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 در سند نکاحیه شروط ضمن عقد نکاحبررسی فقهی و حقوقی 

 

 

 

 1مهدی محمدیان

 

 

 
 دانشگاهو معارف  (، حقوق)فقه ستاد دروس تخصصیا ؛دبیر آموزش و پرورش 1
 

 

 

 

اراده و قراردادها در انعقاد قرارداد و عقود خود آزاد  یهر چند اشخاص بنا بر اصل آزاد :دهیچک

ود ن عقد را خیر مطلق محدود شده و قانونگذار آثار ایبه طور غن امر در عقد نکاح یکن ایهستند ل

ر ییتغ تواندیماراده اشخاص آثار عقد را نموارد  یکه در برخ ین نموده است؛ به طورییتع یبه نوع

 که امر نیا ر بدهند.ییو انحالل عقد را در قالب شرط تغ توانند آثارمی موارد یدر برخ یلدهد و

 ،گرددیم لیتحم نیطرف بر که دارد یآثار شدن یجار از بعد است قانون و اخالق از برخاسته

 عهدت ینوع شرط نیا .باشدیم جامعه نفع به که دارد یآثار زین یعموم حقوق نظر از آن بر مضاف

 زامالت و الزام همان و شودیده میعقد نام ضمن که شرط است یاصل عقد به نسبت یفرع و یتبع

 جهینت ای و خاص، وصف ،اًینف ای اثباتاً فعل بر گرید طرف از نیطرف از کی هر اراده یمعنا به واست 

 باطل اال و حیصح شرط ،صحت یعموم طیشراو در صورت داشتن  است عقد ضمن در گرید عقد

 با و باشد، خودش طالق لیتوک در لیوک و لیوک جه،ینت شرط با تواندیم زوجه نیبنابرا است.

 و کند محدود خود به نسبت را او سلطنت دامنه ای و اسقاط را زوج حقوق از یبرخ فعل شرط

 شود. خواستار نکاح عقد در مقابل طرف از را یخاص وصف توانندمی نیزوج نیهمچن

 شرط صفت، شرط نتیجه.خالف مقتضای عقد، شرط فعل،  شرط ضمن عقد،کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه

د من اخذ یالطالق ب»ت یروان یهمچنق.م و  1111ماده  و انحالل عقد نکاح است از حقوق زوج استطالق که از موارد 

 یبرا یول تطالق به دست مرد اس یار کلیهر وقت بخواهد زن خود را طالق دهد چرا که اخت تواندیممرد  داردیمان یب« بالساق

و  612 ص ،11 ج الم،کال جواهر، محمدحسن، ینجف) فقها کالم و (1111 ،1161) یمدن قانون در که مورد چند از ریغ به زنان

  ست.ین متصور حق نیا گرفته، قرار یبررس مورد و مطرح (612، ص 6ج له النجاه، ید ابوالحسن، وسی، سیاصفهان ؛115، ص 11ج 

 سند متن در را یطیراش 68/2/22-11861/1 و 11/2/21-12861/1 یهاشماره به یامصوبه یط یقضائ یعال یشورا لذا

 به مورد به مورد را طیشرا آن نکاح عقد انجام نیح ستیبامى سردفتر و است نموده مقرر «ب» و «الف» بند دو در هینکاح

 ود.ب خواهد معتبر عقد ضمن شرط بعنوان باشد، دهیرس آنها امضاء به و واقع نیزوج توافق مورد هک شرطى د.ینما میتفه نیزوج

 موجه لیدل بدون زوج یول داده انجام احسن نحو به را خود ییزناشو فیوظا هک یازوجه یمال حقوق به «الف» بند در

 حق زوجه آنها، از کی هر تحقق صورت در هک است شمرده بر را یشروط زین «ب» بند در و شده توجه سازدیم مطلقه را یو

 و شروط نیا گاهیجا یبررس به نوشتار نیا درد. ینمایم سبک را زوج از التکو به طالق یاجرا در مجوز اخذ و دادگاه به مراجعه

 .شودیم پرداخته باب نیا در مطروحه نظرات و مباحث

 
م(

دو
ل 

سا
ی )

الم
 اس

نی
سا

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
02 

د 
جل

 /
1

ن  
هم

/  ب
19

31
 

ص 
 /

00
2

- 
01

5
    

  
 



 015-002، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

652 

 اصطالح و لغت در شرط

ان، ناصر، قواعد ی)کاتوز باشد وجود الزمه وجودش که نیا بدون دیآیم الزم عدم آن عدم از که است یامر وصف شرط

 امر آن حدوث بر متوقف را یحقوق اثر حدوث نیطرف که ندهیآ در الوقوع محتمل یامر و (.161، ص 1قراردادها، ج یعموم

 گرفتن عهده به و ساختن ملزم را یگرید و گذاشتن یگرید عهده بر از است عبارت شرط ،لغت در ند.ینمایم الوقوع محتمل

 (.161 ، ص2 العرب، جمکرم، لسان بن محمد نیالدمنظور، ابوالفضل، جمال )ابن باشد آن مانند و عیب عقد ضمن در هک یزیچ

 حدثى و مصدرى معنى در مزبور شرط رد.یگ قرار گرىید عقد ضمن در هک شودیم گفته تعهدى به شرط اصطالحاً

 او راىب و رد،ک ملتزم را او عنىی ردک شرط او بر ندیگو هک چنان امرى، به شدن ملتزم و ردنک ملتزم عنىی است، شده استعمال

 که است یتوافقن یهمچن (.628، ص 1د حسن، حقوق مدنى، ج ی)امامى، س نمود. ملتزم را شخصى او نفع به عنىی ردک شرط

، 1قراردادها، ج  یان، ناصر، قواعد عمومی)کاتوز است آمده عقد توابع شمار در نیطرف یتراض ای موضوع خاص عتیطب برحسب

 یکل طور به عقد. از مستقل ای باشد عقد ضمن در نکهیا از اعم است تعهد مطلق یمعن به فقه و حقوق اصطالح در و (161ص 

 نالمثم و الثمن یعل دیزا امر الشرط» است آمده نیچن فقه در یاصول و یمنطق یمعنا نه و یحقوق یمعنا به شرط فیتعر در

 (6652 ، ص1حقوق، ج  ینولوژیمبسوط در ترم، ، محمد جعفریلنگرود یجعفر. )«قیالتعل دون التزام وجه یعل

 عقد ضمن شرط

 منض نیطرف که یفرع تعهد نوع کیشود، یم درج ثالث شخص ای نیطرف ضرر ای نفع به قرارداد ای عقد در که یشرط

 ات عقود و تعهدات، جی، جواد، کلیافتخار؛  181ص  حقوق، ینولوریمحمدجعفر، ترم ،یلنگرود ی)جعفر آورندیم یاصل تعهد

 یهافق نیب در نکهیا از نظر صرف هستند. آورالزام ند،یآیم وجود به یاصل التزام تبع به که رو نیا از شروط نیا (.662، ص 1

 ار شودیم آورده عقد ضمن در که یشرط فقها اتفاق به بیقر تیاکثر اما داندیمن آور الزام را یشرط نیچن اول دیشه ،هیامام

تهران،  دانشگاه یاسیه دانشکده حقوق و علوم سی، تهران، نشرییابتدا، شرط ی، روشنعلی)شکار .دانندیم هیالرعا الزمالزام آور و 

 (.1، ص 11، شماره 1122

 ودخ به تبعى جنبه امر نیا اثر در و دیآمى وجود به گرىید مستقل تعهد و قرارداد ضمن در گاه تعهد گرید عبارت به

 را یاخانه سىک هک آن مثل شودیم داده قرار معوض عقد ضمن در یگاه شرط .ندیگو عقد ضمن شرط را آن هک گرفت خواهد

 لیتحو وا به مجاناً نىیمع مشخصات با لیاتومب کی دار،یخر هک ندک شرط آن ضمن در و بفروشد گرىید به الیر هزار هفتصد به

 بوجود عیب عقد اثر در هک است الیر هزار هفتصد به خانه انتقال هک اصلى تعهد اول :است موجود تعهد دو ورکمذ عقد در .دهد

 شده لحاص عیب عقد ضمن شرط اثر در هک ع،یبا به مشترى طرف از است لیاتومب یمجان انتقال هک تبعى گرىید و است، آمده

 ضمن و ندک هبه گرىید به را خود هخان سىک هک آن مانند شود،یم داده قرار رمعوضیغ عقد ضمن در شرط زین یگاه .است

 هک اصلى ىکی ؛است افتهی بیکتر تعهد دو از زین مزبور عقد .بسازد واهب براى نقشه طبق را ساختمانى متهب هک ندک شرط آن

 (.628، ص 1د حسن، حقوق مدنى، ج ی)امامى، س .باشدیم ساختمان ساختن به تعهد هک تبعى گرىید و است خانه هبه

عهد ن عقد و آن تیب، دو طرف یا تراضیعت تعهد یجه طبیه در نتکشود یشرط ضمن عقد گفته م یبه تعهدن یبنابرا

ا یاورند یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیآن واقع شود  یخواه عقد بر مبنا، مانند اصل و فرع موجود باشد یعالقه و ارتباط

 .ت دارد وجود عالقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آنینند آنچه اهمکمه یبعد از عقد به آن ضم

 یاصل عقد هیسا در عقد ضمن شرط

 دیبا ای ندکب تعهدى بخواهد سىک هرگاه ست،ین آورالزام ىیابتدا تعهد فقها از مشهور نظر طبق هیامام فقه در هک آنجا از

 هیامام فقه در هک است لیدل نیهم به .دهد قرار عقد ضمن در شرط صورت به ای و اوردیب در نهیمع عقود از ىکی صورت به را آن

الزمه صحت شرط، اعتبار و  (.88، ص 6ب اهلل، حقوق مدنى،جی)طاهرى، حب است. گرفته قرار ژهیو توجه مورد عقد ضمن شروط

