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Abstract 

Marriage is the establishment of a marital relationship between a man and a woman and, like other 

contracts, accepts conditions set by the parties. Each condition in a classification can be divided into 

true and false conditions. Imami jurists agree on the definition of the correct and false condition; But 

they have problems in determining its examples. So that some people consider the condition of non-

remarriage of the couple or the condition of disobedience to be correct and believe that it does not 

contradict the conditions of validity, but others consider the two conditions contrary to the book, 

tradition and requirements of marriage and consider them invalid. 

The jurists of the Sunni religions have differed in the definition of the right and wrong condition, and 

each religion has a definition that is almost different from the right and wrong conditions. Among 

the jurists of the four religions, the Hanbalis consider the condition of not remarrying to be correct 

and give the wife the right to terminate it; But the other three groups have considered the contract 

valid and the condition void. Regarding the condition of disobedience, Shafi'i considers the condition 

to be correct and necessary if it has been requested by the couple. Malikis consider such a condition 

corrupt and corrupting the contract, and the Hanafis and Hanbalis consider the condition invalid and 

the contract valid. The third condition studied is the condition of delegating or entrusting divorce to 

the wife, which the Imams consider invalidating the delegation and validating the trust. But the sects 

considered the power of attorney to be correct and accepted the delegation with conditions. 

Keywords: condition, marriage, necessity of marriage, remarriage, obedience, delegation or change 

of divorce. 
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   1399.09.20تاریخ پذیرش:       1399.03.12تاریخ دریافت:                                     

 چکیده

نکاح برقراري علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند ساير عقود پذيراي شروطي است كه از طرف متعاقدين گذاشته 
صحیح و باطل تقسیم كرد. در تعريف شرط صحیح و باطل توان به شرط شود. هر شرطي را در يك تقسیم بندي ميمي

اند. به طوري كه برخي شرط عدم ازدواج مجدد فقهاي امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصاديق آن دچار اشکال شده
دو شرط زوج و يا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغايرتي با شرايط صحت ندارد، اما در مقابل برخي ديگر 

 كنند.ها را باطل تلقي ميب، سنت و مقتضاي عقد دانسته و آنمذكور را مخالف كتا

متفاوت از  اند و هر مذهبي تعريفي تقريباًفقهاي مذاهب اهل سنت در تعريف شرط صحیح و باطل دچار اختالف نظر شده
ج مجدد را صحیح دانسته و براي زوجه شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهاي مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدوا

در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را اند. حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه ديگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده
داند كه از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطي را فاسد و مفسد عقد الوفا ميدر صورتي صحیح و الزم

سومین شرط بررسي شده، شرط تفويض يا توكیل  دانند.حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح ميتلقي كرده و 
داند. اما فريقین توكیل را صحیح دانسته و تفويض طالق به زوجه است كه امامیه تفويض را باطل و توكیل را صحیح مي

 اند.را با شرايطي پذيرفته
 .كلیدي: شرط، نکاح، مقتضاي عقد، ازدواج مجدد، تمکین، تفويض يا تخییر طالق واژگان

 فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین

  4، شماره 1399سال اوّل، دوره اوّل، زمستان 

 اي شروط ضمن عقد نكاحبررسي مقارنه
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 مقدمه

 س فقه اسالمي، ازدواج قراردادي است كه درساتر از امر ازدواج نيست. بر ادر اسالم بنايي مقدس

شود. با ايجاد علقه زوجيت، هريك از طرفين برخي آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زوجين داده مي

گيرند. هايي را به عهده ميوق مدني و معنوي خود را از دست داده و در مقابل تكاليف و مسئوليتحق

توانند با استفاده از شروط ضمن عقد، تغييراتي در حقوق و تكاليف البته هر كدام از زن و مرد مي

 خود يا طرف مقابل ايجاد نمايند. 

شوند و گاهي ا توافق طرفين قرار داده ميشروط ضمن عقد تعهداتي هستند كه در حين ازدواج ب

دهند. از ديدگاه فقهاي مذاهب اهل سنت و شيعه اثني عشري، شروط ضمن چهره ازدواج را تعيير مي

اند. توان به انواع صحيح، باطل و مبطل تقسيم كرد؛ كه فقها در آن دچار اختالف نظر شدهعقد را مي

و باطل از ديدگاه مذاهب خمسه پرداخته و سه نمونه در اين مقاله به بررسي تعاريف شرط صحيح 

از شروط مورد اختالف فقها ازجمله شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط عدم تمكين خاص زوجه 

 گردد.و شرط تفويض يا توكيل طالق به زوجه بررسي مي

 لغت در شرط

 و نحوه و البيعِ في لتِزام ها و الشيء إِلزام  : الشَّرْط  "است:  آورده شرط معناي بيان در العرب لسان

 1408 )ابن منظور، است. شروط نيز آن جمع و است بيع در الزام نمودن چيزي . شرط"ش روط الجمع

 ( 421م، 1987؛ فيومي، 869، 1426فيروزآبادي،  ؛ 7/329 ،

 شرط در اصطالح

 ضمن شرط شده است. استعمال معاني متفاوتي در مختلف علوم در و عربي است اي كلمه شرط

شود كه در ضمن عقد گفته مي تعهدي به معني اين در شرط اساساً است، التزام و الزام همان عقد،

گذاشته شود، به نحوي كه يكي از متعاقدين انجام كار يا نتيجه عقد ديگر، يا وصف خاصي را از 

  .پذيردخواهد و او آن را ميطرف مقابل مي

. به "لفظ كان بغير ما فيشمل االلتزام مطلق لغةً الشرط فان"فرمايد: مي شرط تعريف در انصاري شيخ

 .اين معنا كه شرط در لغت به معني هرگونه التزام است؛ خواه توسط لفظ باشد يا غير لفظ

 (3/56، 1422انصاري،)
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 شرط اقسام

شود. شرط صريح شرطي است كه به شرط به اعتبار چگونگي اراده به صريح و ضمني تقسيم مي

متن عقد ذكر گردد. و شرط ضمني شرطي است كه صريحا در متن عقد نيامده اما عقد صراحت در 

( همچنين شرط بر اساس موضوع و 1406،2/54بر پايه آن شرط، انجام گرفته است. )محقق داماد، 

 يا وجود زوجين از يك هر صفت: هرگاه شرط -الف متعلق شرط به سه قسم تقسيم شده است:

كند. مانند شرط زوج كه زوجه باكره باشد و يا شرط زوجه كه زوج  شرط ديگري در را وصفي عدم

 شود، ثابت آن خالف ازدواج از كه بعد صورتي در هاشمي باشد يا مدرك خاصي داشته باشد. و

ش، 1368دارد. )موسوي خميني،  فسخ به دليل خيار تخلف وصف و يا خيار تدليس حق له مشروط

جواهر  صاحب. است نظر اتفاق فقها ميان ازدواج در وصف تخلف از ناشي خيار حق ( در2/287

حكايت  ادريس ابن از و داندمي له مشروط فسخ حق موجب را عقد ضمن شرط صريح از تخلف

فايده شرط را قلب عقد الزم به جايز دانسته كه حق فسخ مشروط له ساقط  او. است كرده اجماع

 در اما (30/366، 1404نجفي،)شود ولو در آن تصرفي صورت گرفته و دخول انجام شده باشد. نمي

 آيا كه است شده، اختالف واقع آن بر متبايناً عقد ولي نشده ذكر عقد ضمن در كه شرطي مورد

و سيد ابوالحسن  محمدجواد مغنيه نه؟ يا شود مي فسخ حق موجب عقد از بعد خالف كشف

، 1404)مغنيه، .اند دانسته تدليس باب از فسخ جواز موارد از را شرطي چنين از اصفهاني تخلف

