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  در طالق الت زوجهکشرط و یحقوقـ  یفقه یبررس
  *گانیمحمود را

  دهكيچ
ـ  ييجز جدا ياه چارهك ياما در موارد ؛ن امور حالل استيترطالق از مبغوض خداونـد  ، سـت ين نيزوج

بـا  ، گـذار ونبرخي از مـردان، قـان   سوءاستفادةدليل است؛ ولي بهقرار داده را مرد حق طالق  يبرا، مكيح
در سند ازدواج منظور، بدينند. كت ياز حقوق زنان حماآنان شده است تا استفاده مانع سوء يطيجعل شرا
مـرد در   است تا اگرداده » ر در طالقيل غكيالت بالعزل با حق توكزوج به زوجه و« هه است كشرط شد

ـ لكبالتتـا  خود را مطلقـه سـازد    يطيبا تحقق شرا، زوجه بتواند ندتوجهي كيا بي يوتاهك زوجه حق ف ي
  نماند.

بسا بسياري از چه رسد وين ميطرف يه به امضاكاز جمله شروط فعل است ، ور در سند ازدواجكشرط مذ
منظـور  بهضرورت دارد تا رو، . از اينمعنا و مواد شروط مورد امضا اطالع نداشته باشندجوانان از محتوا، 

 ، پژوهشـي دربـارة  گاه خانوادهيم جاكيموجود در امر ازدواج و تح يهابيآس يين و شناسايزوجاهي آگ
  .شودن شرط مطرح يا

، نآالت در طالق و مواد مربوط به تحقـق  كسپس شرط و و انيف و اقسام شروط بين مقاله ابتدا تعريدر ا
نامشروع بودن شرط عدم ، التكتحقق و يمانند: بطالن شرط جنون برا يجينتا، تيشود. در نهايم بررسي

سردفتر از شـروط و   وسيلةزوجين به ميعدم تفهي، بودن روند دادرس يطوالن، ازدواج مجدد در طول عمر
دسـت  بـه ، گسست قانون از فقه و...، زنان در غرب يست طرح چندشوهركش، نندكيه امضا مك يحقوق
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  مقدمه
شک ازدواج از نظر اسالم امري مقدس، و طالق امري منفور و مبغوض است. اسالم بر آن است بی

حل نهایی تجـویز، و ایـن امـر را    مثابۀ راهتا حد امکان طالق صورت نگیرد. به همین دلیل، آن را به
اقِ     «ده اسـت:  نیز فقط به مرد واگذار کرده است. (در روایت نبوي آم نْ أَخَـذَ بِالسـ مـ د الطَّلَـاقُ بِیـ .«

). منظور از من اخذ بالساق، همـان زوج اسـت. (عالمـه حلـی،     234، ص 1ق، ج  1405(احسایی، 
قـانون مـدنی نیـز طـالق      1133) در ماده 673، ص 2، ج 1410؛ ابن ادریس، 332، ص 7، ج 1413

  براي مرد قرار داده شده است).
ـ  ؛نـد کیت میفا، که همان مرد باشدکنفر  یک ةتنها اراد، احکگسستن عقد ن يبرا، گریعبارت دبه  یول

ـ ا، ردهکاستفاده مردان از حق خود سوءبسا ، چهموارد یدر بعض ـ  نابجـا ن حـق را  ی  یعنـ ؛ یرنـد یار گه کـ ب
 اصـطالح دهنـد و بـه  گیرند و طـالق مـى  مردانى که مرتب زن مى، ه طالق دهند. در اسالمک نندکازدواج 

شـوند. از امـام بـاقر و    یدشمن خدا شمرده م، باشندمى )226، ص 10ج  ،ق1414ابن منظور، ، (»مطالق«
: منظـور  ایشـان فرمودنـد   سـؤال شـد؛  » وهنَّ ضراراً لتَعتَدواو ال تُمسکُ« قول خداوند ةدربار امام صادق

اش برسـد و بـه او   خـر عـده  آا گذارد تـ یسپس او را وام، دهدیبار طالق میک ه زنش را کاست  يمرد
پـس خداونـد از    اش برسـد. خر عدهآماند تا یدهد و منتظر میسپس دوباره او را طالق م ؛ندکیرجوع م

 .)172ص ، 22ج، ق1409، حر عاملی( رده استک ینه ین طالقیچن
ا کن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طالق ردر حکومت اسالمی باید علل وقوع طالق ریشه

شـود، بـا   هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى که براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعیـین مـى  براى ازدواج
راهى انتخابی براي زن تفاوت دارد. از جمله مـواردى کـه در ظـاهر، زن و مـرد حقـوق نامشـابهى       

مطهـري،  ( دارند، طالق است؛ زیرا براي مرد طالق قرار داده شده است؛ امـا زن حـق طـالق نـدارد    
  ).253و  250، ص 19، ج1368

شرط اینکـه روابـط او   اما به ؛از مشخصات مرد است یعیحق طب یکصورت طالق به«، گریان دیبه ب
خواهـد  با زن جریان طبیعى خود را طى کند. جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است کـه اگـر مـى   

، با او حسن معاشرت داشـته باشـد  ، حقوق او را ادا نماید، از او به خوبى نگهدارى کند، با زن زندگى کند
در . )285، 283، 241ص (همـان،   »به خـوبى و نیکـى او را طـالق دهـد    ، و اگر سر زندگى با او را ندارد

حـق  ، ن مـاده یا » .زن خود را طالق دهد، قت که بخواهدتواند هر ومرد می«ق. م آمده است:  1133مادة 
. از حقـوق مـالى   ) اسـت 326تـا، ص  (محقق دامـاد، بـی  » قوانین آمره« اده و ازبه شوهر دصرفاً طالق را 
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یـا در مـوارد   » توکیل مطلقاً«منزلۀ تواند بهیاما او م ؛ندکرود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن یشمار نمهب
، رانیـ ا یناز نظر فقه اسالمى و قـانون مـد  ، نیار طالق بدهد. بنابرایاز طرف خود به زن حق اخت، خاصى

توانـد  شرط ضمن عقد مـى صورت به یعنى، ل قراردادىکاما به ش ؛حق طالق ندارد طبیعىصورت به زن
ه در سـند  کـ گونـه  همـان ) 143؛ محقـق دامـاد، ص   253، ص 19. (مطهـري، ج  داشته باشدچنین حقی 

بالعـزل بـا   الـت  کخارج الزم) زوج بـه زوجـه و  ، احکعقد ن( ضمن« ن شرط لحاظ شده است:یازدواج ا
ر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگـاه پـس از انتخـاب    یه در موارد مشروحه زکر داد یل غکیحق تو

ر داد تا در صـورت بـذل از   یل غکیالت بالعزل با حق توکز به زوجه ویند و نکخود را مطلقه ، نوع طالق
  .»ندکطرف او قبول 

ی ضـ یالـت تفو کحتمـال فسـخ آن و سـلب حـق و    زه اسـت و ا یالت از عقود جاکوبا توجه به اینکه 
ه کـ  انـد قـرار داده  اح)کن( الت بالعزل و در ضمن عقد الزمکوصورت به آن را، مرد وجود داردوسیلۀ، به

ده ین رسـ یطرف ير شده و به امضاکه در سند ازدواج ذ، کاین شرط ضمن عقدموجب به 1.آور استالتزام
همیشـه  « هکـ ته را در نظر داشت کن نیا دیبا یولطلقه کند. م تواند خود رایم یزن در موارد خاص، است

تفاده کردنـد  شود. مردها از آزادى حقّ طالقشان سوءاسـ موجب سلب آزادى مى، هاسوءاستفاده از آزادى
کنـد کـه   زمان ما هم ایجاب مـى  آنها قرار داده شود و شرایط فعلى يبرا ییهاو سبب شد که محدودیت

دهـد و نـه زنـدگى    نه نفقه مى، دهدون در مواردى دیده شده که مرد نه طالق مىچ ؛این قیدوبندها باشد
ولـى بـا لحـاظ     ؛)ییطـالق قضـا  ( تواند دخالت کند و طالق دهـد حاکم شرع مى، در این موارد .کندمى

(مکـارم  » اند که دیگر حاکم شرع دخالت نکند و خـود زن بتوانـد طـالق بگیـرد    ن شرط خواستهیردن اک
  )115، ص 1ق، ج 1425شیرازي، 
الت طـالق زوجـه در فقـه و    کشرط و یبه بررس، ات موضوعیلک بیان ف ویحاضر ابتدا با تعر ارنوشت

ا بطالن شـرط  یان قانون و فقه و صحت یم موجود يهاسپس بعضی شبهات و تفاوت حقوق پرداخته و
 یبخشـ ، و آگـاهی خانوادهن و حقوق یقوان این پژوهش، تبیین هدفرد. کخواهد  یی... را شناساکور ومذ