 از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته است. شودیمکه در ضمن عقد واقع  یگر شرطیان دیباشد. به بمی یصحت تعهد اصل

 شرط، حقوقى وجود رایز بود، خواهد باطل آن ضمن شرط باشد، باطل جهات از جهتىه ب اصلى تعهد هرگاه نیبنابرا

 رد مگر ،شودیمن باطل اصلى تعهد باشد باطل عقد ضمن شرط هرگاه سکبالع ولى است اصلى تعهد حقوقى وجوده ب منوط

ت اس مستقلى حقوقى موجود اصلى تعهد رایز گردد،مى عقد صحت اساسى شرائط از ىکی اخالل موجب شرط وجود هک صورتى
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 ای اقاله واسطه به معامله هک یصورت در آمده زین ق.م 622 ماده در مستنداً (.621، ص 1، ج ید حسن، حقوق مدنی، سی)امام

 رطش به عمل است بوده شرط انجام به ملزم هک یسک اگر و شود،یم باطل است شده آن ضمن در هک یشرط بخورد، هم به فسخ

 شد ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر.م ق 621 ماده به توجه بان یهمچن رد.یبگ له مشروط از را او عوض تواندیم باشد، ردهک

 نیا رمگ داشت، خواهد را معامله فسخ اریاخت است شده او نفع به شرط هک یسک است، بوده ممتنع العقد نیح هک شود معلوم ای

 باشد. له مشروط فعل به مستند امتناع که

 ورتص در که دارد وجود یموارد .ستین مطلق یامر شرط بطالن فرض به عقد اعتبار و صحت که داشت انیب دیبا البته

 باًیتقر فقه در آنچه به بنا زین و یمدن قانون 611 ماده دو و کی بند وفق .گرددیم کنی لم کان و باطل زین عقد شرط، بطالن

 هب جهل موجب آن به جهل که یمجهول شرط زین و باشد، داشته منافات عقد یمقتضا با که یشرط بطالن است، هیعل متفق

 .نمود خواهد باطل و گرفته بر در زین را عقد گردد، نیعوض

 یاساس طیشرا تیرعا لزوم عدم ای لزوم بحث است، مطرح قراردادها فقه زین و یمدن حقوق حوزه در که یمهم مسأله

 احصاء شرط صحت طیشرا یجابیا و حیصر طور به ران،یا یمدن قانون در است. عقد ضمن شروط خصوص در معامالت صحت

ر یان، میعابد ؛128 ص ،1 ج ،قراردادها یعموم قواعد ،یمدن حقوق ان،ی)کاتوز حقوقدانان از یگروه راستا نیا در است. نشده

 یجملگ یاجرا لزوم به قائل است توافق ینوع زین شرط که نیا استناد به (21-21 صص ،ر آن در عقدین، شروط باطل و تأثیحس

 ،1د حسن، حقوق مدنى، جیامامى، س) حقوقدانان از یگرید گروه مقابل، در اند.دهیگرد شروط مورد در قراردادها صحت طیشرا

 111 ماده در مندرج طیشرا همه انیجر لزوم (،11-16 صص ،2 ج ،، شروط ضمن عقدی، حقوق مدنی، مهدیدیشه ؛626ص

 یرسبر با .انددانسته حیصح را نامشروع جهت با شرط زین و یاجمال معلوم شروط جمله از یشروط و اند نداده قرار رشیپذ مورد را

 شروعم لزوم و تیاهل ،رضا قصد، که میرسمی جهینت نیا به قرارداد صحت یعموم و یاساس طیشرا نهیزم در یمدن قانون یمبان

 .است یکاف موضوع به یاجمال علم اصوالً شرط مورد در کنیل .است الزم قراردادها همچون شرط جهت بودن

الطالب  هین، منیرزا محمد حسینى، مینائ ؛125 ص ،1 ن، مکاسب، جی، مرتضى بن محمد امیانصار) هانیفق از یگروه

 جن، یمنهاج الصالح م،یحک ىیطباطبا ؛21 ص ،1 ج ،د ابوالقاسم، مصباح الفقاههیس ،یخوئ ؛112 ص ،1 جالمکاسب؛  هیحاش یف

 در (62 ص ،6 ج ن،یمنهاج الصالح ستانى،یس نىیحس ؛112صع، یکتاب الب -هناصر، أنوار الفقاه رازى،یش مکارم ؛61 ص ،6

 ایآ دگرد انشاء شرط بدون گرید طرف قصد در عقد یول کند انشاء شرط با همراه را عقد ن،یطرف از یکی اگر که نیا با ارتباط

 عدم لیلد به شرط و عقد تحقق عدم بر نظرشان ؛ابدییمن تحقق شرط فقط نکهیا ای گردندمی یمنتف گریکدی با شرط و عقد

 به استناد با زین (512 ص ،1 جد کاظم، فقه العقود، ینى حائرى، سیحس) هانیفق از گرید یبرخ است. قبول و جابیا انیم تطابق

 باشدیم عقد نفوذ عدم بر نظرشان ،گرددیمن قبول و جابیا یذات اختالف موجب شرط نظر از قبول و جابیا انیم اختالف که نیا

 یدیدج تیرضا ازمندین عقد نفوذ نگرفته، قرار رشیپذ مورد شرط که حال و بوده شرط وجود به منوط شده ابراز تیرضا که چرا

 است.

-621صص، 1 ، جهمنهاج الفقاه همو، ؛151 ص ،15، جد صادق، فقه الصادق ینى روحانى، سیحس) گرید یبرخ یول

 نقش به توجه با (16ص، 1 المکاسب، ج هین، حاشیروانى، على بن عبدالحسیا ینجف ؛15 ص ،6 ج ،نیالصالحمنهاج  همو، ؛622

 شروط رنظ از تطابق عدم فرض در ندانسته، یضمن شروط لحاظ از تطابق به وابسته را عقد تحقق یبرا الزم تطابق شرط، یفرع

 در انشیا اعتقاد به اند.دهیگرد قائل فسخ حق نموده، انشاء را مشروط عقد که یطرف یبرا یول انددانسته محقق را عقد ،یضمن

 قدع بلکه ستین عقد بطالن موجب آن فساد یحت و تعذر ای مزبور شرط از تخلف شود،یم گنجانده عقد در یشرط که یفرض

 د.ینمایم اثبات را شرط بدون عقد تحقق و شرط بودن یفرع امر، نیهم است. فسخ قابل امر تینها و بوده حیصح

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و ؛ و 11 ص ،5 )طاهرى، حبیب اهلل، حقوق مدنى، ج یبرخ زین حقوقدانان انیم در

 و جابیا تطابق یبرا فقها، نخست گروه تبع به قبول و جابیا تطابق یبرا الزم موارد از بحث هنگام (121-128 صص تعهدات،

 رطش تنها نه ،یضمن شروط نظر از تطابق عدم فرض در شانیا اعتقاد به اند.دانسته الزم را یضمن شروط نظر از تطابق قبول،

 مشروط عقد ،نیطرف از یکی نکهیا به توجه با که است نیا ده،یگرد ارائه خصوص نیا در که یلیدل گردد.ینم محقق زین عقد بلکه

 رد توافق دگاهید نیا از واقع در .ابدییمن تحقق قرارداد و بوده یمنتف هااراده توافق د،ینمایم اراده را شرطیب عقد یگرید و
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 یقانون دمستن است. عقد بودن مشروط ای مطلق نظر از تطابق موارد نیا از یکی و است الزم قرارداد لیتشک یبرا عقد اتیخصوص

 مورد که یعقد بودن یهمان لزوم از ماده نیا در است. یمدن قانون 112 ماده است گرفته قرار استفاده مورد خصوص نیا در که

  است. شده گفته سخن است، گرفته قرار نیطرف انشاء

 عقد ضمن شرط اقسام

 616 ماده در قانونگذار که است. منقسم حهیصح شروطه و باطله شروط قسم دو بر شروط ق.م 611 و 616 وادمنظر به 

 قدع مفسد یول است باطل لیذ مفصله شروط که داردیم انیب و داندیم الزم عقد ضمن شرط صحت یبرا را امر سه تیرعا ق.م

 ق.م 611 ماده در وباشد  نامشروع که یشرط نباشد؛ دهیفا و نفع آن در که یشرط باشد؛ مقدور ریغ آن انجام که یشرط ست:ین

 آن به جهل که یمجهول شرط عقد؛ یمقتضا خالف شرط است: عقد بطالن موجب و باطل لیذ مفصله شروط داردیم مقرر زین

 .رساندیمن نظر اتفاق به را فقها که شودیم دهید یصور اختالفات فقه تورق با ،شروط نیا بر عالوه شود. نیعوض به جهل موجب

، 1شرح لمعه، ج ، ید ثانی؛ شه688، ص 6ج ع االسالم، یشرا، یمحقق حل؛ 11، ص 61، محمدحسن، جواهر الکالم، ج ینجف)

 مقدور از: عبارتند که میخورمی بر عقد ضمن شروط صحت در یگرید شروط به یانصار خیش کالم در که چند هر. (515ص 

 آن به جهل تیسرا عدم نبودن، عقد یمقتضا خالف سنت، و کتاب با مخالفت عدم داشتن، یعقالئ غرض بودن، زیجا بودن،

  عقد. متن در آن به شدن ملتزم نبودن، محال مستلزم عقد، عوض به نسبت

 امثال و زینک یبرا ،عبد یبرا تابتک بودن هک نیا مثل یشخص عیمب صفات از یصفت به ردیگیم تعلق هک نیا ای شرط

 ای و اسلب دوختن و عبد یآزاد شرط مثل ن،یرمتعاقدیغ ای و نیمتعاقد از هک یافعال از یفعل به ردیگیم تعلق هک نیا ای نها.یا

