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Abstract  

According to the Civil Law, marriage is a legal 
contract in which different rights and duties are 
given to the couple. The Supreme Judicial Council 
has placed twelve conditions in the marriage 
contract. One of the serious problems with the set of 
conditions included in the marriage contract is that 
although the marriage registrar is obliged to explain 
the conditions contained in the marriage document 
to the couple case by case, but since this is done 
during the marriage contract, according to the time 
situation It is possible for the parties to carefully 
reflect on the provisions of the obligations, and 
most people are not aware of such conditions until 
the time of the marriage ceremony, as a result, at the 
time of the marriage, they approve and sign it 
without knowing what effects and duties these 
conditions will bring to them. After some time 
passed from their marriage and they became aware 
of the effects of the conditions, it is possible for 
them to regret. Therefore, in order to establish a 
general balance between the rights and duties of the 
spouses, it is appropriate to explain to girls and 
women the possibility of using the conditions 
during the marriage contract, which means that the 
spouses can discuss a series of issues agreed upon 
between them, which the law in their case is silent 
or the opinion of the law is not to their liking, but 
according to the law itself, it is possible to register 
the contrary agreement in the marriage process as a 
condition of the contract. It is obvious that couples 
can only agree and compromise against the 
supplementary laws and cannot compromise 
against the rules of the matter, which are actually 
the rules related to public order and good morals. In 
this regard, the above legal issues and executive and 
judicial problems show a kind of divergence and 
confusion of the procedure regarding the setting, 
verification and implementation of the conditions in 
the divorce attorney contract, which in turn can 
disrupt the functioning of these conditions, which in 
this research will be examined. 
Keywords: Terms of Marriage, Marriage, Spouses, 
Marriage Certificate, Attorney in Divorce. 

  چکیده

 آن در هک است یقانون عقد یک ازدواج، یمدن قانون اساس بر

 عالی يشود. شورا می داده به زوجین یمتفاوت فیالکت و قوقح

است. یکی  داده قرار شرط دوازده ازدواج عقد ضمن در قضایی
از اشکاالت جدي به مجموعه شروط ضمن عقد نکاح آن است 
که هرچند سردفتر ازدواج موظف است که شرایط مندرج در سند 

یکن از آن جا که ل، نکاح را مورد به مورد به زوجین تفهیم نماید
پذیرد با توجه به موقعیت  این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می

زمانی امکان تأمل دقیق نسبت به مفاد تعهدات از طرفین گرفته 
 عقد خطبه هنگام تا چنین شروطی به نسبت افراد شود و اکثر می

 این بدانند این که بدون عقد هنگام در نتیجه در، ندارند آگاهی

 تأیید را آن، آورد می بار به آنان يبرا تکالیفی و آثار چه شروط

 و گذشت از ازدواج شان که مدتی بعد . لذاکنند می امضاء و
بنابراین  شوند. پشیمان دارد امکان، گردیدند شروط آثار به آگاه
 برقرار زوجین تکالیف و حقوق بین اجمالی تعادلی این که يبرا

 از استفاده امکان، نکاح عقد انعقاد تا هنگام است شایسته، شود

 معنی که این به شود تفهیم زنان و دختران به عقد ضمن شروط

 که را خود بین توافق مورد مسائل يسر یک توانند می زوجین

ها  آن پسند مورد قانون یا نظر بوده ساکتها  آن مورد در قانون
 ممکن هم آن برخالف توافق، قانون خود مطابق لیکن، نیست

 نمایند. ثبت عقد ضمن شروط عنوان به روند ازدواج در، است

 توافق قوانین تکمیلی برخالف توانند می تنها، زوجین است بدیهی

 واقع در که يامر قواعد برخالف توانند نمی و نمایند تراضی و

کنند.  تراضی، است حسنه اخالق و نظم عمومی به مربوط قواعد
، فوق قضایی و یاجرای مشکالت و حقوقی مسائل این راستا در

 و احراز و خصوص تنظیم در را رویه تشتت و واگرایی نوعی
 این که دهد می نشان طالق در وکالت عقد ضمن شروط اجراي

  کند. مختل را شروط این تواند کارکرد می خود نوبه به امر

، سند ازدواج، زوجین، نکاح، شروط ضمن عقد: واژگان کلیدي
  وکالت در طالق.
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  :ارجاع

تمـدن  ، ازدواج یشـروط ضـمن عقـد نکـاح منـدرج در سـند رسـم        یحقوق- یفقه ینقد و بررس)، 1401؛ (فریبا، ی علیحاج؛ فائزه، صفت يدر
 .13شماره ، حقوقی
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 مقدمه

 ایران حقوقی نظام در خانواده حقوق مهم مسائل ازها  آن آثار و اعتبار و نکاح عقد ضمن شروط

 فقه اساس بر است. داشته وجودها  آن با رابطه در نیز مشکالتی و ها چالش همواره که شوند می محسوب

 جادیا شود. با یم داده نیزوج به یمتفاوت فیالکت و حقوق آن در هک است يقرارداد ازدواج، یاسالم

 و فیالکت مقابل در و داده دست از را خود يمعنو و یمدن حقوق یبرخ نیطرف از یکهر، تیزوج علقه

، عقد ضمن شروط از استفاده با توانند یم مرد و زن از دامکهر رند. البتهیگ یم عهده به را ییها تیمسئول

این  ).144، 1399، آزیز و محمودي( ندینما جادیا مقابل طرف ای خود فیالکت و حقوق در یراتییتغ

یکی از ابزارهایی است که اگر با شناخت کافی و در موارد الزم از طرف متعاقدین یعنی زوج و ، شروط

اما پر اهمیت اجتماعی بسیار مؤثر باشد. ، تواند در استحکام این نهاد کوچک می، زوجه به کار گرفته شود

ه توافق طرفین برسند الزم شده و در صورت اختالف میان زن و ب که درصورتیبه بیان دیگر این شروط 

 تخلف زوج اگر که شرط آمده . در سند ازدواج دوازدهکنند میشوهر حقوق و تکالیف هر یک را معین 

 يمعنو و یمدن حقوق از یبرخ زن، این سند يامضا با شود. می داده زوجه به طالق در وکالت حق، کند

 از ییجدا و فرزندان بر تیوال، نکمس و یزندگ محل انتخاب، شغل نداشت، سفر حق همچون خود

  .آورد یم دست به را نفقه و هیمهر همچون يماد حقوق و دهد یم دست از را) طالق( همسر

 مشتمل اجماالً، طالق اعمال جهت زوجه به بالعزل وکالت اعطاي گانه وازدهموارد د، مطابق سند نکاح

 به زوج ابتالي، زوج سوءمعاشرت یا سوءرفتار، ماه شش مدت به شوهر طرف از نفقه پرداخت عدم بر است
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 مصالح با منافی که شغلی به زوج اشتغال تداوم، نکاح فسخ موارد غیر در جنون و العالج صعب امراض

 به محکومیت، ماه ششاز  بیش غیبت و عذرموجه بدون خانوادگی زندگی ترك، باشد زوجه خانوادگی

 خانوادگی حیثیت با مغایر که جرایمی در مجازات اجراي و قطعی محکومیت، یشترب یا سال پنج حبس

 اختیار، زوج جسمی نقص واسطه به سال پنج گذشت از بعد فرزندآوري عدم، زوج اعتیاد، باشد زوجه