 ضمن ثالث شخص يا مقابل طرف از را كاري ترك يا انجام زوجين هرگاه :فعل شرط -ب (337

از  را او يا دهد، سكني معيني شهر يا منزل در را او زوج كه كند شرط زن مثالً كنند نكاح شرط عقد

)موسوي  .است آن رعايت به ملزم مشروط عليه و صحيح هاشرط اينگونه نكند، خارج وطنش و شهر

  (2/282، 1410؛ موسوي خويي، 2/288ش، 1367خميني، 

 نفع به شرط چنانچه پس شود،نمي له مشروط براي فسخ حق موجب فعل شرط به بندي پاي عدم

 اين در ننمايد، تمكين خاص مورد در آن كه دارد حق زن نكند، رعايت را آن زوج و باشد زوجه

 كه است ذكر به الزم (24/540بحراني، ) شود.نمي ثابت او براي ناشزه زن احكام و آثار صورت

 كه نكاح عقد در اما است؛ له براي مشروط فسخ ديگر حق عقود در فعل شرط اجراي ضمانت

 شرط از تخلف بنابراين است، محدود و فسخ مشخص موارد است، خانواده تثبيت و بقا در مصلحت

 زوجين از يكي نكاح عقد در هرگاه :نتيجه شرط -ج .شودنمي فسخ حق موجب ازدواج در فعل

 در وكالت زوجه مثال (2/127، 1373شرط كند. )ناييني،  نكاح عقد ضمن خارج، در را امري تحقق

 وكيل زن نكاح عقد انعقاد با زوج بپذيرد؛ و كند شرط خودش نفع به را ديگر زن يا خود طالق
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 شده داده الزم عقد ضمن وكالت اين چون عزل نمايد. را او هيچگاه تواندنمي زوج و شد، خواهد

 وكالت نوعي كه گويندمي الزم خارج عقد ضمن اصطالحاً شرط شرط را اين نيست. فسخ قابل و

 بين فقها اختالف نظر وجود دارد. باره اين در .است بالعزل

 اقسام شرط صحيح و باطل در فقه

شرط را در يك تقسيم بندي ديگر مي توان به شرط صحيح و باطل تقسيم كرد. شرط صحيح شرطي 

است كه ذكر آن در متن عقد صحيح بوده و طرفين ملزم به رعايت آن هستند. اما شرط باطل شرطي 

آن توسط مشروط له الزم نيست و مي تواند مبطل عقد باشد يا نباشد. مصاديق است كه رعايت 

 پردازيم.شرط صحيح و باطل از ديدگاه فقهاي مذاهب مختلف متفاوت است، كه به بررسي آن ها مي

 شروط صحيح

 از ديدگاه فقه اماميه 

 شرايط را آن ها تواناز جانب شرع مالك ها و معيارهايي براي صحت شرط  بيان شده است كه مي

 مخالف باشد؛ داشته عقاليي باشد؛ غرض مقدور شرط  :از عبارتند و آنها ناميد شرط صحت عمومي

( شرعي باشد 60-1417،2/58نباشد؛ )حسيني سيستاني، عقد مقتضاي نباشد؛ خالف سنت و كتاب

باشد؛  ايزج نفسه ( في279-1401،3/259منفعت عقاليي داشته باشد منجز باشد )موسوي بجنوردي، 

 نباشد؛ در( نقيضين اجتماع يا دور) محال مستلزم گردد؛ غرر موجب كه طوري به نباشد مجهول

هر شرطي كه شرايط عمومي صحت را داشته  (57-6/51، 1422باشد. )انصاري، شده ذكر عقد ضمن

مزبور اثر عدم وفا به شرط صحيح: اگر شرط  باشد جايز است و متعاقدين ملزم به رعايت آن هستند.

شرط صفت باشد، مشروط له حق فسخ دارد. ولي اگر شرط فعل يا نتيجه باشد به دليل مصلحت 

 نكاح مشروط له حق فسخ نداشته و فقط حق الزام طرف مقابل به انجام تعهداتش را دارد.

 شروط صحيح نزد حنفيه

 اگر شرطي مقتضاي طبيعت عقد باشد نافذ است:

كمي از احكام نكاح و اثري از آثار نكاح باشد. مانند شرط مقتضاي اطالق عقد و موجب ح -الف

 نفقه يا حسن معاشرت و يا اينكه زن از خانه بدون اذن شوهر خارج نشود.
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مالئم با عقد باشد و مقتضاي عقد را تاكيد كند. مانند اينكه والد زوج ضامن مهريه باشد يا  -ب

را اجازه داده اگرچه مقتضاي عقد نيستند. مانند شروطي كه شارع آن ها  -ج زوجه زيبا يا باكره باشد.

شروطي كه در عرف جاري  -د اينكه امر زن به دست خودش باشد كه هرگاه خواست طالق بگيرد.

هستند اگرچه مقتضاي عقد يا مالئم عقد نباشند و نصي درمورد آنها وارد نشده و تعارضي هم با 

، 1988يا نفقه يا تقسيط آن. )احمد فراج حسين، شرع ندارند. مانند شرط زن بر مرد در تعجيل مهر

اثر عدم وفا به اين شروط : شروط صحيح واجب الوفا هستند ولي صاحب شرط در  (103-102

 (104صورت انجام نشدن حق فسخ ندارد. نكاح صحيح است ولو با اكراه. )همان،

 شروط صحيح نزد مالكيه

ت. و حكمي از احكام عقد نكاح است. شروط صحيح غير مكروهه: شروطي كه مقتضاي عقد اس

مانند شرط اطاعت زوجه از زوج كه از احكام عقد ازدواج است يا شرط نفقه يا حسن معاشرت 

زوج به درخواست زوجه يا سالم بودن زوجه و باكره بودن.شروط صحيح مكروهه: اين شروط 

ييق براي زوج است. مانند شرط مقتضاي عقد نيستند، منافاتي نيز با مقتضاي عقد ندارند اما در آن تض

؛ طرشي، 9/6541زوجه كه زوج ازدواج مجدد نكند و يا زن را از شهرش خارج نكند. )زحيلي، 

در الكافي آمده: زن به سبب كوري و كري و ساير عيوب، غير از عيوب مجوز فسخ  (17، 2015

تواند در داشت مي شود؛ مگر اينكه سالمت زن شرط شود كه اگر شرط شد و زن عيبنكاح رد نمي

اثر عدم وفا به اين شروط: وفاي به  (566-2/567،  1400صورت تمايل زن را برگرداند. )قرطبي ،

اين شروط مستحب است لكن الزم نيست و در صورت عدم وفا به آن ها عقد فسخ نشده و فقط 

 (61-60، 2009شود. )الجندي، شرط باطل مي

 شروط صحيح نزد شافعيه

شروطي كه  ق با مقتضاي عقد است. شرط نفقه يا تقسيم شب ها از سمت زوجه.شروطي كه مواف

گيرد. شرط اينكه موافق با مقتضاي عقد نيست ولي نزد عرف مردم غرض يا منفعتي به آن تعلق نمي

 (9/6543چيزي نخور مگر فالن. )زحيلي، 

 شروط صحيح نزد حنابله

( شرط صحيح نزد آن ها شرطي 1424،3/207وسيع ترين مذاهب نسبت به شروط است. )زرقاني،

است كه منافاتي با مقتضاي عقد ندارد و شارع از آن نهي نكرده و يا منفعت يكي از متعاقدين در آن 
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است. چه موافق مقتضاي عقد باشد يا نباشد مادامي كه به مقصود عقد خللي وارد نكند. و آن ها دو 

دارد و نيازي به ذكر در عقد نيست. مانند شرط  ها راشروطي كه عقد اقتضاي آن -الف نوع اند:

تسليم زن براي همسرش و شرط تمكين براي استمتاع، شرط تسليم تمام مهر به زن و تمكين زن از 

شروطي كه در آن منفعتي براي يكي از متعاقدين است و به مقصود  -ب سود بردن به وسيله آن.