نها یا مانند و خاص کمملو یآزاد و خاصه نیع کتمل شرط مثل فعل یجهینت و تیغا لیقب از یزیچ به ردیگیم تعلق هک نیا

آن را بر سه قسم شرط صفت،  612در ماده  یز قانون مدنیدر انقسام شرط ن .(51، ص 2مکاسب، ج  محمد بن امین، ،ی)انصار

 .داردیماً مقرر یا نفیجه، شرط فعل اثباتاً یشرط نت

 ای وجود از عبارت صفت شرط احکن مورد در .معامله مورد تیکم ای تیفیک به عهراج شرط از است عبارت صفت شرط

د حسن، حقوق یس ،ی)امام د.ینمامی شرط احکن عقد ضمن گرىید در ای مهر در نیزوج از ىکی هک است مخصوصى وصف عدم

 .(121، ص 2، ج یمدن

 ودبوج له مشروط یبرا نکاح فسخ حق صرفاً نکاح عقد در وصف تخلف که است نیا بر فقها نظر اتفاق شرط نیا در 

 زیجا به الزم عقد قلب را له مشروط فسخ حق لیدل و کرده اجماع تیحکا سیادر ابن از جواهر صاحب که یا گونه به آورد.می

 (122، ص 11، محمدحسن، جواهر الکالم، ج ینجف) .داندیم

 رب یفعل به اقدام عدم ای اقدام که است است آن فعل شرطو  شود؛ شرط خارج، در یامر تحقق که است آن جهینت شرط

 شود. شرط یخارج شخص بر ای نیمتعامل از یکی

 هینکاح سند در عقد ضمن شروط

راه سوء استفاده  یقادر باشند با استفاده از آن تا حدودزنان مقرر داشته که  یرا برا یق.م راهکار 1111قانونگذار در ماده 

 نیا که شرع و قانون در قبال زن بر عهده مردان گذاشته است، ببندند. یاراتیحقوق و اخت یشوهر در را راستا یاحتمال یها

 و میتفه از بعد نیزوج و شده ثبت هینکاح سند در یشنهادیپ صورت به آن موارد یبرخ که باشدیم عقد ضمن شروطراهکار 

 روطش نیا بر عالوه دارد. هیتک طالق حق و یمال امور جنبه دو بر شروط نیا ند.ینما امضاء توانندمی اریاخت اب آن، از کامل یآگاه

 ند.ینما اضافه شروط آن به زین را یگرید حیصح شرط گونه هر توانندمی

 است: ریز قرار به است مندرج ازدواج یهاقباله در هک یشروط

 دادگاه صیتشخ طبق و نباشد زوجه درخواست به طالق هرگاه هک نموده شرط زوج الزم خارج عقد اح/کن عقد ضمن ـالف

 موجود ییدارا نصف تا است موظف زوج نباشد، او رفتار و اخالق سوء ای یهمسردار فیوظا از زن تخلف از یناش طالق یتقاضا

 .دینما منتقل زوجه به بالعوض دادگاه، نظر طبق را آن معادل ای آورده دست به او با ییزناشو امیا در هک را
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 و دادگاه به رجوع با لیذ مشروحه موارد در هک داد ریغ لیکتو حق با بالعزل التکو زوجه به زوج اح،کن عقد ضمن ـب

 تصور در تا داد ریغ لیکتو حق با بالعزل التکو زوجه به زین و دینما مطلقه را خود طالق نوع انتخاب از پس دادگاه مجوز اخذ

  .ندک قبول او طرف از بذل

 از: عبارتند موارد نیا هک

 هک یمورد در نیهمچن و نفقه هیتأد به او الزام انکام عدم و عنوان هر به ماه 2 مدت به نفقه دادن از شوهر افکاستن ـ1

 نباشد. نکمم هم فاءیا به او اجبار و ندکن فاءیا ماه 2 مدت به را زن واجبه حقوق ریسا شوهر

 د.ینما تحمل رقابلیغ زوجه یبرا را یزندگ ادامه هک یحد به زوج معاشرت سوء ای رفتار سوء ـ6

 باشد. زیآممخاطره زوجه یبرا ییزناشو دوام هک ینحو به العالجصعب امراض به زوج یابتال ـ1

 .نباشد نکمم شرعاً احکن فسخ هک یموارد در زوج جنون ـ2

 و یخانوادگ مصالح با یمناف صالح، دادگاه نظر طبق هک یشغل به زوج اشتغال منع مورد در دادگاه دستور تیرعا عدم ـ5

 باشد. زوجه تیثیح

 منجر پرداخت از عجز اثر بر هک ینقد یجزا به ای شتریب ای حبس سال 5 مجازات به یقطع مکح به شوهر تیومکمح ـ2

 اجراباشد. حال در مجازات مکح و شود بازداشت شتریابی سال 5به یمنته مجموعاً هک ینقد یجزا و حبس به ای سال 5 به

 یبرا یزندگ ادامه و آورد خلل یخانوادگ یزندگ اساس به دادگاه صیتشخ به هک یمضر ادیاعت هرگونه به زوج یابتال ـ2

 باشد. دشوار زوجه

 اهدادگ با موجه عذر صیتشخ و یخانوادگ یزندگ کتر صیتشخ ندک کتر موجه عذر بدون را یخانوادگ یزندگ زوج، ـ8

 د.ینما بتیغ دادگاه نظر از موجه عذر بدون یمتوال ماه شش ای و است

 ریمغا هک یجرم ابکارت اثر در ریتعز و حد از اعم مجازات هرگونه یاجرا و جرم ابکارت اثر در زوج یقطع تیومکمح ـ1

 و عوض به توجه با است یخانوادگ شؤون و تیثیح با ریمغا مجازات هک نیا صیتشخ .باشد زوجه وشؤون یخانوادگ تیثیح با

 است. دادگاه با گرید نیمواز و عرف و زوجه تیموقع

 صاحب زوج گرید یجسم عوارض ای و بودن میعق جهت به خود شوهر از زوجه سال، 5 گذشت از پس هک یصورت در ـ11

 نشود. فرزند

 نشود. دایپ دادگاه به زوجه مراجعه از پس ماه 2 ظرف و شود مفقوداالثر زوج هک یصورت در ـ11

 .دیننما عدالت یاجرا همسران به نسبت دادگاه صیتشخ به ای ندک اریاخت زوجه تیرضا بدون یگرید همسر زوج ـ 16

 هینکاح سند در مندرج شروط یبند طبقه و یبررس

 «الف» بند

 زوجه درخواست به طالق هرگاه هک نموده شرط زوج الزم خارج اح/عقدکن عقد ضمن ه،ینکاح سند «الف» بند مطابق

 وظفم زوج نباشد، او رفتار و اخالق سوء ای یهمسردار فیوظا از زن تخلف از یناش طالق یتقاضا ،دادگاه صیتشخ طبق و نباشد

 قلمنت زوجه به بالعوض دادگاه، نظر طبق را آن معادل ای آورده دست به او با ییزناشو امیا در هک را موجود ییدارا نصف تا است

 د.ینما

 وجز رایز است، فعل شرط نوع از و باشدیم زوجه یمال امور بر ناظر هک است یطیشرا از فیتنص شرط یعنی شرط نیا

 شرط دهش گفته که است فعل شرط فیتعر با مطابق و دینما کیتمل زوجه به یطیشرا با را خود ییدارا از یمقدار شود،یم لفکم

 شود. شرط یخارج شخص بر ای نیمتعامل از یکی بر یفعل به اقدام عدم ای اقدام که است است آن فعل

 یاز قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماع یچ متنینده در هیآ ییشرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارا

اند، پس آوردن دهیشیقانون اند یهایت زن و جبران کاستیحما یکه برا یاست ادار یدیندارد، تمه یانهیشیما پ یو مذهب

ه به نظر است ک یانه از فرهنگ غربیناش یدیست، تقلین یل بر نفوذ آن در حقوق کنونینکاح، دل یهان شرط در قبالهیمضمون ا

، انیکاتوز) ستیخانواده ن ییت از حقوق زن در دارایچ کس منکر ضرورت حمایها فراهم آورد، هدر خانواده یرسد ماده نزاعیم

 (.115 ص ،همان ناصر،
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 یبرخوردار یبرا ست.ین وجود قابل شرط نیا هاآن از خارج که میکنمی برخورد یموارد به شرط نیا در نظر امعان با

 در نیزوج باشد،یم نیزوج درخواست به هک یتوافق یطالقها در هک چرا باشد؛ طالق یمتقاض دیبا زوج ،یازیامت نیچن از زوجه

 ییاراد فیتنص و «الف» بند اعمال یبرا ییجا گرید صورت آن در هک ،رسندیم توافق به یمال ریغ و یمال حقوق هیلک خصوص

 باشد.ینم زوج

 نیسوم .باشد زوجه اخالق و رفتار سوء ای یهمسردار فیوظا از زن تخلف دینبا طالق، به زوج اقدام عامل گرید طرف از

 یاجرا و دینما درج آن در زین را زوج ییدارا فیتنص سازش، انکام عدم یگواه صدور ضمن که باشدیم دادگاه صیتشخ مورد

 ست،ا آورده دست به زوجه با ییزناشو امیا در هک زوج یها ییدارا زانیم نییتع البته که .ندک آن هیتأد به منوط را طالق غهیص

 است. یدگیرس و دادخواست میتقد ،یحقوق فاتیتشر تیرعا مستلزم و لکمش بس یارک

 زوجه به را خود موجود اموال نیع نصف تواندیم شخص شرط، نیا یاجرا در ،آمده «الف» شرط متن در که همانطور

 تیالکم انتقال که چرا .است منقول اموال یبرخ و کامال در بخصوص یثبت فاتیتشر تیرعا مستلزم امر نیا هک دینما کیتمل