 موارد این تحقق با که همسران بین عدالت رعایت عدم یا اول همسر رضایت بدون دیگري همسر کردن

 تیمکحا بر ابتدا هک شود یم شنهادیپ گانه دوازده يبندها مورد در. شود می محقق طالق در زوجه وکالت

 آن، نشد ارسازک وهیش نیا چنانچه. شوند دعوت گذشت و ثاریا، صبر به نیطرف و شود تأکید یاخالق اصول

  ).138، 1387، ها فهرستی و چاوشی( ندک استفاده شیخو طالق حق از زن گاه

. در نتیجه کنند میضی از سردفتران ازدواج در تفهیم زوجین و وظایف خود کوتاهی از آن جا که بع

سند ازدواج و شروط مندرج  يآگاهی زوجین از شروط ضمن عقد بسیار کم است. بیشتر زوجین از محتوا

 يبرا يصحیح و نظارت جدریزي  برنامه، شود اوالً مسئوالن در آن اطالع کافی ندارند. از این رو پیشنهاد می

طرفین ملزم به ، آموزشی طراحی کنند تا پیش از انجام عقد يثانیاً کالس یا شیوها؛ امر ازدواج در نظر بگیرند

1119 ماده اطالق وفق، فوق موارد بر عالوه ).108، 1391، رایگان( و تفاهم این شروط شوند يیادگیر
1
 

 نفع به طالق در وکالت یا طالق قح خصوص در دیگر شروطی بر توانند می کماکان طرفین، مدنی قانون

سند  در مندرج موارد بر افزون شروطی موجب به طالق در وکالت احراز واقع در. یعنی نمایند توافق زوجه

  .باشد غیر به توکیل حق با طالق در مطلق وکالت شرط درج نحو به این که یا و گیرد صورت نکاح

 ازدواج اگر هستند زن چونصرفاً  هک رندیبپذ توانند یمن زنان از ياریبس، رانیا جامعه امروز طیشرا در

 و یحقوق يبرتر نیا از مردان، موارد یبرخ در هکن یا ضمن دهند. یم دست از را خود حقوق نیا نندک

همچنین از جمله  دهند. یم قرار یرانسانیغ و ناعادالنه یطیشرا در را زنان و ردهک سوءاستفاده خود یقانون
توان به شرط تحصیل  می، توانند با موافقت یکدیگر در عقد نکاح ذکر کنند ین میشروط دیگري که طرف

شرط ، شرط حضانت فرزند بعد از طالق، شرط تقسیم دارایی زوج بعد از طالق، شرط اشتغال زوجه، زوجه

، بنابراین در این پژوهش وکالت در صدور مجوز خروج از کشور و وکالت مطلق زوجه در طالق اشاره کرد.
                                                     

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یـا عقـد الزم دیگـر     : طرفین عقد ازدواج می1119ماده  -1

د یا بر علیه حیات زن سوءقصد بنماید مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نمای

ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط  کند یا سوءرفتاري نمایدکه زندگانی آن

 در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
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  دهیم. روط عقدنامه در دفترچه نکاح از منظر فقهی و حقوقی را مورد نقد و بررسی قرار میش

  عقد ازدواج ضمن شروط مفهوم -1

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر ، شروط ضمن عقد ازدواج یا به اختصار شروط ضمن عقد

توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضاي دو  می شود. این شروط را میها  آن وارد مفاد قرارداد ازدواج

اما در حال حاضر سندهاي ازدواج داراي شروط از پیش ؛ اند طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده

  شوند. طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می توسطاست و همچنین  چاپ شده 

 دهد یم اجازه افراد به اراده يآزاد: معتقدند نکاح عقد ضمن ا شرطبرخی از حقوقدانان در رابطه ب

باشد خواه، ندیبنما يتعهد هر بتوانند که  يرد. آزادیگ قرار يگرید ضمن عقد شرط به صورت ای مستقال ً

 را يشتریب تیه محدودیاحوال شخص در یول، شده تیمحدود دچار کمتر یمال حقوق و اموال در اراده

 است منوط جامعه بقاء و اتیح و ندارد یعیمستقل طب وجود، افراد مجموع از ریغ امعهج رایز، داراست

، باشدها  آن اراده يآزاد دستخوش نتواند و ردیگ قرار ینظم خاص تابع، آن افراد هیشخص احوال که

 یخاص یحقوق تیوضع گرید عقود نیب نکاح که است جهت نیبد مربوط به خانواده. امور در مخصوصاً

به  را نکاح توانند ینم نیزوج لذا، است شده داده يبرتر يجنبه فرد بر او یاجتماع جنبه و نموده دایپ را

  ).364، 4ج، 1380، امامی( ندینما اقاله خود اراده

 توان یم را نکاح ضمن شروط، حقوق و فقه حوزه در اننظر صاحب از یبرخ اظهارات از حال به هر

 است نکاح عقد یعرف ای یقانون احکام از یکیها  آن موضوع که یشروط: کرد میتقس یاصل گروه دو به

 میمستق به طور که یشروط دهند. رییتغ را احکام آن طیشرا حدود خواهند یم لهیوس نیبد نیطرف و

 ضمن شرط هرچنداند.  عقد آورده توابع زمره در را آن یلیدال به شوهر و زن و ستین نکاح به مربوط

 از است ولی نشده فیتعر یفقه کتب در ضمن عقد شرط مطلق از يجدا لمستق صورت به نکاح عقد

 احکام از جمله، الزم يعقود به مربوط يامور یتمام طبعاَ، الزم است عقود از یکی نکاح عقد که آن جا

 نکاح چون و ورزند یم تأکید بر آن، فقه بزرگان از یبرخ بود. چنانچه خواهد را دارا عقد ضمن شرائط و

 ضمن عقد شرایط لذا، است يجار آن درباره عقد ضمن شرایط به راجع احکام و است قوداز ع یکی

 ).326، 1379، محقق داماد( باشد یم مقرر آن یکل احکام در که است یاتیخصوص همان واجد زین نکاح

  است. صادق زین عقد نکاح شرط ضمن مورد در، شده ضمن عقد شرط يبرا که یفیتعر نیبنابرا
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  وط ضمن عقد در دفترچه نکاحشراقسام  -2

 در تعادل جادیا، ییزناشو روابط شدن بهتر هرچه منظور به را یشروط، رانیا یرسمهاي   عقدنامه در

 يامور اداره در نیطرف نمودن میسه، اراتیاخت از یاحتمال سوءاستفاده از يریجلوگ، مرد و زن حقوق

 قیدق مطالعه با، عقد نیطرف آن اساس بره ک است نموده وضع را یطیشرا، امور سایر و مشترك یزندگ

 وضع که رسد یم نظر به .کنند می اقدام يمساونسبتاً  طیشرا در و آگاهانه عقد نکاح انعقاد به نسبت آن

، حق طالق یاسالم حقوق و فقه در آن جایی که از باشد. زیرا یم یمنطق و بوده به جا شروط نیا

 با شک بدون، ندارد یسهم آن در زن و است مرد با رهیغ و مجدد ازدواج، حضانت، خانواده یسرپرست

 صورت شد. به هر خواهد قرار بر نیزوج روابط و حقوق در ینسب تعادل يحدود تا، شروط نیا جعل

