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 شروط ضمن عقد 

 
ترین شروط ضمن عقد است. شروط دیگري وجود اي از رایجآنچه پیش روي شماست گزیده

دارند که ممکن است بر حسب نیاز براي هر کس اولویت داشته باشد. براي آشنایی با حقوق خود 
 گیري و اقدام درست، مشورت با مشاور حقوقی را فراموش نکنید.و تصمیم

 دارد: مدنی مقرر میقانون  1119ماده 
توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد طرفین عقد ازدواج می«

ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت 
اري نماید که سوء رفتمعینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا 

ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات زندگانی آن
 » تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

ظف کشور را مو اي سازمان ثبت اسناد و امالكدر همین راستا شوراى عالى قضایى طى مصوبه
عنوان  گیرد، شرایطى بهنکاحیه (عقدنامه) که در اختیار سردفتران قرار مىهاي فترچهکرد  تا در د

 زوجین شروط ضمن عقد آورده شود و سردفترها را موظف کرد که آن شرایط را مورد به مورد به
رط عنوان شها رسیده باشد به زوجین واقع و به امضا آنتفهیم کنند. شرطى که مورد توافق 

 معتبر خواهد بود.ضمن عقد 
گانه چاپی)، در شرایط بسیار خاص ضمانت اند (شروط یازدهشروطی که در عقدنامه آورده شده

اند زندگی خود را با حقوق برابر شروع کنند توصیه اجرایی دارند. از این جهت به کسانی که مایل
روط سناد رسمی، این ششود شروط دیگري را در عقدنامه درج کنند و حتما با مراجعه به دفتر امی

 نامه ثبت کنند.را به صورت وکالت
اند، ولی مورد پذیرش هاي زیر از جمله شروطی هستند که در سندهاي ازدواج قید نشدهشرط

مراجع قضایی و اجرایی هستند. باید توجه داشت که به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع 
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 :اندآورده خود عملیه رساله در اراکی نیز العظمی اهللا آیت
 او شوهر اگر که دهد وکالت خود زن به دیگرى مالز عقد یا نکاح عقد ضمن در چنانچه«

 نماید جارى طالق صیغه شوهر طرف گردد، از طوالنى حبس به محکوم یا شود معتاد مثالً
 .»است صحیح طالق و عقد و ندارد اشکال

 
 :اندنوشته نیز تبریزي العظمی اهللا آیت

 وقت هر اشدب وکیل که کند شرط ]زن[ دیگرى الزم عقد یا نکاح عقد ضمن در اگر«
 خود صورت، شوهر هر در و ندارد عیبى دهد طالق را خود شوهرش طرف از خواست

 شده شرط کند، وکالت عزل وکالت از را زن بخواهد ولى دارد را گفتن حقّ طالق نیز
 .»شودنمى باطل
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 :سره قدس خمینی امام حضرت محضر از استفتا

 
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 ظله دام خمینی ایران، امام اسالمی انقالب رهبر مقدس حضور
 مبارز زنان از گروهی خاطر تشویش و ناراحتی موجب مرد دست به طالق اختیار مسئله
 موضوع نای از و ندارند طالق حق وجه هیچ به دیگر که کنندمی گمان و شده ایران

 چیست؟ مسئله این به راجع جنابعالی کنند، نظرمی و کرده سوءاستفاده افرادي
 

 :جواب
 الرحیم الرحمن اهللا بسم
 را طالق زمام خودشان است، تا فرموده معین سهلی راه مقدس شارع محترم زنان براي
الق، ط در باشند وکیل که کنند شرط اگر نکاح عقد ضمن در معنی این به گیرند دست به
مشروط،  صورت به یا بگیرند طالق خواست دلشان که موقعی هر مطلق، یعنی صورت به

 طالق را خود که باشد وکیل گرفت، زن دیگري زن مثالً یا بدرفتاري شوهر اگر یعنی
 از دهند طالق را خود توانندمی و آیدنمی  پیش هاخانم براي اشکالی هیچ دیگر دهد

 و اسالم مخالفین تأثیر خواستارم ، تحت را محترم دختران و بانوان توفیق متعال خداوند
 .است مفید همه براي اسالم که نشوند واقع اسالمی انقالب

 58 ماه آبان 1399 حجهذي  7
 الخمینی الموسوي اهللا روح
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ها ممکن است در زمان اجراي شرط، ي دادگاهتغییري در عبارات و کلمات پیشنهادي  از سو
 مشکالتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادي به این شرح است:

 
 شرط اشتغال 

طبق اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و عالوه بر آن ماده 
ه ا صنعتی کتواند زن خود را از حرفه یقانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر می 1117

منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. از آنجا که ضابطه روشنی در اینکه 
چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون آورده نشده است، امکان تفسیرهاي مختلف 

رط نوان شاز این متن قانونی براي قضات وجود دارد. به همین دلیل گنجاندن عبارت زیر به ع
 شود: ضمن عقد پیشنهاد می

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب «
 ». کندنماید مخیر می

م نامه تنظیالزم به ذکر است حتی این نوع شرط که در دفاتر اسناد رسمی در قالب رضایت
اند از تویم دادگاه باشد و مرد همچنان میگردد، نخواهد توانست مانع کاملی بر سر راه تصممی

دادگاه منع اشتغال زن را با استناد به مغایرت با مصالح یا حیثیت بخواهد. با این وجود امضاي 
 تواند به دادگاه در جهت اتخاذ تصمیماین شرط نشان از آگاهی و رضایت پیشین زوج دارد که می

 درست کمک نماید. 
 

 شرط تحصیل  
قانون مدنی)، همین  1105قانون، شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد (ماده  از آنجا که طبق

هاي واهی مانع از تحصیل زن تواند با بهانهي آن شوهر میامر دستاویزي است که به وسیله
شود. حق تحصیل از حقوق ابتدایی هر فرد است و نباید از تحصیل افراد جلوگیري کرد. براي 
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ي تحصیل مشکلتی در این زمینه، بهتر است که توافق طرفین مبنی بر ادامهپرهیز از بروز چنین 
 شود: در عقدنامه گنجانده شود. عبارت زیر براي درج در سند ازدواج پیشنهاد می

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه الزم بداند و در هر کجا که شرایط «
  »د.سازمخیر می ایجاب کند

 
 ین مسکن شرط تعی 

ي ي زن بر عهده شوهر است و تهیه) نفقه1114و  1106 - 1108بر اساس مقررات قانون مدنی (موارد 
دگی کند و در کند، زنمسکن مستقل جزئی از نفقه است. بنابراین زن باید در منزلی که شوهر تعیین می

نظر قانون، ریاست خانواده با مرد صورت امتناع حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد. به عبارت دیگر از 
نائاتی نیز براي گذار استثهاي این ریاست، تعیین محل سکونت است. با این وجود قانوناست و یکی از نشانه

اگرچه  ».اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد«این حق برشمرده است که از آن جمله این است که 
خانه مشترك است اما اهمیت این موضوع در مواردي که زوجین،  زندگی مشترك عموماً به معنی زندگی در

ساکن دو شهر متفاوت بوده یا آنکه زوجه در حال تحصیل یا کار کردن در شهري متفاوت از آن شهري 
گردد. اگر در شرط ضمن عقد، اختیار تعیین محل کند، بیشتر نمودار میاست که زوج در آن زندگی می

حال از شوهرش نفقه بگیرد زیرا تواند در خانه دیگري ساکن و درعیناشد او میشده بزندگی به زن داده
 آید. به عبارت دیگر این شرط ضمن عقد،ترك خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و نشوز به حساب نمی

 تواندالوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل کند. اما در صورت خودداري شوهر، زن میشرطی الزم
 اي که تهیه کرده است، ساکن نشود. به همین جهت گنجاندندر این مورد از شوهر تبعیت نکند یعنی در خانه