شرط خارج نكردن زن از شهرش شرط اينكه كند. شرط عدم ازدواج مجدد نكاح خللي وارد نمي

مهريه جنس معين باشد يا مانند آن شرط باكره بودن يا بيضاء بودن يا متعلمه بودن و ساير شروط 

اثر عدم وفا به اين شروط: عاقد خيار اگر  (1998،42صحيحه الزم الوفا. )صالح غانم السدالن، 

زماني كه ظاهر شود عاقد به اين مطلب شود مگر بخواهد مي تواند فسخ كند و حق ساقط نمي

 رضايت دارد. و در كالم امام احمد احتمال دارد كه شايد با اين عيوب خيار ثابت نباشد. )همان(

 صحيحه و فاسد شروط غير

 آنها با مخالفت كه اندبرشمرده شرط صحت براي را متعددي شرايط اهل سنت و فقهاي اماميه

 گردد.شرط باطل مبطل عقد نيز ميشود. گاهي مي شرط موجب بطالن

 نزد اماميه

 كه داراي بود خواهد آور الزام صورتي در نتيجه، شرط يا باشد فعل شرط خواه عقد ضمن شرط

باشد؛ لذا شروطي كه شرايط صحت عمومي شرط را نداشته باشد و يا مخالف ذات  صحت شرايط

 متعاقدين باإلصالة مقصود يا و عقد ساسيا اثر كه شرطي نامند. هرعقد نكاح باشد را شروط باطل مي

 مختلف هاي صورت به ضمن عقد شرط .شودمي محسوب عقد خالف مقتضاي شرط كند، نفي را

 منافات متعاقدين مقصود و عقد اصلي مفاد با گاهي. باشد داشته منافات عقد مقتضاي با است ممكن

 قانوني يا و شرعي احكام ( گاهي200-23/211، 1404 )نجفي، مبيع؛ تمليك شرط عدم مانند دارد

 (267 - 3/270 ش، 1377 )موسوي بجنوردي، .نمايدنفي مي را عقد صحت شروط به مربوط

 تسليم عدم مانند. دارد است، منافات عقد نهايي هدف كه طرفين مشترك انگيزه و قصد نيز با گاهي 

 و مقتضا با كه شودمي گفته شرطي به عقد، ذات مقتضاي مخالف شرط بنابراين (235 )همان، مبيع

 منافات عقد اصلي مقصود و موضوع با شرطي چنين به لذا عمل و باشد تضاد در اصلي عقد اثر

البته تعيين مقتضاي بعضي عقود آسان است اما در بعضي مانند نكاح تشخيص ذات يا ماهيت  دارد.

فقها بر بطالن شرط مخالف مقتضاي عقد اتفاق رغم اينكه اين عقود دشوار است. به همين دليل علي

 اثر عدم وفا به اين شروط: شرط اند.نظر دارند، اما در تعيين مصاديق آن دچار اختالف نظر شده
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مشهور فقهاي اماميه به دليل مصلحت عقد  .مفسد و فاسد است، نوع بر دو فقها نظر طبق بر باطل

شرط دانسته و چنين عقدي را صحيح قلمداد نكاح شروط باطل در نكاح را فقط باطل كننده 

( البته برخي چون شهيد ثاني عالوه بر فساد شرط و صحت 3/39، 1418كنند.)طباطبايي حكيم، مي

 (2/245دانند. )جبعي عاملي،عقد، صداق را نيز فاسد مي

 حنفيه

منفعت شروطي كه عقد اقتضاي آن ها را ندارد و جزء شروط صحيحه چهارگانه نيست. اگرچه كه 

يكي از متعاقدين در آن باشد. مانند شرطي كه مرد كه به زن مهريه ندهد، يا ازدواج مجدد نكند، يا 

اگر يكي از متعاقدين خيار را براي او يا غير آنها  زن را از شهرش بيرون نبرد، و يا از هم ارث نبرند.

همانطور كه در  و (103، 1988شرط كند، شرط باطل و عقد صحيح است. )احمد فراج حسين، 

نكاح، خيار شرط نيست، خيار رؤيت و خيار عيب هم نيست. مانند اينكه در عقد، باكره بودن يا 

در مبسوط آمده: اگر  (4/81سالم بودن شرط شود. كه شرط باطل و عقد صحيح است. )جزيري،

ببيند خيار يكي از آن ها براي همراهش سالمت از كوري و شل بودن را شرط كند و خالف آن را 

اثر اين شروط: اين  (5/97، 483ندارد و همينطور شرط جمال و بكارت كه خيار ندارد. )سرخسي، 

شود، ولي عقد صحيح است. چون شروط ها جايز الوفا نيستند بلكه لغو بوده و به آن ها عمل نمي

 (9/54، 1403كنند. )بغوي، مخالف احكام شريعت هستند كه حالل را حرام و حرام را حالل مي

 مالكيه

شروطي كه مقتضاي عقد نيست و حرام است. مانند عدم تساوي بين همسران در تقسيم شب ها يا 

شرط مقترن با عقد كه مفسد عقد است. شرط  ("امرها بيدها"طالق زن به دست خودش باشد. )

، 2008ه، ؛ ابوعرج9/6542خيار براي زوج يا زوجه يا غير آن ها كه اين عقد صحيح نيست. )زحيلي،

اثر اين شروط: مبطل عقد هستند. قبل از دخول عقد عقد باطل است. بعد از دخول عقد باقي  (30

 (9/6542گردد. )زحيلي،ولي شرط و مهر المسمي باطل شده و مهر المثل واجب مي

 شافعيه

شروطي كه مخالف مقتضاي عقد است و به مقصود اصلي عقد يعني وطي خلل وارد نكند، لكن 

به مصلحت يكي از متعاقدين يا هر دو برگردد. شرط عدم ازدواج مجدد يا شرط عدم نفقه  شرط آن

اثر: اين گونه شروط باعث فساد صداق هستند و  به زن يا شرط اينكه زن را از شهرش خارج نكند.
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كند. در نتيجه شرط باطل و عقد صحيح است. )ابن الفراء بغوي مهرالمسمي را به مهرالمثل تبديل مي

كند. شرط شروطي كه مخالف مقتضاي عقد است و به مقصود عقد خلل وارد مي (9/54، 1403 ،

اثر اين شروط:  عدم وطي يا شرط اينكه زوج بعد از نكاح زوجه را طالق دهد يا از هم ارث نبرند.

 (9/6544بطالن نكاح است چون با مقصود نكاح تنافي دارند. )زحيلي، 

 حنابله

اي كه مفسد عقد نيستند: اين شروط با شروط فاسده ابله بر دو نوع است:شروط غير صحيح نزد حن

شوند. مانند اينكه مقتضاي عقد منافات دارند و متضمن اسقاط حقوقي هستند كه با عقد واجب مي

به زن نفقه ندهد يا او را وطي نكند. البته عقد با اين شروط صحيح است. چون بازگشت اين شروط 

رساند، پس مبطل عقد است كه ذكر آن شرط نشده و جهل به آن هم ضرري نمي به معناي زائدي در

نيستند. همانطور كه اگر مهريه حرام شرط شود، پس عقد با شرط فاسد منعقد مي شود. )زحيلي، 

اند. ها را در هفت شرط منحصر كردهشروطي كه فاسد و مفسد عقد هستند و حنابله آن (9/6545

شرط ازدواج براي مدت معين -راي پسرانشان بدون مهريه )نكاح شغار( شرط تزويج دخترانشان ب

-شرط حالل كردن زن براي همسر سابق زن كه سه بار طالق داده )نكاح محلل(  -)متعه يا موقت(

خيار شرط -شرط كه زن را در وقت معيني طالق دهد  -ازدواج به شرطي كه زن به مرد حالل نباشد