 بند در و اموال فیتنص شرط) الف( بند در شود. یم بند دو شامل، دفترچه نکاح در عقد ضمن شروط

 مجموعاَ)، الف( بند شرط احتساب باکه  بوده شرط دوازده املش دارد که شروط ریسا به اشاره) ب(

  شود. یم شرط زدهیس

  و حقوقدانان اموال از دیدگاه فقهاء فیتنص شرط - 1- 2

، گذاشته صحه آن بر و است گرفته قرار توجه مورد گذار قانون يسو از، دفترچه در که طیشرا از یکی

 در نه و قانون در نه طالق هنگام در زوجه لاموا میتقس خصوص در است. زوج اموال فیتنص شرط

 تعادل جادیا منظور به را یطیشرا، نکاح است. در دفترچه نشده دیق يزیچ، نکاح ضمن عقد یچاپ شروط

 زوج ییدارا فیتنص شرط به مربوط آن)، الف( بند شود. یم بند دو شامل که نموده لحاظ نیزوج حقوق

 متضمن خود و هستند ریپذ وکالت که است یشروط ریسا به مربوط آن)، ب( بند و است طالق از بعد

 توانند یم عقد ازدواج نیطرف«، قانون مدنی 1119 ماده موجب بهاز لحاظ حقوقی  .باشد یم شرط دوازده

 بر» ند.یبنما گرید عقد الزم ای ازدواج عقد ضمن در، نباشد مزبور عقد يمقتضا با مخالف که یشرط هر

 هنگام در، ببندند ییزناشو مانیپ مشترك یزندگ کی آغاز يبرا خواهند یم که نیطرف ماده نیا اساس

 کنند می توافق، نباشند عقد يمقتضا با مخالفکه  موارد یبعض خصوص در گریکدی با، نکاح عقد انعقاد

 یرسم و دهیگرد الزم، طرف دو يامضا با و کرد ذکر ازدواج یرسم سند در توان یم را شروط نیا که

، ییجدا از زن پس و شوهر انیم موجود اموال فیتنص شرط و اشتغال، لیتحص شرط مانند شد. خواهد

  شود. یم ذکر ازدواج قباله در که است یشروط جمله از

 به بنا طالق چنانچه، ازدواج سند در مندرج ضمن عقد طیشرا: قباله نکاح آمده) الف( بند در
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 ای يهمسر فیوظا از زن تخلف از یناش القط يتقاضا، دادگاه صیتشخ طبق و نبوده زوجه درخواست

 با ییزناشو امیا در که را خود موجود ییدارا نصف تا است مکلف زوج، نباشد يو و رفتار سوءاخالق

 مشروط زین شرط نیا کند. البته منتقل زوجه به بالعوض صورت به، را آن معادل ای آورده دست به زوجه

 ای يهمسر فیوظا از زن تخلف از یناش، طالق يتقاضا د.نباش زوجه درخواست به طالق: این است به

 المثل اجرت از زوجه شود. درخواست زن توسط، یمال شرط يباشد. اجرا نبوده يو رفتار و سوءاخالق

 که شود یمشخص م حقوقدانان اغلب اظهارات از ).132، 1386، دژخواه( باشد نکرده استفاده نحله ای

 به توجه با داشت. حال خواهد به همراه را فعل شرط آثار جهینت در و بوده فعل شرط نوع از مزبور شرط

 موجود ییدارا نصف تا موظف است زوج، کند یم اعالم که فیتنص شرط مفاد شرط و دو نیا فیتعر

 انجام دادگاه حکم به و طالق وقوع از پس دیبا زوج که است یاقدام، دینما منتقل زوجه به را خود

 درباره که یهنگام داشت توجه است. باید مثبت یحقوق فعل شرط کی، شرط نیا که گفت دیبا، دهد

 موضوع دیبا، شد اختالف و شرط بر عقد بطالن تأثیر و اجرا و اسقاط مانند، فیتنص شرط آثار و احکام

  ).148، 1393، شاملو عابدي و صفوي( کرد یبررس و لیتحل فعل شرط آثار و احکام با مطابق را

 بودن موجود؛ نباشد زن درخواست به طالق: نصف دارایی عبارت است از تا شرط تحقق طیشرا

 احراز؛ نباشد يو رفتار و سوءاخالق ای يهمسر فیوظا از زن تخلف از یناش طالق؛ طالق نیح اموال

 فقهاء از یبرخ، زوج اموال فیتنص طالق. در رابطه با شرط درخواست هنگام در زوج يبرا ییدارا وجود

 است دهیگرد رادیا موضوع خصوص در که سوال از جواب مقام در و مختصر اریبس آن رامونیپ

 مورد در شانیا از که یسوال پاسخ در مکارم شیرازي اهللا تیآ حضرت، مثال عنوان به اند. نموده اظهارنظر

 دوران خدمات جبران که ن استیا شرط نیا ظاهر اند. نموده اظهار نیچن، شده زوج اموال فیتنص شرط

مکارم شیرازي و ( دارد اشکال شرعاً، است فراوان ابهام با ختهیآم مزبور شرط چون یول؛ است دواجاز

 فعل شرط، در عقدنامه) الف( هان معتقدند منظور از بندیفق از گرید یبرخ ).231، 1395، علیان نژادي

 جهینت شرط) ب( ندب لیکن، باشد زوجه مال ن کهیا نه، کند منتقل که ذکر شده چون، جهینت شرط نه است

 نیا صحت عدم و خصوص صحت به طور کلی در ).404، 1ج، 1383، فاضل موحدي لنکرانی( است

 و اند گرفته چالش به را آن صحت یبرخ رایز، ندارد وجود نظر اتفاق حقوقدانان و فقهاء يسو از شرط

مرحوم  به طوري که ،است شرط نیا بودن مجهولها  آن از یکیکه  نموده وارد رااي  دهیعد راداتیا

 چه مرد دقیقاً ستین مشخص که شرح نیبد، است مجهول یشرط، شرط نیامعتقدند  انیکاتوز دکتر

  بدهد. زن به ستیبا یم طالق ای نکاح هنگام در را خود ییدارا از یزانیم
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  دفترچه نکاح از منظر فقهی و حقوقی در مندرج یمال شروط - 2- 2

 شرط عدمها  آن نیتر پرچالشکه  باشد یم شرط دوازده شامل ،عقدنامه در مندرج طیشرا) ب( بند

باشند که در مبحث بعدي مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما از  یم طالق در زوجه وکالت و مجدد ازدواج

 نظام در شک زوجه است. بدون نفقه دادن از شوهر يخوددار، شروط مالی مندرج در دفترچه نکاح

 تأکید مورد قانون و عرف، سنت، کتاب در که است یحق زن هیناح از هنفق افتیدر حق اسالم یحقوق

 نیاول، است. بر این اساس و اجماع سنت، قرآن بر اساس شوهر بر زوجه نفقه وجوب اصل اند. گرفته قرار

 زن واجبه حقوق ریسا و نفقه دادن از شوهر استنکاف به مربوط، نکاح قباله در ریپذ وکالت شروط از بند

 از بند نیا بر اساس زوجه، نفقه به يفایا از زوج يخودار و طالق در زوجه وکالت صورت در، است