 ییدارا نصف معادل تواندیم نیهمچن .شودیم انجام نیمتعاقد اریاخت و اراده با خاص، طیشرا تحت که است یحقوق عمل کی

 بدهد؛ زوجه به باشد، آن یبها ای مثل هک را خود

 عدم و عده امیا گذشت و طالق وقوع از پس عمل مقام در ییقضا هیرو مطابق اموال فیتنص زمان مذکور، مورد دو هر در

 میتقد با شود، برخوردار حق نیا از بخواهد زوجه چنانچه حالت نیدرا .باشدیم گردد،یم طالق تیقطع موجب هک زوج رجوع

 فوق شرط یمبنا بر مکح صدور درخواست دادگاه از ،کمشتر یزندگ دوران در آمده دست به اموال یمعرف و یحقوق دادخواست

 د.ینمایم

 یرطش داردیان میک نظر بی اند.دهارائه نمو یمتفاوت ینظرها اظهار ،ییدارا نصف تا انتقال شرط آثار مورد درحقوقدانان 

، ص 1ج  ،قراردادها یعموم ناصر، قواعد ان،ی)کاتوز است دیترد مورد شدت به است، مبهم و مجهول ندهیآ در آن موضوع هک

 نیهمچن و شرط و دینماینم نیعوض به تیسرا نباشد، عقد مورد مجهول، شرط هدف هرگاه است شده گفته مقابل در اما (.125

 اوردهین شمار به باطله شروط از مطلق طور به را مجهول شرط قانون، رایز ،بود خواهند حیصح ،شده آن ضمن شرط هک یعقد

 و ییدارا نصف تا انتقال شرط موضوع بودن مجهول نهیزم در نیهمچن( 681، ص 1، جید حسن، حقوق مدنی، سی)امام .است

 نیا .گرددیم نیمع دادگاه لهیوس به و شودیمن غرور جادیا باعث یشرط نیچن هک گفت توانیم شوهر تعهد نبودن مشخص

 به جهل باعث هک است یشرط نه و زندیم یالطمه حسنه اخالق و یعموم نظم به نه و است مخالف شرع و قانون با نه شرط

 ودب خواهد مقدور آن انجام هم هک است یشرط هکبل ،سازد یخنث را عقد اثر و باشد مخالف عقد ذات یمقتضا با ای گردد نیعوض

 ، اسداهلل، مختصرین و امامیحس ،ی)صفائ ندک نیمأت ،مرد اراده به طالق هنگام به را یدائم زوجه حقوق یحدود تا تواندیم هم و

محمد حسن، جواهر الکالم،  )نجفى، فقها مشهور قول یول است یاختالف لهأمس نیا زین هیامام فقه در (.22خانواده، ص  حقوق

 اول نظر با اح،کن عقد ضمن شروط مورد در .(621ـ622، صص 1ه، جید حسن، القواعد الفقهیس ؛ بجنوردى،616، ص 61ج 

 باشد روعنامش ای یعقالئ نفع فاقد هک یشروط از ای و باشد رمقدوریغ آن انجام هک است باطل یشروط معتقدند یعنی است. موافق

 چون اما باشند، مجهول هرچند هک شروط ریسا نیبنابرا باشد. مجهول و عقد یمقتضا خالف هک است باطل یشرط نیهمچن و

 یورتص در مجهول شرط دیگویم جواهر صاحب هک طور همان و ستندین باطل نند،کیم تیتبع یصلا عقد از و دارند یفرع جنبه

 )همان(.است  باطل جهینت در و نکرممیغ آن یاجرا صورت نیا ریغ در باشد صیتشخ قابل اجرا زمان در هک است درست

 «ب» بند

ر ا همسیشخص ثالث  تواندیمل ین وکی. اردیل بگیش وکیطالق همسر خو یدر راستا تواندیمق.م مرد  1118وفق ماده 

 یمقتضا با مخالف هک یشرط هر توانندیم ازدواج عقد نیطرف است داشته مقرر نیچن ق.م 1111 ماده در نیهمچن باشد. یو

 مدت در ای ردیبگ گرید زن شوهر هرگاه شود شرط هک نیا مثل د.یبنما گرید الزم عقد ای ازدواج عقد ضمن در نباشد مزبور عقد

 گریدکی با هاآن یزندگان هک دینما یرفتار سوء ای ندک قصد سوء زن اتیح هیعل بر ای دینما انفاق کتر ای شود بیغا ینیمع

 مطلقه ار خود ینهائ مکح صدور و مهکمح در شرط تحقق اثبات از پس هک باشد لیکتو در لیکو و لیکو زن شود تحمل رقابلیغ

 سازد.



 015-002، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

626 

ن واقع شده یکه مورد توافق زوج یاز شروط یکیه زوج در صورت محقق شدن یاز ناح ییتواند با وکالت اعطامی زوجه

جه هستند و به محض یشروط از نوع شرط نتن یا واقعدر  ست.یبر دادن حق طالق به زوجه ن یلین دلید و ایخود را مطلقه نما

ز، احراز یگردد و نقش دادگاه نیق مغه طالق، محقیص یل زن در اجرایکتو حقه عبارت است از کجه یها، نتاز آن یکیتحقق 

 یامور مربوط به نظم عموم اح ازکانحالل نالزم به ذکر است باشد. یآن از طرف زوجه م یز اجراشرط موجد حق و صدور مجو

حدود ا میق یر مضید تفسیز باین قواعد را نیاست و ا یامرن یقوان اح آمده است، در زمرهکن انحالل نیه در قوانک یاست و قواعد

 (652، ص 1 خانواده، ج یان، ناصر، حقوق مدنی)کاتوز رد.ک

دهد. بلکه آن را به  یزوج به طور مطلق به همسر خود وکالت نم ه،یسند نکاح« ب»ن بند یو همچن 1111حسب ماده 

 به دیمق التکو ،گری. به عبارت دنموده استد یا سوء رفتار و ... مقیات زن و یه حیا سوء قصد علیل ترک انفاق، یاز قب یامور

 زوجه براى طالق، نوع انتخاب ،هیاحکنسند  در مندرج التکو شرط در نیهمچن است. هیاحکن سند در ورکمذ شروط تحقق

 تاس امرى قاعده کی طالق بودن بائن ای رجعى هک چرا رسد؛مى نظر به بیعج حدى تا مسئله نیا است. دهیگرد نىیبشیپ

 جهزو طالق است نکمم وجود، نیا با ن؛یطرف اراده نه است مکحا قانون طالق از نوع هر بر مترتب امکاح با ارتباط در نیبنابرا

 قرار از نیطرف هدف واقع در چون ؛(25، ص 5، ج یدحسن، حقوق مدنیس ،ی)امام شود شناخته بائن طالق نوع از الت،کو به

 مه طالق از رجوع نه گر و بخشد، ىیرها ىیزناشو دیق از را خود شهیهم براى بتواند زن هک بوده نیا طالق در التکو شرط دادن

 آن زوج، به عوض دادن با زن طالق، از نوع نیا در .باشدیم لغو عملى مزبور، شرط دادن قرار هم و است، نیطرف هدف با مخالف

 از و دینما بذل زوج یعنی شیخو لکمو به را خود هیمهر از قسمتى ای تمام دیبا زن هک معنا نیبد آورد؛مى در بائن صورت به را

 هب رجوع حق زین شوهر ند،کن رجوع شیخو بذل ما به عده انیپا تا زوجه هک مادام صورت، نیا در .دینما بذل قبول زین او طرف

  .است الزم خلع طالق و بذل قبول براى شوهر از زن التکو و زوج از راهتک فرض نیا در .داشت نخواهد طالق

 و ددگریم الزم وکالت شود، شرط یگرید الزم عقد ضمن اگر فقها، از یاریبس نقل به بنا .است زیجا یعقد خود وکالت

 .دگردیم منفسخ زین وکالت عقد فسخ به و دیآیم الزم است یباق عقد که یمادام آن به عمل شود، شرط یزیجا عقد به اگر

قات ملح ،محمد کاظم ،ییطباطبا. )است زیجا زین وکالت ز،یجا عقد ضمن در کرده، انیب صورت نیا به را مشهور قول عروه صاحب

 .(166، ص 6ج  ،یالوثق هعرو

 را یزیچ توانمی چطور است وکالت عقد یمقتضا و تیماه جزء زیجا عقدنظر بر این دارند که  یبروجرد اهلل تیآ اما

 جامان زن جانب از وکالت صورت به که را یطالق شانیا جهت، نیهم به کرد. لیتبد الزم عقد به خود یمقتضا و تیماه برخالف

 (12/2/88خ انتشار : یتار، قهی، صدیکن یمهدو ،18 ،12صادق، شماره  یفصلنامه ندا) .دانستندیم ناکشبهه گرفت،یم

شرح ، ید ثانیشه؛ 112، ص 6ع االسالم، ج یشرا، یمحقق حل) فقها غالب یول است، مختلف اقوال لهأمس نیا در البته

، 6ج ن، یمنهاج الصالح د محسن،یس م،یحک؛ 118ص  ،6ج  ،یالوثق هملحقات عرو، محمدکاظم، یطباطبائ؛ 61، ص 2لمعه، ج 

خ یش) یبرخ .زوجه ریغ به چه و هجزو به چه دانندیم حیصح را وکالت .(11ص  ،6له، ج یرالوسیتحر، ینی؛ امام خم616ص 

 فاعل تواندیمن پس است طالق قابل زن که لیدل نیا با زین (51ص ، 2ج راالحکام، ی، تحریعالمه حل؛ 5، ص 6ه، ج ی، نهایطوس

 حتص عدم که «بالساق اخذ من دیب الطالق» به استناد با نیهمچن و باشد فاعل هم و قابل هم تواندیمن زیچ کی چون باشد آن

  .شودیمن واقع طالق اندگفته و ندانسته حیصح را حاضر از وکالت ،کندیم اقتضا را طالق در ابتین

 زنان که «» امبریپ سنت ووکالت  جواز اتیروا اطالق ،ییفتوا شهرتل یاز قب یاادله دگاهید نیا رد در جواهر صاحب

، از جمله عقود که مرکب یقابل در امور اعتباردارد وحدت فاعل و یان میو ب کرده استناد است، فرموده ریمخ طالق، در را خود

ت یا والل بیبر منافات توک یهم داللت یت نبویک طرف دارد. روایقاع که تنها یندارد تا چه رسد در ا یجاب و قبول است مانعیاز ا

  (61-65صص  16، محمدحسن، جواهر الکالم، ج ی)نجف در طالق که حق زوج است، ندارد.