با تو ازدواج مي كنم "تقبل غير مشيئت توسط يكي يا هر دو مانند شرط مس -توسط يكي يا هر دو

-5/91. و اين شروط عقد را فاسد و باطل مي كنند. )البهوتي، "هرگاه جمعه شد يا زماني كه فردا آمد

شود چه خيار مجلس باشد يا خيار و همچنين خيار در نكاح ثابت نمي (33، 2008؛ ابوعرجه،97

بلكه در معناي بيع است و عوض، ركن در آن نيست و مقصود از آن شرط چون نكاح بيع نيست 

 (9/6540نيست. )زحيلي، 

 نمونه هايي از شروط اختالفي ضمن عقد

 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه عليه زوج

آيا زوجه مي تواند ضمن عقد نكاح شرط كند كه زوج بعد از ازدواج با او نبايد با زن ديگري ازدواج 

 كند؟
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 اه اماميهديدگ

 شود:در بين فقهاي اماميه دو قول ديده مي

 ادله قائلين به بطالن

، 1387مشهور فقهاي اماميه معتقدند با چنين شرطي عقد صحيح ولي شرط باطل است. )طوسي،

، 31/95، 1404؛ نجفي،8/245، 1343؛ جبعي عاملي،2/273، 1408؛ محقق حلي، 4/303

 شود.استناد كرده اند كه در ذيل ارائه مي( ايشان به داليلي 1379،5/180مغنيه،

 "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع  "استدالل به قرآن: با توجه به آيه  -1

( قائالن به بطالن معتقدند ازدواج مجدد حكمي از احكام الهي است و هر شرط مخالف با 30)نساء،

 آن باطل است.

درباره مردي كه با زني ازدواج آورده، السالم قيس از امام باقر عليهمحمد بن استدالل به روايت:  -2

يزي كرده و با او شرط نموده است كه اگر ازدواج مجدد بنمايد يا او را ترك كند و يا با وجود او كن

شرط خدا قبل از شرط  :كند كه ايشان فرمودچنين نقل مي .زن مطلقه باشد ،براي معاشقه برگزيند

ا كنيزي يتواند به آن شرط وفا كند و اگر هم بخواهد او را ترك كند و گر بخواهد ميحال ا .شماست

 (21/297)حرعاملي، درا با وجود او براي معاشقه بگيرد و همچنين مجدداً ازدواج نماي

( 31/98، 1404)نجفي، .داندصاحب جواهر بطالن اين شرط را اجماعي مي: اجماع و شهرت -3

 .نيز براي اثبات نظريه بطالن اين شرط به اجماع و شهرت تمسك جسته اندبرخي فقيهان معاصر 

گروهي ديگر از فقيهان معاصر همانند موال قائالن به صحت شرط:  (169، 1415)موسوي خميني،

شرط ... پايگاني و سيستاني و امام خميني آيت اهلل گلمحقق خويي سيد محسن حكيم  ،احمد نراقي

 شرايط عمومي صحتمشمول  رطاين شمعتقدند و  دانندميح و معتبر صحيرا عدم ازدواج مجدد 

 .ي نيز در جواز و صحت آن وجود داردا ادله وشود شرط مي

 صحت قائالن بهادله 

فقها اين شرط را موافق با ادله عمومي صحت شرط برخي : قاعده صحت و لزوم وفاي به شرط -1

 "المومنون عند شروطهم"و حديث نبوي  (1)مائده، "بالعقوداوفوا "آيه دانسته و با توجه به اطالق 

 .دانندوفاي به شرط عدم ازدواج مجدد را الزم و واجب مي
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روايت . از جمله ها به صحت و جواز و اعتبار اين شرط تصريح گرديده استكه در آن يروايات -2

 مردي است ،تم فدايت شومگويد كه به حضرت گفوي مي .السالممنصور بن مزرج از امام كاظم عليه

كه همسرش را طالق داد سپس قصد رجوع به او را داشت زن امتناع كرد و گفت به خدا سوگند با 

كنم مگر اينكه با خدا عهد بندي كه مرا طالق ندهي و ازدواج مجدد ننمايي. امام تو ازدواج نمي

داند در آينده چه تغيير و تحولي چون نمي .كار ناپسندي انجام داده است رطفرمود او با قبول اين ش

چه آن كه  .ولي اكنون كه شرط را پذيرفته است بايد به آن وفا نمايد .اش رخ خواهد داددر زندگي

)كليني،  .فرمود مسلمانان بايد به شروط خود پايبند باشند ،رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم

تحريم حالل  ،چنين شرطي معتقدنددد معتقدان به صحت شرط عدم ازدواج مج (5/404ش، 1367

المومنون عند "ها آنچه كه از حديث نبوي به نظر آن بوده و صحيح است.كتاب ن صو بر خالف ن

 .تحريم حالل يا تحريم مباح و مستحب است ،استثنا شده و مورد نهي قرار گرفته است "شروطهم

مثل شرط عدم ازدواج مجدد نافذ است و هيچ مخالفتي با  مستحب،فعل مباح يا  تركولي شرط 

بايد توجه داشت كه ميان شرط ترك ازدواج مجدد و شرط تحريم آن تفاوت . كتاب و سنت ندارد

صحيح  رطاين ش ،ترك فعل مباح ازدواج مجدد را شرط كند وجهنچه زچنا ،بر همين اساس .است

را شرط  و يا عدم اباحه و استحباب ازدواج مجدد يگرازدواج با زنان دتحريم ولي اگر  .و نافذ است

اشكالي در صحت اينكه نتيجه . گيردزيرا تحريم مباح را در بر مي ؛اين شرط فاسد است ،قرار دهد

  (1422،101. )نراقي، آيدشرط ازدواج مجدد به وجود نمي

يان مكروه نافذ است اتا شرط انجام يا ترك مباح و مستحب ي" :دفرمايخميني در كتاب البيع مي امام 

 مخالف با وشرط كند بنابراين جايز است كه زن بر مرد ترك تزويج را  .و مخالفتي با شرع و ندارد

ليكن وي اين نظر را منوط به عدم وجود يك اجماع  (5/170، 1415)موسوي خميني، ".شرع نيست

ائل به نامشروع بودن اين شرط در تحريرالوسيله ق ،و شايد به همين دليل كنديا شهرت در مسئله مي

آثار عدم وفا به اين شرط: قائلين به صحت، زوج را ملزم  (2/287ش، 1368. )موسوي خميني، است

اند؛ اما اگر زوج به اين شرط وفا نكند طبق نظر اكثر فقها، هيچ اثروضعي به وفاي به اين شرط دانسته

و ازدواج دوم صحيح است. )موسوي ( 5/170، 1415گردد. )موسوي خميني،بر عقد مترتب نمي

 ( 2/282، 1410خويي، 

چون هدف نكاح مصلحت بقاي خانواده است و در صورت تخطي از شرط فعل، حق فسخ براي 

. )صافي تخلف كندط كه احتياطا مرد نبايد از شر معتقدندبرخي از فقها شود. مشروط له ثابت نمي

و  آثار تكليفي بار كرده ،تخلف از شرط عدم تزويج بر گروهي ديگر نيز( 2/461، 1416گلپايگاني، 
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. اما اثر وضعي ندارد ،عدم پايبندي به اين شرط موجب گناه و معصيت استبر اين باورند كه 

( تنها نظر متفاوت اماميه در اين  3/101، 1417؛ حسيني سيستاني، 22/200، 1412)حسيني روحاني، 

اثر وضعي بوده و درصورت تخطي زوج از شرط، ازدواج  زمينه نظر آيت اهلل حكيم است كه قائل به

 (149، م 3/42، 1418داند. )طباطبايي حكيم، مجدد زوج را باطل مي

 حنفيه و شافعي

مثالً شرط كند كه همسرش ازدواج  ،اگر زن هنگام عقد نكاح شرطي كند كه به منفعت خودش باشد