  شد. خواهدمند  بهره طالق غهیص ياجرا در وکالت از، نکاح قباله در مندرج شرط

 نفقه هیتأد به او الزام امکان عدم و عنوان هر به ماه شش مدت به نفقه دادن از شوهر استنکاف

 هم فایا به او اجبار و نکند فایا ماه شش مدت به را زن واجبه حقوق ریسا شوهر که يمورد در نیهمچن

 هم ماه شش کرد ارائه توان یم رانیا یمدن قانون از که یموسع ریتفس با رسد یم نظر نباشد. به ممکن

 رب حاکم ریتفس اصول با آن که بر عالوه ریتفس باشد. این متناوب است ممکن هم و یمتوال است ممکن

1129رساند. مطابق با ماده  یم کمک زین زوجه حقوق نیتضم به باشد یم سازگارتر زین یمدن قانون
2
قانون  

 دادن به مرد الزام و محکمه حکم ياجرا امکان عدم و نفقه پرداخت از در صورت استنکاف زوج، مدنی

 ن طوریکند. هم یم باراج طالق به را شوهر حاکم و کند رجوع حاکم به طالق يبرا تواند یم زن، نفقه

 نیچن در یزندگ ادامه رایز، دانست زوج نشوز قیمصاد از توان یم را نفقه يادا از شوهر استنکاف

1130 ماده ن مطابقیدهد. همچن یم قرار عسروحرج حالت در را زن، یطیشرا
 هیاصالح و یمدن قانون 3

                                                     
تواند براي طـالق   اء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجر1129ماده   -2

 نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق می  به حاکم

حکمـه ثابـت شـودکه دوام    کـه بـراي م   تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق نمایـد درصـورتی   : در مورد زیر زن می1130ماده   -3
تواند براي جلوگیري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طالق نماید و در صورت میسر نشدن بـه اذن   زوجیت موجب عسر و حرج است می

شود. تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی کـه ادامـه زنـدگی را بـراي      حاکم شرع طالق داده می

ا مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب زوجه ب

ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه.  -1گردد:  می

مخدر و یا ابتالء وي به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خـانوادگی خلـل وارد آورد و امتنـاع یـا     اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد  -2

که زوج به تعهد خود عمل  عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد الزم بوده است. درصورتی
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  دهد. می ییقضا طالق، تینها دادگاه در و کند طالق يتقاضا تواند یم زن، آن

 نظر اتفاق ورزد می استنکاف زوجه نفقه پرداخت از که یمتمکن زوج حکم نهیزم در هیامام هانیفق

 پرداخت به متمکن زوج الزام: کردبندي  میتقس لیذ شرح به قول سه در توان یم را آنان ندارند. اقوال

 از پرداخت نفقه؛ نفقه رداختپ تا حبس زوج و نفقه پرداخت به، متمکن زوج الزام؛ طالق زوجه ای نفقه

 کند. این زن امتناع به نفقه پرداخت از شوهر آن که است تیاهم حائز بند نیا در زوج. آنچه اموال

 و میمستق طور به نفقه پرداخت از امتناع نیا ن کهیا یکیافتد.  اتفاق شکل دو به است ممکن موضوع

 موضوع نیا بر دال مرد يرفتارها که باشد یورتبه ص نفقه پرداخت از امتناع آن که گرید و باشد یعلن

 پرداخت که نکته نیا اثبات حال هر شد. به کیتفک به قائل دو نین ایب دیبا رسد یم نظر گردد. به یتلق

 شود و ارائه دادگاه به موضوع نیا بر دال یقطع لیدل دیبا و است زن با، شود ینم انجام مرد جانب از نفقه

 قیمصاد از توان یم را نفقه پرداخت از زوج استنکاف، باشد ندهیآ نفقه از يدارخود نشانه استنکاف نیا

 واجبه حقوق از امتناع با زوج نشوز شد ظاهر هرگاه: دیگو یم نیچن جواهر دانست. صاحب زوج نشوز

 نیا ریغ در و راها  آن کند مطالبه که است بر زوجه پس، دو نیا مانند و نفقه و قسم لیقب از زوجه
 است زوج بر کند. پس یم آن انجام به الزام را زوج حاکم و مراجعه کند حاکم به آن رفع يبرا صورت

  ).612، 11ج، ق1430، نجفی( دهد طالق را يو زوجه واجب ترك حقوق صورت در که

  دفترچه نکاح از منظر فقهی و حقوقی در مندرج یمالغیر شروط - 3- 2

برخی  به طوري که، بوده متنوع است شده عقدنامه گنجانده که در یطیشرا، با توجه به مطالبی ذکر شده

ندارد. بنابراین در این مبحث شروط غیرمالی را مورد  یمال جنبۀ یبرخ و یمالصرفاً  شروط به راجع آن از

  بررسی قرار خواهیم داد.

  )معاشرت( سوءرفتار -3- 2- 1

 مانند شود. یم محسوب نیتوه یاجتماع نظر از که يگفتار ای رفتار هر از عبارت است، سوءرفتار

 نیب یهمدل و خانواده کانون به احترام و عشق با که يامور ای ریتحق و مشاجره، ضرب رادیا، ییناسزاگو

                                                                                                                                 
محکومیـت   -3ي آورده، بنا به درخواست زوجه، طـالق انجـام خواهـد شـد.     ننماید و یا پس از ترك، مجددا به مصرف موارد مذکور رو

ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابـل تحمـل    -4قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 

العالج دیگري که زندگی مشترك را مختل نمایـد.  هاي صعب العالج روانی یا ساري یا هر عارضه صعب  ابتالء زوح به بیماري -5نباشد. 

 موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادرنماید.
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 فشار تحت، مجادله، ییناسزاگو، خانواده ترك و همسر به ییاعتنا یب مانند، دارد منافات همسر دو

 دربردارنده عام يمعنا در، معاشرت حسن .یخانوادگ کانون دنیکش اغتشاش به گریهمد قراردادن

؛ بود و... خواهد خانواده یمبان دییدر تش نیزوج معاضدت و يوفادار، مشترك سکونت همچون یفیتکال

 جدا نیزوج مشترك حقوق ریسا از را مؤلفه نیا، حقوق سندگانینو و یقانون مدن در گذار قانون هرچند

 ارتباط یرا بها  آن و کرد منتزع گریکدی از کامل صورت به را میمفاه نیا، توان ینم الوصف نموده مع

 و حقوق نیاست. بنابرا سقف کی ریز در یزندگ، محبت و عشق با توأم رفتار الزمه رایز، دانست

 محسوب نیزوج نیب حسن معاشرت الزمه ینوع به، گردد یم مطرح نیزوج روابط در که یفیتکال

 از زن اطاعت، يباشد. وفادار یم مصداق سوءمعاشرت فیتکال آن از کی هر انجام از تخلف و گردد یم

 نیا از کی هر نقض و گردد یم محسوب معاشرت حسن لوازم و... از خانواده بر است مردیر، شوهر

  شود. یم محسوب معاشرت حسن فهیوظ برخالف یاقدام، يگرید توسط حقوق

 نیتمک، مشترك سکونت رینظ يموارد و باشد ینم مذکور موارد به محدود معاشرت حسن قیمصاد

 امور تمام در شوهر از زن اطاعت، متعارف حد در یجنس مباشرت، ییرو خوش، شوهر به نسبت زوجه

