود
سلب كند.

نتیجه گیري
از مجموع مباحث مطرح شده ،نتايج ذيل حاصل مي شود:
 -3درباره اسقاط پذيري و اسقاط ناپذيري حق ازدواج سرپرست با فرزند
خوانده دو ديدگاه وجود دارد.
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 -5فقهايي كه معتقد به عدم جواز اسقاط حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
هستند يا ازدواج را حکم مي دانند يا حقي غير قابل اسقاط .
 -1ازدواج ،همچون حضانت ،از يک منظر حکم ،و از منظري ديگر حق است.
ازدواج با يک فرد معيّن از آن جهت كه حقي براي مکلّف است ،قابل اسقاط بوده ،و
مکلّف مي تواند از اين حق خود استفاده نکند؛ هرچند حکم شرعي استحباب ازدواج
يا وجوب آن ،از آن جهت كه امر وضع و رفع احکام شرعي در اختيار شارع است،
قابل اسقاط از سوي مکلّف نخواهد بود.
 -1اسقاط حق ازدواج ،از جمله مصاديق تحريم حالل نيست.
 -2سلب حق ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده ،نسبت به اين فرد معيّن و
در زماني محدود ،صحيح خواهد بود.
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 جمعى از پژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج ،3قم ،مؤسسهدائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم السالم3153 ،ق.
 جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم ،ج ،25قم ،مؤسسه دائره المعارف فقهاسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم السالم ،بي تا.
 حائرى ،سيّد كاظم ،فقه العقود ،ج ،3قم ،مجمع انديشه اسالمى3151 ،ق. حکيم ،سيّد محسن ،نهج الفقاهه ،قم ،انتشارات  55بهمن ،بي تا. حلّى ،حسن بن يوسف(عالمه)،تذکره الفقهاء ،قم ،مؤسسه آل البيت عليهم السالم3144 ،ق. حلّى ،جعفر بن حسن(محقق) ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،1قم ،مؤسسهاسماعيليان3104 ،ق.
 خراسانى ،محمدكاظم ،حاشیه المكاسب ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،3103ق.
 خمينى ،سيّد روح اهلل،کتاب البیع ،ج ،3تهران  ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره) ،بي تا. خن ،مصطفى و ديگران ،الفقه المنهجيّ على مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،1دمشق ،دار القلم،3131ق.
 خوئى ،سيّد ابو القاسم ،مصباح الفقاهه ،ج ،3بي جا ،بي تا. روشن ،محمد و ديگران ،ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلو گیري از ازدواج مجدد،فصلنامه خانواده پژوهي ،شماره  ،14تابستان  ،3131سال دهم ،صص.521-512
 شهيدي ،مهدي ،رابطه انسان با حقوق کلّي مدني و حق اجراي حقوق ،مجله تحقيقاتحقوقي ،شماره  ، 4پاييز و زمستان  ، 3133صص .320- 313
 سبزوارى ،سيّد عبداألعلى ،مهذّب األحكام ،ج ،33قم ،مؤسسه المنار3131 ،ق. شربيني ،محمد ،اإلقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ،ج ،5بيروت ،دار الفکر ،بي تا. -شيرازى ،سيّد محمد ،الفقه ،القواعد الفقهیه ،ج ،2بيروت ،مؤسسه امام رضا عليه السالم3131 ،ق.
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 _______ ،إیصال الطالب إلى المكاسب ،ج  ، 2تهران ،منشورات اعلمى ،بي تا. صفايي ،سيّد حسين؛ قاسمزاده ،سيّد مرتضي ،حقوق مدني(اشخاص و محجورین) ،تهران،انتشارات سمت.3133 ،
 صيمرى ،مفلح بن حسن ،غایه المرام في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،1بيروت ،دار الهادي،3150ق.
 طاهرى ،حبيب اهلل ،حقوق مدنى ،ج ،3قم ،دفتر انتشارات اسالمى3134 ،ق. طوسى ،محمد بن حسن(شيخ الطائفه) ،الخالف ،ج ،4قم ،دفتر انتشارات اسالمى310۷ ،ق. _________ ،المبسوط في فقه اإلمامیه ،ج ،1تهران ،المکتبه المرتضويه إلحياء اآلثارالجعفريّه.314۷ ،
 __________ ،تهذیب األحكام ،ج ،1تهران ،دار الکتب اإلسالميه310۷ ،ق. عاملى ،محمد بن حسين ،جامع عباسى و تكمیل آن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى3153 ،ق. عاملى ،زين الدّين بن على(شهيد ثاني) ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،3قم،مؤسسه المعارف اإلسالميه3131 ،ق.
 عاملى ،محمد بن مکى(شهيد اول) ،القواعد و الفوائد ،ج ،3قم ،كتابفروشى مفيد ،بي تا. فاضل لنکراني ،محمدجواد ،رسائل في الفقه و االصول ،قم ،تحقيق و نشر مركز فقه االئمهاالطهار3154 ،ق.
 فرطوسى حويزى ،حسين ،التوضیح النافع في شرح تردّدات صاحب الشرائع ،قم ،مؤسسهالنشر االسالمي3133 ،ق.
 كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني خانواده ،تهران ،نشر ميزان.3130، ______ ،قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ،تهران ،نشر ميزان.3142 ، كاشانى ،رضا ،تعلیقه شریفه على بحث الخیارات و الشروط ،قم ،مکتبه آيه اهلل المدنيالکاشاني3103 ،ق.
 -كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج ،۷قم  ،دار الحديث3153 ،ق.

 محب الرحمان و ديگران ،تعهّد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه ،مطالعاتاسالمي ( فقه و اصول) ،شماره  ،32زمستان  ،3135سال چهل و پنجم ،صص.43-32
 مکارم شيرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،3۷تهران ،دار الکتب اإلسالميه.31۷1 ، ،_______ -کتاب النكاح ،ج ،3قم ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السالم3151 ،ق.
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 ميالنى ،سيّد محمدهادى ،محاضرات في فقه اإلمامیه  -کتاب البیع ،مشهد ،مؤسسه چاپ و نشردانشگاه فردوسى3132 ،ق.
 نائيني ،محمد حسن ،فوائداالصول ،ج ،3تهران ،مؤسسه النصر ،بي تا. _______ ،منیه الطالب في حاشیه المكاسب ،ج ،5تهران ،المکتبه المحمديّه31۷1 ،ق. نجفى ،محمدحسن(صاحب جواهر) ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج51و ،53بيروت،دار إحياء التراث العربي3101 ،ق.
 -يزدى ،سيّد محمدكاظم ،حاشیه المكاسب ،ج ،3قم ،مؤسسه اسماعيليان3153 ،ق.
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