)زحيلي،  .يست زوج به آن وفا كندازدواج صحيح ولي شرط باطل است كه الزم ن ،مجدد نكند

9/6547) 

 ادله حنفيه و شافعي

و ( 3/626، 1395)ترمذي، "المسلمون علي شروطهم اال شرطا حرم حالال و احل حراما" روايت -1

 .كندشرط عدم ازدواج مجدد شرطي است كه حاللي را حرام مي

 "فهو باطل و ان كان مائه شرطكل شرط ليس في كتاب اهلل "پيامبر فرموده عايشه نقل كرده كه  -2

 .شرع اقتضاي آن را نداردو اين شرط در كتاب اهلل نيست  (3/198)بخاري،

 .و مقتضاي عقد نيستند بودهاز مصالح عقد ن طاين شرو همچنين -3

طور كه نكاح با مهر مجهول صحيح است با شرط فاسد هم اما درباره صحت عقد معتقدند همان

 .صحيح است

 حنابله

كنند. تلقي ميشرط مذكور را صحيح و الزم الوفا  دانسته وه ازدواج با چنين شرطي را صحيح حنابل

 (7/93، 1388در صورت تخطي زوج از شرط، زوجه حق فسخ دارد. )ابن قدامه،  كه

 :استناد حنابله

 (1)مائده،  "اوفوا بالعقود"آيه  -1

 (3/92)بخاري،  "عند شروطهم المسلمون"حديث پيامبر  -2
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، 1403)بغوي،  "احق الشروط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج" :حديث عقبه بن عامر از پيامبر -3

9/53) 

خودش  شهرشرط كرد كه در با وي روايت عبدالرحمن بن غنم كه مردي زني را عقد كرد و  -4

بن خطاب  نزاع را نزد عمر .دچار نزاع گشتندو او را به شهر ديگري منتقل كند  خواستسپس  ،باشد

، 1424)زرقاني،  "المسلمون علي شروطهم عند مقاطع حقوقهم" "لها شروطها": عمر گفت .بردند

3/207) 

جزء شروط در نتيجه  ؛در شرط مذكور منفعتي است و مقصود آن مانع از مقصود نكاح نيست -5

 همچنين .شود صحيح است طشر همانطور كه اگر زيادت مهر. صحيح محسوب شده و الزم است

 (1430،4/38. )تجويري، زن حق فسخ نكاح دارد ،ها عمل نكندبه آن زوج اگر

 مالكيه

 لذا .جزء شروطي است كه مقتضاي ذات عقد نيست ولي مكروه است طاين شرطبق مذهب مالكيه 

در  (9/6542. )زحيلي، اگر در عقد ازدواج شرط شود وفاي به آن مستحب بوده ولي الزم نيست

 .باشدباطل است ولي عقد صحيح ميشرط صورت عمل نكردن زوج به شرط مذكور 

 شرط عدم تمكين

 پذيرفته را شوهر با نزديكي زن كه است خاص، آن معني به و عدم وطي تمكين عدم تمكين شرط

و حال  .خودداري نكند او با جنسي برقراري رابطه از باشد، داشته موجهي مانع كه مواردي در جز و

سؤال اينجاست كه آيا زن مي تواند شرط عدم وطي را در عقد نكاح شرط كرده و از انجام وظايف 

 زناشويي سر باز زند؟

 اماميه

صحت يا عدم صحت چنين شرطي  .در فقه اماميه نظرات مختلفي ديده شده است باره اين شرطدر

هدف از كه گروهي از فقيهان  .بستگي به نوع مبنا و نگرش فقها درباره مقتضاي عقد نكاح دارد

 يشرط چنين ،دانندتشريع نكاح را توالد و تناسل دانسته و استمتاعات جنسي را الزمه اين هدف مي

گروهي ديگر ( در مقابل 4/303، 1387. )طوسي،دانندرا مغاير با مقتضاي عقد نكاح و باطل مي

ت جنسي از آثار طبيعي و الحق بر و معتقدند استمتاعا دانستهتمكين را مقتضاي اطالق عقد نكاح 
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)محقق  .دانندميوفاي به آن را الزم را جايز و  رطاين ش ،در نتيجه چنين اعتقاديو  .عقد نكاح است

، 1418؛ طباطبايي حكيم، 31/98، 1404؛ نجفي،8/247، 1343؛ جبعي عاملي،2/273، 1408حلي،

عمل كند، زاني محسوب نشده و ( هرچند كه اگر زوج عصيان كرده و مخالف شرط 148، م 3/42

در ميان رط البته اگر هنگام عقد اين ش( 1404،31/100فرزند به وجود آمده ملحق به اوست. )نجفي،

در غير اينصورت  .سازد تا در برابر خواسته زوج تمكين كندنباشد اطالق عقد نكاح زن را مكلف مي

يز قائل به تفصيل بوده و آن را فقط در عقد . گروهي ناي به او تعلق نگرفته و ناشزه خواهد بودنفقه

 (2/255، 1416منقطع صحيح مي دانند. )سبحاني،

 ادله معتقدين به صحت شرط عدم تمكين

المسلمون علي " و روايت نبوي (1)مائده،  "اوفوا بالعقود" با تمسك به آيه التزام وفاي شرط -1

 (12/353)حرعاملي،  "شروطهم

نكاح است نه ذات آن. مانند مهريه كه از آثار نكاح است. و همانطور  تمكين مقتضاي اطالق عقد -2

 كه عقد بدون مهريه )مفوضه البضع( صحيح است نكاح بدون تمكين هم صحيح است.

كند كه به امام عرض كردم السالم نقل ميمار بن مروان از امام صادق عليهع .روايتاستناد به  -3

زن گفت من خودم را به  .كه خود را به ازدواج مرد درآوردمردي پيش زني رفته و از او خواست 

آورم بر اينكه هر چه خواستي از من اعم از نگاه كردن لمس كردن و هر كاري حواله نكاح تو در مي

و  .تو انجام بدهي و جز اينكه آلتت را در فرج من داخل نكني ،دهدكه يك مرد با زنش انجام مي

 ردم .اشكالي ندارد :امام فرمود .ترسمچرا كه من از رسوايي مي ؛غير از آن هر چه خواستي لذت ببر

 (21/259. )حرعاملي، كرده حق ندارد طبه جز آنكه شر

 يعامام خميني در كتاب الب .جنسي تنها غايت نكاح نيست : تمتعاتات مترتب بر نكاحغاي -4

مثل حصول محرميت وصلت با  .نكاح مترتب است برفراواني  اغراض عقاليي و عرفي" :فرمايندمي

)موسوي خميني،  ".تواند مصحح عقد نكاح باشدكه تحقق هر يك مي ... خانواده شريف پرستاري

اگر زن در زمان عقد نكاح شرط عدم ازاله "همچنين ايشان در تحريرالوسيله فرمودند كه ( 5/187

اگر  ليو ؛ن اين كه فرقي بين نكاح دائم و منقطع باشدبدو ،بكارت كند وفاي به شرط الزم است

 (2/271)موسوي خميني،  ".زوج وفايي به شرط نكرد عقد باطل نيست
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ولو ان الوطئ من مقتضيات " فرمايندمرحوم صاحب جواهر مي :صحت ازدواج با ناتوانان جنسي -5

طئها او وطئه و هو معلوم الفساد النكاح علي وجه يستلزم اشتراط عدمه بطالنه لم يجز نكاح المتعذر و

و لحاظ  قاصدعايت مربراي صحت عقد  (31/100، 1404)نجفي، "و انما الوطئ غايه من الغايات

ن يا عنيمثل شخص  طياز نظر ايشان حكم به صحت ازدواج با معذور الو .اعتباري ندارد ،غايات