 ماه شش مدت به او واجب حقوق یفایا ای و زن نفقه دادن از زوج استنکاف :1-ب

ل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل یت زن از قبیمتعارف و متناسب با وضع یازهاینفقه شامل همه ن م.ق 1112طبق ماده 

و در صورت استنکاف  باشدیم است، یو یاج الزمه زندگیا احتیآنچه که به صورت عادت  و هر یو درمان یبهداشت یها نهیو هز

زان نققه را توسط ین صورت دادگاه میاکه در زن حق دارد به دادگاه مراجعه  ق.م 1111شوهر از دادن نفقه مطابق ماده 
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اف استنکاز دادن نفقه شوهر باز هم که  یو در صورت دینمایم، زوج را به دادن آن محکوم کندیمن ییکه دادگاه تع یکارشناس

طالق بدهد و دادگاه  یتقاضا تواندیزن مق.م  1161فتاد، طبق ماده یزام او به دادن نفقه مؤثر نمحکمه و ال د و اجراء حکمیورز

ل یکه شوهر به دل یدر صورت یعنیاست در صورت عجز شوهر از دادن نفقه؛ ن ی. همچنکندیمبه طالق دادن زن را مجبور  شوهر

 .او را مجبور به طالق همسرش کند تواندیم یاز دادن نفقه عاجز باشد، قاض یا از کار افتادگی یماریب

 یدعو اقامه دادگاه در تواندیم زن و است شوهر عهده بر و نید زن، گذشته زمان هنفقاست که  ین مطلب ضروریان ایب

ر مراحل قانونى یم دادگاه پس از سکد. حینمامی ه آن صادریتأده م بکدگى نموده و حیدادگاه رس ،بخواهد شوهر از را آن و نموده

 طالق به شوهر اجبار درخواست تواندیمن زنو نتوان آن را اجرا نمود،  نکند، اجرا طوعاً را حکم مفاد شوهر چنانچه .گرددیماجرا 

 حق که شودیمن منجر اما است، گذشته زمان هنفق چه اگر آن منشاء و است شوهر گرید ونید مانند مزبور نید رایز د؛ینما را

 زناشوئى را براى زن دچار زحمت می هآن ادام هزمان آینده که عدم تأدی هنفقه اما نسبت ب .شود داده زن به طالق درخواست

تواند از دادگاه  آن نمود، زن می هتأدیه حکم دادگاه او را الزام ب اع از دادن آن کند و نتوان به وسیلهنماید، چنانچه شوهر امتن

 قانون مدنى است. 1161مفاد ماده  هآیند هنفق هرا بطالق بخواهد. اختصاص اجبار شوهر بطالق در مورد عدم تأدیاجبار شوهر 

 (11 ص ،5 ج ،یمدن حقوق، حسند یس ،ی)امام

 فرد هب مخصوص یقانون مواد در نفقه کلمه اطالق ن است کهیباشد امی ن موضوعیکه در ارتباط با ا یگرینظر دالبته 

 را نز یزندگ مخارج شوهر اگر عرف زبان در رایز است؛ ندهیآ نفقه از شتریب گذشته هنفق بر آن داللت لذا است، عرف در عیشا

 ان،یوزکات) است. متعارف ریغ یامر دادگاه از ندهیآ هنفق مطالبه که یحال در نداده، را او هنفق است یمدت شوهر ندیگومی نپردازد،

 دادن از شوهر که است مجاز یصورت در دادگاه توسط طالق حکم صدور جهینت در (121 ص ،1 ج ،«خانواده» یمدن حقوق، ناصر

 (126 ص )همان، باشد. ندهیآ نفقه از یخوددار هنشان استنکاف نیا و دینما استنکاف گذشته نفقه

هرگاه ظاهر شد  د:یگوین میصاحب جواهر چن ق نشوز زوج دانست.یمصاد توان ازمی اف زوج از پرداخت نفقه راکاستن

ر یند آنها را و در غکه مطالبه کن دو پس بر زوجه است یل قسم و نفقه و مانند ایبا امتناع از حقوق واجبه زوجه از قب نشوز زوج

 که در صورت ترکپس بر زوج است . کندیمم زوج را الزام به انجام آن کند و حاکم مراجعه کرفع آن به حا ین صورت برایا

 (612، ص 11)نجفى، محمد حسن، جواهر الکالم، ج  را طالق دهد. یوحقوق واجب زوجه 

ه نفقه زوجه را پرداخت کفه مرد است یدر عقد دائم، وظ .در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است 1112مطابق ماده 

. گرددن ناشزه هک است زمانى به نفقه زن کن استحقاقیل ندارد یشه قراردادیم قانون است و رکاز ح یفه مرد ناشین وظیند و اک

، 61عه، ج یحسن، وسائل الشمحمد بن  )حر عاملى، .ندکن چىیسرپ است دارعهده شوهر برابر در احکن اثر در هک فىیالکت از عنىی

ح شرائع ی؛ و همو، مسالک األفهام إلى تنق«225، ص 5، ج هیالدمشق هشرح اللمع یف هیالبه هالروض ثانى، دی؛ و شه511ص 

 .(218، ص 8اإلسالم، ج 

ه ک نیا ایدر هنگام عقد شرط شده باشد که  یمورد یبه استثناافت نفقه ندارد. ین در ازدواج موقت زوجه حق دریبنابرا

در عقد انقطاع  یقانون مدن 1111 آن عقد ازدواج موقت واقع شده باشد. ماده یرده باشند و بر مبناکن ابتدا با هم توافق یطرف

 شده باشد. یبر آن جار یه عقد مبنکا آن یه شرط شده کن یدارد مگر ازن حق نفقه ن

 رد زندگى ه ادامهکن یت به ایدانست، با عنا زوج نشوز شرط فعل و قیمصاد از توانمى را نفقه اداى از شوهر افکاستن

 تقاضاى تواندیم زن آن، هیاصالح و یقانون مدن 1111 ماده مطابق. دهدقرار مى حرج و عسر حالت در را زن طى،یشرا نیچن

 اجراى در التکو خودش زن احنامه،کدر ن مندرج شرط اساس بر هک حالى در دهد،مى مکحا طالق ت،ینها در و دادگاه ندک طالق

 یتواند تقاضایه با اثبات تحقق شرط در دادگاه، زوجه مکباشد بلیبه اثبات عسر و حرج نم یازین نیبنابرا .ندکمى دایپ عقد غهیص

 طالق خواهد نمود. یل تخلف زوج اقدام به صدور رأیم به دلکند و حاکطالق 

 ر قابل تحمل باشدیزوجه غ یبرا یکه ادامه زندگ یا سوء معاشرت زوج به حدیرفتار و سوء : 2-ب

ب یتأداً یند و ثانکحت مىینص ه او را اوالًیند، فقکه اگر چنانچه مردى با زن خودش بدرفتارى کاز شئون فقه است 

امام  ی، سخنران1158ماه آبان 16مورخ  11822 یهان شمارهی)روزنامه ک ندکشود، اجراى طالق مىد ادب نمىیند، اگر دکمى

شرط صفت « ب»اصل شرط  ین شرط منهایا(. 26پانزده خرداد  یشهدا یدر جمع خانواده ها 1/8/58در مورخ « ره» ینیخم



 015-002، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

622 

 رتمعاش حسن . مواردمعاشرت است ، سوءدهد انیرا پا ىیزناشو زندگى دارد احتمال هک است یعلت نیترعیشا. گرددیممحسوب 

 یهر اجتماع انیدر م مذهبى اخالق و تمدن درجه اجتماعى، رسوم عادات، مانند عواملى تابع هکرد، چرا کن یمع تواننمى را

 هک صورتى در و بود خواهد اجرا ضمانت داراى شود اح گنجاندهکن عقد ضمن در شرط، عنوان به هک زمانى معاشرت حسن. است

 را خود از همسر، التکو به تواندمى زن د،یتحمل نما قابل ریغ زن را براى ادامه زندگى هک ابدی چنان ادامه شوهر رفتارى بد

 . سازد مطلقه

 ز باشدیمخاطره آم یو یبرا یکه دوام زناشوئ یابتالء زوج به امراض صعب العالج به نحو: 3-ب

قانون تعریف بیمارى صعب العالج را ننموده است. آنچه از نظر حقوقى می توان گفت بیمارى مسرى صعب العالج، بیمارى 

است که در اثر معاشرت و همزیستى زناشوئى زوجین با یکدیگر و یا نزدیکى جنسى، از شوهر بزن سرایت کند و او را نیز مبتال 

د و مدتى بطول انجامد و اال چنانچه مسرى باشد ولى مداواى آن دشوار و مدتى طوالنى گرداند و مداواى آن مواجه با دشوارى شو

تواند درخواست طالق از دادگاه بنماید. تشخیص آنکه  ، زن نمیاشوئى براى زن موجب مخاطره نباشدنخواهد و یا آنکه دوام زن

 باشد، زیرا مخاطره است، با پزشک متخصص میباشد و دوام زناشوئى براى زن موجب  بیمارى شوهر مسرى و صعب العالج می