 شود: عبارت زیر به عنوان شرط ضمن عقد پیشنهاد می

ا توافق ب«زوجین ضمن عقد خارج الزمی توافق نمودند تعیین محل سکونت و مسکن «
 .»اشدب») به اختیار و انتخاب زوجه«(یا » طرفین
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چیزي بسیار فراتر از زن و شوهر و فرزندان است. نهاد خانواده یعنی تمام قوانین » نهاد خانواده«
ر وقی افراد آن: زن و شوهالمللی مرتبط با خانواده و مناسبات حقو بروکراسی کشوري و بین

نسبت به هم، پدر و مادر نسبت به فرزندان و برعکس، دولت (حکومت) در مقابل افراد خانواده 
تابعیت، کودکان یتیم، کودکان حاصل از صیغه)، تعیین تکلیف (کودکان نامشروع، کودکان بی

 گذرنامه، بانکی، حساب وام، مثل اقتصادي و اجتماعی حقوق گاهی ٬ارث، شناسنامه، گذرنامه
 .دارد خانواده با زیادي تنیدگی هم در که دیگر مسئله هاده و کشور از خروج

بنابراین اگر زن و مردي موقع ازدواج این شرایط را تعیین نکنند نه تنها ممکن است براي هر 
ها مشکلی ایجاد شود، بلکه ممکن است گریبان فرزندان و بازماندگان (در صورت یک از آن

را بگیرد. فرض کنید زنی لزومی به گرفتن وکالت طالق از همسرش نبیند. اگر شوهر این  فوت)
زن مفقود شود (خانه را ترك کند، به قتل برسد، ربوده شود) و هیچ نشانی از زنده یا مرده بودن 
او نباشد این خانم باید چهار سال صبر کند تا بتواند به دستور دادگاه مطلقه شود. در این میان 
هم خود و هم فرزندانش براي خروج از کشور با مشکالت عدیده مواجه خواهند شد، براي استفاده 
از حساب بانکی براي فرزندان مشکل خواهد داشت، براي استفاده از تسهیالت زنان سرپرست 

 خانوار مشکل خواهد داشت و مشکالت دیگري از این دست.
نیم ، گروکشی یا حرف بدشگون نگاه نکنیم و فکر کبیاییم به قرارداد ازدواج به چشم بده بستان

یم کن فکر است؛ مدرن جامعه نیاز و عقالنی و منطقی عملی هم قرارداد این ٬مثل بقیه قراردادها
احتیاط شرط عقل است. حتی اگر به چشم جنگ و بده بستان هم به ازدواج نگاه کنیم، جز این 

 ؟»جنگ اول به از صلح آخر است«است که 
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 شود، توجهی ندارد. پسگذار، به ظرفیت تک تک افرادي که در مورد آنان قانون اعمال میقانون
اینکه توقع داشته باشیم حق طالق فقط به زنانی داده شود که با غلیان احساسات تصمیم به 

وقع داشته باشیم حق طالق فقط قدر غیرمنطقی و نادرست است که تگیرند، همانطالق نمی
 شوند.براي مردانی به رسمیت شناخته شود که ثابت کنند دچار احساسات یا خشم یا سوءظن نمی

 
، دهدي جنگ نیست! عشق و محبت است که ازدواج را شکل میخانواده که صحنه. «6

 »!نه شرط و شروط و قوانین و قرارداد

اي جاافتاده است و براي افراد مسئله» د ازدواجقراردا«در سیستم حقوقی اکثر کشورها   ☑☑
 رارداديق طبق و دارند هم با هاانسان که مناسباتی تمام مثل که است طبیعی و کامالً بدیهی

روند؛ در مورد ازدواج هم باید توافقاتی داشته باشند که بعدها شوند و پیش میمی ارتباطی وارد
جود نیاید. جایی به ونشود و احیاناً ظلم یا توقع بی به دلیل شفاف نشدن مسائل، کدورتی ایجاد

را در اینترنت جستجو کنید تا به  marriage contractیا   "قرارداد ازدواج "کافی است 
زنید انبوه مطالب مرتبط برخورد کنید. ولی متأسفانه در فرهنگ ما، وقتی از این قرارداد حرف می

ها با ذات ازدواج و پیوند عاطفی دو نفر در تضاد است شوید که این حرفبا این جواب روبرو می
 است.» محبت«و » اعتماد«کند و اساس زندگی بر و زندگی را تلخ می

» ازدواج«کنیم؟ چرا اما اگر اساس ازدواج، محبت و اعتماد است چرا اصالً ازدواج را ثبت می
هاد ن«ورزیم! اگر عشق نمی کنیم و محبت وبه هم اعتماد نمی» ازدواج«کنیم؟ چرا به جاي می

دهیم اصالً چرا باید ازدواج کنیم و آن را ثبت تقلیل می» رابطه عاشقانه دو نفر«را به » خانواده
ها کنیم؟ ازدواج کردن در معناي شرعی و عرفی و قانونی آن کنیم و وارد شناسنامه و تمام فرم

 و مسئول جامعه قبال در بلکه یکدیگر مقابل در را هاآن تنها نه که ٬یعنی قرارداد بین دو نفر
 .هاآن رشد و تربیت بزرگ مسئولیت و آینده فرزندان برابر در. کندمی پاسخگو
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 شرط تقسیم اموال 
چنانچه «شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (شروط چاپ شده در سند نکاحیه): » الف«طبق بند  

طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضاي طالق ناشی از تخلف زن از 
 رایی موجود خود را کهوظایف همسري یا سوء اخالق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دا

. »صورت بالعوض به زوجه منتقل نمایددر ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به
این شرط اگرچه در ظاهر در راستاي حمایت از زنان اضافه شده بود، اما ابهام و اجمال در عبارات شرط 

شد نه تنها حمایت مالی از زن نکند،  و محدوده موسع آن به همراه مشکالت مرحله اجرایی آن سبب
 گردد در شرایط سخت مثل سوء رفتار یا اعتیادبلکه بعضًا مشکالت او را افزون نماید زیرا سبب می

مرد، زن (فقط به دلیل ترس از مشکالت معیشتی بعد از طالق) بجاي درخواست طالق به زندگی 
 فرضاین است که براي تحقق آن چند پیش ترین ایرادات این شرطدشوار ادامه دهد. از جمله مهم

طالق  کننده دادخواستدر نظر گرفته شده است: اول اینکه باید زوج خواهان طالق باشد؛ یعنی او ارائه
باشد. دوم اینکه طالق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخالق و رفتار وي نباشد، در 

ه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نتیجه چنانچه سوء رفتار و سوء اخالق زوج
شود ییا معادل آن، مشخص م» تا نصف دارایی«فرض سوم اینکه با توجه به عبارت یابد. و پیشنمی

یین آن درصد آن تلقی شود که تعترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاهتواند از پایینکه این میزان می
 ترمساوي و ترمنصفانه شرایط ایجاد راستاي در و جهت همین به به نظر دادگاه بستگی دارد.

 :شود توافق عقد ضمن شرط عنوان به زیر عبارت شودمی توصیه شوهر و زن میان

 آنکه از اعم- طالق وقوع صورت در نمودند توافق الزمی خارج عقد ضمن زوجین«
 از پس دهش کسب دارایی تمام - نز خواسترد به ای باشد دمر ستاخورد به

 هاآن میان بالسویه- غیرمنقول یا منقول از اعم -زوجیت ایام طول در و نکاح
 ».گردد تقسیم
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 هايراه که آنجا از نیز و خانواده قوانین در مالی مسائل در نابرابري به توجه با: مهم نکته
است،  روبرو جدي بسیار مشکالت با هنوز اموال تقسیم شرط آوردن در اجرا مرحله به
 به .نگردد حذف کامل شکل به اموال، مهریه تقسیم شرط ازاي در که گرددمی وصیهت

 بیشتر 15 صفحه در( .گردد اموال تقسیم به مشروط مهریه اخذ یا بذل دیگر عبارت
 طرفین مابینفی قرارداد به زیر بند شکل به تواندمی موضوع این .)بخوانید بارهدراین
 :گردد اضافه

 از اعم- دلیلی هر به اموال بالسویه طالق، تقسیم وقوع مانز در که صورتی در«
 شناسایی در زوجه توانایی عدم یا اموالش معرفی از زوج ممانعت و خودداري