 یاصـل ، پرسـش  نیبنـابرا بـر عهـده بگیرنـد.    ر خانواده را یت خطیخواهند مسئولیه مک ی استبه جوانان
هـاي  همچنـین ایـن پرسـش    سـت؟ یالت در طالق چکشرط و یحقوق یت فقهیه ماهکن است یق ایتحق

ن یـ ا ایـ آ مشـروع اسـت؟  د، ، مانند عدم ازدواج مجدالتکموارد مربوط به تحقق واند که آیا فرعی مطرح
 گونه شروط در اسالم سابقه دارد؟نیا جعل ایآ دارند؟ ییشروط ضمانت اجرا

ه هـر  کـ شـده اسـت    وشـته ن یمختلف يهانامهانیمقاالت و پا، شروط ضمن عقدگفتنی است، دربارة 
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ه بـا  کـ ز وجـود دارنـد   یـ تـب ن ک ی. برخـ انـد ن شرط پرداختـه یاتبیین  ان بهکدام به مناسبت و تا حد امک
  .شده است تدوینو... ، زوجه یحقوق مال، : حقوق خانوادههایی مانندت موضوعیمحور

  نهيشيپ
ی، (حـر  اتیـ دارد. وجـود روا طـوالنی   يانهیشـ یگردد و پیمازبه صدر اسالم ب، شروط ضمن عقدبررسی 
ان و ن مدعاسـت. بـا مـرور زمـ    یـ گواه ا، تیبو اهل اکرمامبر یاز پ) 17، ص 18ق، ج 1409عاملی، 

، ت و اسـاس آن یلکاما  اند؛ر شدهییخوش تغدستضمن عقد شروط  یبرخ، د آمدن مسائل مستحدثهیپد
انـد. ماننـد:   در آن زمان مطرح بـوده  به همین صورت از شروط یبرخ یحت ؛صدر اسالم است مربوط به

، 7ج ق، 1407. (طوسـی،  		و... الـت در طـالق  کو، حق طـالق ، نکشرط انتخاب مس، عدم ازدواج مجدد
  )227، ص 2ق، ج 1385؛ مغربی، 372ص 

قـانون   4 ةب شد و در مادیصوت 1310سال در مرداد ، ن مربوط به ازدواجین قوانیاول، رانیدر حقوق ا
ش بحـث حقـوق زنـان و تحـوالت     یدایـ رش قرار گرفت. سپس بـا پ یشرط ضمن عقد مورد پذ، ازدواج
مـواد،  ن یـ د. در ایب رسـ یاز خانواده بـه تصـو   تین قانون حمایاول 1346در سال ، شور ماکدر  یاجتماع

  ح شده بود.  یالت بالعزل زوجه تصرکبه و فقط

  ف شرطيتعر
آن ملـزم و ملتـزم    ۀواسـط هبـ  يگـر یه دکـ اسـت   يزیدر لغت عبارت از چ، »طشرُشَرَطَ ی« شرط از ماده

 يگـر یو ملتـزم شـدن د   يزیبه چ یسکردن کملزم ، گریبه عبارت د )127ق، ص 1417شود. (نراقی، می
؛ 329، ص 7ق، ج1414. (ابـن منظـور،   شـرط نـام دارد  ، د و فـروش و هماننـد آن  یـ به آن در قرارداد خر

  )305، ص 10ق، ج 1414واسطی زبیدي، 
شـان پـس از   ینـام بـرد. ا   شـهید اول تـوان از  یمـ است، رده کف یه شرط را تعرک یهانین فقیاز نخست

ري هـر شـیء   ه اثرگـذا کـ اسـت   يزیـ نظـر عـرف عبـارت از چ   شرط از : «سدینویشرط م يلغو يمعنا
 شـیخ انصـاري  ) 64، ص 1تـا، ج  (شـهید اول، بـی  .» نه به وجـود آن ، ر آن داردیثاثرگذاري، بستگی به تأ

ی حـدث  ياول آن همان معنا يه معناکاست؛  یعرف ياز دو معنا یکیشرط در اطالقات  يمعنا« :گویدمی
ه از نبـودن  کاست  يزیدوم آن عبارت از چ يو معنا، لغت گذشته در کمشروط) است  معنايبه شرط(

. (شـیخ انصـاري،   لحـاظ شـود   يگـر یوجـود د ، ه از وجـود آن کـ نیبدون ا ؛دیآیالزم م يگریعدم د، آن
  )13، ص 6ق، ج 1415
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ه مفهـوم شـرط در عـرف و لغـت و     کـ شـود  یده مـ یـ گونه فهمنیان، لمااتب عکق و تتبع در یبا تحق
و ملتـزم شـدن    يزیـ بـه چ  یسـ کردن کـ ملزم ( شیخ انصاري یحدث يهمان معنا، اصطالح فقه و حقوق

ق، ج 1421گردد. (یـزدي،  باز می ز به آنین یر معانید و فروش) است و سایبه آن در قرارداد خر يگرید
، ص 7؛ خــوئی، ج 109، ص 5ق، ج 1418؛ اصــفهانی، 62، ص 2ق، ج 1406)؛ ایروانــی، 106، ص 2

  )216، ص 17 ، ج1413؛ سبزواري، 297

  تحقيق
ه کـ د یآیماست، این پرسش پیش ز در شرط لحاظ شده ید بودن دو چیربط و شد و مق يه معنااز آنجاک

د؟ یـ آیمـ دوطرفـه   ه در ضـمن قـرارداد  کـ است  يزیا فقط شامل چیالزام و التزام است ، ا شرط مطلقیآ
، شـرط  یقـ یحق يو معنـا آمدن شرط ضـمن عقـد اسـت    ، شودیآنچه از شرط به ذهن متبادر مدرظاهر، 

ه بر عدم وجوب وفا به تعهـدات  یامام نلماانظر عشود. اتفاقیوعده) نمیی (شامل شروط و تعهدات ابتدا
و شـود،  مـی آن ملتزم  اسطۀوهب يگریه دک يزیشرط عبارت است از چ پسن مدعاست. یشاهد ا، هیابتدائ

  شود.یفقط شروط ضمن عقد را شامل م

  ف شرط در حقوقيتعر
 رد:کـ ان یـ گونـه ب نیتوان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را ایاما م یف نشده است؛شرط تعر، قانوندر 

شود و آنچنان بـا عقـد مـرتبط    یجاد میا ینار تعهد اصلکن و در یه ضمن عقد معک یتبع يالتزام و تعهد«
تـا، ص  (محقق داماد، بـی . شودیم یز تبعاً منتفیشرط ن، از جهات منحل شود یه اگر عقد به جهتکاست 
  )272، ص 1ش، ج 1381؛ امامی، 319

  اقسام شرط
  رد:کم یتوان تقسیشرط را به دو قسم م

  الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:
  دنبال عقد باشد.کند، بدون اینکه بهتعهد و التزامی که یکی از طرفین قرارداد براي دیگري می شرط ابتدایی:

 ر نشده است.کذ، اما در هنگام عقد، و توافق شده یقبل از عقد بر آن تبانه کاست  یشرط شرط تبانی:
؛ 252، ص 3ق، ج 1419. (بجنـوردي،  شـود یه در ضمن عقد بر آن توافـق مـ  ک یشرط شرط ضمنی:

؛ 380ش، ص  1370؛ جعفـري لنگـرودي،   352، ص 7تا، ج؛ خوئی، بی123، ص 2ش، ج  1373نائینی، 
 )376، ص 2ق، ج1401بجنوردي، 
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  ا به اعتبار موضوع:یر و نفوذ آن در عقد یث) تقسیم شرط به اعتبار تأب
  رد.کم یح و فاسد تقسیتوان به دو قسم صحیم نظرن یشرط را از ا

ضـمن عقـد    یشـرط  یوقتـ  کـه  استروشن اما ، ف نشدهیح تعریدر قانون شرط صح شرط صحیح:
اسـت؛   االتبـاع ح و الزمیصـح ، نباشـد م . ق 233ور در مـاده  کد و از شـروط فاسـده مـذ   یاح به عمل آکن

ه بـه  کـ اسـت   یح هـر شـرط  یدر فقه شرط صـح  ) ولی40، ص 5و ج  373، ص 4جش، 1381(امامی، 
. (شـیخ  بالفعـل باشـد  ، ه عقد بر آن بسته شده با آن شرطک يزیان اتصاف آن چکرد و امیتعلق بگ یوصف

ر کـ شـرط سـه قسـم ذ    يبرا شیخ انصاري )171، ص 3ق، ج1421؛ مغنیه، 7، ص 3جق، 1415انصاري، 
ر کـ ن اقسـام ذ یا، ر از فقهیت و تأثیز به تبعیه در قانون نک )34، ص 3ق، ج 1421، (شیخ انصاري، ندکیم