 به نسبت نیزوج معاشرت حسن لوازم از و نیزوج از کی هر تیاذ و آزار از زیپره، نیتمک و یشرع

 از، نفقه پرداخت ییتوانا وجود با وهرش معتقدند اگر، از جمله میرزاي قمی فقهاء یباشد. برخ یم گریکدی

 به را شوهر، شرع حاکم، کند یدادخواه شرع حاکم نزد زن و کند يخوددار همسرش به نفقه دادن

 انجام از شوهر اگر ).360، 4ج، 1372، میرزاي قمی( کند یم مجبور او دادن طالق ای زن به نفقه دادن

 زن طالق به شوهر اجبار کردن و ردینگ انجام شوهر توسط زن به انفاق و زدیبپره حکم دو نیا از یکی

 از ندیفرما یم گرید ییجا در شانیدهد. ا طالق را او زن درخواست به دیبا شرع حاکم ظاهراً، نبود ممکن

 اگر؛ کند یم بیتأد اًیثان و حتینصابتدا  هیفق، کند يبدرفتار خودش زن با يمرد اگر که است فقه شئون

  کند. طالق ياجرا شود ینم ادب دید

  العالج صعب امراض به زوج ابتالء -3- 2- 2

 زوجه يبرا ییزناشو دوام که است ییها يماریب به زوج يابتال، طالق در وکالت شرط از بند نیسوم

 تعاون و معاضدت، معاشرت حسن مانند یاصول با بند نیا که رسد نظر به است باشد. ممکنآمیز  مخاطره

 زوجه از را يشتریب يفداکار و مهر يموارد نیچن در اخالق رایز؛ اشدب ریتغا در ییزناشو یزندگ در

 موارد در خصوص به؛ کند رها را شیخو همسر آن تداوم و يماریب محض به آن که نه دارد انتظار
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 ).112، 2ج، 1388، انصاري و طاهري( گردد یم يماریب دیتشد باعث زوجه تركکه  زوج یروان يماریب

صعب  يماریب جمله از یبه دالیل تیزوج دوام که درصورتیقانون مدنی  1130مطابق بند پنجم ماده 

 د.ینما طالق درخواست و نموده مراجعه شرع حاکم به تواند یم زوجه، گردد عسروحرج موجب العالج

 سریم يو اجبار که درصورتی و نمود خواهد مجبور طالق به را زوج محکمه، آن اثبات صورت در

  شود. یم داده طالق شرع حاکم اذن به زوجه، نباشد

 اگرچه ندارد. وجود آن يها یژگیو و العالج صعب يماریب يبرا مشخص یفیتعر، یفقه منابع در

 ییها یژگیو شیخو اجتهاد و استنباط حسب بر فقهاء یول است یپزشک علم تیصالح در، آن فیتعر

 که است يماریب، العالج صعب يماریب از مقصود که دارند دهیعق اند. فقهاء نموده احصاء آن يبرا

نباشد.  درمان قابل سهولت بهمعموالً  و باشد ادیز آن به واسطه انسان مرگ احتمال و بوده خطرناك

 وجود هالك خوفها  آن در که درد چشم و درد دندان، یسرماخوردگ چون ییها يماریب، نیبنابرا

 هستند مزمن اساساً که ییها يماریب یبرخ است نیشود. همچن ینم محسوب صعب العالج يماریب، ندارد

هستند.  لیقب نیا از هیکل يماریب فلج و اقسام، هیالر ذات چون ییها يماریب، ستینها  آن در مرگ خوف و

 يماریب هرگاه، شرط نیا بر اساس کند. ینم مرگ یکینزد احساس ها يماریب گونه نیا در ماریب زیرا

  شود. ینم محسوب العالج صعب، شود یمنته ماریب مرگ به اگر یحت، نباشد مهلک و مخوف

، باشد العالج لیطو ولو يماریب نوع هر که شود یم دهیفهم حقوقدانان و عظام فقهاء اظهارات از نیبنابرا

 العالج لیطو و يسار، العالج صعب يماریب چه آن که صیتشخ بلکه، شود ینم طالق يتقاضا موجب

 مصادق از را آن توان یم ردیقرار گ تأیید مورد چنانچه راگ، باشد یم متخصص پزشک تیصالح در هستند

  د.یطالق نما مطالبه دادگاه از، تواند یزوجه م آن اساس بر که آورد به حساب، عسروحرج

  زوج جنون -3- 2- 3

 و زن انیم مشترك وبیع از یکیکه  بوده زوج جنون به مربوط طالق در وکالت شرط از بند نیچهارم

قانون  1121است. ماده  شده شمرده نکاح فسخ اسباب از یکی یحقوق و یفقه کتب در، باشد یم مرد

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواري باشد براي «: دارد مدنی مقرر می

هاي  دوره و فواصل در و باشد يادوار ای یشگیهم دیبا جنون.» طرف مقابل موجب حق فسخ است

 او همسر يبرا شود معالجه و باشد داریناپا و زودگذراي  عارضه جنون که درصورتی، کند بروز یخاص

 چنانچه عقل شدن زائل و جنون استقرار است شرط يگوید آر می یثان دیشه کند. ینم جادیا فسخ حق
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 ظاهراَ ندیگو ینم مجنون یشخص نیچن به عرفاً رایز باشد نمی اریخ موجب نکند عود گرید و باشد موقت

 آنچه رسد یم است. به نظر نموده يرویپ ید ثانیشه ریتفس با یول محقق نظر از جهت نیا در یمدن انونق

 نیاست. بنابرا رشیپذ قابل شتریب، اند نموده استنباط یفقه نصوص و متون از یمدن قانون سندگانینو که

 به علت مزبور حالت که دهد صیتشخ پزشک و گردد جنون به مبتال یناگهان به طور یشخص چنانچه

  داند. ینم فسخ قابل را نکاح دادگاه، است معالجه قابل و آمده شیپ یناراحت ای و شوك عروض

  زوج اشتغال منع مورد در دادگاه دستور تیرعا عدم -3- 2- 4

 یشغل به زوج اشتغال منع مورد در دادگاه دستور تیرعا عدم، طالق در وکالت شروط از بند نیپنجم

 بند نیا اساس باشد. بر یم زوجه تیثیح ای و یخانوادگ مصالح با یمناف، صالح دگاهدا نظر طبق که است

 بر هم، فرزندان تیترب و ينگهدار در اخالل، خانواده ادیبن یسست موجب که يامور از است مکلف زوج

 نعنوا به زوجه نیهمچن و ورزد اجناب دیبا، باشد خانواده و زوجه یاجتماع تیثیح و ياقتصاد نظم زدن

 در است. خانواده مصالح تیرعا به مکلف فرزندانش و الیع، خود ییآبرو بی مورد در یزندگ کیشر

1117ماده 
4

به  فیتکل بر اساس و شوهر زن است. شده شناخته تیرسم به مرد يبرا حق نیقانون مدنی ا 

 بالعکس و زن یروح و عذاب یموجب سرافکندگ که نندیبرگز را يا شهیپ دینبا» بالمعروف عاشروهن«

 خود تواند می وکالت شرط از پنجم بند استناد به زن یمصالح خانوادگ تیرعا عدم، صورت به هر، شود

 جهت، رانیا گذار قانون نباشد. ممکن شغل آن ترك به مرد اجبار ن کهیبه ا مشروط، سازد مطلقه را