 .»بود خواهد مهریه دریافت مستحق زوجه ،نداشت امکان -اموال 

 
 شرط وکالت در طالق 

متعلق به مردان است. بر  مطابق با قواعد شرعی و نیز مقررات قانون مدنی حق طالق تنها 
تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به مرد می«قانون مدنی:  1133اساس ماده 

به عبارت دیگر شوهر براي طالق نیاز به دلیل خاص ». دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنماید
د. اما از سوي دیگر زن تنها تواند از دادگاه درخواست طالق نمایندارد و هر زمان که بخواهد می

عسر و حرج (سختی «تواند از همسر خود جدا شود که شامل دو مورد در موارد بسیار خاص می
است. موارد عسر و حرج بسیار محدود است؛ از » و خودداري شوهر از پرداخت نفقه ٬و مرارت)

 یا محکومیت قطعیتوان به ضرب و شتم مستمر و یا اعتیاد مضر براي خانواده و آن جمله می
 ٬سال اشاره کرد. از آنجایی که در سازوکار فعلی دستگاه قضایی کشور 5زوج به حبس بیشتر از 

زنان براي طالق با  ٬اثبات این موارد بسیار سخت است و از شفافیت الزم برخوردار نیست
شته امشکالت بسیار جدي مواجه هستند. عالوه بر آنکه دلیل زیاد دیگري ممکن است وجود د

ها باشد که از حیطه این مصادیق خارج باشد. در راستاي پیشگیري از سرگردانی زنان در دادگاه
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گیري ي اول اینکه اگر زنان را ذاتاً موجوداتی احساساتی و فاقد قدرت درست در تصمیمنکته ☑☑
بایست زنان را نه فقط براي داشتن حق طالق، که هنگام داشتن حق انتخاب در بدانیم، می

گام پذیرفتن شرایط عقد و هنگام پاسخ مثبت دادن و به عقد دیگري درآمدن همسرگزینی، هن
کند نیز، همین موجودات احساساتی تصور کنیم. آیا زنی که زندگی مشترکی را شروع می

 احساساتی نیست و همان زن فقط هنگامی که تصمیم به خاتمه دادنش بگیرد، احساساتی است؟
حق طالق را نباید به زنان داد، چون احساساتی “اور که تر آنکه بر خالف این بي مهمنکته

ها، زنان به خاطر عواطف دهد که در خانوادهشناسی نشان می، نتایج تحقیقات جامعه”هستند
ها و حقوق انسانی خود در زندگی زناشویی گذشته و مادري و منافع فرزندانشان اغلب از خواسته
رند، در حالی که مردان عموماً براي حفظ زندگی گیهمیشه طالق آخرین تصمیمی است که می
ه کنند. ضمن اینکه اگر بنا باشد فقط به احساسات تکیزناشویی خود تا آخرین مرحله تالش نمی

ق اشاره ها در طالي آنتوان به بیشتر خشمگین شدن مردان و تصمیمات عجوالنهکنیم، آیا نمی
تواند معنایش این باشد که مرد ممکن است میکرد؟ (جالب است بدانیم وجود حق رجوع در فقه 

پشیمان بشود و براي او حقی در نظر گرفته شده است که بدون رضایت زن، طالق را بالاثر کند. 
به این معنی که چون مردان در طالق ممکن است به دلیل خشم و احساسی عمل کردن، خطا 

ق با درخواست زن خلع و مبارات کنند ، راه برگشت در نظر گرفته شده است. اما در فقه، طال
 است که هر دو غیر رجعی هستند).

ضعف دانست. احساسات بخشی از وجود توان وجود احساسات را لزوماً نقطهها نمیگذشته از این
تواند به موجود وحشتناکی تبدیل شود. ابراز احساسات در هر آدمی است و آدم بدون احساس می

تواند به دوام زندگی کمک کند. به ها میها، نگرانیق، رنجشزندگی زناشویی مثل بروز عالئ
 تواند مخرب باشد.همان نسبت مخفی نگه داشتن احساس و عدم بیانش نیز می

گر ي باورهاي مشابه دیي این باور نادرست بلکه دربارهي مهم دیگري که نه فقط دربارهنکته
گیر بودن و عمومیت آن است. قانونی همهي هر توان مطرح کرد این است که اصل اولیهنیز می
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ها ها هستند که انساناي از دستورالعملتوان گفت قوانین در اجتماعات بشري، مجموعهمی ☑☑
اي، بسته به شرایط و نیازهاي جامعه، براي نظم پیدا کردن ساختار جامعه و جلوگیري در هر زمانه

ی و هاي دیگري هستند، و چیستکنند. قوانین، خود معلول علتاز هرج و مرج، وضع می
ها را در قبل از وضع این قوانین جستجو کرد. بنابراین هایی دارد که باید آنشان علتچرایی

توان خود قوانین را علت دانست. به طور مثال اینکه بگوییم کودك به مادر خود نیاز هرگز نمی
نت ابیشتري دارد نسبت به پدرش، و دلیل و علت این ادعایمان را این بدانیم که در قانون حض

ین قانونی گذار، چنکودك تا هفت سالگی با مادر است، نوعی مغلطه است. شاید علت اینکه قانون
را وضع کرده، این باشد که نیاز کودك به مادر را بیشتر از نیازش به پدر دانسته، اما علت نیازمندتر 

ز ل این طردانستن کودك به مادر را باید در جاي دیگري جستجو کرد و این قانون، خود معلو
 نگاه است، نه علتش.

اند، و هر کدام از قوانین را بر گذارانی وضع کردهبه همین ترتیب قوانین خانواده را هم، قانون
یار اند. چه بساند، که خود این باورها و شرایط نیازمند علتاساس باورها و یا شرایطی نوشته

اند. دالیل بسیار زیادي دستخوش تغییر شدهتفکراتی که در جامعه تغییر کرده و به تبع آن قوانین 
 دانند، بسته به زمان، موقعیت وها را علت وجود قوانین میثابت و تغییرناپذیري که برخی آن

 تواند تغییر کند.شرایط تغییریافته، می
هاي قانونی فعلی هستند و طور که گفتیم، شروط ضمن عقد، ظرفیتضمن اینکه همان

انین رسمی خانواده را (بدون احتساب شروط ضمن عقد) بر محوریت ریاست گذارانی که قوقانون
زن و  کننده برابري نسبی برايکدام از شروط ذکر شده که تضمیناند، هیچمرد بر خانواده نوشته

گذاران مرد در خانواده است، خالف ذات عقد ازدواج ندانسته، و درج این شروط، از دید قانون
 ز، کامالً قانونی است.فعلی قوانین کشور نی

 »!زنان احساساتی هستند و نباید حق طالق داشته باشند«. 5
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کدیگر گردد طرفین به شرح ذیل با یماند توصیه مینتیجه باقی میکه در موارد بسیاري نیز بی
 توافق کنند: 

زمان و تحت هر دهد تا زوجه در هر زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر می«
شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طالق ـ 

 »اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات و به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.