ه موضـوع آن  ، کـ ت مورد معاملـه یمکا یت یفکیشرط صفت عبارت است از شرط راجعه به «است:  شده
در  يه تحقـق امـر  کـ آن اسـت   جـه یباشد. شرط نت، است ین خارجیه عکاز صفات مورد معامله  یصفت

ا بـر  یـ ن یاز متعـامل  یکـی بـر   یا عدم اقدام به فعلیه اقدام کاست  یشرط، خارج شرط شود و شرط فعل
  ق م) 234.(ماده » شرط شود یشخص خارج

این شرط برخالف شرط صحیح است و با تعریف شرط صحیح، معناي ایـن قسـم    شرط فاسد:
که فاقد شرایط صحت باشد، فاسـد خواهـد بـود. مـاده     شود. در نتیجه، هر شرطی نیز مشخص می

  ق م) 233و  232

  الت در طالقكشرط و يبررس

بـه سـازمان ثبـت    » 28/6/1362- 31823/1« و» 19/7/1361- 34823/1«در مصـوبۀ   ییقضـا  یعال يشورا
، ردیـ گیار سردفتران قـرار مـ  یه در اختک ياهیاحکن يهادر دفترچه، رده استکشور ابالغ ک كاسناد و امال

اح آن کـ ن نیحـ  بـد ایدفتر مـی درج شـود و سـر  » ا عقد خارج الزمیضمن عقد « طیشراعنوان ی بهطیشرا
آنهـا   يو بـه امضـا   شده ن واقعیه مورد توافق زوجک یشرط کند.م ین تفهیمورد به زوجط را موردبهیشرا
  )510تا، ص . (محقق داماد، بیالعقد معتبر خواهد بودشرط ضمنمثابۀ ، بهده باشدیرس

الـت  کزوج بـه زوجـه و  ، عقـد خـارج الزم  ، احکضمن عقد ن« آمده است:» ب« در سند ازدواج مورد
ر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پـس از  یه در موارد مشروحه زکر داد یل غکیبالعزل با حق تو

ر داد تـا در  یـ غل کیـ الـت بالعـزل بـا حـق تو    کز به زوجه وید و نیخود را مطلقه نما، انتخاب نوع طالق
  م.یپردازین شرط میا یبه بررس، در ادامه .»دیصورت بذل از طرف او قبول نما
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شوند؛ اما دربارة اصـطالح  شود که در عقد گنجانده مى، به شروطی گفته می»شرایط ضمن عقد«
توان گفت، در حقوق امامیه، بر اساس نظـر مشـهور فقیهـان تعهـد و شـروط      می» عقد خارج الزم«

آور باشـد، از دو  رو، لذا اگر کسی بخواهد شرط و تعهدي کند که الزامآور نیست. ازاینی الزامابتدای
صورت عقد الزم معینی مانند نکـاح درآورد؛ دوم  تواند استفاده کند؛ نخست اینکه آن را بهروش می

عبـارت   گذار با بیـان در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون» شرط ضمن عقد«یا آن را به شکل 
در سند ازدواج، هر دو شکل را لحاظ کرده اسـت تـا شـرایط مـورد     » عقد نکاح؛ عقد خارج الزم «

  آور باشد.توافق زوجین الزام
ز الزم یـ آنهـا ن ، احکـ خاطر لزوم عقد نبه، دیشمار آاح بهکقد نء عن شروط جزیاگر ا، گریبه عبارت د

نکـاح بـا عنـوان    ر از عقـد  یـ غ يگـر یدر ضمن عقد د آنها را، اح نباشندکعقد ن ةاگر در زمر یول ؛هستند
ق، 1418. (طـاهري،  االجرا باشـد دهند تا الزمیقرار م ـ مصالحه باشد یا عقد دیگري ـ » عقد خارج الزم«

زوج تعهـد  ، رسـد پـس از عقـد   یبعید به نظـر مـ  ) هرچند 267، ص 1جش، 1381؛ امامی، 88، ص 2ج
باشـد تـا    يدیـ ر عقد جدیگیپ و زوجه نیز ن ملتزم شودبداضمن عقد الزم دیگر را بپذیرد و جدیدي در 

  را قرار دهد.   یخود شروط يبتواند برا

  »عقد خارج الزم«ي بررس

ـ  ؛سـند ینوین جمله را میه در اسناد اکن است یا» عقد خارج الزم« در مطرح اما اشکال در خـارج و   یول
ر یـ غ يگـر یه از عقد دکیدر حال .نندکین شروط را امضا میاز زوج ياریبس وجود ندارد. يعقد، قتیحق
 1425. مکـارم شـیرازي،   سـت یح نین صـح یو ا، ستیدانند عقد خارج الزم چینم و دناح خبر ندارکاز ن

را ضـمن   یه اگر شـروط کد دقت شود یبا، نیبنابرا )833، س 274، ص 2جق، 1427؛ و 58، ص 5ق، ج
دفتر سـر «، ور در سـند ازدواج کمـتن مـذ   اسـاس ، آن عقد بیان شود؛ زیرا بر دهندیعقد خارج الزم قرار م

ه کـ ن یزوجـ  يبـرا  یتـا جهالـت و ابهـام   » ن برساندیم زوجیور را به تفهکط مذیلف است شراکازدواج م
  نماند.   یباق، اح هستندکان نکار

ثـرت  کنشـان دادن   يشتر بـرا یل بیرا باب تفعیز است؛ر یثکفهماندن  معنايبه ل ویاز باب تفع» میتفه«
ار او را فهمانـدم.  یبس یعن، ی»افهمته« شودیگفته م ید. وقتیآیا مفعول می و فاعل یا در فعل امعن یو فزون

امـل از  ک یه آنها بفهمنـد و آگـاه  کد ین بگویبه زوج ياگونهد بهیبا؛ یعنی استگونه این زینقش سردفتر ن
را اگـر  یـ ز ل چنـین نیسـت؛  در عمـ  یول عبارت دیگر، تفهیم در کنار تفهم؛به نندکدا یشروط ضمن عقد پ
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ن یو بـار سـنگ  ، بـه علـت اضـطراب و اسـترس قبـل از عقـد      ، ن بدهنـد ینه به زوجین زمیدر ا یحیتوض
 یب و آگـاه ین آسـ یـ رفـع ا  يشود برارو، پیشنهاد میا قابل فهم نیست. ازاینآنه يبرای، ت زندگیمسئول

 يریادگیـ ن را ملزم بـه  یطرف، و قبل از انجام عقد ی طراحی شودآموزش ياوهیا شیالس ، کنیشتر زوجیب
  نند.کن شروط یو تفهم ا

  الت در طالقكت شرط ويمشروع
  آیا این شرط مشروع است؟

؛ 565ق، ص 1427؛ تبریـزي،  565ص تا، ؛ (سبزواري، بیستیوارد ن ياخدشه، ن شرطیت ایدر مشروع
د توجـه  ی. اما بااست ط صحت شرطیشرا يرا شرط ضمن عقد دارایز )455، ص 2ق، ج 1427ایروانی، 
خالف کتاب اللّه و سـنّت اسـت و    زیرا ؛با زن است» طالق حق«توان گفت: ین شرط نمیه در اکداشت 
، توان گفت: اگر مرد این کـار را انجـام دهـد   ا مى؛ امد کندازدواج مجد» حق ندارد« توان گفت مردیا نمى

 و حق دارد دیگرى را وکیل کند که او را طـالق دهـد   دساز قهاز طرف او وکیل است خودش را مطل زن
  )115، ص 1ق، ج 1425. (مکارم شیرازي، وکیل در توکیل)(
  م؟کا حیالت از نوع حق است کا شرط ویآ

سـت و  یقابـل اسـقاط ن  ، م باشـد کـ را اگر از نـوع ح یز ؛فرق است، مکا حین شرط حق باشد یه اکنیدر ا
قابل اسقاط اسـت و  ، اما اگر از جنس حق باشد ؛نندکتوانند آن را ساقط یع ندارند و نمیبندگان حق تشر

  ار.یمانند حق خ ؛ندکدر حق خودش تصرف ، ه بخواهدتواند هرطور کیشخص م
رده و او کـ او جعـل   يه خداونـد بـرا  کـ م اسـت  کـ از نـوع ح ، ار طالقى که مـرد دارد یاختدر ظاهر، 

ـ  ؛ام منتقـل کـردم  کردم یا آن را بـه زوجـه  تواند بگوید من حقّ طالق خودم را ساقط نمى توانـد  مـى  یول
زوجه براى اجراى طـالق وکیـل   ، شرط کند که اگر چنین و چنان شود، وکالت دهد؛ یعنى در ضمن عقد