مطابق  حال به هر است. داده قرار ممنوع را مشاغل از یبعض انجام اجتماع و مصلحت فرد تیرعا

، مرد يبرا نه تنها یخانوادگ مصالح حفظ تیرعا یاسالم حقوق و فقه حوزه در اننظر صاحب اظهارات

 کامل رتیمغا در آن امثال و يگر يمانند تکد، دون و رمناسبیغ شغل رایز است. الزم زین زن يبرا بلکه

  بود. خواهد یخانوادگ اتیثیح با

  شتریب ای حبس سالپنج  مجازات به یطعق حکم به شوهر تیمحکوم -3- 2- 5

حداقل  شوهر مجازات زانیم؛ زوج یقطع تیمحکوم: از عبارتند شرط نیا در رفته به کار ودیق، در این بند

 در عجز لحاظ به و ينقد يجزا پرداخت به شوهر تیمحکوم صورت در ای و باشد حبس سال پنج

 شرط که نیا باشد. در اجرا حال در تیمحکوم رهصاد حکم؛ شود بازداشت سال پنج به منجر آن پرداخت

                                                     
 ود یا زن باشد منع کند.تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خ : شوهر می1117ماده   -4
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 شروع زین و حبس سال پنج به حداقل را شوهرش یقطع تیمحکوم بتواند زوجه چنانچه باشد یم فعل شرط

 دهد صیتشخ حیصح را زوجه اظهارات، الزم استعالمات با زین دادگاه و دینما ثابت را حکم ياجرا

  د.ینما یم هینکاح سند از ششم شرط استناد به وجهز دادخواست به طالق يرأ صدور به مبادرت

  مضر ادیاعت به زوج ابتالء -3- 2- 6

 قباله در فوق شرط دادن قرار که علت ن استیا، دینما یم جلوه مهم عقدنامه از بند نیا در که آنچه

 احساس فقدان مانند، معتاد یاجتماع يرفتارها بر ادیاعت سوء اثرات باشد که یم فعل شرط نوع از نکاح

 که است ادیاعت گذار قانون منظور یول، آمده ادیاعت مطلق مزبور شرط باشد. در یم يوپذیري  تیمسئول

 تبصره دوم بند اساس بر، حال نیع گردد. در مشرك یزندگ یفروپاش و یتباه موجب و بوده مضر

 نیا از زن و شود محسوب عسروحرج قیمصاد از تواند یم زوج ادیاعت، مدنی قانون 1130 ماده به یالحاق

  کند. طالق يتقاضا تواند یم زین قیطر

  زوج يسو از یخانوادگ یزندگ ترك -3- 2- 7

1102مواد 
5

 ،1103
6

1104و  
7

 خود فیتکال و به حقوق، است نموده مکلف را شوهر و قانون مدنی زن 

 يدارخو شود مشترك یزندگ در اخالل و نفرت موجب که اقدام هرگونه از و نموده عمل عقد از پس

 يهمکار و نیوالد حضور با، اوالد تیترب در معاضدت و خانواده یمبان دییتش به دعوت عالوه ورزند. به

، عمد به زوج که است يمورد به ناظر شوهر توسط یخانوادگ یزندگ ترك است. پذیر امکان گریکدی

 زین روز هر که برد رس به چنان ن کهیا ای نباشد دست در يخبر او از خواه، سازد رها را مشترك یزندگ

 رهیغ و لیتحص ای تجارت ای درمان مانند عذرموجه بدون ترك نیا نند. چنانچهیبب را او خانواده ياعضا

  بود. خواهد زن توسط طالق درخواست مستندات از یکی، باشد

هایی  تیمحدود رندهیدربرگ چون؛ ستین استفاده قابل سهولت به که است یشروط دسته از شرط این

 که کند ثابت ابتدا دیبا است. زن کرده محال به قیتعل را شرط تحقق، موارد از ياریبس در که است

 یروشن و منسجم فیتعر، شوهر يسو از یزندگ ترك که درحالی، است کرده ترك را یزندگ، شوهر

                                                     
: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکـالیف زوجـین در مقابـل همـدیگر     1102ماده  -5

 شود. برقرار می

 : زن وشوهر مکلف به حسن معاشرتی با یکدیگرند.1103ماده  -6

 ترتیب اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و 1104ماده  -7
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 وا از یکس و است غائب شوهرش که زنی: اند فرموده فقهاء از يا عده، یفقه نظر از ندارد. قانون در

، دینما پرداخت را زوجه نفقه یمتبرع ای باشد داشته يدارا و مال غائب چنانچه اگر، باشد نداشته اطالع

 یمتبرع ای یول شود. اگر ثابت يو ارتداد ای فوت، برگشته غائب زوج تا دینما صبر زوجه که است الزم

 چنانچه نماید. اگر مراجعه اکمح به ای کند صبر تواند یم زوجه، کند اداء را زوجه نفقه که باشد نداشته

، داد خواهد طالق را زوجه حاکم، نشد يو از خبر حاکم به امر رفع زمان از سال چهار گذشت از پس

 فقهاء از یدهد. جمع انجام خود حاکم دیورز امتناع يو اگر شود سپرده یول به طالق که است بهتر

 است ممکن که اند گفته و کرده ستنادا الضرر قاعده به را زوج بتیغ صورت در، طالق جواز علت

  ).161، 2ج، ق1396، حکیم( گردد زوجه عسروحرج موجب ای افتاده فساد به زوجه

  مجازات ياجرا و جرم ابکارت اثر در زوج یقطع تیومکمح -3- 2- 8

ن یا زییتم باشد. جرم می ارتکاب اثر در زوج یقطع تیمحکوم مربوط طالق در وکالت شرط از نهم بند

 نیطرف تیموقع و احوال و اوضاع دادگاه يداور به یبستگ بلکه، ندارد یکل و ینوع جنبه میراج گونه

 باعث آن و باشد شده محکوم یقطع حکم موجب به دیبا مرتکب، میجرا ن گونهیا دارد. در

 او يبرا یوضع نیچن تحمل عرف نظر در که يا گونه به، شود جامعه در مجرم همسر یسرشکستگ

 دادگاه يداور که معنا نیبد؛ است ختهیدرآم هم با را یشخص و یعرف اریمع، گذار قانون .باشد بار مشقت

 درباره یعموم قضاوت یعنی؛ دارد یعرف و ینوع جنبه یخانوادگ شئونات و تیثیح رفتن نیب از باب در

دارد.  یشخص جنبه که جرم درجه برخالف؛ جرم برابر در خودشان تیحساس درجه نه، شوهر و زن

؛ ندارد آن قبول در ياثر، درخواست طالق هنگام او زندان مدت افتنی انیپا و مجرم عفو است ینگفت

 صرف و ستین مطرح مجازات زانیم بند نیا برد. در نمی نیب از را همسرناپذیري  تحمل يشرمسار رایز

  است. یکاف یقطع تیمحکوم

  زوج بودن میعق - 2-3- 9

 را یزندگ، مرد بودن میعق اگر دارد. لذا مرد بودن میعق به اختصاص، طالق در وکالت شرط از دهم بند

 و نسل يبقا: اند گفته قنیمحق از یدهد. برخ طالق درخواست تواند می زن دینما عسروحرج با توام