طالق  باید بدانیم این فرایند مردان را از داشتن حق –چند نکته مهم در این زمینه وجود دارد: اول 
ر اساس طالق ب -شود زنان هم امکان طالق گرفتن داشته باشند. دومکند، بلکه سبب میمحروم نمی

تواند براي انجام این حق به دیگري مثل زوجه وکالت قوانین فعلی فقط حق مرد است در نتیجه او می
 –ندارد. سوم کامالً غلط است و هیچ بار حقوقی  "حق طالق براي زوجه "بدهد. در نتیجه عبارت 

 باشد.  حق توکیل به غیرو با  بالعزلاین وکالت حتماً و حتماً باید 
 
 شرط خروج از کشور 

قانون گذرنامه، زنان شوهردار براي اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر  18ماده  3مطابق بند  
مچنین ستثنی هستند) و هدارند. (زنانی که با همسرانشان در خارج از ایران ساکن هستند از این شرط م

تواند از اجازه خود عدول کرده و از همین قانون، شوهر بعد از صدور گذرنامه نیز می 19بر اساس ماده 
خروج همسر خود جلوگیري نماید. با توجه به اینکه این مسئله در عمل مشکالت فراوانی را ایجاد 

افق به شود این تود است. پیشنهاد میکند، نیاز به توافق در این زمینه در قالب شرط ضمن عقمی
 شکل عبارت زیر و به منزله شرط ضمن عقد ازدواج ذکر گردد: 

دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه زوج به زوجه، وکالت بالعزل می«
شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط 

 .»ارج از کشور به صالحدید خود زن استبه مسافرت به خ
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به  ایم و همچنیناما با توجه به نکاتی که در مباحث قبل در خصوص نحوه ثبت شروط گفته
هاي اخیر براي بسیاري از زنان از سوي اداره گذرنامه ایجاد شده دلیل مشکالتی که در سال

ه خانه اسناد رسمی مراجعه کردشود که پس از وقوع عقد، زوجین به دفتراست، اکیداً توصیه می
اي وکالت مورد نیاز براي خروج از کشور را تنظیم نمایند. در تنظیم این سند و در سند جداگانه

. وکالت در انجام کلیه اقدامات الزم جهت 1دو موضوع مهم حتماً باید مورد اشاره قرار بگیرند: 
ود، م ادارات و نیز کارهایی که باید انجام شدریافت گذرنامه جدید یا المثنی و یا تمدید گذرنامه (نا

. اعالم رضایت کامل و بدون قید و شرط زوج مبنی بر 2به تفصیل در سند قید خواهد شد). 
خروج از کشور زن با قید این موضوع که حق عدول از این رضایت راهم از خود سلب و ساقط 

 نموده است. 
 این اجازه ندارند. تبصره : در خصوص سفر حج تمتع، زنان نیازي به

 
 حضانت فرزندان 

 ربیتت و تعلیم و اطفال معنوي و جسمی، روحی، مادي مراقبت و نگاهداري از است عبارت که حضانت
ماده  اساس بر .است والدین تکلیف هم و حق هم ایران مدنی قانون 1168ماده  موجب آنان، به
 بر سالگی هفت تا )دختر و پسر( طفل حضانت 82سال  مصوب آن اصالحیه و مدنی قانون 1169
 بلوغ سن تا سالگی 7از .) است پدر عهده بر همچنان فرزند نفقه دوران این در( شد گذاشته مادر عهده
 تصمیم بعد به بلوغ سن از و است پدر با است، حضانت سال 15پسرها  در و سال 9دخترها  در که

 ال، تاح هر در فرزندان بر والیت( است بچه خود با کنند زندگی کسی چه با که این مورد در گیري
 مادري یا پدر اخالقی انحطاط یا مواظبت عدم اثر در قانون، هرگاه موجب به .)است پدر با رشد سن
د، باش خطر معرض در طفل اخالقی تربیت یا و جسمانی اوست، سالمت حضانت تحت طفل که

 تصمیمی ردادستان، ه تقاضاي به یا او مقی تقاضاي به یا کودك نزدیکان تقاضاي به تواندمی دادگاه
جنون، اعتیاد،  شامل عمومی طور به موارد این .کند بداند، اتخاذ مناسب طفل حضانت براي که را

 مادر مورد در خاص طور به قانونگذار اما .شودمی والدین اخالقی فساد یا و کودك از سواستفاده
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بسیار زیادي ممکن است بین اعضاي یک خانواده تنظیم شود، همگی به این دلیل است که گذر 
کند و طرفین ن زمان، و تغییر شرایط و تصمیمات افراد، خللی در این نقل و انتقاالت قانونی ایجاد

همیشه به تعهد قانونی خود وفادار بمانند. عقد ازدواج نیز یکی از این قراردادهاي حقوقی است و 
بایست خللی در این ویژگی حقوقی آن ایجاد کند. در واقع بدون ي طرفین، نمیمحبت و عاطفه

، در ین طرفیني مابثبت شروط هم، این خصلت حقوقی قرارداد عقد، کامالً پابرجاست و عاطفه
چه  کند. پسها براي رعایت موارد قانونی درج شده در عقدنامه مانعی ایجاد نمیتعهد قانونی آن

 بهتر که این قوانین، به شکلی عادالنه براي طرفین ثبت شوند.
ییر در بینی خانواده و جامعه، و تغهاي غیرقابل پیشي مهم دیگر بی توجه نبودن، به آسیبنکته
هاي اجتماعی، به مرور زمان است. تحقیقات شخصیت افراد و دچار شدن به آسیبوخو و خلق

هاي ایرانی، مسائل جنسی است که اند که اولین دلیل شایع در طالق، براي خانوادهنشان داده
شان چه بسا زوجین پیش از ازدواج هرگز تصوري از شکل گرفتن چنین مشکلی در زندگی

ه آسانی شود، بها میگیر بسیاري از خانوادههاي خانگی، که دامنونتاند. انواع مختلف خشنداشته
تر از آن قابل رفع نیست و اگر زن را در شرایط سختی قرار دهد، بدون بینی و مهمقابل پیش

داشتن شرط وکالت در طالق، اقدام به جدایی براي فرد و اثبات به سختی افتادن فرد در یک 
سوز اعتیاد را نیز، نه همیشه کار آسانی نیست. بالي خانمانزده، متأسفاي خشونترابطه
اي روزي گردان، کمتر قربانیخصوص با روند رو به افزایش مصرف تفریحی و تفننی مواد روانبه
ه هاي فردي و اجتماعی زیادي در کمین ما و رابطبینیم که آسیبکرده است! میمی» بینیپیش«

اي که در روزهاي سخت بتواند دستمان را براي انتخاب باز یماست. برخورداري از حقوق انسان
 بگذارد، چیزي است که باید پیش از ازدواج به فکر آن باشیم.

شد! تر نبود که قوانین به نفعش نوشته نمیاگر در حقوق خانواده، مرد از زن الیق«. 4
 !»ور نوشتهدونسته که قوانین رو این طگذار چیزي میحتماً دلیلی داشته و قانون
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زند. زند اما حرف آخر را نمیاست که انتخاب فرد مناسب و مورد اعتماد حرف اول را میبدیهی 
براي همین ثبت شروط ضمن عقد ضروري است. این شروط براي مواقعی نیستند که اختالف 
نظري بین زن و مرد وجود ندارد. شروط ضمن عقد براي وقتی است که شرایط درست پیش 

ر حل اختالف و اصول گفتگو را روشن کنند. با شروط ضمن عقد، رود و قرار است سازوکانمی
مانع از این خواهید شد که حق تحصیل، حق اشتغال، گرفتن گذرنامه یا حق طالق شما در هنگام 

 اختالف نظر زیر سؤال برود. 
ت که اس» حقوقی«اي که براي طرفین دارد، یک قرارداد فراموش نکنیم، عقد ازدواج، در کنار بُعد عاطفی

طور که به طور بدون در نظر گرفتن هویت کند. همانطرفین را ملزم به رعایت چهارچوب قانونی ازدواج می
گذار بدون استثنا براي تمامی مردان حق طالق را به رسمیت هاي روحی و روانی آنان، قانونزنان و ویژگی

مردانی  هاي روحی و روانیهویت و ویژگی شناسد، متقابالً درج حقوق انسانی براي زنان نیز، ارتباطی بهمی
ط ضمن است، شرو» چه کسی«که در سوي دیگر رابطه هستند ندارد. صرف نظر از اینکه طرف مقابل شما 

 کنیم، ثبت این شروط ودر آخر خاطر نشان می کند.عقد، حقوق انسانی هر د طرف رابطه را تضمین می
 کند.می بیشتر را هم ها، مشکلی ایجاد نکرده و حتی اعتمادتوافق

 
 »!اعتماد که باشد، اصال نیازي به این شروط نیست. «3

گ ما با هم بزر«، »شناسم، چند ساله که با هم آشناییممن نامزدم رو می«هایی مثل بهانه ☑☑
ها من و فالنی این حرف«یا » دونیم، نیازي به این شروط نیستشدیم؛ اخالق همدیگه رو می

 شود که نگاهی کامالً ، معموالً از جانب کسانی گفته می»ن بهش اعتماد دارمرو با هم نداریم؛ م
ه در اي از تغییراتی کبینیعاطفی و غیرحقوقی به قرارداد ازدواج دارند. ضمن اینکه هیچ پیش