ار طـالق از  یـ اخت، نیبنابرا )28، ص 4. (همان، ج طالق نیست د، پس این توکیل است و اسقاط حقباش
ه در طـالق بـه   ک یالتکو ةدربار یول ؛ندکتواند آن را ساقط یج نمرقابل اسقاط است و زویم و غکنوع ح

نظـر  صـرف  تواند از شرط وکالت خودزیرا زوجه میرسد از جنس حق باشد؛ یبه نظر م، دهدیزوجه م
  ا آن را بعد از ازدواج ببخشد.یند ک

  ن شرطينوع ا
. 74، ص، 2جق، 1417، ؛ (صـافی گلپایگـانی  ه از نوع شـرط فعـل اسـت   ک دهدنشان می ظاهر این شرط

توانـد  یزوجـه مـ  ، در خارج محقق شود گاه یکی از مواد این بندهر یعنی )32، ص 4جق، 1428 بهجت،
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مـن خـودم را بـه    « عقد بگوید: ي صیغۀاما اگر زن در حین اجرا؛ خود را مطلقه سازد بر اساس این شرط
چنین شـرطى از  ، »مرد هم قبول کند آورم ومىاینکه وکیل بالعزل در طالق باشم به زوجیت تو در شرط

از شروط فعـل اسـت و   ، زوجه شرط شود» ل نمودنکیو« اگرشود. به عبارت دیگر، یجه مینوع شرط نت
فعـل  « ایـ » جـه بـودن  ینت«ة د. البته ثمـر یآیم شمارجه به یاز شروط نت، زوجه شرط شود» ل بودنکیو« اگر

د یـ اسـت و ق  يالـت در آن جـار  کعقـد و ام کـ اح، ه برفـرض فعـل بـودن   کـ ن اسـت  یشرط در ا» بودن
رو، از ایـن ند. کزوجه) را عزل ( لکیتواند ویم، زوج) بخواهد( لکمو؛ یعنی هرگاه ندارد يادهیفا عزلبال

.(صـافی  » جـایز نیسـت  ، الزام اشخاص بر شرط این امور در ضمن عقد یـا عقـد خـارج   «ی، به نظر برخ
... کسـى  «، قـانون مـدنى   237مادة البته از نظر حقوقی، براساس  )75و 74، ص، 2جق، 1417گلپایگانی، 

ـ ، نجام شرط فعل شده استبه اکه ملتزم  طـرف معاملـه   ، جـا بیـاورد و در صـورت تخلـف    هباید آن را ب
  تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنماید.می

. سـت یالت قابل رفع نکشود و ویجرد عقد ظاهر ماثر آن به مبدانیم، جه یشرط نت ن شرط رایاما اگر ا
، 2ق، ج1426تبریـزي،   ؛565تـا، ص  بـی سـبزواري،   ؛105، ص 3و ج 319، ص: 2جق، 1422خمینى، (

ظـف بـه عـدم عـزل     ) البته برخی از عالمان هنگامی که مـرد مو 32، ص 4جق، 1428بهجت،  ؛353ص 
ل در کیـ گـر و ید ، کـه زن داننـد یعزل مرد را مؤثر م یول اند؛داده وکالت است، به حرمت عزل کردن فتوا

ی، از قـانون مـدن   236 ةطبـق مـاد  از نظر حقـوقی،   )539، ص 2ق، ج1424خمینى، . (طالق نخواهد بود
ـ با تحقق ا، در خارج است توقف بر تحقق امور یا اسباب خاصیجه میه حصول نتآنجاک جـه  ینت، ن امـور ی

  شود.یز حاصل مین

  يق و بررسيتحق
ه از نـوع  کـ رسـد  یبـه نظـر مـ   ؛ هرچند گرددیجاد آن برمیو ا ، به نحوة انشان شرطیا فعل بودن اینتیجه 

و در  کنـد توانـد زوجـه را عـزل    یالت بالعزل است و زوج نمـ کو، عقد ياجراپس از  ؛ زیراجه باشدینت
در  الـت زوجـه  که همـان و کـ جـه  ینت، ن شرط آمده استیل ایه در ذک ياگانهصورت تحقق مواد دوازده

  تواند خود را مطلقه سازد.یو زوجه م شودیحاصل م، طالق باشد
نتیجـه بـودن شـرط مـؤثر اسـت،      ا یدر فعل » ل بودنکیو« ای» ل نمودنکیو« هکنیبا توجه به ابنابراین، 

ن یات را بـه زوجـ  کـ ن نیـ اگـر ا زیـرا   ؛شودیرش روشن میت خطیدفتر ازدواج در انجام مسئولنقش سر
جـه  یا نتیـ نند و هدفشان از شـرط فعـل   کط آن را امضا ین شرایامل از اک ینند با آگاهتوایآنها م، بفهماند
هـا بـر   ازدواج بیشـتر ننـد و  کیفه عمـل نمـ  ین وظیبه ا برخی محضرداراناما  ؛ن مواد روشن شودیبودن ا
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 ارائـه  نـه ین زمیدر ا یحاتیتوض اناگر محضردار یحت ؛شودیط واقع مین شراین از ایزوج یاساس ناآگاه
  قابل تفهم نخواهد بود.   ، براي زوجینعقد ياجرا یو روان یاحساس يدر فضابدهند 

رد تـا بـا   یـ ن شـروط تعلـق گ  یـ د بر ایزوج در هنگام امضا با یم و خواست واقعیتصم، نیاافزون بر 
ی، و احساسـ  یعـاطف  يرسـد قـرار گـرفتن زوج در فضـا    یاما بـه نظـر مـ    ؛راه همراه نباشدکجهالت و ا

و اخـتالف در اول   یز زوج از پرحرفـ یـ پره، وجـود بزرگـان در مجلـس عقـد    ، نـده یآ یت زندگیمسئول
موجـب   ...ی، وت مـال یـ و فقدان اموال و حما، مراسم عقد يهایهماهنگ یشلوغ بودن و خستگی، زندگ
افـراد از آثـار    بیشـتر  یننـد. حتـ  را امضـا ک تمـام شـروط    شوند تا زوجین بدون آگاهی و اختیار کاملمی

شـده شـرایط آن را    یه همگـان کـ عـادت   یکو بر اساس  ندارند یور در سند اطالعکشروط مذ یحقوق
اگـر بخواهنـد   ، امل دارندک یط آگاهیشرااز ه کافراد  یبرخ یحت، نیبر ا کنند. افزونپذیرند و امضا میمی

  کنند.او شک میدر صداقت  ، زوجه و خانواده اونندکرا امضا ن یشرط
ن یـ در ا ییهانشست اوالً، امور ازدواج و خانواده یو متول یفرهنگ يشود نهادهایشنهاد میپ، نیبنابرا

هـا و بزرگـان و سـپس    ابتدا خـانواده ، نهین زمیدر ا بخشیو آگاه يسازبا فرهنگ اًینند و ثانکنه برگزار یزم
    ، مطلع سازند.عقد ين را قبل از اجرایزوج

  ح است؟يالت صحكا شرط ويآ
خـاص   يت از حقـوق خـانواده در مـوارد   یت مصالح و حمایرعا، براي سند ازدواجن شرط در یآوردن ا

تـرك انفـاق یـا     ماننـد د به امرى مذکور وکالت مقیالزم نیست در مورد  یوگرنه از نظر فقه اسالم، است
بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خـارج   ؛غیبت یا سوءقصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و غیره باشد

زیـرا شـرط مزبـور نـه      ؛نافـذ و بالاشـکال اسـت   ، مطلق داده شودطور به وکالت، زن براى طالقالزم به 
، 2ق، ج1424. (خمینـی ره،  ر استروع و نه ایراد دیگرى در آن متصونه نامش، خالف مقتضاى ذات عقد

، 3جق، 1418 . طـاهرى، 121ص ق، 1429 منتظـري، ؛ 115 ، ص1ق، ج1424 مکارم شـیرازي، ؛ 539 ص
  )332ص تا، ؛ محقق داماد، بی221 ص

ز یدر اسـالم جـا   دو نوع وکالـت هر  .الت مطلقکد و ویالت مقکو :الت دو نوع استکو، گریان دیبه ب
گونـه  نیـ در صـحت ا اسـت  در خـارج   يد به تحقق اموریمق، التکو، ه گذشتک یدر شرط یول ؛است

، 2جق، 1427 ایروانـی،  ؛329ص ق، 1427 تبریـزي، ؛ 565ص تـا،  بـی  سـبزواري، . (ستین کیالت شکو
 معلـق باشـد.   يزیـ د بر چیالت نباکعقد و یعنی ؛منجز بودن آن است، حیالت صحکط ویاز شرا) 455ص 
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ه در کـ نـده اسـت   یدر آ يرا معلق بر تحقق اموری. زنیستح یالت منجز و صحکن ویتصور شود ابسا چه
  الت دارد خود را مطلقه سازد.  کزوجه از طرف زوج و، صورت وجود آن امور

الـت  کمتعلـق آن بـه اصـل و   ، ه معلق اسـت کو آنچه ، وکالت در این موارد منجز است، د گفتیاما با
ر داد یـ ل بـه غ کیـ الت بالعزل با حـق تو کزوج به زوجه و« ن بند آمده استیدر ا زیرا .رساندینم يضرر

الـت  کمتعلـق و  ، امـور مربـوط بـه   ن بنـد یـ ل ایـ ذور در کگانه مذن جمله منجز است. مواد دوازدهیو ا» ...
زوجـه  ، ا نفقـه ندهـد  یـ ب شود یا غایاگر زوج معتاد شود « هکشد ین شرط گفته میاگر در ا یول ؛هستند

کالـت معلـق و   و، ن صورتیدر ا .»ه از طرف زوج خودش را طالق دهدک »خواهد بود«ل کیل در توکیو
  باطل است.