يع و صاحب مسالك را از صاحب شرامحمد جواد مغنيه نيز  .قرن بهترين دليل بر اين مدعاست

يصح الزواج " :گويددر تاييد حرف صاحب جواهر ميمعتقدان به صحت اين نظريه معرفي مي كند و 

، 1379)مغنيه، ".بامرأه يتعذر وطئها و يصح ايضا ان تتزوج هي من رجل عنين و ترضي بعيب العنن

توانايي برقراري اين رابطه را پس اگر هدف اصلي ازدواج تمتعات جنسي باشد كساني كه ( 5/181

 .مانندندارند مثل شخص انسان و قرن از اين موهبت الهي و سنت پيامبري براي هميشه محروم مي

استدالل گروهي از فقها در جواز شرط عدم تمكين اين است كه : قابل اسقاط بودن حق تمكين -6

پس  .ده است نه حكم شرعيروابط جنسي در زندگي زناشويي از حقوق مرد نسبت به زن تلقي ش

 .تمكين حقي قابل اسقاط بوده و مقهور اراده زوجين است

چه در نكاح دائم و را اي از فقيهان معاصر نيز اين شرط عده :عقاليي بودن شرط عدم تمكين -7

 (4/27. )بهجت، البته در صورتيكه عقاليي باشد و سفهي نباشد .اندجايز دانسته چه موقت

 حت شرط تمكينقائلين به عدم ص

در مقابل عده زيادي از فقيهان بر اين باورند كه شرط عدم تمكين خالف مقتضاي ذات عقد نكاح 

 .است و با مقصود اصلي تشريع نكاح در شرع مقدس مغايرت دارد

محمد بن قيس از امام باقر عليه السالم روايت  .شرط عدم تمكين مخالف با كتاب و سنت است -1

كه زني را به ازدواج خويش درآورد و زن مهريه را به مرد داده بود و بر مرد كرد در مورد مردي 

امام فرمودند مخالفت با سنت كرده و  .شرط كرده بود كه حق جماع و طالق به دست زن باشد

حضرت حكم كرد كه مهريه بر عهده مرد است و جماع و  .شده كه اهلش نبوده است يمتكفل حق

 (21/290. )حرعاملي، باشداين سنت مي طالق در اختيار مرد است و

پيامبر اكرم  .شرط عدم تمكين با مقاصد شريعت از نكاح مغايرت دارد: مغايرت با مقاصد نكاح -2

، 1403)مجلسي، "بالقسط ولوفاني اباهي بكم االمم يوم القيامه  تكثروا تناكحوا تناسلوا"فرمايد مي

د كنيد به درستي كه من در روز قيامت به افزوني امت فرزندانتان را زيا ،همسري برگزينيد( 44/170
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هدف بنيادي ازدواج بقاء نسل  ،بررسي آيات و روايات اين گروه معتقدند طبق .كنمخود افتخار مي

پرواضح هست كه حذف  ؛نكاح توليد مثل است عاز تشري ارعچون غرض شو  است.معرفي شده 

 .سازگاري ندارد عروابط جنسي كه مقدمه و الزمه باروري با غرض شار

در  .التزام به ترك روابط جنسي در ضمن عقد از مصاديق تحريم حالل است: تحريم مباح شدن -3

آنچه را كه خداي متعال بر شما مباح كرده و بر خود  "ليس لك ان تحرم ما احل اهلل"روايات امده 

 ( در حالي كه نهي داللت بر فساد دارد.2/105. )ناييني، ام نكنيدحر

و ادعاي شيخ طوسي و پيروان او را  دانستهصحيح را  رطصاحب جواهر و محقق حلي اين شالبته 

شهيد  (31/98، 1404؛ نجفي،2/273، 1408دانند. )محقق حلي،ميدليل و اجتهاد در مقابل نص بي

به دليل اطالق روايت  .داندين شرط را در عقد دائم و منقطع صحيح ميدر مسالك االفهام انيز ثاني 

 .به اذن زوجه طيسماعة بن مهران و اسحاق بن عمار و عموم ادله وفاي به شرط و ادله جواز و

 (8/247، 1343. )جبعي عاملي،دانندايشان مقاصد ازدواج را منحصر به تمتعات جنسي نمي

 حنفيه و حنابله

اين يك قاعده نزد حنفيه است  .دانندرا باطل اما چنين عقدي را صحيح مي وطيشرط عدم ايشان 

؛ ابن 9/6545،6541. )زحيلي، شود و فقط شرط باطل استكه نكاح با شرط فاسد باطل نمي

و علت بطالن شرط  (4/87، 1424؛ جزيري، 214-11/219؛ جمال عبدالناصر، 7/94، 1388قدامه،

عقد است و متضمن اسقاط حقوقي است كه با عقد واجب شده مخالف مقتضاي  صحت عقد: شرط

. كندپس آن را باطل نمي ،گرددشرط به معناي زائدي در عقد بر مي ؛ پس باطل است. اما چوناست

 (4/87، 1424؛ جزيري،5/98؛ البهوتي، 7/94، 1388)ابن قدامه،

 مالكيه

چون شرط به نحوي واقع شده . داننددر صورت شرط عدم تمكين شرط را فاسد و مفسد عقد مي

گروهي . بين فقهاي مالكي اختالف است مورد فساد عقد البته در اين است. كه شارع از آن نهي كرده

اما مشهور مالكيه شرط عدم تمكين قبل از  .شودمعتقدند چه قبل و چه بعد از دخول نكاح فسخ مي

و به زن  ساقط و عقد صحيح است اما بعد از دخول شرط دانند،ميباعث فسخ عقد نكاح را دخول 

 (4/88 1424؛ جزيري،11/198گيرد. )جمال عبدالناصر، مهرالمثل تعلق مي
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 شافعي

اگر شرط عدم تمكين از جهت زن باشد نكاح باطل است چون اين شرط با مقصود عقد منافات 

بر  ضرري ندارد چون وطي حق شوهر است پس ،اما اگر اين شرط از سمت مرد گذاشته شود. دارد

؛ جمال 9/6544. )زحيلي، تواند آن را ترك كنداما تمكين وظيفه زن است و نمي. اوست كه ترك كند

 (214-11/219عبدالناصر، 

 

 توکيل يا تفويض طالق به زنشرط 

 آيا زوج مي تواند حق طالق را به زوجه تفويض يا توكيل نمايد؟

 فهوم متفاوت هستند كه در ابتدا بهتر است تفاوت آن ها را بيان نماييم.توكيل و تفويض دو م

 توكيل عقد است و به قبول وكيل نياز دارد در حالي كه تفويض به قبول مفوض اليه نيازي ندارد. -1

 تواند امر وكالت را انجام دهد و زوجه را طالق دهد، اما دردر توكيل خود مرد شخصا مي -2

 تواند در اين زمينه تصميم بگيرد.تفويض اين اختيار از دست مرد خارج مي شود و مرد ديگر نمي

كند ليكن در تفويض مفوض اليه به اراده خود عمل در توكيل وكيل به اراده موكل عمل مي -3

 خواهد كرد. به عبارت ديگر تفويض تعليق امر طالق به مشيئت اجنبي و تمليك طالق به غير است.

 (4/328، 1424)جزيري،

تواند مفوض اليه را عزل وكالت عقدي جايز و فسخ شدني است اما در تفويض طالق زوج نمي -4

 كند. به عبارت بهتر برخالف وكالت تفويض قابل رجوع نيست.