 هاست ندارند.زندگی پیش روي آن
دادن وکالت به  ها، قراردادهاي قانونی و حقوقی، که در خرید و فروش،تنظیم اسناد، قولنامه

پذیرد و در موارد دیگران، واگذاري دارایی به نزدیکان و موارد متعدد حقوقی دیگر صورت می
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 تشحضان مدت در مادر صالحیت سلب موجب تواندمی که است کرده اضافه نیز دیگري محدودیت
 او حضانت تحت کودك که ايدوره در مادر مجدد مدنی، ازدواج قانون 1170ماده  اساس بر .شود

 و نیست صادق پدر مورد در قاعده این که حالی در .شودمی فرزندش حضانت حق سلب است، باعث
 نکته .شود نمی فرزندش حضانت لبس موجب است او با بچه حضانت زمانیکه در پدر مجدد ازدواج
 _ درما چه و نیست واگذاري قابل حضانت حقوقی مقررات اساس بر که است این میان این در مهم

 را آن توانند نمی است اشعهده به حضانت آن از بعد که_پدر چه و_دارد حضانت سالگی 7 تا که
 تواند نمی سیک و است تکلیف یک حق بر عالوه نیست، حق تنها کودکان حضانت  زیرا کنند منتقل

، بدهند وکالت دیگري به خود تکلیف انجام در مادر و پدر که موردي در اما .کند خالی شانه تکلیف از
 .است االجراالزم و نباشد، معتبر طفل مصلحت و صلح خلف بر که صورتی در والدین بین قراردادهاي

 از توانندنمی ماا بکنند آنها حضانت و فرزندان صخصو در توافقی خود بین در تواندمی والدین بنابراین
 پس یا ازدواج عقد ضمن توانندمی زوجین بنابراین .کنند مسئولیت رفع ثالثی شخص نفع به خودشان

براي تامین  ٬کنند توافق فرزند امور اداره و سرپرستی نحوه درباره) فرزند تولد از پیش حتی و( آن از
م سند نسبت به تنظی) مانند سایر شروط( ه به دفترخانه اسناد رسمیاین هدف زوجین باید با مراجع

ولد اگر هنوز فرزندي مت .اقدام کنند»  وکالت در سرپرستی«یا »وکالت در اداره امور فرزند مشترك«
ات و اگر فرزند متولد شده باشد، نام و مشخص» در صورت داشتن فرزند«شود در سند قید مینشده است 

 .شودد قید میاو کامال در سن
ادارات  شود و پس از آن بهتر است نامداده می» الت در انجام کلیه اموروک«در این وکالت ابتدا به شکل کلی 

 براي مثال نیروي انتظامی و اداره گذرنامه و. مشخصی که احتمال مراجعه به آنها بسیار زیاد است قید شود
ا هسمی، وزارت خارجه و ادارات مربوطه و کلیه سفارتخانهو دفاتر اسناد ر 10+پلیس گذرنامه و دفاتر پلیس 

و دفاتر حفاظت منافع کشور ادارات آموزش و پرورش و مدارس دولتی و خصوصی و موسسات، مراجعه به 
م از ها و موسسات مالی و اعتباري اع، دوایر و ادارات مرکزي و تابعه بانک، امور شعب، سرپرستیکلیه شعب

 اعالم رضایت جهت ازدواج فرزند دختردولتی و خصوصی و 
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 دمانن خود مالی حقوق از بخشی از حق این گرفتن براي مادري اگر: مهم نکته 
 جرايا در پدر اگر که بگیرد قرار اشاره مورد حتما موضوع این گذرد، بایدمی مهریه
 در را امور اداره خودش بخواهد دلیلی هر هب یا کند ایجاد مزاحمتی وکالت این

 زن بالق که باشد مبلغی همان معادل تواندمی( معینی مبلغ یرد، بایدبگ دست
 .بپردازد خسارت عنوان به )است بخشیده

 در کنند خارج ایران از را فرزندانشان خواهندمی که افرادي شودمی توصیه گاهی 
 وزارت و گذرنامه اداره نظر مورد موارد و کشور از خروج اجازه اي جداگانه وکالت
 .نمایند رسمی ثبت نیز را خارجه

 
 اجازه عمل جراحی 

از آنجا که اجازه عمل جراحی فرزندان و در بعضی مواقع همسر، با زوج است، اضافه کردن این  
 شود: عبارت پیشنهاد می

دهد تا در هرنوع اعمال جراحی الزم و مقتضی که وکیل صالح زوج به زوجه وکالت می«
ایجاب کند جهت خود وکیل و یا فرزندان مشترك  بداند و یا شرایط پزشکی و درمانی

 .»نمایددر آینده اعالم رضایت 

 

  فرزندان تعداد تعیین یا بارداري از پیشگیري شرط 
 را ودخ بدن اختیار هاآن و است زنان حقوق از یکی بارداري از جلوگیري معتقدند بسیاري گروه
 آن از پیشگیري و بارداري ربارهسویه، دیک و خود همسر نظر بدون توانندمی و دارند

 را مسائل این گروهی و دانسته محق زمینه این در را زوج نیز برخی بگیرند؛ اما تصمیم
 .نداکرده توصیف طرفین رضایت با و دوسویه رابطه در
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 »!ها نیازي نیستطرفت اگر آدم درستی باشد، به این شرط«. 2

اگر کار «هایی شبیه موارد زیر مواجه شدید، با این باور غلط طرف هستید: وقتی با استدالل ☑☑
»! دارهاي نزن و شوهر به دادگاه و استفاده از شروط ضمن عقد بکشه که دیگه اون زندگی فایده

واد اگه مردي بخ»! «اي ندارهباید در انتخابت دقت کنی وگرنه هزار تا شرط هم بگذاري فایده«
وقتی طرفت جزو »! «کنه و کاري به شروط ندارهجلوي آزادي زنش رو بگیره، کار خودش را می

 ».اخالقش باشه که زن ادامه تحصیل بده و شاغل باشه و ... نیازي به ثبت نیست
ردن توجه بود که مطرح کاي که شروط ضمن عقد دارند، نباید به این نکته بیجدا از بار حقوقی

د هاي خوآلکند که طرفین راجع به ایدهاز ازدواج، بستري را فراهم می شروط ضمن عقد پیش
ي برابر، با یکدیگر صحبت کنند. امضاي یک تعهد حقوقی براي ساختن یک خانواده

اي دارد و همین گفتگو درباره امضا کردن یا نکردن شرط ضمن عقد، فضایی ذهنی زمینهپیش
یل، اشتغال، مسافرت به خارج از کشور و غیره را به کند که تحصرا بین زن و شوهر ایجاد می

 توان قاطعانه گفت اگر زنی ضمنشود. نمیکند و نه امتیازي که به وي اعطا میحق زن بدل می
جویی عقد براي مثال شرط تحصیل را گرفته باشد، شوهرش براي جلوگیري از تحصیل وي بهانه

ین محدودیت را براي وي ایجاد کند، بسیار کمتر تردید احتمال اینکه شوهرش اکند. اما بینمی
 خواهد بود.