 در معاضدت را نیزوج فیتکال از یکی مقنن جهت نیهم به و بوده ازدواج عقد اهداف از یکی، توالد

 صفت گنجاندن رایاست. ز برخوردار يادیز تیاهم از ها در عقدنامه فوق شرطاست.  دانسته اوالد تیترب
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 میعق جهت به عسروحرج اثبات و است معمول هیرو خالف عقدنامه در ضمن زوج يبرا بودن بارور

 او نشدن دار بچه ای زوج بودن میعق به منوط، شرط نیا است. تحقق مشکل يامر در دادگاه زوج بودن

 شدن دار بچه به لیما خود، یجسم نقص وجود بدون زوج چنانچه و است یجسم عوارض علت به

  باشد. ینم ممکن شرط نیا به زوجه تمسک، نباشد

 و ستین یزناشوئ عمل به قادر که شود یم گفته يمرد به، نیعن: اند گفته هیامام يفقها از یبرخ

 ضعف لیبه دل ییزناشو عمل از بودن عاجز: است شرط زیچ دو عنن تحقق ندارد. در زین آن به یاشتهائ

 اول شرط مراد فقهاء تنها یول باشد. نداشته یکل به صورت یقلب اراده؛ آن انتشار عدم و خاص عضو

 نکاح فسخ بر، زن تسلط موجب که است وبیع از، عنن که دارند اجماع، اصحاب است. به هر حال

  ).343، 1359، بحرانی( دارند داللت آن بر دهیعد اخبارکه  شود یم

  شش ماه ظرف در االثر مفقود غائب نشدن دایپ -3- 2- 10

 از نشود پس دایپ دادگاه به زوجه مراجعه از پس ماه شش  ظرف و شود مفقوداالثر زوج که درصورتی

 يفقها شد. مشهور خواهد جادیا یقانون مراجع از طالق درخواست استحقاق زوجه يبرا، شرایط تحقق

 و نبوده دست در او از يخبر بتیغ مدت شدن یطوالن علت به که دانند یم يفرد را مفقوداالثر، هیامام

 فیدر تعر مشهور يرأ از تیتبع به خود 1011 ماده در، یمدن نباشد. قانون معلوم بودنش مرده ای زنده

 از و گذشته يدیمد بالنسبه مدت او بتیغ از که است یکس مفقوداالثر بیغا: دیگو یم نیچن مفقوداالثر

 انجام زن درخواست با طالق، یمدن قانون در که يگرید موارد از یکی نباشد. يخبر وجه چیه به او

1029 ماده، ردیگ می
8

 تواند یم او زن، باشد مفقوداالثر بیغا، تمام سال چهار یشخص است. هرگاه 

1023 ماده به توجه کند. با طالق يتقاضا
 دیمان صادر طالق حکم تواند یم یهنگام دادگاه، گفت دیبا 9

 دفعه سه، راالنتشاریکثهاي  روزنامه و جراید از یکی در، زن از جانب طالق درخواست افتیدر از پس که

 داشته باشند يخبر بیغا از است ممکن که را یاشخاص کند و یآگه ماه کی فاصله به کدام هر، یمتوال

                                                     
تواند تقاضاي طالق کند در این صـورت بـا رعایـت مـاده      : هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می1029ماده  -8

 دهد. حاکم او را طالق می1023

موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید تواند حکم  محکمه وقتی می 1022و  1021و  1020: در مورد مواد 1023ماده  -9

هاي کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن  محل و یکی از روزنامه

یک سال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و  است از غایب خبري داشته باشند دعوت نمایدکه اگر خبر دارند به اطالع محکمه برسانند. هرگاه

 شود. حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می
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 یآگه اولین نشر خیز تارا سال کی برسانند. هرگاه دادگاه اطالع به دارند يخبر اگر که دینما دعوت

 پنج الاقل گذشتن از پیش نیکند. بنابرا یم صادر طالق حکم دادگاه، نشود ثابت بیغا اتیح و بگذرد

  کند. صادر شوهر بتیغ علت به طالق حکم تواند ینم دادگاه، بیغا خبر نیآخر خیتار از سال

  تعدال تیرعا عدم و یاول زوجه تیرضا بدون زوج مجدد ازدواج -3- 2- 11

 شرایط از یکی شک بدون است. مجدد ازدواج عدم شرط طالق در زوجه وکالت شرط از بند نیآخر

 و بوده خوردار بر خاص تیاهم از و است مجدد ازدواج عدم شرط، شده توجه بدان عقدنامه در که مهم

 ضمن در جددم ازداوج عدم شرط صحت به راجع هیامام يفقها فاتیتأل و آثار مطالعه از باشد. یم مبتالبه

 دانسته باطل را مجدد ازدواج عدم شرط، فقهاء از يریکث جمع هیامام فقه در آن صحت عدم و نکاح عقد

 مشهور فقهاء ).303، 4ج، 1363، طوسی( دانند ینم الزم را آن به يوفا و دانسته عقد مفسد یحت ای و

ه یآ يمقتضا با مخالف رمزبو شرط رایز، است کتاب با مخالف مجدد ازدواج عدم شرط که معتقدند

 در دارد. زوجات تعدد و مجدد ازدواج جواز در صراحت که باشد یم سوره مبارکه نساء10شریفه سوم

  است. باطل آن با مخالف شرط هر نوع و است یاله حکم زوجات تعدد هیآ

  طالق در زوجه وکالت شرط -3

 شرط، گیرد مورد توجه قرار مینکاح در عقدنامه  عقد ضمن شرط عنوان به که یمهم يبندها از یکی

 به طالق اسالم فقه در باشد. یبرخوردار م خاصی تیاهم از وکالت شرط است. طالق در زوجه وکالت

 اي چاره لذا، سازد رها ازدواج قید از را تواند خود می معینی موارد در تنها زن و است شوهر اراده

، گیرد می طالق براي شوهر از دیگري الزم قدع یا عقد نکاح ضمن که وکالتی با زن که اند اندیشیده

 کند عزل وکالت از را او تواند نمی گاه هیچ شوهر و نماید مطلقه را خود خواست که وقت هر بتواند

  ).181، 1387، میرشمسی(

به  نیچن، طالق در وکالت زوجه خصوص در آنان اتینظر و هیامام يعلما یفقه کتب مطالعه از

 اطالق صورت به را يگرید و خود در طالق زوجه وکالت، هیامام يعلما يمشهور که دیآ یم دست

 که ستین یاعمال از و است ابتین قابل امور از طالق که هستند معتقد راینمودند. ز زیتجو و رفتهیپذ

 اند فرموده، ید ثانیداد. شه انجام لیوک توسط را آن توان یم باشد. لذا الزم آن در شخص مباشرت

                                                     
10- باع ر ثُالثَ و ثْنی وم ساء م منَ النِّ کُ کحوا ما طاب لَ انْ   فَ
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 که یافعال در لیتوک جواز ادله عمومات و ستین شرط آن در مباشرت و است ابتین قابل رامو از وکالت

 اول دیاست. شه جواز با موافق زین صحت اصل عالوه به شود یم، زوجه وکالت شامل، است ابتین قابل

 تابین قابل افعال از طالق رایز، بوده زیجا خود طالق در زوجه وکالت که ن استیا حق، اند فرموده

 و خودش طالق در شوهر جانب از لیوک که است زیجا لذا، بوده کامل یحقوق ينظر از زن است.