  الت زوجهكط تحقق ويبه شرا ينگاه
التش کـ توانـد از و یزوجـه مـ  ، و اثبات آن در دادگـاه  گانه مندرج در سند ازدواجبر اساس شرایط دوازده

  .پردازیمدلیل گسترة وسیع موضوع، فقط به برخی مواد آن میاما به  کند؛و خود را مطلقه ، استفاده
ام او بـه تأدیـۀ   ت شش ماه به هر عنوان و عـدم امکـان الـز   ف شوهر از دادن نفقۀ زن به مداستنکا) 1

نفقه. همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نکنـد و اجبـار او بـه    
 ایفا هم ممکن نباشد.

 بـارت اسـت از همـۀ   ع، ه در اصـطالح حقـوقى  کـ بـه نفقـه    دارد: نخستته اشاره کن ماده به دو نیا
و  یدرمـان  يهـا نـه یاثاث منزل و هز، غذا، لبسها، نکمس ، مانندت زنیمتعارف و متناسب با وضع يازهاین

، 1107. (قـانون مـدنی، مـاده    ا مـرض یـ نقصـان   ، در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀو خادم یبهداشت
الـت  کتواند از ویزوجه م، ندک ياگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خوددار )19/8/1381اصالحی 

اعـم از حقـوق   ، منظور از حقوق واجبه ه ظاهراًسایر حقوق واجبۀ زن، ک دومستفاده کند؛ خود در طالق ا
بـه بیـان حقـوق و     1104 تـا  1102کلـی در مـواد   صورت ی بهقانون مدن مالی زن است؛ زیراریو غ یمال

 هـاي بـه موضـوع  » رعایت حسن معاشـرت «ی تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته و با عبارت کل
احترام به حقوق متقابـل یکـدیگر و نیـز    ، تواضع محبت و، ی رفتار و اخالقیکویمانند ن یمختلف یرمالیغ

 2417ه مسـائل  کـ گونه رده است. همانکنگذاشتن زن اشاره  و بالتکلیف نکردنحق مقاربت و نیز ترك 
ق، 1424. (خمینـی ره،  رده اسـت کـ ان ین موارد را بیاز ا یز برخین ینیالمسائل امام خمحیتوض 2418و 
  )2418 و2417، مسئله 480، ص 2ج

۱۰۰        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  ى که ادامۀ زندگى را براى زوجه غیرقابل تحمل نماید.معاشرت زوج به حدرفتار و یا سوءسوء) 2
  آمیز باشد.نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطرهبه، العالجابتالى زوج به امراض صعب) 3

آن منـوط بـه اثبـات عـدم      ياجرا هکاست  يمحدود به موارد، ل زن در طالقکیتو، ن دو شرطیدر ا
ل در کیـ زن را و، ن امـر یباشد و دادگاه فقط بـا احـرازا  یم كمشتر یزندگ ۀتحمل و حرج و ضرر در ادام

، شـود یت موجب عسر و حرج میه دوام زوجک يدر موارد 1130ة در ماد یاما قانون مدن داند؛یطالق م
  ست.  یاز نین شوهر الت ازکبه و ،ن صورتیند. در اکطالق  يه تقاضاکبه زن حق داده است 

الـت  کرا ویـ ز ؛نـد کت یـ از حقـوق زوجـه حما  ، التکبا دادن و قصد داشته استگذار قانون، نیبنابرا
الـت قـرار دهنـد. در عقـد     کمتعلَـق و ، ه بخواهندکرا  یتوانند هر شرطیطور مطلق مجاز است و آنها مبه
در عـالم   یا تحقـق شـرط  یـ  يعـذر  چیبـدون هـ  تواند یالت مطلق) زن مکو، (د و شرطیالت بدون قکو

  خود را مطلقه سازد.، خارج
  ممکن نباشد. جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً) 4

جنـون  ، شـود یالت مـ که موجب ابطال وک ياز موارد یکیرا یز ؛اشکال است ياین شرط در فقه دارا
ل با توجـه بـه شـرط فعـ    ویژه ت؛ بهاسوکالت باطل ، دوزوج دیوانه شرو، هنگامی که از اینل است. کمو

. سـازد ن مـورد خـود را مطلّقـه    یـ توانـد بـه اسـتناد ا   زن نمى، و وقتى وکالت باطل شدبودن این وکالت، 
خـود را رهـا    يگریتواند از راه دیشود. البته زوجه موکالت باطل مىنیز گونه که در صورت موت همان
؛ جنـون اسـت  ، احکـ فسـخ ن یکی از جـواز  را یز ؛ندکاح را فسخ کتواند نیاو م، را با جنون زوجیز، سازد

از بـاب عسـر و   ، ن در قـانون یهمچن )108، ص 6ج، 1424. (مکارم شیرازي، بعد از ازدواج باشدهرچند 
مصـوب مجمـع    29/4/1381 یالحـاق  ة) و تبصـر 14/8/1370 یاصالح( م.ق 1130 ةور در مادکحرج مذ

م کتواند بـه حـا  یزوجه م، جنون زوج واسطۀهر و حرج بدر صورت اثبات عس، ص مصلحت نظامیتشخ
  ند.کطالق  يو تقاضا، شرع مراجعه

منـافى  ، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگـاه صـالح  ) 5
  با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.

بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثـر   کم قطعى به مجازات پنج سال حبس یاحمحکومیت شوهر به ) 6
به پـنج سـال    ا به حبس و جزاى نقدى که در مجموععجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود ی

 یا بیشتر بازداشت منتهى شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 خلـل  به اسـاس زنـدگى خـانوادگى   ، گونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه) ابتالى زوج به هر7

بـه   یـا ضرر بزند  یه به اساس خانوادگک يادیمانند اعت؛ و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد وارد سازد
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 یو روحـ  یردن ضرر به سـالمت جسـم  کردن زن و فرزند و وارد کرها ، ه منزلیفروش اثاث، مرد ياریکب
 .  منجر شودزن و فرزند 

تشخیص ترك زنـدگى خـانوادگى و عـذر     زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك کند.) 8
 .کندموجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت 

) محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثـر  9
اینکه مجازات مغایر با حیثیت  ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص

  و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.
عقـیم بـودن یـا عـوارض     دلیـل  بـه  که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خودىدر صورت) 10

 دار نشود.بچه، جسمى دیگر زوج
 د و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پیدا نشود.که زوج مفقوداالثر شو) در صورتى11
نسبت بـه همسـران   ، یا به تشخیص دادگاهیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند، همسر د) زوج، 12

 خود اجراى عدالت ننماید.