تنش و اختالف نظر بین زوجین، در هر حالتی امکان رخ دادن دارد. تفاوتی که ثبت شروط ضمن عقد، 
با عدم وجود این شروط دارد، در این است که با ثبت شروط ضمن عقد، تصمیم نهایی هر دو طرف 

ي اعمال قدرت و اجازه» قانوناً«با خود فرد خواهد بود و دیگري  ي مسائل فردي،یک رابطه درباره
ظرها، نها و اختالفتحمیل نظر خود را ندارد. در صورتی که بدون وجود شروط ضمن عقد، پس از تنش

ي یک طرف رابطه خواهد بود و دیگري به ناچار باید تصمیم تصمیم نهایی به شکل قانونی، به عهده
 بپذیرد.  را
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 ي شروط ضمن عقدباورهاي نادرست درباره

 »!اي ندارندشروط ضمن عقد فرمالیته هستند و هیچ فایده. «1

رهاي ترین باوایم، یکی از متداولاین جمله که بارها و بارها از زبان افراد گوناگون شنیده ☑☑
را باید در نادرستی است که درباره شروط ضمن عقد در جامعه رواج دارد. ریشه چنین باوري 

ترین نکته در تنظیم شروط ضمن عقد این است که باید نحوه تنظیم شروط جستجو کرد. مهم
در دفاتر اسناد رسمی و با الفاظ کامالً حقوقی تنظیم شوند. اگر شروط ضمن عقد به شکل صحیح 

 بود.  دیکی از مفیدترین اسناد حقوقی خواهن تردیدبی باشند، شده تنظیم رسمی و در دفاتر اسناد
اي فراموش نکنیم در نظام حقوقی، الفاظ بار معنایی خاصی دارند و حذف یا اضافه کردن هر کلمه

 ي دیگري که باید به آن دقت داشت این استتواند تفاوت زیادي در نتیجه ایجاد کند. نکتهمی
 زها متفاوت است. براي مثال، شرط تحصیل و اشتغال اکه کارایی شروط بر اساس نوع آن

ضمانت اجرایی کمتري برخوردار هستند. اما در مقابل وکالت در طالق به خوبی این امکان را به 
دهد که بدون طوالنی شدن دادرسی و فرآیند سخت اثبات عسر و حرج، طالق گرفته زنان می

و از رابطه آزاردهنده خارج شوند. اهمیت و جایگاه وکالت در طالق را با هیچ دلیل و مدرکی 
وان جایگزین کرد. شرط ضمن عقد حق خروج از کشور نیز اهمیت زیادي دارد و این امکان تنمی

کند که زنان متأهل بتوانند بدون نیاز به حضور همسرانشان گذرنامه بگیرند یا آن را را فراهم می
تمدید کنند. اگر همسر زنی که چنین شرطی را در هنگام ازدواج ثبت کرده است، وي را 

 ضمن طشرو سایر توان ممنوعیت خروج را رفع کرد.ج کند، با استناد به این شرط میالخروممنوع
فاده ري وجود دارد که زنان با استبسیا هاينمونه و نیستند فایدهبی و صوري کدامهیچ نیز عقد
 اند به حقوق خود دست یابند.ها توانستهاز آن

 آن که بتواند کارایی مورد انتظار را داشتهکنیم، هر سند حقوقی براي در انتها دوباره تأکید می
هاي حقوقی تنظیم شده باشد. از این رو، مشاوره حقوقی پیش از ثبت باشد، باید دقیق و با عبارت

 ها ضروري است.شروط ضمن عقد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی براي ثبت آن
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 شرط امکان بر مبنی فقها تمام میان توافق با توجه با که است این است مسلم آنچه اما
 بارداري، مدت از پیشگیري خصوص در ازدواج از پیش تواندمی ، زنزمینه این در گذاشتن

 بگذارند عقد ضمن شرط زمینه این در و کرده گفتگو آینده شوهر با بارداري دفعات و آن
 .نباشد زن عهده بر قانونی و شرعی مسئولیت آینده در تا
 

 تمکین حق کردن محدود شرط 

 .کند محدود را تمکین گذارد، حقمی که شروطی اب تواندمی زن که اندپذیرفته فقها اکثریت
 ایجاد مانعی شوهرش با جنسی ارتباط در طبیعی حالت در زن یعنی االخص بالمعنی تمکین
 ناشزه صورت آن در نکند تمکین شوهرش از زن اگر یعنی است نفقه برابر در تمکین .نکند

 ازدواج اجازه دادگاه از تواندیم شوهر آن بر عالوه و نیست نفقه دریافت مستحق و شده محسوب
شرایطی،  هر تحت بخواهد تواندنمی شوهر دارد؛ یعنی را خود خاص شرایط تمکین اما .بگیرد مجدد
 و روحی مشکالت و است است، حرج عسر زن براي که شرایطی غیرطبیعی، در وضعیت در

گذارد، می که شروطی با تواندمی نیز زن دیگر طرف از .کند استفاده حق این دارد، از جسمی
 خصوص در ازدواج عقد ضمن در توانندمی طرفین دیگر عبارت محدود کند؛ به را تمکین حق این
 شرایط در تمکین عدم صورت این در .کنند توافق یکدیگر با و کنند مذاکره یکدیگر با حق این

 .باشد داشته همراه به زن براي حقوقی آثار تواندنمی شده توافق
 

 ت شروطنحوه ثب☑ 

ت االجراست و ضمانطبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن الزم
اجرایی دارد. بنابراین هر شرط (که خالف قواعد آمره یا ماهیت عقد ازدواج نباشد) و هر تعداد شرطی که 

 "سایر شرایط"نند در قسمت تواتوانند در این سند درج کنند. بنابراین زوجین میطرفین عقد بخواهند می
القاعده بخواهند اضافه کنند و این شروط علی -اضافه بر شروط تایپ شده در سند-هر شرط دیگري 
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االجرا هستند. اما متأسفانه درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طالق، کامل، معتبر و الزم
ت قضایی، هاي نادرسقضات و برخی رویه اشتغال، تحصیل و ... در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی

ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاري موارد مشاهده شده است که بر خالف نص صریح قانون، 
قضات از پذیرش و اجراي این شروط، که عقد بر مبناي آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند 

بت شود بعد از وقوع عقد براي ثبه همین دلیل، توصیه می نمایند.ها باشد خودداري میخواستار اعمال آن
شروط به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و براي هر شرط سند دلیل مؤکدا مناسب آن را تنظیم 
نمایید. طبق قانون، کلیه دفاتراسناد رسمی موظف هستند هر سندي که مخالف قوانین کشور نباشد را 

شوند. با این وجود برخی از سردفترداران با دالیل دن از این کار مجازات میثبت کنند و در صورت سرباز ز
به  توانید از آن دفتر شکایت کنید. الزمزنند که در این حالت میشخصی از ثبت این شروط سرباز می
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 مطمئن شوید آنچه مورد نظر شما بوده است در آن قید گشته است.
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خود را با خود ببرد اما این جهیزیه بعد از یک سال استفاده ارزشش نصف و بعد از مدت بیشتري 
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د بینیم زنان به جز مهریه اهرم فشار دیگري ندارنیابد که میاین مسئله به ویژه زمانی اهمیت می
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رابر هاي بهاي اجتماعی دیگري هم وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرند. نبود فرصتواقعیت
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 کنند.فرصت کار کردن پیدا نمی
دهد که تا زمانی که ساختار حقوق خانواده ما اصالح نشده خوبی نشان میمجموعه این موارد به

تري تضمین نشده باشد، سخن از حذف مهریه، نابجا و باشد و حقوق زنان به شکل مطلوب
 ناعادالنه است.
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دار هستند و از آنجا که فعالیت واقعیت اول این است که بسیاري از زنان ما بعد از ازدواج خانه
توانند اندوخته مالی داشته باشند. کار در خانه در اکثریت اقتصادي خارج از خانه ندارند، نمی
توانند در ازاي مالی ندارد. از آن سو، مردان می شود و مابهخانواده ها وظیفه زنان محسوب می

خارج از خانه کار کنند، درآمد داشته باشند و اموال مختلفی خریداري کنند. نتیجه آنکه وقتی بعد 
سال زندگی مشترك، زنی به هردلیلی از همسرش جدا شود یا همسرش او را طالق دهد،  20از 

اي از زندگی خارج شود بدون آنکه سهمی از اموالی تهاگر مهریه نداشته باشد باید بی هیچ اندوخ
که در تمام این سالها مرد کسب کرده، داشته باشد. (در موارد بسیار خاصی امکان مطالبه 

 المثل وجود دارد که البته مبلغ اندکی است).اجرت
 و شود زوجین بر سر تنصیف اموال به توافق برسندواقعیت دوم این است که اگرچه توصیه می

این موضوع را به عنوان شرط ضمن عقد ثبت نمایند اما باید دقت کرد این موضوع به شکل 
توافقی است و نه قانون و در نتیجه امکان فرار از آن به آسانی فراهم است و ضمانت اجراي 