بسیارى از بیماریها که معروف بودند صعب العالج هستند یا غیر قابل مداوا  رفت روزافزون دانش در کشف دارو براى مداواىبا پیش

حسن، حقوق د ی، سی)امام توان بیمارى مخصوصى را نام برد و آن را براى همیشه صعب العالج معرفى کرد. باشند، نمی می

 (11-18، صص 5، ج یمدن

ض یمر از زوجه که خواهد بود مقدور شرط، نیا به استناد یدر صورت. شودیمز جزء شرط صفت محسوب ین شرط نیا

 زوج، یجسم تیوضع از شناخت با یو و است زوجه یسو از نکاح عقد در جابیا هکنباشد؛ چرا  آگاه عقد هنگام در بودن زوج

 جالعالصعب مرض وجود واسطه به بتواند خواست زمان هر که یو به یحق نیچن یاعطا لذا است، داده را یرشیجاب و پذیا نیچن

 .رسدیبه نظر م یمنطق ریغ کند، طالق درخواست یو از زوج، در

س یل تدلیاح به دلکزوجه فسخ ن یامل بوده است، براکه سابقاً در سالمت کنند کاش ادعا هرگاه زوج و خانوادهالبته 

ه کزوجه  یز است برایگردد جاید مین مرد موجب عسر و حرج شدیبا ا یه زندگکن حالت اگر ثابت شود یر ایز است. در غیجا

ق تواف یگریه زوجه با زوج به نحو دکن یدن مهر مگر ایباشد با بخشیند و طالق از نوع خلع مکم شرع کطالق ازحا یتقاضا

 (651، ص 6، ج هدیدرازى، ناصر، الفتاوى الجی)مکارم ش نند.ک

 که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد یجنون زوج در موارد: 4-ب

 یجعفر) باشد.یص نفع و ضرر و حسن و قبح میه فاقد تشخکاست  یسکز شرط صفت است. جنون صفت ین شرط نیا

اعمال و رفتار و شود و در یاست باعث فساد عقل م یعقل یجنون مرض (611 حقوق، ص ینولوژیمحمدجعفر، ترم ،یلنگرود

 (118، ص 11محمدحسن، جواهرالکالم، ج  )نجفى، اوقات باشد. یدر بعض یند اگرچه جنون وکیام او بروز مکاح

ن به شرط یاز زوج کیجنون هر  ق.م 1161بر اساس ماده ارائه نداده است. لذا  از جنون یف خاصیمدنى تعر قانون

 رهزم را در جنونى کم دست یستیو با طرف مقابل موجب حق فسخ است ی، برایا ادوارین که مستمر باشد یاستقرار، اعم از ا

 جنون که سازد ژه مواردىیو را طالق به حکم صدور دیى بایقضا هیباشد و رو متعارف طاقت فوق که طالق قرار دهد موجبات

  باشد. ریناپذتحمل زن براى زندگى و ادامه بوده مستقر شوهر

را یدارد؛ ز یال فقهکن شرط اشیه اکدارند یعنوان م (118، ص 2ناصر، کتاب النکاح، ج  ،یرازیش )مکارم از فقها یبرخ

گونه ند همانکتواند خود را مطلقه یالت باطل شود، زن نمکه وک یگردد و زمانیالت باطل مکوانه شود ویه زوج دکن یبه محض ا

 شود.یالت باطل مکل وکه در صورت موت موک

با  یکه طبق نظر دادگاه صالح مناف یدادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغل ت دستوریعدم رعا: 5-ب

 .ت زوجه باشدیثیو ح یمصالح خانوادگ

زوجه  ای خود اتیثیح ای یخانوادگ مصالح یمناف که یحرفه و شغل از را خود تواند زنیم شوهرق.م  1112مطابق ماده 

ا یندان فرز یت و نگاهداریا اخالل در تربیان آن و یبن یه باعث سستکاست،  یبا مصالح خانوادگ یمناف یامور .ندکباشد، منع 
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، 1، ج یناصر، حقوق مدن ان،ی)کاتوز خانواده باشد ین موجب بر هم زدن نظم اقتصادیا همچنیزن و شوهر  یت اجتماعیثیح

 (.218و  618و  612صص 

د، ا شوهر بدانیت خود یثیا حی یبا مصالح خانوادگ یمنافه هرگاه شغل شوهر را کار داده شده یز به زن اختیدر مقابل ن

شت خانواده یدر امر مع یه اختاللک یت خانواده دادگاه در صورتیقانون حما 18ه ند. بر طبق مادکمنع او را ب یاز دادگاه تقاضا

، یبا مصالح خانوادگ یار منافکشوهر در منع اشتغال به  و زن اریاخت ند.کیمنع م جاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مزبوریا

 است، دهش آغاز زین آن از شیپ که ییشغلها تمام شامل کنند. بلکهیم انتخاب ازدواج از بعد آنان که ستین یمشاغل به ناظر تنها

 ابند.ییم در مشترک یزندگ شروع از بعد را یخانوادگ مصالح با شغل منافات عدم ای ن وجودیزوج یشود؛ چون گاهیم زین

ل ر قابل تحمیزوجه غ یبرا کمشتر یه زندگکسته و مستمر باشد و موجب گردد یه شغل مرد ناشاکن هر زمان یبنابرا

 هکن یم به طالق دهد. البته به شرط اکتواند به استناد آن حیه از حد تحمل متعارف خارج باشد، دادگاه مک یشود، به طور

 و خانواده انیبن حفظ منظور به قتیدر حقکه شرط فعل است آن  اعمال و حق نیا وجود ن نباشد.کآن مم کاجبار زوج به تر

 وصاًن، مخصیزوج یهاتیموقع و فیتکال شمار در آن اعمال و باشدیم مرتبط یعموم نظم با که است فرزندان تیترب و ینگاهدار

 .است خانواده اداره در شوهر

 امکان دارد که ین باشد، در صورتیت طرفیثیو ح یمصالح خانوادگ یچند مناف که دارد، هر یمنع شوهر از شغلکن یل

 است شوهر بریر ین مخارج خانواده که از لوازم عرفیت مربوط به تأمیرا مسئولیجاد نشود. زیشت خانواده ایدر امر مع یاختالل

 .(618-611صص  ،1 ان، حقوق خانواده، جیکاتوز) دهدمی در انتخاب شغل یشتریار بیخانواده است به او اخت

که براثر عجز از پرداخت  ینقد یا به جزایشتر یا بیسال  5به مجازات  یت شوهر به حکم قطعیمحکوم: 6-ب

شتر بازداشت شود و حکم یا بیسال  5به  یکه مجموعاً منته ینقد یبه حبس و جزا ایسال بازداشت شود  5منجر به 

 مجازات در حال اجرا باشد.

 :از عبارتند ششم شرط در مذکور ودیق

 زوج. یقطع تیمحکوم( أ

 به و ینقد یجزا پرداخت به شوهر تیمحکوم صورت در ای و باشد حبس سال پنج حداقل شوهر مجازات زانیم( ب

 شود. بازداشت سال پنج به منجر آن، پرداخت در عجز لحاظ

 .باشد اجرا حال در تیمحکوم صادره حکم( ج

 زین و حبس سال پنج به حداقل را شوهرش یقطع تیمحکوم بتواند زوجه چنانچهباشد؛ می که شرط فعل ن شرطیدر ا

 یرأ صدور به مبادرت دهد، صیتشخ حیصح را زوجه اظهارات الزم، استعالمات با زین دادگاه و دینما ثابت را حکم یاجرا شروع

 .دینمایم هینکاح سند از ششم شرط استناد به زوجه دادخواست به طالق

 خلل وارد آورد یخانوادگ یص دادگاه به اساس زندگیکه به تشخ یاد مضریزوج به هر گونه اعتابتالء : 7-ب

 زوجه دشوار باشد. یبرا یو ادامه زندگ

 معتاد، یاجتماع یرفتارها بر ادیاعت سوء اثرات ها،عقدنامه در باشدمی که شرط فعل فوق قرار دادن شرط در واقع علت

. دباشیم ادیاعت نوع ذکر عدم باشد،یتوجه م قابل فوق شرط در آن چه اما. باشدیم یو یریپذتیمسئول احساس فقدان مانند

 .شود جادیا ر مجازیو غ مجاز مواد به نسبت تواندیم که است کردن عادت یمعن به ادیاعت رایز

، ج یناصر، حقوق مدن ان،ی)کاتوز سه شرط باشد: یه داراکرد یگیمستند درخواست طالق زوجه قرار م یادین اعتیبنابرا

 (216، ص 1

آورند. اما، منظور قانونگذار یرا به بار م یی، ضررهایا معنوی یها، از نظر ماداز عادت یاریه مضر باشد؛ بسکن یـ اول ا1

ن یا صیتشخ شاند.کیم یه انسان را به تباهک یرا به دنبال دارد به طور یان فاحشیه ضرر و زکاست  ییهااد مضر عادتیاز اعت

ر را به دنبال دارد، د یادیز یه خطرهاکن یبا سرعت باال را، با ا یعادت به رانندگ یسکچ یه هکادها با عرف است؛ چرا یگونه اعت

 آورند.یاد به مواد مخدر به شمار نمیاد مضر و اعتیزمره اعت
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ه مصرف مواد مخدر باعث کن یل ایخلل وارد آورد؛ به دل یخانوادگ یاد به اساس زندگیه اعتکن است ین شرط ایـ دوم6

ار یبر زن و فرزندان بس یق عرصه زندگین طریخود را در خانواده از دست بدهد و از ا یریپذتیه زوج حس مسئولکشود یم

ر ایه موجب ورود صدمات بسکن یزوجه شده و خالصه ا یو اجتماع یگاه خانوادگیگاه و جاین رفتن پایسخت شده و باعث از ب

 گردد.یخانواده مبر خانه و  کمهل

 یوئزناش ین ساختن ادامه زندگکرممین سازد؛ مقصود از غکرممیرا غ یزناشوئ یه ادامه زندگکن است ین شرط ایـ سوم1