 دهد. انجام را قاعاتیا و عقود مانند يگرید یحقوق اعمال است زیجا که گونه همان، باشد يگرید

، یمدن نقانو، ندارد. بر این اساس وجود وکالت امر در يگرید يافراد و زن انیم تفاوتی جیه نیبنابرا

 زوجه مطلق وکالت و نموده يرویپ هیامام يفقها مشهور دگاهید از حقوقدانان وحتی یرسم يها عقدنامه

  اند. نموده زیتجو را

  نتیجه

رسد.  شروطی ذکر گردیده که به امضاي زوجین می، شود امروزه در سند ازدواج که از سوي دولت چاپ می

 زوجین که حقوق تأمین و تعادلو  خانواده نهاد استحکام و حفظ به توجه با حقوقی لحاظ بر این اساس به

 ارزیابی در، رسند می نظر به ساز سرنوشت و مهمها  آن کارآمدي و خانواده حقوق قواعد تبیین خصوص در

 حقوق در تعادل ایجاد به اگرچه شروط این که گفت توان می طالق در وکالت عقد ضمن شروط نقش

 عقد ضمن شروط مورد در چه خانواده نهاد از محافظت هدف با لیکن، یدنما می به سزایی کمک زوجین

، یابد می خود زوجه طالق در قانون اساس بر زوج که حقی مورد در چه و زوجه براي طالق در وکالت

 مؤثر و صحیح برگزاري با و توأم قضایی طالق مجراي از حقوق این اجراي، طرفین اختیار کاستن از باید

  گیرد. انجام، شرایط احراز جهت به کارشناس ارجاع و صلح، مشاوره، داوري چون تشریفاتی

با بررسی مشکالت اجرایی و قضایی در خصوص شروط ضمن عقد وکالت در طالق متأسفانه شواهد 

حاکی از این  رویکرد قضات ها و میدانی در رابطه با نحوه عمل دفاتر ازدواج و طالق و نیز رویه دادگاه

از سوي برخی دفاتر ، درج شروط ضمن عقد وکالت در طالق از حیث اجرایی و ثبتی است که اوالً

ها  رویه برخی دادگاه، شود گیرد و حتی در مواردي که این امکان فراهم می ازدواج مورد پذیرش قرار نمی

شرط وکالت مطلقی که در دفتر اسناد رسمی و پس از وقوع عقد نکاح تنظیم شده صرفاً این است که 

دفاتر ازدواج در مورد شروط پیش فرض مندرج در اسناد ، دانند. از سوي دیگر ت را معتبر و نافذ میاس

یا نسبت به وظیفه خود در راستاي تذکر ها  آن یک رویکرد تشریفاتی و منفعالنه دارند و بسیاري از، نکاح

آورند که  به اجرا در می یا این که آن را به طور ناقص کنند میو تفهیم شروط ضمن عقد به زوجین عمل ن
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این که در زمره  رغم بهشود که اعتبار شروط ضمن عقد نکاح  تظاهر این مسئله خود منجر به این می

  زیر سؤال برود.، باشد مندرجات اسناد رسمی است و قابل انکار و تردید نمی

ایجاد رویه  هاي مساعد فقهی و صراحت تقنینی جهت استفاده از ظرفیت، رسد در مجموع به نظر می

 ویژه بهتواند نظم حقوقی حاکم بر شروط ضمن عقد را از کارآمدي بیشتر  یک دست اداري و قضایی می

برخوردار نماید. همچنین به سردفتران ازدواج ، در خصوص حفظ حقوق زوجین و استحکام بنیان خانواده
عقد و زمانی که طرفین براي  اي از شروط مندرج در سند نکاح را پیش از شود نسخه و طالق پیشنهاد می

د تا در فرصت کافی شروط را ندر اختیار ایشان قرار ده کنند میگرفتن مجوز آزمایش به مراکز مراجعه 

مطالعه نموده و با کارشناسان مشاوره نمایند تا در جلسه عقد بتوانند آزادانه و با اطمینان خاطر و آزادي و 

 اختیار تصمیم بگیرند.

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات  :مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  ـ قرآن کریم

  فارسی

 و فقه فصلنامه، احکن عقد ضمن شروط يا مقارنه یبررس، 1399، فاطمه، سیدمحسن و محمودي، ـ آزیز

  .4شماره ، نوین حقوق

  ه.یاسالم انتشارات، تهران، جلد چهارم، یمدن حقوق، 1380، دحسنیس، یـ امام

، تهران، چاپ اول، جلد دوم، دانشنامه حقوق خصوصی، 1388، محمدعلی، مسعود و طاهري، ـ انصاري

  انتشارات جنگل.

  .35شماره ، زنان يراهبرد فصلنامه مطالعات، ییدارا فیتنص چالش و طالق، 1386، لیال، ـ دژخواه

، فصلنامه معرفت حقوقی، طالق در زوجه وکالت شرط فقهی حقوقی بررسی، 1391، محمود، ـ رایگان

  .3 شماره

 اموال تنصیف شرط وضعیت و اوصاف حقوقی فقهی تحلیل، 1393، حسین، محمد و صفوي شاملو، ـ عابدي
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  .10شماره ، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمی، زوج

  انتشارات امیرالعلم.، قم، چاپ یازدهم، جلد اول،  جامع المسائل، 1383، محمد، ـ فاضل موحدي لنکرانی

 بانوان نامهفصل، لیتحل و یبررس ازدواج سند در مندرج شروط، 1387، مریم، ها زهرا و چاوشی، فهرستیـ 

  .17شماره ، عهیش

، چاپ هفتم، آن انحالل و خانواده نکاح حقوق فقهی بررسی، 1379، سیدمصطفی، ـ محقق داماد

  اسالمی. علوم نشر مرکز، تهران

 حضرت فتاواي با مطابق بانوان احکام، 1395، ابوالقاسم، ناصر و علیان نژادي، ـ مکارم شیرازي

  .) ع( امام علی بن ابیطالب انتشارات، قم، چاپ چهل و یکم ،شیرازي مکارم العظمی  اهللا آیت

، سنت اهل و امامیه فقه در آن از مواردي مقارنه و بررسی، نکاح عقد ضمن شروط، 1387، فاطمه، ـ میرشمسی

  .1 شماره، اسالمی حقوق و فقه پژوهشنامه

  عربی

حدائقُ، 1359، شیخ یوسف، ـ بحرانی  یالنشر االسالم  همؤسس، قم، الطّاهرَة الْعترَةِ کامِاَح فی النّاضرَة اَلْ

  .نیالمدرس هلجماع هالتابع

  .دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، جلد دوم، نیالصالح منهاج، ق1396، محسن یس، میـ حک

  .هیالمرتضو هتبکم، تهران، جلد چهارم، هیفقه االمام یالمبسوط ف، 1363، یعل بن حسن بن محمد، ـ طوسی

، تهران، چهارم جلد، السؤاالت أجوبه یف الشتات جامع، 1372، محمد حسن بن ابوالقاسم، ـ میرزاي قمی

  انتشارات کیهان.

بیروتف ، چاپ هفتم، جلد یازدهم، اةسالم شرائع شرح یف جواهر الکالم، ق1430، محمدحسن، یـ نجف

 .یاء التراث العربیدار إح
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