تري نسبت به مهریه دارد. به عبارت دیگر اگر مردي هیچ ملک، خانه، ماشین یا هر بسیار ضعیف
گري به شکل رسمی نداشته باشد، هیچ تعهد قانونی هم براي تقسیم اموالش با همسر مال دی

 در صورت جدایی ندارد.
واقعیت قانونی دیگري که باید در نظر گرفت بحث ارث زوجین از یکدیگر است. بر اساس مقررات 
قانون مدنی، در صورت فوت زوج، ارث زن فقط یک هشتم اموال شوهر است در حالی که با 

ها تا مرگ دوام رسد. حال با توجه به اینکه اکثر ازدواجفوت زن یک چهارم اموالش به شوهر می
ت گاه صورشود که شرط تنصیف اموال هیچدارند و احتمال طالق کمتر است نتیجه این می

وان عنگیرد) و پس از فوت همسر، سهم ناچیزي از اموال بهگیرد (چون طالقی صورت نمینمی
ز توان به سادگی اشود. بنابراین نمیرسد و در نتیجه نقش مهریه پررنگ میمی ارث به زن

 مهریه در مقابل تنصیف اموال گذشت.
حقیقت تلخ بعدي، مربوط به جهیزیه است که یک سرمایه اولیه براي زندگی است و طبق عرف 

ه ند جهیزیتوازن است. اگرچه بر اساس مقررات قانونی در صورت طالق زن می» وظیفه«نیز 
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 چرا مهریه قابل حذف نیست؟

 هدي عمید؛ وکیل پایه یک دادگستري
 

 هب را آن پرداخت ازدواج، عقد وقوع هنگام به شوهر که مهریه بنا به تعریف قانون، مالی است
 ره ازدواج، قرارداد امضاي از پس بالفاصله است مکلف نتیجه در و کندمی عهدت خود همسر
ـبه کند، آن را بپردازد.(به فرض عندالمطالبه بودن). به اعتقاد بسیاري از فقها مطالـ زن که لحظه

 مهریه در برابر بضع است به معنی اینکه مرد در برابر تمتع جنسی از زن، باید مهریه را بپردازد.
ها در ازدواج از فعاالن حقوق زنان، نهاد مهریه را توهینی به شخصیت زنان و نقش آن برخی
ته تا کنند. از دالیل شرعی گرفاي دیگر اما دالیلی براي پشتیبانی از آن مطرح میدانند، عدهمی

 گردد، زیرا در فرهنگمانند اینکه مهریه پشتوانه اجتماعی براي زن محسوب می ٬دالیل اجتماعی
شود و همچنین در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتري می ٬نونی جامعه ماک

انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتري دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه  مردان براي
جوانی و زیبایی امکاناتشان براي انتخاب همسر جدید کمتر است و مهریه چیزي به عنوان جبران 

اي براي تأمین زندگی آینده اوست. بسیاري از این دالیل و توجیهات خسارت براي زن و وسیله
ر از تارزشدر فرهنگ مردساالري دارند که زن مطلقه، مسن و یا غیر باکره را کم در واقع ریشه

داند. و به همین واسطه به دنبال جبران خسارتی است که بر او وارد شده زن جوان و باکره می
 است.

حال سؤال این است که آیا مهریه را باید حذف کرد؟ آیا زنان باید در زمان عقد مهریه تعیین 
یا پس از آن مهریه خود را ببخشند؟ این سوالی است که پاسخ دادن به آن ساده نیست. نکنند 

توان از مهریه، به تنهایی سخن گفت بدون آنچه هرگز نباید فراموش کنیم این است که نمی
اینکه سایر حقوق زنان در قوانین و یا اجتماع را دید. مهریه را باید در چارچوب وضعیت فعلی 

 رد و نه در یک شرایط ایزوله و ایده آل.زنان بررسی ک
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واقعیت قانونی دیگري که باید در نظر گرفت بحث ارث زوجین از یکدیگر است. بر اساس مقررات 
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االجرا هستند. اما متأسفانه درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طالق، کامل، معتبر و الزم
ت قضایی، هاي نادرسقضات و برخی رویه اشتغال، تحصیل و ... در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی

ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاري موارد مشاهده شده است که بر خالف نص صریح قانون، 
قضات از پذیرش و اجراي این شروط، که عقد بر مبناي آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند 

بت شود بعد از وقوع عقد براي ثبه همین دلیل، توصیه می نمایند.ها باشد خودداري میخواستار اعمال آن
شروط به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و براي هر شرط سند دلیل مؤکدا مناسب آن را تنظیم 
نمایید. طبق قانون، کلیه دفاتراسناد رسمی موظف هستند هر سندي که مخالف قوانین کشور نباشد را 

شوند. با این وجود برخی از سردفترداران با دالیل دن از این کار مجازات میثبت کنند و در صورت سرباز ز
به  توانید از آن دفتر شکایت کنید. الزمزنند که در این حالت میشخصی از ثبت این شروط سرباز می

ذکر است براي ثبت هر سندي از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نیاز به شاهد نیست و درخواست 
رداران براي حضور شاهد کامالً برخالف قانون است. همچنین گاه زن و شوهر با توافق یکدیگر سردفت

گیرند که زن همزمان با گرفتن حق طالق، حضانت، تنصیف اموال و ... تمام یا بخشی از تصمیم می
اي هم شود و هزینه جداگانهمهریه خود را ببخشد؛ در این صورت سندي جداگانه در این باره تنظیم می

اي ثبت شرط یا شروطی را منوط به این کرد که زن مهریه خود را کاهش دهد یا دارد. ولی اگر دفترخانه
 ببخشد این عمل خالف قانون است و لزومی ندارد به آن عمل کنید.

.نوشتن شروط در سند ازدواج اگرچه قانونی است اما ضمانت اجرایی بسیار 1به طور خالصه باید بدانیم : 
. این کار تنها پس از انجام عقد 3. ثبت شروط را حتماً در دفاتر اسناد رسمی انجام دهید. 2دارد.  کمی

کنیم در همان روزهاي آغازین زندگی مشترك رسمی و گرفتن سند ازدواج ممکن است. اما توصیه می
بیست یا هر .ثبت شروط ضمن عقد تا هر زمان پس از عقد ممکن است. (ده، 4این کار را انجام دهید. 
. متن شروط را از قبل مطالعه کرده و در مورد آن به توافق برسید. مراجعه به 5چند سال پس ازدواج) 

. از قبل با دفترخانه تماس بگیرید تا مطمئن 6شود. یک وکیل و کسب مشاوره حقوقی بسیار توصیه می
ز امضا حتماً مجدداً مطالعه کنید تا . سند نهایی را پیش ا7کنند. شوید خدمات مورد نظر شما را ارائه می

 مطمئن شوید آنچه مورد نظر شما بوده است در آن قید گشته است.
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خود را با خود ببرد اما این جهیزیه بعد از یک سال استفاده ارزشش نصف و بعد از مدت بیشتري 
محسوب  اي براي زنشود و بنابراین هیچ سرمایهارزش و غیرقابل تبدیل به وجه نقد میکامالً بی

که به کنند (یشود. در نتیجه در مناسبات عرفی، وقتی خانواده زن براي او جهیزیه تهیه منمی
اي به نام میلیون تومان است) انتظار دارند سرمایه 50طور متوسط در ایران در حال حاضر حدود 

 مهریه براي زن تضمین شود.
د بینیم زنان به جز مهریه اهرم فشار دیگري ندارنیابد که میاین مسئله به ویژه زمانی اهمیت می

دست بیاورند. عالوه بر موارد قانونی فوق، تا سایر حقوقشان مثل حضانت یا طالق را به 
رابر هاي بهاي اجتماعی دیگري هم وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرند. نبود فرصتواقعیت

ترین این موارد است. عالوه شغلی براي زنان در اجتماع و تبعیض در اشتغال و دستمزد از مهم
دن به واسطه فرهنگ حاکم بر خانواده، اجازه یا بر این، بسیاري از زنان پس از ازدواج یا مادر ش

 کنند.فرصت کار کردن پیدا نمی
دهد که تا زمانی که ساختار حقوق خانواده ما اصالح نشده خوبی نشان میمجموعه این موارد به