  شرط عدم ازدواج يبررس
داشـته و در  ه از صـدر اسـالم وجـود    کـ و قابل بحث است  یشرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجال

 بـدان ز یـ ن )275و  17 ، ص21ق، ج1409؛ حـر عـاملی،   253و  403، ص 5ق، ج1407(کلینـی،   اتیروا
ن یـ ت ایـ ه اهمکـ  انـد داشته یفراوان يگوهاوآن بحث و گفت دربارة ز معموالًین نلماااشاره شده است. ع

  م.یپردازیان آن میبو ضرورت به  امکانز در حد ین مقاله نیدر ارو، ازایندهد. یشرط را نشان م

  شرط عدم ازدواج از منظر فقه
تنهـا   نلماااز ندارد. عیزن اول ن ةو به اجاز است در شرع مقدس اسالم حالل شمرده شدهگرفتن زن دوم 

. (شـهید ثـانی،   انـد ؛ اجـازة همسـر را شـرط دانسـته    اوردیز بینک بر سر زن حره مرد بخواهد هک یدر فرض
» زن اول بـا اجـازة   مخصوصـاً ، عدم ازدواج مجدد«، مرد يم برایحال اگر بخواه )192، ص 5ق، ج1410

نَ     « م آمده استیرکست. در قرآن یز نیو جااست خالف شرع ، مینکرا شرط  مـ لَکُـم وا مـا طـابحفَانْک
باعر ثُالثَ و ثْنی وم خـالف آن   اسـت و اگـر   یازدواج مجدد شرع) بر اساس این آیه، 3(نساء/ .» النِّساء

  شرط باطل است.، شرط شود
 ، ص4ش، ج1381اسـت. (امـامی،   قـوانین آمـره   بـرخالف   از نوع شرط فعل منفـى و ، شرط مزبور

۱۰۲        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

ـ ا بیشتر عالماناند: دو دسته نلمااعی، ن شرطیالبته در مورد صحت و عدم صحت چن )366 ن شـرط را  ی
؛ خمینـی  341و340ق، ص 1410، ؛ شهید ثـانی 551ق، ص 1408 حلی،؛ (محقق دانندیاز شروط باطل م

ــا،  ــی ت ــی؛ 7740 ، ص25جق، 1419زنجــانی، ؛ 302، ص 2ج ره، ب ــداد حل ؛ 242، ص3جق، 1404، مق
ــفور،   ــی آل عص ــاء، ؛ ک525، ص 24جق، 1405بحران ــف الغط ــاري،  ؛151، ص 4ق، ج1423 اش خوانس

  خداست.تاب کق شرط خالف شرع و یاز مصاد زیرا )413، ص 4ق، ج1405
اصل چنین شرطی را صحیح دانسته و در مورد صـحت ازدواج مجـدد دو نظـر     برخی دیگر نیز

، 2ق، ج 1410؛ خـویى،  565تـا، ص  سبزواري، بیاند: الف) ازدواج مجدد صحیح است؛ (ارائه کرده
گیرد. بنابراین، لـذا  ب) این شرط جلو ازدواج را نیز می )353، ص 2ق، ج1426؛ تبریزي، 305ص 

طى اقدام به ازدواج مجدد کنـد، ازدواج او باطـل خواهـد بـود. حکـیم،      اگر زوج با وجود چنین شر
  )296، ص 2ق، ج1410

  حقوقشرط عدم ازدواج از منظر 
ن شـرط در فقـه وجـود    یا از یکدیگر متأثرند. اختالفی که دربارةفقه و حقوق  دربارة این موضوع، رابطۀ

س کـ چیهـ « د:یـ گویم یقانون مدن 942 و 959مواد  سویکرا از یز ؛ثر است، در حقوق مدنی نیز مؤدارد
پـس   ؛نـد کرا از خود سـلب   یاز حقوق مدن یا قسمتیا حق اجراء تمام یحق تمتع  یلطور کبه تواندینم

 )4655، س 31، ص 4ق، ج1428. (بهجـت،  و باطل استی، سلب حقوق مدن، شرط عدم ازدواج مجدد
ن مـاده آن را لحـاظ   یه با اطالع از اکگذار در اسناد ازدواج گنجانده ز قانونین شرط را نیا، گرید ياز سو

 يبـا توجـه بـه حصـر    ، ح فرض شـود ین شرط صحیح دانسته است. البته اگر ایآن را صح رده و مسلماًک
تـوان  رأي داد و تنهـا مـی  ا حق فسـخ همسـر اول   یاح دوم کتوان به بطالن نینم، احکبودن موارد فسخ ن

  )59ش، ص 1384. (صفائی، امامی، زن قائل شد يراخسارت ب حق مطالبۀ

  المكق يتحق
را ازدواج مجـدد در شـرع مقـدس مبـاح     یـ ز ن باطـل اسـت؛  لمـا امشهور ع ةدیبه عق» عدم ازدواج« شرط

ل یـ دل ، عمدةانین بیمباح است. با ا، امدهیبر منع و حرمت آن ن یلیه دلک یو مادام )3، (نساء/ شمرده شده
ـ با، ردیشـرط شـود و مـرد بپـذ    » عـدم ازدواج « است. حال اگر» م حاللیتحر«، بزرگان بر بطالن شرط د ی

ـ با، »منون عنـد شـروطهم  ؤعموم الم«ي مقتضارا بهیز ؛ندکعمل بدان  . (کلینـی،  د بـه شـرط عمـل شـود    ی
شـوهر  ازدواج  یعنـ شـود؛ ی مـی ازدواج) حرام ی (حالل، ن شرطیپس با ا )253و  403، ص5جق، 1407
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ـ ، رونیااشکال است. ازیازدواج مجدد مباح و ب، هیشرع دیگر، بر اساس ادلۀسوي شود. از یممنوع م  نیب
  د.یآیوجود متزاحم به» ت ازدواجیحل« و» عمل به شرط«

شود که وقتی شرطی منعقد شـد، آیـا اقتضـاي اباحـه متعلـق آن      در واقع، این پرسش مطرح می
توانـد جنبـه مانعیـت داشـته     دارد، شرط نمیوجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم اباحه متعلق آن وجود 

اى ـ مانند ضرورت و حـرج ـ     باشد و متعلق را از فعلیت خارج سازد؛ زیرا شرط از عناوین ثانویه
ء داراي اقتضا را خنثا کند. شروط وقتى مصلحت دارند که با مصالح دیگـر تزاحمـى   نیست که شى

و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و رو، اگر شئ دیگرى داراي اقتضا پیدا نکنند. ازاین
  معارضه از بین خواهد رفت.

ـ  ، گر بـا وجـود شـرط   ید، شوندیالوفاء مالزم، ز با شروطیم امور جاییگر بگوهمچنین ا ن یاباحـه از ب
. (زنجـانی،  ن آن دو نخواهـد بـود  یبـ  یمزاحمتـ ، در این صورت نیـز  نیو شرط نافذ است. بنابرا، رودیم

  )7304ص  ،23جق، 1419
ا متعلـق  یـ ت شـرط اسـت   یق فعلیجه تحقیرد و نتکد انتخاب یدام را بامذکور که از دو فرض کنیاما ا

بـر   یو برخـ ، ات بـر صـحت  یـ از روا يتعـداد ، ه شرط عدم ازدواج شودک يمورد ، دربارةد گفتیبا، آن
هـا  مجـال پـرداختن بـدان    ) که در این نوشـتار 253و  403، ص5جق، 1407. (کلینی، بطالن داللت دارند

ق یـ تحق ۀجـ یه نتکـ ث دارنـد  یـ ن احادین ایجمع ب يبرا ییبایان زیب، از بزرگان معاصررخی ب یول ؛ستین
  :گویدباره میدر این اهللا زنجانیآیتن است. یهم

، و با ادلـۀ  شود که آنچه مخالف مشروععموماً این فهمیده مى، مطابق تناسبات حکم و موضوع از روایات
االبد است. چـون موجـب مشـاکل    منع حلیت و شرط سلب آزادى الىنافات دارد و نافذ نیست، حلیت م
ت منافات نـدارد.  حلی شکالى ندارد و نافذ است و با ادلۀا، اما سلب آزادى موقت و مادامى است؛بسیارى 

االبـد  ، سلب آزادى الـی که حکم به بطالن کرده ، ابواب المهور)351، ص 26تا، ج (بروجردي، بی زراره مورد روایت موثقۀ
. ((زنجـانی،  اما ترك تزوج تـا آخـر عمـر نافـذ نیسـت     ؛ اشکال ندارد ، ترك تزوج مادامىاست. بنابراین

  )7316، ص 23جق، 1419
ال و شـبهه در شـرط   کتـا اشـ   ، قیدي لحاظ شـود آمدهدستبه با توجه به نتیجۀشود یشنهاد میپ، نیبنابرا

  د.یاید نیپد ازدواج مجدد

  گسست قانون از فقه
شود. اگر بگوییم قـانون بـر اسـاس    با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگی قانون با فقه مشخص می

مصالح فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و... وضع شده است، درست نیست؛ زیرا شارع مقـدس  

۱۰۴        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

مصالح و مفاسـد حکمـی را بـراي    آگاهی کامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام 
  . کندیبندگان صادر م

هـاي  هاي قدیم مورد بحث بـوده و در برهـه  از زمان، چندهمسري براي مرد و چندشوهري براي زن
هـاي قبـل از اسـالم و    دیـدگاه مختلفی ارائه شـده اسـت. یکـی از بـارزترین     هاي ، دیدگاهمختلف تاریخ