اد و صدمه به اساس یه مضر بودن اعتکگردد ین شرط موجب میر شود. ایناپذزوجه تحمل یه رفتار زوج معتاد براکن است یا

 نباشد. یافکدرخواست طالق  یبرا ییبه تنها یخانوادگ یزندگ

 شود.یم معتاد شخص یجسم و یروح یهابیآس جادیباعث ا مخدر، مواد زوج به ادیاعت موارد اغلب در است یهیبد

 کنیل و باشد زوج معتاد به یروح و یجسم بیآس مرحله در فقط مزبور، ضرر چنانچه که است نیا فوق شرط از استنباط کنیل

د، ده انجام خانواده قبال در را خود یشرع و یقانون فیتکال و فیوظا بتواند شوهر زین و نزند ضرر یخانواده و یاعضا ریسا به

 د.ینما اقدام طالق دادخواست به نسبت هفتم شرط استناد به تواندینم زوجه

 و کنمم ریغ را ییزناشو یزندگ و دینما وارد خلل یخانوادگ یزندگ اساس به هکاد زوج یدادگاه، اعت صیتشخ به کنیل

 گردد.یصادر م زن یبرا شوهر طرف از وکالت به طالق حکم صورت نیا در د،ینما دشوار زن یبرا بلکه محال

 هر زا مخدر مواد به ادیاعت گونه هر بلکه ندارد، دادگاه صیتشخ در یریتأث مخدر مواد و ادیاعت نوع ن کهیا گرید مطلب

 خانواده اتیح هب مضر ادیاعت قیمصاد از توانندیم یهمگ ... و ییایمیش مواد یبعض ای و یالکل مشروبات به ادیاعت ای و باشد که نوع

نسبت به زوجه از جمله  یف ویو تکال خاص یبه معنا ییف زناشویکه موجب عجز زوج از انجام وظا یادین اعتیبنابرا باشند.

 .زوجه است یشرط هفتم و موجد حق درخواست طالق برا هخانواده گردد، محقق کنند ید مبانییپرداخت نفقه، معاضدت در تش

بدون عذر موجه از نظر دادگاه  یماه متوال 6 ایموجه ترک کند و  را بدون عذر یخانوادگ یزوج زندگ: 8-ب

 بت کند.یغ

طالق قرار گرفت و در قانون از موجبات  1122ت خانواده سال ین بار در قانون حمایاول یبرا یخانوادگ یزندگ کتر

 (.1161دهد )ماده می بت شوهر به مدت چهار سال، به زوجه حق طالقیدر صورت غ ید. در قانون مدنیرار گردکز تین 1151

ه کشود یمحقق م یبت زمانیغ (.216، ص 1، ج یناصر، حقوق مدن ان،یندارد )کاتوز یعنوان مستقل یخانوادگ یزندگ کتر یول

ه د. بیایاز او به دست ن یچ خبریه هک ی، از خانواده دور بماند به طوریجه حوادث قهریا در نتین، به خواست خود یاز زوج یکی

 یداح یبرا او از یخبر و شده دور یدیمد نسبتاً مدت خود سکونت محل از هک ف غائب گفته شده است؛یگر در تعرید یعبارت

 (.282حقوق، ص  ینولوژیمحمدجعفر، ترم ،یلنگرود ی)جعفر رسد.ینم یو انیآشنا و کسان از

دمحمدکاظم، تکمله العروه یزدى، سیى ی؛ و طباطبا161، ص 6ن، ج ید محسن، منهاج الصالحیم، سی)حک هیفقها امام

 به قائل و اندردهک استناد الضرر قاعده به نیهمچن و اندداده مکحا به را طالق جواز زوج بتیغ صورت در (25، ص 1الوثقى، ج 

ست درخوا یاستناد به شرط هشتم برا .گردد زوجه عسروحرج موجب نیهمچن و فتدیب فساد به زوجه است نکمم هک اندشده نیا

 باشد:یل میطالق توسط زوجه، منوط به شرائط ذ

 بت زوج؛یا غیو  یخانوادگ یزندگ کـ تر1

 مدت؛  یـ توال6

 ا عذر موجه.یل یـ بدون دل1

رط با ن شیبت در این تفاوت غیدانسته است. بنابرا ید به مدت شش ماه متوالیرا مقبت زوج یدر شرط هشتم عقدنامه غ

 یبت به عنوان شرطیدرج غ یباشد. علت تفاوت آن هم در چگونگی، در مدت آن مق.م 1161و  1111بت مندرج در ماده یغ

 باشد.یفقه م طالق در عقدنامه و قانون و یبرا

 ن صورت نگرفتهین زوجیب یب، توافقیشوند، اما در طالق زوجه غاین مییتع نیاح، با توافق زوجکشروط ضمن عقد ن

 رد.یگیباشد، صورت میه، اختصاص حق طالق به مرد مک یلکاست و براساس اصل 
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 بتیغ از متفاوت یمفهوم که است یزندگ گردد، ترکیم طالق زوجه جاد حقیباعث ا هشتم شرط در که یگرید علت

 (128 ص حقوق، ینولوژیترم محمدجعفر، ،یلنگرود ی)جعفر در مقابل فعل. یناف یاراد عبارت است ازعمل کتر. دارد

بت زوج به ین چنانچه غیباشد. بنابرایل موجه میبت زوج بدون دلیغ به منوط طالق درخواست هشتم، شرط مطابق

جاد یا طالق یبرا یموجب باشد، دهیباز نگرد حال به تا یاراد ریغ علل به ره باشد کهی، سفر و غیماریمثل حبس، ب یلیدال

)ماده  .است نداده قرار توجه مورد را بتیغ علت ب،یغا زوجه، زوج یبرا طالق درخواست حق جادیا در یمدن قانون اما. گرددینم

 تحقق در یریتأث (،یمربوطه )شش ماه متوال مدت یانقضا از پس یزندگ به زوج بازگشت شرط، نیا ن دریهمچن م(.ق 1161

 .بردینم نیب از طالق درخواست در را حق زوجه و نداشته شرط

ر در اثر ارتکاب یگونه مجازات اعم از حد و تعز هر یاجرازوج در اثر ارتکاب جرم و  یت قطعیمحکوم: 9-ب

 و شئون زوجه باشد. یت خانوادگیثیر با حیکه مغا یجرم

 :است شده رکذ مورد ، چهارباشدمی که شرط فعل ن شرطیا در

 .باشد افتهی یقطع تیومکمح ،یجرم ابکارت اثر در زوج أ:

 .باشد شده مجازات یاجرا به منجر تیومکمح نیا: ب

 وجهز شئون و یخانوادگ تیثیح با ریمغا دیبا فقط ند،کینم یفرق باشد ریتعز ای حد نوع از چه اجرا، حال در مجازات: ج

 .باشد

 و عوض دادگاه، البته است زوجه یخانوادگ شئون و تیثیح با ریمغا فوق، طیشرا با جرم نیا هک دهد صیتشخ دادگاه: د

 .داد خواهد قرار صیتشخ نیا کمال را گرید نیمواز و عرف و زوجه تیموقع

ر بر زوج اعمال شده یا تعزیاعم از حد  یهرگونه مجازات شرط، ه مطابقکند کطالق  یتواند تقاضایم یزوجه درصورت

 یستگکه جرم موجب سرشکز بداند یطالق را جا ید و در صورتیم توجه نما.ق 1111د به مفاد ماده یبا ییه قضاین رویهمچن باشد.

ان، ناصر، حقوق یبار باشد )کاتوززوجه سخت و مشقت یبرا یتین وضعیعرف تحمل چن همسر مجرم در جامعه شود و در نظر

 (.215، ص 1، ج یمدن

گر ید یا عوارض جسمیم بودن و یسال زوجه از شوهر خود به علت عق 5که پس از گذشت  یدر صورت: 11-ب

 زوج، صاحب فرزند نشود.

 خانواده لیتشک جهت نیطرف یهازهیانگ و اغراض از و است یشوهر و زن هر یعیطب حق شدن اوالد صاحب که از آنجا

 ند:ک طالق یتقاضاشرط ن یا در مذکور به دو جهت تواندیم زوجه شود،یم محسوب

 زوج. بودن میعق جهت به .1

 شود. زوجه یباردار از مانع که بودن میعق از ریغ یگرید یجسم عوارض لیدل به .6

 جزو یبرا بودن بارور صفت گنجاندن رایز. است برخوردار یادیز تیاهم از هاعقدنامه در که شرط صفت است؛ فوق شرط

 تحقق. است مشکل یامر دادگاه در زوج بودن میعق جهت به عسر و حرج اثبات و است معمول هیرو خالف عقدنامه ضمن در

 ،یجسم نقص وجود بدون زوج چنانچه و است یجسم عوارض علت به او نشدن دار بچه ای زوج بودن میعق به منوط شرط، نیا

  .باشدینم ممکن شرط نیا به زوجه تمسک نباشد، شدن داربچه به لیما خود

 عوارض ای و زوج م بودنیعق احراز از پس قانونى، ىکپزش به امر ارجاع با دادگاه گونه موارد نیا در راستکالزم به ذ

 ند.کمى صادر طالق را مکح است، مرد شدن داربچه مانع هک گرید جسمى

 دا نشودیزوجه به دادگاه پ پس از مراجعه ماه 6که زوج مفقوداالثر شود و ظرف  یدر صورت: 11-ب

؛ تأمل است قابل ماه چهار از شیب مرد بتیغ بار، کی ماه چهار هر در زن به نسبت ى مردیفه زناشویوظ انجام به توجه با

 ای عمد به ه، همسرىکشود یمحقق م زمانى بت،یدهد. غمى قرار نامطلوبى تیموقع در را او مورد نیا در زن فىیلکبالت هکچرا