تواند امر وكالت را انجام دهد و زوجه را طالق دهد، اما در در توكيل خود مرد شخصا مي -5

 تواند در اين زمينه تصميم بگيرد.شود و مرد ديگر نميار از دست مرد خارج ميتفويض اين اختي

توكيل مقيد به زمان معيني نيست و به عبارتي مقيد به مجلس توكيل نيست و در نتيجه وكيل  -6

تواند در مجلس و بعد از آن خود را مطلقه كند؛ در حالي كه تفويض محدود به طالق زن در مي
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تواند بعد از تمام شدن مجلس خود را مطلقه نمايد. به همين دليل در بين ه نميمجلس است و زوج

 فقهاي عامه اجماع بر اين نيست كه در اين مورد تفويض مقيد به مجلس است.

جنون شوهر بعد از طالق تاثيري در تفويض ندارد. در حالي كه با جنون وكيل و موكل وكالت  -7

 (4/328، 1424شود. )جزيري،فسخ مي

 اماميه

در فقه اماميه به جاي تفويض بيشتر تخيير به كار رفته است، كه يعني شوهر به قصد تفويض طالق 

به زوجه او را مخير كند كه نفس خود يا شوهر را انتخاب كند. و اين مورد اختالف فقهاي اماميه 

ا ايها النبي قل الزواجك ي "است. افرادي مانند سيد مرتضي ابن ابي عقيل و ابن جنيد با استناد به آيه 

( قائل به 28)احزاب،  "ان كنتن تردن الحيله الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحا جميال

( اما مشهور، آيه را مختص پيامبر و زنان او 1/241، 1405اند. )شريف مرتضي، جواز تخيير بوده

تقدند در صورت تخيير طالق واقع اند و معدانسته و قائل به عدم جواز تفويض به زوجه شده

شود و عقد به صحت خود باقي است. زيرا طالق حق محض مرد نيست تا بتواند به زوجه نمي

اما در مورد توكيل، تمام  (5/30، 1387تفويض كند بلكه حكم شرعي و تغيير ناپذير است. )طوسي، 

است. مخالفان شرط وكالت مذاهب اربعه و مشهور فقهاي اماميه معتقدند وكالت در طالق جايز 

 داند و دروكالت به زوجه در طالق را صحيح نمي طوسي شيخ متقدم، فقيهان طالق به زوجه: از

 فقيهان . از(5/29، 1387)طوسي،  "ان اراد ان يجعل االمر اليها فعندنا اليجوز"است:  مبسوط گفته

 توكيل اگر: اندهم گفته برخي. انددرا باطل مي شرطي چنين يقيني طور به مغنيه، محمد جواد متأخر،

 است. باطل شرط اين دهد، جزماً طالق را خود خواست هرگاه كه شود شرط عقد ضمن در زوجه

چنين بيان  را خودش طالق در زوجه به وكالت جواز عدم مخالفان، علت (6 /6 ،1379مغنيه،)

 كنند:مي

 تواند فاعل طالق هم باشد.كند نميميزوجه كه خود طالق را قبول  قابل، و فاعل وحدت امتناع -1

كند توكيل در طالق به طور كه اقتضا مي "بالساق  أخذ من الطالق بيد "نبوي  روايت ظاهر ديگر -2

 مطلق صحيح نباشد.

 (22/90)حر عاملي،  "التجوز الوكاله في الطالق"السالم: روايت زراره از امام صادق عليه -3
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ور فقهاي اماميه معتقدند همان طور كه در ساير عقود و ايقاعات موافقان شرط وكالت طالق: مشه

توان به زن وكالت داد و دليل آن عمومات جواز توكيل توان به غير وكالت داد، در طالق هم ميمي

( در 405، 1406؛ محقق داماد، 151، م 3/42، 1418در افعال نيابت پذير است. )طباطبايي حكيم، 

 به زوج وكالت شرايع در حلي، يات و روايات فراواني وجود دارد. محققتاييد اين نظر ادله و آ

( عالمه حلي ضمن بيان صحت وكالت، 2/156، 1343)محقق حلي، . است دانسته جايز را زوجه

( و به قول ابن 15/34، 1414داند. )عالمه حلي، حديث اخير مورد استناد مخالفان را ضعيف مي

 احتياط جواز، ضمن اعالم جواهر قاطبه مسلمين منافات دارد. صاحبادريس اطالق آن نيز با اجماع 

 جمله از اعتباري، امور در قابل و و در جواب شيخ طوسي فرموده: وحدت فاعل دانسته شايسته را

. دارد طرف يك تنها كه ايقاع در رسد چه ندارد تا مانعي است، قبول و ايجاب از مركب كه عقود

 ،1404نجفي،) ندارد. است، زوج حق كه طالق در با واليت توكيل منافات بر داللتي هم نبوي روايت

 براي زوجه به زوج وكالت كتاب طالق، تحريرالوسيله در خميني امام معاصر، فقيهان ( از24/ 32

 بعدم االحتياط ترك الينبغي"گويد: مي آخر در و جايز دانسته را غير به توكيل يا خودش طالق

 طور به را توكيل الصالحين منهاج در خويي اهلل ( آيت2/313، 1368ني، . )موسوي خمي"توكيلها

 (2/282، 1410)موسوي خويي،  .است دانسته جايز مطلق

 ديدگاه فقهاي اهل سنت

 .مالك نيابت آن به غير هم هست ،اهل سنت معتقدند مرد همانطور كه خودش مالك طالق است

به ديگري تفويض كند و يا كسي را در آن وكيل تواند اين حق را و مي( 4/327، 1424)جزيري،

مگر حنفيه كه تفصيل  ،تفويض طالق قبل از عقد در نزد اكثر فقهاي اهل سنت صحيح نيست .نمايد

اما تفويض حق طالق بعد از عقد نزد اكثر فقهاي اهل سنت جايز است به دليل  .آن بعدا خواهد آمد

 .تخيير آنها بي معني بود ،ها اختيار جدايي نداشتندكه اگر آن عمل پيامبر كه زنانش را مخير كرد

فقهاي مذاهب چهارگانه همچنين توكيل طالق مورد اتفاق فقهاي مذاهب چهارگانه است. 

 .انداصطالحاتي در نيابت طالق از طرف زوج به زوجه قرار داده

 حنفيه

وكيل يا تتفويض يا : ه صورت استسن به اايقاع طالق از سمت غير زوج به اذن زوج در نزد حنفي

 .رسالت

  .زوج شخصي غير از زوجه را نايب قرار دهد تا زنش را طالق دهد :توكيل
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گويند برو نزد فالن زن و فرستد و به رسول ميزوج پيغامي توسط رسولي براي زوجه مي: رسالت

 .گويد تو مختاري بين طالق رجعي و غير آنبه او بگو شوهرت مي

اين كه زوج طالق را به دست زن بدهد )در اين حالت نيت  .شده است تفويض به چند صورت بيان

سه طالقه صحيح است( و يا طالق را به او تمليك كند تا خود را مطلقه نمايد و يا طالق را معلق 

ام را خواهي زوجهگويد اگر ميكه به اين صورت به اجنبي مي ،بر خواست او يا شخص ثالث كند

تخيير يا  (امر تو به دست توست) "امرك بيدك" ،به سه صورت استطالق بده. الفاظ تفويض 

 (329-4/331، 1424كند. )جزيري،به زن را ميتمليك طالق  افادههر كدام از آنها  . كهمشيئت

زيرا  .است با اين تفاوت كه طالق مشيئت رجعي است و طالق تخيير بائن است مانند مشيئتير يتخ

زوج نيت  -1 :با دو شرط است دامر به ي (332. )همان،يه استاولي صراحت دارد اما دومي كنا

زن به اينكه  -2 .طالق داشته باشد چون آن از كنايات طالق است و بدون نيت طالق صحيح نيست

در دست  امر طالقاگر زن نداند يا خبر به او نرسد  علم داشته باشد. پسامر طالق به دست اوست 

ير خيت ثابت است.ست كه خيار براي زن بين طالق و ازدواج اين ا ويضچون معناي تف .او نيست

زوج اگر سه طالقه را در قول امر به يد نيت كند صحيح  -1 :د تفاوت دارديدر دو مورد با امر به 