داشته باشـد و هـر    یجنس تواند با هر مردي رابطۀهر زنی می« گفت:بود که می افالطوننظریۀ ، تمسیحی
قدر مضحک بود کـه خـود   آن افالطون این نظریۀ ا هر زنی رابطۀ جنسی داشته باشد.تواند بمردي هم می

رد کنـد. پـس از   نتوانستند در عمل آن را اجرا کنند و او مجبور شد نظریۀ خود را  او و اطرافیان افالطون
از یـک همسـر انتخـاب     بـیش نداشت  قانون درآمد و کسی حق صورتهمسري بهتک، تظهور مسیحی

صـورت نامحـدود و بـدون هـیچ قیـد و      مسري بهچنده، العربةما در دوران ظهور اسالم در جزیرا کند؛
. و با در نظـر گـرفتن شـرایط سـختی اجـازه داد     ، صورت محدودبه که اسالم آن را، شرطی رواج داشت

  )302، ص 19جتا، (مطهري، بی
خواهـد خـالف   یچرا قانون مـ ، ح قلمداد شده استیط آن صحیت شرایه ازدواج مجدد با رعاکحال 
، میباشـ  می باشد، باید تابع شریعت اسـالم قانون ما اسال یشور اسالمکند؟! اگر قرار است در کفقه عمل 

ازدواج مجـدد مبـاح    زیـ . در اسـالم ن دچـار تردیـد شـویم   ت از اسالم ید از غرب و تبعیتقلنه اینکه بین 
د دارنـد و از آن  تسـاوي حقـوق زن و مـرد در ایـران تأکیـ      شمرده شده است. اگر دشمنان اسالم بر عدم

ه صـحت آن  کـ  یقانون موجب شود که با جعل چند مادةد ینبا، نندکیه اسالم استفاده میعل يابزارمنزلۀ به
ام نـاب  کن و صدور فلسفه و احییتب يه بهتر است براکبل کوك است، خود را همرنگ جماعت کنیم؛مش

 د.ید آیها پدان ملتیدر م یاسالم یرتیم تا بصینکتالش  یعیفقه ش
ه در اجتمـاع  کـ  يبر اساس مصالح و مفاسـد  با توجه به اینکهگفت: باید به فقه  یومتکالبته با نگاه ح

ی شـارع حفـظ آن   که هدف اصـل  ـ اعث فروپاشی نظام خانواده شودازدواج مجدد ببسا چه وجود دارد و
  از مردان شد.   یاستفاده بعضرد و مانع سوءکح قلمداد ین شرط را صحیاتوان می است ـ

  شرط باطل با عقد رابطة
باطـل  ، و در نتیجـه  تاب و سـنت کن شرط خالف یر؟ اصل وجود ایا خیا شرط باطل مبطل عقد است یآ

ه فقـط  کـ نیا ایـ نند کیاثر میباطل و بز یعقد و مهر را ن، ا شروط باطلیه آکاست  پرسش ایناست. حال 
  ؟شودوارد نمیعقد خللی در و شود میخود شرط باطل 
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فسد عقد نیسـت و سـه مشخصـه    ه مک یالف) شروط باطل اند:در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه
ب)  ق م) 232؛ (مـاده  نامشـروع باشـد   .3 ؛ده نباشدیدر آن نفع و فا .2؛ رمقدور باشدیانجام آن غ .1دارد: 

جهـل بـه    .2؛ عقد باشـد  يخالف مقتضا .1، دو مشخصه دارد. نندکیز باطل میه عقد را نک یشروط باطل
   ق م) 233. (ماده ن شودیآن موجب جهل به عوض

ونـه شـروط باعـث    گنیـ ه اکنی: اگویدمیشروط باطل مبطل عقد) ( در مورد قسم دوم شیخ انصاري
    )89، ص 6ج ق، 1415. (شیخ انصاري، ستیتأمل ن يجا، شوندیفساد عقد م
، اسـکانی ، شـیخ طوسـی  ماننـد   ی: گروهـ انـد ن دو دسـته لماارمبطل) عیشرط غ( ن موردیر ایاما در غ

، امـه علّگـر ماننـد   یه فساد شرط موجـب فسـاد عقـد اسـت. گـروه د     بر این باورند کسعید ابن وبراج ابن
، ه فقط شـرط فاسـد  کده دارند یعق، ق سبزواريمحقو محقق اردبیلی ، فاضل مقداد، محقق ثانی، شهیدین

  . (همان)ح استیاست و عقد صح
سـت)  یشرط باطل مفسـد عقـد ن  ( از قسم اول، م شرط عدم ازدواج مجدد زوجکه حکروشن است 

د یـ ت پدیـ در زوج خللین شرط یاست و با ا» تیزوج« اح حاصل شدنکعقد ن يرا اوالً مقتضایز است؛
ـ ثان مقتضاي عقد، مبطل عقد است؛ط خالف م شریید تا بگویآینم ـ ااینکـه   اًی ن شـرط باعـث جهـل در    ی

، 3ق، ج1428، (بهجـت،  نیحکاعـم از متنـا  ، احکـ ن در نیعوضـ ؛ زیـرا  سـت یدرسـت ن ، شودین میعوض
مکـارم شـیرازي،    ؛48، ص30جق، 1404(نجفی،  بضع، مهر) 3505، ص10جق، 1419 زنجانی،؛ 344ص

آنهـا نـدارد.    ارتبـاطی بـا  ن شرط یو ا ی استبه حال خود باق، ه باشدکچه ، هر...) و30، ص6جق، 1424
  ست.یاح نکمفسد عقد ن، پس بطالن شرط

  لزوم وفا به شرط

ه را یـ و مشـروط عل ، دعوا کنند تا بتوانند در دادگاه اقامۀ ه چگونه شرطکنین در مورد ایزوج یآگاه يبرا
شـروط در سـند    ین و آوردن بعضـ ردکقبول دارد؛ هرچند  یت خاصین بحث اهمیا، نندکمجبور به وفا 

  ان شود.یبه شرط ب يدر لزوم وفا یاتیلکضرورت دارد تا ، شده استروشن ش یازدواج از پ

  معناي لزوم

ر و تبدل است و تزلـزل  ییرقابل تغیعقد غ يه مقتضاکمعناست نیبد، لزوم در اصطالح فقه در مورد عقود
ـ  یو عدم ثبات در آن راه ندارد و طرف ؛ فـیض،  3500، ص 10ق، ج 1419 زنجـانی، . (دن حق فسـخ ندارن

  )52، ص 2ق، ج1406 محقق داماد،؛ 154ص ش، 1373

۱۰۶        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  رد:کان یگونه بنیا توانمیلزوم در اقسام شروط را ، نیبنابرا
شـخص   یعنـ ی ؛سـتند یالوفـا ن الزم ییشـروط ابتـدا  ن، هاینظر مشهور فق براساس الف) شروط ابتدایی:

ارش کـ و او را ملـزم بـه انجـام    به دادگـاه مراجعـه   توان یند و نمکست به تعهداتش عمل یملزم ن، متعهد
ج ق، 1424 مکـارم شـیرازي،  ؛ 447، ص 1ج ق، 1415 اراکـی، ؛ 467، ص22ج ق، 1418خـویی،  . (نمود

  )57، ص 5
بـه   ییاز جمله شـروط ابتـدا  ي مورد نظر آنها، هاكمال ي دختر و پسر قبل از عقد و تعیینهاصحبت

ه آنهـا را در  کـ نیمگـر ا ، بر اسـاس آن داشـته باشـند    ییتوانند ادعاینم یه از لحاظ قانونکروند یشمار م
  نند.کضمن عقد لحاظ 

ه مشـهور  ، کـ ل وجـود دارد یتفصدیدگاه بطالن، صحت و سه ، ن شرطیدر مورد ا :ییب) شروط بنا
ر شـود و  کـ د در ضمن عقـد ذ یبا، زم باشدرا شرط اگر بخواهد الیز ؛ده دارندیبه باطل بودن آن عق نهایفق

سـت. در  یآور نالـزام شود، نمین اشاره د بداچون در متن عق، شودیر مکقبل از عقد ذیی هرچند شرط بنا
یزدي، محقـق اصـفهانی،   از فقها مانند: صاحب جواهر،  جمعیمعتقدند. (ز به صحت آن ین ياعده، مقابل

  )56و 55، ص 2ق، ج1406 : محقق داماد،ركویی؛ میرزا حبیب اهللا رشتی، آیه اهللا خ
الوفـا  الزمی، ز مانند شروط ضـمن ین ییشروط بنا، رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعهیبه نظر م

 ش،1373نـائینی،   ر. ك: . (رك: بر تعهد و التـزام بـه آنهاسـت    یمبن، ن به عقدیت طرفیرا رضایزهستند؛ 
دختـر و پسـر بـر    ي، هنگـام خواسـتگار   مـا  در جامعۀ )57، ص2جق، 1406؛ محقق داماد، 407، ص1ج