 1 بند موجب نباشد. به دست در خبرى چیه او از هک یبماند به طور دور خانواده از را دىیمدت مد قهرى، جه حوادثینت در

 کی مدت در متناوب ماه 1 ای و متوالى ماه 2 مدت به حداقل توسط زوج خانوادگى زندگى کتر مق. 1111ماده  الحاقى تبصره

ن یوجود دارد ا بند نیا در هکازى یباشد. امت مى قاضى طالق مکح جواز سبب و حرج و عسر قیمصاد از موجه، عذر بدون سال
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 خودش تواندمى زن هکبل ند،ک حرج و عسر احراز م،کحا هک ستین ازىیماه، ن 2 مدت به زوج شدن مفقوداالثر صورت در هکاست 

 ند.ک صبر سال 2 مدت زوجه ستین الزم هک است آن در م.ق 1161ماده  به نسبت بند نیا ازیامت نیهمچن .مطلقه سازد را

ص دادگاه نسبت به همسران خود یا به تشخیار کند یت زوجه اختیبدون رضا یگریهمسر دزوج : 12-ب

 د.یعدالت ننما یاجرا

مخالف با کتاب و  اریباطل است ز ج،ین بوده که شرط عدم تزویاست و نظر مشهور همواره ا ین شرط، شرط فعل منفیا

، محمد بن حسن، یطوسنامشروع شمرده شده است. )ق شرط یشده و از مصاد ینه ین شرطیات از چنیسنت است و در روا

؛ 161، ص 6، جعفر بن حسن، شرائع االسالم، ج ی؛ حل15، ص 11، محمدحسن، جواهر الکالم، ج ینجف؛ 118، ص 2الخالف، ج 

، 6، کشف اللثام، ج یفاضل هند؛ 565، ص 2ج وسف، حدائق الناظره، ی، ی؛ بحران126، ص 2اض المسائل، ج ی، ری، علیطباطبائ

 (.122، ص 2، ج یدحسن، حقوق مدنی، سیامام؛ 81ص 

 ن شرط با مقرراتیکرد چرا که ا یشروط نامشروع تلق یتوان از اجزا ین شرط را نمیدارند که امی انیب یگروهدر مقابل 

؛ امام 152ص ، 1ج ام، ی، عوائد االی، احمد بن مهدی؛ نراق2، ص 1، المکاسب، ج ی، مرتضیانصارندارد ) یمنافاتآمره شارع 

 (. 681، ص 6ن، ج ید ابوالقاسم، منهاج الصالحی، سیی؛ خو122، ص 5ع، ج ی، البینیخم

 ل:یارائه شده است، از قب ینظرات گوناگوناز طرف فقها  در رابطه با شرط دوازدهمالمجموع  یف

فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ » هیالهى مذکور در آ چنین شرطى فاسد و مفسد عقد است؛ زیرا شرط بر خالف صریح حکمـ 1

 است.« النساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ

 (116، ص 6 له، جیالوس ری، تحرنىیامام خم) ست.یشرط فاسد است ولى مفسد عقد ن -6

 ى،یح است )خوید، ازدواج مجدد صحین شرط تخلف نموده و ازدواج مجدد نمایح است ولى اگر زوج از ایـ شرط صح1

 (681-681، صص 6ن، ج ی، منهاج الصالحابوالقاسمد یس

ن شرطى اقدام به ازدواج مجدد یرد، لذا اگر زوج با وجود چنیگز مىیه جلو ازدواج را نکح است، بلیـ شرط نه تنها صح2

ده ید دماتب قکر در یه اخینظر(. 612، ص 6ن، ج ید محسن، منهاج الصالحیس م،ی)حک د، ازدواج مزبور باطل خواهد بود.ینما

 ز است براى زوجه شرطیجاان داشته که ینموده و بن نظر را ابراز یا نیتاب منهاج الصالحکدر  «ره» میکح ت ا...یشود. تنها آنمى

 ه چنانچه ازدواجکن شرطى ملزم است، بلید، زوج بر چنیگرى ننمایه مرد ازدواج دکگر، یا عقد دیاح که زوج در عقد نیند علک

ه مشاهد یه موجهیر توجیه فقهى وجود دارد، ولى براى قول اخین توجیشیبراى اقوال پکن یل او باطل است.د ازدواج مجدد ینما

  (661-661، ص 1، ج یب ا...، حقوق مدنیحب ،ی)طاهر نشده است.

ت نشده باشد؛ ین همسران از طرف زوج رعاین عدالت بیت زوجه باشد و همچنیکه ازدواج شوهر بدون رضا یدر صورت

 طالق کند. یتواند تقاضامی زوجه

ه زوج هنگام یاز ناح ین شرطید، چنانچه چنیت همسرش اقدام به ازدواج مجدد نمایدر مورد اول، که شوهر بدون رضا

تواند با اثبات ازدواج مجدد زوج در دادگاه، به استناد صدر شرط یقرار گرفته باشد، زوجه م یو یعقد ازدواج مورد قبول و امضا

 د.یا ننماید یعدالت بنما یو همسر دوم اجرا ید. حال چه شوهر نسبت به ویطالق نما یتقاضادوازدهم 

طالق از  یکن تقاضایدادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده ل یا بدون اجازهیدادگاه  یدر مورد دوم، شوهر چه با اجازه

 یعدم اجرا لیبه دل یعنیبه بند دوم شرط دوازدهم تواند با استناد یست، بلکه زوجه میل ازدواج مجدد نیطرف زوجه به دل

د فراش یت همسرش، تجدیهمسر اول با رضا یمانند عدم امکان باردار یلید. چه بسا شوهر به دالیطالق نما یتقاضا عدالت

ا با همسر ده و تنهیرا برگز یت ننموده و عمالً تک همسریهمسر اول را رعا یو قانون یکن پس از ازدواج، حقوق شرعینموده، ل

 اول به استناد بند دوم شرط دوازدهم، حق طالق خواهد داشت. یزوجه ین صورتیبرد. در چنیدوم خود به سر م

ل دادن حق طالق به زوجه یشود، دلیاح به زوجه داده مکت به شروط ضمن عقد نیه با عناک یحق درخواست طالق

 ییاعطا التکتواند با وین قرار گرفته است، زوجه میمورد توافق زوجه ک یاز شروط یکیه تنها در صورت محقق شدن کست، بلین

جه هستند و به محض یه از نوع شرط نتیاحکن در سند نیقت شروط مورد توافق زوجیند. در حقکه زوج، خود را مطلقه یاز ناح

ز، احراز یگردد و نقش دادگاه نیغه طالق، محقق میص یل زن در اجرایکه عبارت است از حق توکجه یها، نتاز آن یکیتحقق 
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ننده حق کن، محدودیگر شروط مورد توافق زوجیباشد. به عبارت دیآن از طرف زوجه م یشرط موجد حق و صدور مجوز اجرا

 زا یکیه به نظر کرد، هم چنان ک یر موسع خوددارید از تفسیو ابهام در تحقق شروط با کزوجه است و در موارد ش یطالق برا

اح آمده است، در زمره کن انحالل نیه در قوانک یاست و قواعد یاح از امور مربوط به نظم عمومکبرجسته، انحالل نان حقوقدان

 (652، ص 1خانواده، ج  یان، ناصر، حقوق مدنی)کاتوز رد.کا محدود یق یر مضید تفسیز باین قواعد را نیاست و ا ین امریقوان

 مالک در مرد حال، نیع در است؛ شده اعالم مجاز ىیهاتیمحدود بام یرک قرآن در صراحت به چه اگر زوجات تعدد

 فادهاست است ردهکجادیا او براى اسالمى عتیشر هک حقى از و ندکن ازدواج گرىید زن با ىیدوران زناشو در ندکمى آزادى، تعهد

انند، رسمى بیآس هاخانواده استوارى به خود تخلف با هک شروطى نیچن از براى متخلفان بتواند قانونگذار است نکمم ند.کن

درج  هیاحکن سند در هک آن ىیضمانت اجرا تنها متأسفانه شرط، نیا مورد رد. اما دریبگ نظر در التزام وجه ای و رىیتعز مجازات

 چیه تنها نه سازد مطلقه را خود و ندکاستفاده  حق نیا از زن چنانچه هک صورتى در. است زوجه به طالق حق دادن شده،

 امرى است خانواده شدن دهیپاش هم از. است گشته هموارتر او دوم همسر و مرد متخلف براى راه هکبل است، نشده او از تىیحما

 .ندارد متخلف مرد براى هىیتنب و جنبه بازدارندگى ن کهیا بر مضاف دارد لیتما بدان اساسى قانون نه و شرع نه هک

 
 نتیجه

از طرف مقابل انجام یا ترک ، الزام و التزام است و به معنی تعهدی است که یکی از متعاقدین یا هر دو طرف . شرط ضمن عقد1

 خواهد.می کار، وصف خاص یا نتیجه عقد دیگری را ضمن عقد

و  باطل از ارکان عقد را متزلزل کند، هممقتضای عقد باشد، یا یکی . شرطی که در ضمن عقد آورده شود چنانچه مانع تحقق 6

 هم مبطل عقد است، اما اگر شرط غیر مشروع یا غیر عقالیی باشد تنها خود شرط باطل است و عقد را باطل نمی کند.

 هدیکت بگنجانند، عقد ضمن را صحیحی شرط هر توانندمی نکاح عقد طرفین قانون مدنی« 1111»ی ماده مطابق که آنجا از. 1

 .دارد ی آنهااراده آزادی اصل با منافات زوجین به شرط تعدادی نمودن

 . شرط وکالت زوجه در طالق اگر ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بالعزل است.2

باید به شروط ضمن عقود الزم  بر خالف مقتضای عقد و شریعت نباشددر صورتی که  «المؤمنون عند شروطهم». مطابق قاعده 5

  پایبند بود.
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