بايد در كالم زوج يا جواب زن كالم نفس يا  -2 .است و اما در تخيير نيت سه طالقه صحيح نيست

 ."خترت الطالقا" ،"اختاري نفسك"طالق بيايد 

در شرط تفويض طالق قبل از عقد حنفيه با مشهور فقهاي اهل سنت مخالف بوده و تفويض قبل از 

حنفيان معتقدند شرط تفويض طالق از طرف زوج به زوجه ابتدائاً باطل  .داندعقد را صحيح مي

اما اگر زوجه چنين حقي  ،است و امر زن به دست خودش نيست )اتزوجتك علي ان امرك بيدك(

را درخواست كند و زوج موافقت نمايد صحيح است )زوجت نفسي منك علي أن يكون امر بيدي 

چون طالق مختص مرد است و سزاوار نيست خود او  ،اطلق نفسي كما شئت و زوج قال قبلت(

كه زوج اما اگر زوجه حق طالق را بخواهد صحيح است . بدون تقاضاي زن اين حق را تفويض كند

كند كه چون مصلحت زوجيت و حسن معاشرت و دوام رابطه احياناً اقتضا مي ؛به او واگذار نمايد

 (9/6936. )زحيلي، طالق دست زن باشد

 مالكيه

تواند حق طالق را به در توكيل مرد مي .تمليك ،تخيير ،توكيل مي داند:سه نوع  را تفويضمالكيه 

 .تواند وكيل را از ايقاع طالق منع كندزوج باقيست و او مي ضمن اينكه حق ،زوجه يا غير او بدهد
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زن بايد طبق آنچه وكيل شده عمل كند كه يك  ،و اگر زوج زوجه را بر طالق خودش وكيل كند

ندارد چون در را به خالف تمليك و تخيير كه مرد حق عزل زن در اين ها  .طالق دهد يا سه طالق

. اما توكيل نائب شدن زن در ايقاع طالق است ،آيدر ميتمليك و تخيير طالق به ملكيت زن د

مثل اينكه بگويد امرت را به  .مرد امر زن را به خودش تمليك كند :تمليك (1424،4/323)جزيري،

خودت قرار دادم يا طالقت به دست خودت است و در اين حالت مرد حق عزل زن را ندارد و بر 

و ظاهر اين است كه  ،يك طالق يا بيشتر ،انجام دهدعهده زن است كه طبق خواست مرد طالق را 

فعلي اينكه  در شود وميقولي طالق به لفظ آن واقع . در قبول زن براي تمليك قولي است يا فعلي

زوج زوجه  يير:تخ .مانند نقل اسباب و غير آن .زن عملي انجام دهد كه داللت بر فراق و جدايي دارد

زن ، "اختاري نفسك"يا  "نييارتاخ"با اين اقوال مخير كند. را بين ماندن با همسرش يا جدايي 

اگر جدايي را انتخاب كند طالق او سه طالقه  البته .تواند هركدام كه دوست دارد را انجام دهدمي

ممكن  مگر غير مدخوله كه كمتر از سه طالق هم ،تواند يك يا دو طالق را اراده كنداست و نمي

تفويض طالق به انواع ثالثه براي غير زوجه هم صحيح  .است. در تخيير هم براي مرد عزلي نيست

 ،به شرط اينكه آن شخص حاضر در شهر باشد يا به زودي غيبتش تمام شود و حاضر شود ،باشدمي

 طالق ،و اال طبق نظر راجح تفويض براي زوجه است و اگر زوج به بيش از يك نفر تفويض كند

 (9/6938. )زحيلي، هامگر به جمع شدن همه آن ،شودداده نمي

 شافعي

تفويض طالق همان تمليك طالق است. در طالق زن بر خودش شرط است كه فوريت رعايت شود 

 ندارد. را برگشتي براي او نيست و مرد حق رجوع از تفويضش ،و زماني كه زن مالك خودش شد

اختاري "كه بگويد  و يا كنايه "طلقي نفسك"است  تفويض يا صريح (4/329، 1424)جزيري،

 (9/6939. )زحيلي، اقع مي شودوو نيت كند و سپس بگويد طلقت طالق  "نفسك

 حنابله

پس اگر . وكيل قرار دادنش هم صحيح است ،هر كس كه طالقش صحيح استحنبلي ها معتقدند 

 .توكيل آن صحيح بوده و طالق زن براي خودش صحيح است ،مرد زن را وكيل در طالق قرار دهد

مگر اينكه موكل براي او محدوديت قرار  .هر زمان كه بخواهد امر طالق را انجام دهد توانديوكيل م

وكيل  (1424،4/340. )جزيري،پس مالك طالق در غير آن زمان نيست .مانند امروز و نحو آن ،دهد

مگر اينكه موكل براي او طالق بيشتر از يك بار را با لفظ يا  ،هدتواند طالق دبيش از يك بار نمي
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مقيد  ،هر تعداد از سه تا كه خواستي ،اگر موكل وكيل را مخير كند به اينكه طالق بده. نيت قرار دهد

فوري يا  تواندمي كه ،ت هم صحيح استئطبق نظر حنابله مشي .مجلس به مجلس است مانند خيار

. همچنين مشيئت دانستت فوريت را شرط ميئالف شافعي كه در وجه مشيخ هبباشد. با تأخير 

 (9/6940. )زحيلي، ت زوجه يا اجنبيئچه مشي ،توان به نيت اكتفا كردگفته شود و نمي به زبان بايد

 نتيجه گيري

شروط از لحاظ چگونگي اراده به صريح و ضمني و از لحاظ موضوع و متعلق شرط به شرط  -1

شوند. اگر شرط صفتي صريحا در ضمن عقد ذكر گردد ل و شرط نتيجه تقسيم ميصفت و شرط فع

 گردد.و پس از ازدواج كشف خالف گردد، حق فسخ براي مشروط له ثابت مي

توانند با توجه به عوامل در يك نگاه كلي شروط، موافق يا مخالف مقتضاي عقد هستند، كه مي -2

 باشند.ديگر و شرايط عمومي صحت صحيح يا فاسد 

در شرط عدم ازدواج مجدد زوج، بين فقهاي اماميه اختالف نظر است؛ كه عده اي آن را صحيح  -3

اند. در اي تمسك جستهدانند و هريك براي اثبات نظراتشان به ادلهو در مقابل برخي ديگر باطل مي

 اند.شدهفقهاي اهل سنت تنها حنابله اين شرط را صحيح دانسته و براي زوجه حق فسخ قائل 

دانند. در بين در شرط عدم تمكين نيز برخي چنين شرطي را باطل و برخي ديگر صحيح مي -4

فقهاي مذاهب چهارگانه، حنفيه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحيح دانسته و مالكيه عقد و 

از جانب  اند. شافعيه نيز معتقد به تفصيل بوده و در صورتي كه شرطشرط هر دو را فاسد تلقي كرده

 اند.زوج گذاشته شود آن را نافذ دانسته و آثار صحت را بر آن بار كرده

در شرط طالق فقهاي اماميه تفويض را نپذيرفته ولي فقهاي متاخر توكيل زن در طالق را صحيح  -5

اند. اما در فقهاي مذاهب اهل سنت براي طالق اصطالحات متفاوتي از جمله تفويض، توكيل، دانسته

 ، مشيئت و تخيير به كار رفته است.رسالت

توان بسيار مهم و با ارزش تلقي كرد، كه با توجه به شرايط به طور كلي شروط ضمن عقد را مي -6

تر شدن شرايط زندگي، هر كدام از جامعه امروزه و مشكالت ناشي از تحوالت فرهنگي و سخت

وط صحيحي را در ضمن عقد نكاح توانند ضمن انجام فعاليت هاي آزادانه زندگي، شرزوجين مي

 شرط كنند.
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