 دادنانجـام ، داشتن و نداشـتن فرزنـد  ، اشتغال، لیتحص ۀادامی، از شروط مانند انتخاب محل زندگ یبعض
، دندیاگر بـه توافـق رسـ    ؛دهندیقرار مهایی الزامنند و در برابر هم تعهدات و کیتوافق م، و... یار خانگک

ـ  ؛نندکیر نمکنامه ذن شروط را در عقدیاشوند؛ هرچند میبه عقد  یراضی، ن تبانیبر اساس ا امالً کـ  یول
پس از ازدواج بـر اسـاس   رو، ازایندانند. یز نمیمعتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جا

ـ  بینجامد؛ ییبه عدم تفاهم و جدا بسا، چهنندکاگر از آن تخلف  ، ونندکیم یآن زندگ  دلیـل نبـود  بـه ی ول
شـود  یشـنهاد مـ  ین پیبـه زوجـ  بنـابراین،   داشته باشـند.  یقانون يگونه ادعاچیهتوانند ، نمیو سند كمدر

  نند.کتوب کشروط مورد توافق خود را در سند ازدواج م
منظـور از   نلمـا امشـهور ع  ، که به گفتۀ»المومنون عند شروطهم«ة قاعدبر اساس  :یج) شروط ضمن

ملزم به اجـرا و  ، آنها ين در فرض امضایطرف، نیالوفا هستند. بنابراالزم ،است شروط ضمن عقد، شروط
  .شوندیت آن میرعا
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  تهكنبيان چند 
اگـر عقـد    ؛ردیـ گیرنگ آن عقد را به خـود مـ  ، ه باشدک يدر ضمن هر عقد، شرط ضمن عقد اول: ۀتکن

، 5جق، 1424. (مکـارم شـیرازي،   ز اسـت یجـا نیـز  شـرط  ، ز باشـد یاگر جـا  ، وز الزمیشرط ن، الزم باشد
مـوارد   یدر سـند ازدواج بـه زوجـه در برخـ    بـراي نمونـه،    )52، ص 2جق، 1406محقق داماد، ؛ 58ص

ل خـود را  کیـ توانـد و یمـ ، ل بخواهدکز است و هر زمان مویجا يالت عقدکو و، الت طالق داده شدهکو
قـرار   را در ضـمن عقـد الزمـی ماننـد نکـاح      آن، الـت را الزم بداننـد  که وکنیا يبرارو، از این ند.کعزل 

ۀ عـزل موکـل یـا بیهوشـی     ه به واسطکاز عقود الزمه محسوب شود ، الت زوجه در طالقکدهند تا ویم
  الت او باطل نشود.کوو... 
ه در سـند  کـ توان گفت: فرق شروط ضـمن عقـد   یم یرفتن لزوم وفا به شروط تبانیبا پذ تۀ دوم:کن

انـد در  ردهکـ  یه قبل از ازدواج بر آن تبـان ک یبا شروط، ده استین رسیطرف يو به امضاشده ر کازدواج ذ
اما در مـورد شـروط    ؛ردکو احقاق حق ، توان به دادگاه مراجعهیور در سند مکه با شروط مذکن است یا

  شود. ادعو ۀل اقامیاثبات شود و مستند به آن دل یلیدل ۀواسطهه بکنیرد. مگر اکتوان مراجعه ینم یتبان
بطـالن شـرط عـدم ازدواج    ، زیـ وفا ندارد. در مباحث قبـل ن  ،ه لزومکد گفت یدر مورد شرط فاسد با

  ند.کعمل  به آنست ین بر زوج واجب نیبنابرا .مجدد اثبات شد
  دارد؟ یین شرط ضمانت اجرایا تخلف از ایآ
  ر؟یا خیند کعمل  او را مجبور به، شوهر يتواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضایا زن میآ

ت یبر شوهر واجب است و تخلـف از آن معصـ  ، ضمن عقد» حیشرط صح« عمل بهی، دگاه فقهیاز د
امامیـه معتقدنـد اجبـار او الزم اسـت.      دانانو حقوق نهایمشهور فق، ندکاگر تخلف  یول؛ شودیشمرده م

. (رك: مـاده  الزم دانسـته اسـت  را » مشـروط علیـه  « اجبار، ت از فقهیه به تبعئلقانون مدنى نیز در این مس
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را » هیـ مشـروط عل «، خـود  جبران ضرر يبرا تا دهدیحق م» مشروط له« به، تخلف از شرط، نیبنابرا
اثبـات کنـد کـه شـوهر از شـرط      د یزن با، احکرشده در سند نکط ذیاما در تمام شرا شرط کند؛مجبور به 

تـا دسـتور    دارد زن صـحت  يه ادعاکص دهد ید تشخیه بادادگا است. همچنین ردهکتخلف  مورد توافق
 ط را در دادگـاه یر شـرا یاد زوج و سـا یـ اعت، امـوال یـی،  د دارایزن با، مثال ي. براکندم طالق را صادر کح
بـه نظـر    یول ؛ندکتا طالق او را صادر  استح یزن صح يه ادعاکص دهد ید تشخیند و دادگاه باکات بثا
و  او نـرفتن  بـار  ریـ ز، اثبات تخلف شوهر از شـرط  ی، سختیدادرس یطوالنروند  مانند یرسد عواملیم

۱۰۸        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

الق را از دادگاه بـراي زن مشـکل   م طکاخذ ح، جایص طالق بجا و بیتشخ يح برایفرهنگ صح نداشتن
شـود  موضوع موجـب مـی  ن یهم شود.میر زن در دوران طالق یف ماندن و تحقیلکو باعث بالت کندمی

  رد.یده بگیا ناداز حقوق خود ر ياریزن بس

  گيريجهينت
  ا ببخشد.یند کتواند آن را اسقاط یه زوجه مکو از نوع حق است ، شرط فعل، الت در طالقکشرط و

- ین دختر و پسر قبـل از ازدواج قـرار داده مـ   یه بک یشروط تبان، ت و عرف موجود جامعهیدر واقع
در نشـدن  ر کـ به علت ذ یول ؛الوفا هستندالزم، ردیگیل مکرفتن آنها شیت عقد بر اساس پذیشود و رضا
 ن داشته باشند.آدر مورد  ییتوانند ادعاینم، سند ازدواج

کننـد. در نتیجـه، آگـاهی    کوتـاهی مـی   ف خـود ین و وظایم زوجیاز سردفتران ازدواج در تفه یبعض
ر سند ازدواج و شروط منـدرج د  ين از محتوایزوج بیشترم است. کار یشروط ضمن عقد بسزوجین از 
 يو نظـارت جـد  صـحیح   يزیـ ربرنامـه ، مسئوالن شود اوالًیشنهاد میپرو، از اینندارند.  یافکآن اطالع 

، ننـد تـا قبـل از انجـام عقـد     ک یطراحـ  یآموزشـ  ياوهیا شیالس ک اًیثاندر نظر بگیرند؛  امر ازدواج براي
 ین شروط شوند.و تفهم ا يریادگین ملزم به یطرف

الـت را  کخـود و خودبـه ، جنـون  ؛ زیراستیح نیالت زوجه صحکتحقق و يگنجاندن شرط جنون برا
خـاص   ید و محدود به زمانیاگر مق یول؛ عمر باطل است پایانشرط عدم ازدواج مجدد تا  ند.کیباطل م

بر زمان یا محدودیت ازدواج مجـدد،   داللتي مبنی بر دیشود قیشنهاد میپرو، از اینح است. یصح، شود
 .برطرف شودتا بطالن شرط لحاظ، 
رونـد  بـراي مثـال،    رد.یـ ده بگیـ از حقوق خود را ناد ياریه زوجه بسکشود یموجب م یدادرس ۀاطال

 يح بـرا یفرهنـگ صـح   و نداشـتن  ن اوتر بـار نـرف  یـ ز، اثبات تخلف شـوهر از شـرط  ی، دادرس یطوالن
ف یـ لکو باعـث بالت  نـد کمـی ل کزن مشـ  يدادگاه برا م طالق را ازکاخذ ح، جایص طالق بجا و بیتشخ

شـود زن حقـوق خـود را نادیـده     شود. همین موضوع باعـث مـی  میر زن در دوران طالق یماندن و تحق
  شود.یه او میعلزن، ت از حقوق یحما يجان مواد بهیادر نتیجه،  بگیرد.

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشـد در  طرفین عقد ازدواج مى«قانون مدنى نیز اشاره کرده است:  1119. همانطور که مادة  1

اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترك انفاق نماید ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند، مثل 
کـه  یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیـل باشـد   

 ».یى خود را مطلّقه نمایدپس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نها
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