تري تضمین نشده باشد، سخن از حذف مهریه، نابجا و باشد و حقوق زنان به شکل مطلوب
 ناعادالنه است.
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 ي شروط ضمن عقدباورهاي نادرست درباره

 »!اي ندارندشروط ضمن عقد فرمالیته هستند و هیچ فایده. «1

رهاي ترین باوایم، یکی از متداولاین جمله که بارها و بارها از زبان افراد گوناگون شنیده ☑☑
را باید در نادرستی است که درباره شروط ضمن عقد در جامعه رواج دارد. ریشه چنین باوري 

ترین نکته در تنظیم شروط ضمن عقد این است که باید نحوه تنظیم شروط جستجو کرد. مهم
در دفاتر اسناد رسمی و با الفاظ کامالً حقوقی تنظیم شوند. اگر شروط ضمن عقد به شکل صحیح 

 بود.  دیکی از مفیدترین اسناد حقوقی خواهن تردیدبی باشند، شده تنظیم رسمی و در دفاتر اسناد
اي فراموش نکنیم در نظام حقوقی، الفاظ بار معنایی خاصی دارند و حذف یا اضافه کردن هر کلمه

 ي دیگري که باید به آن دقت داشت این استتواند تفاوت زیادي در نتیجه ایجاد کند. نکتهمی
 زها متفاوت است. براي مثال، شرط تحصیل و اشتغال اکه کارایی شروط بر اساس نوع آن

ضمانت اجرایی کمتري برخوردار هستند. اما در مقابل وکالت در طالق به خوبی این امکان را به 
دهد که بدون طوالنی شدن دادرسی و فرآیند سخت اثبات عسر و حرج، طالق گرفته زنان می

و از رابطه آزاردهنده خارج شوند. اهمیت و جایگاه وکالت در طالق را با هیچ دلیل و مدرکی 
وان جایگزین کرد. شرط ضمن عقد حق خروج از کشور نیز اهمیت زیادي دارد و این امکان تنمی

کند که زنان متأهل بتوانند بدون نیاز به حضور همسرانشان گذرنامه بگیرند یا آن را را فراهم می
تمدید کنند. اگر همسر زنی که چنین شرطی را در هنگام ازدواج ثبت کرده است، وي را 

 ضمن طشرو سایر توان ممنوعیت خروج را رفع کرد.ج کند، با استناد به این شرط میالخروممنوع
فاده ري وجود دارد که زنان با استبسیا هاينمونه و نیستند فایدهبی و صوري کدامهیچ نیز عقد
 اند به حقوق خود دست یابند.ها توانستهاز آن

 آن که بتواند کارایی مورد انتظار را داشتهکنیم، هر سند حقوقی براي در انتها دوباره تأکید می
هاي حقوقی تنظیم شده باشد. از این رو، مشاوره حقوقی پیش از ثبت باشد، باید دقیق و با عبارت

 ها ضروري است.شروط ضمن عقد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی براي ثبت آن
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 شرط امکان بر مبنی فقها تمام میان توافق با توجه با که است این است مسلم آنچه اما
 بارداري، مدت از پیشگیري خصوص در ازدواج از پیش تواندمی ، زنزمینه این در گذاشتن

 بگذارند عقد ضمن شرط زمینه این در و کرده گفتگو آینده شوهر با بارداري دفعات و آن
 .نباشد زن عهده بر قانونی و شرعی مسئولیت آینده در تا
 

 تمکین حق کردن محدود شرط 

 .کند محدود را تمکین گذارد، حقمی که شروطی اب تواندمی زن که اندپذیرفته فقها اکثریت
 ایجاد مانعی شوهرش با جنسی ارتباط در طبیعی حالت در زن یعنی االخص بالمعنی تمکین
 ناشزه صورت آن در نکند تمکین شوهرش از زن اگر یعنی است نفقه برابر در تمکین .نکند

 ازدواج اجازه دادگاه از تواندیم شوهر آن بر عالوه و نیست نفقه دریافت مستحق و شده محسوب
شرایطی،  هر تحت بخواهد تواندنمی شوهر دارد؛ یعنی را خود خاص شرایط تمکین اما .بگیرد مجدد
 و روحی مشکالت و است است، حرج عسر زن براي که شرایطی غیرطبیعی، در وضعیت در

گذارد، می که شروطی با تواندمی نیز زن دیگر طرف از .کند استفاده حق این دارد، از جسمی
 خصوص در ازدواج عقد ضمن در توانندمی طرفین دیگر عبارت محدود کند؛ به را تمکین حق این
 شرایط در تمکین عدم صورت این در .کنند توافق یکدیگر با و کنند مذاکره یکدیگر با حق این

 .باشد داشته همراه به زن براي حقوقی آثار تواندنمی شده توافق
 

 ت شروطنحوه ثب☑ 

ت االجراست و ضمانطبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن الزم
اجرایی دارد. بنابراین هر شرط (که خالف قواعد آمره یا ماهیت عقد ازدواج نباشد) و هر تعداد شرطی که 

 "سایر شرایط"نند در قسمت تواتوانند در این سند درج کنند. بنابراین زوجین میطرفین عقد بخواهند می
القاعده بخواهند اضافه کنند و این شروط علی -اضافه بر شروط تایپ شده در سند-هر شرط دیگري 



9  

 ی ر    
 

 دمانن خود مالی حقوق از بخشی از حق این گرفتن براي مادري اگر: مهم نکته 
 جرايا در پدر اگر که بگیرد قرار اشاره مورد حتما موضوع این گذرد، بایدمی مهریه
 در را امور اداره خودش بخواهد دلیلی هر هب یا کند ایجاد مزاحمتی وکالت این

 زن بالق که باشد مبلغی همان معادل تواندمی( معینی مبلغ یرد، بایدبگ دست
 .بپردازد خسارت عنوان به )است بخشیده

 در کنند خارج ایران از را فرزندانشان خواهندمی که افرادي شودمی توصیه گاهی 
 وزارت و گذرنامه اداره نظر مورد موارد و کشور از خروج اجازه اي جداگانه وکالت
 .نمایند رسمی ثبت نیز را خارجه

 
 اجازه عمل جراحی 

از آنجا که اجازه عمل جراحی فرزندان و در بعضی مواقع همسر، با زوج است، اضافه کردن این  
 شود: عبارت پیشنهاد می

دهد تا در هرنوع اعمال جراحی الزم و مقتضی که وکیل صالح زوج به زوجه وکالت می«
ایجاب کند جهت خود وکیل و یا فرزندان مشترك  بداند و یا شرایط پزشکی و درمانی

 .»نمایددر آینده اعالم رضایت 

 

  فرزندان تعداد تعیین یا بارداري از پیشگیري شرط 
 را ودخ بدن اختیار هاآن و است زنان حقوق از یکی بارداري از جلوگیري معتقدند بسیاري گروه
 آن از پیشگیري و بارداري ربارهسویه، دیک و خود همسر نظر بدون توانندمی و دارند

 را مسائل این گروهی و دانسته محق زمینه این در را زوج نیز برخی بگیرند؛ اما تصمیم
 .نداکرده توصیف طرفین رضایت با و دوسویه رابطه در
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 »!ها نیازي نیستطرفت اگر آدم درستی باشد، به این شرط«. 2

اگر کار «هایی شبیه موارد زیر مواجه شدید، با این باور غلط طرف هستید: وقتی با استدالل ☑☑
»! دارهاي نزن و شوهر به دادگاه و استفاده از شروط ضمن عقد بکشه که دیگه اون زندگی فایده

واد اگه مردي بخ»! «اي ندارهباید در انتخابت دقت کنی وگرنه هزار تا شرط هم بگذاري فایده«
وقتی طرفت جزو »! «کنه و کاري به شروط ندارهجلوي آزادي زنش رو بگیره، کار خودش را می

 ».اخالقش باشه که زن ادامه تحصیل بده و شاغل باشه و ... نیازي به ثبت نیست
ردن توجه بود که مطرح کاي که شروط ضمن عقد دارند، نباید به این نکته بیجدا از بار حقوقی

د هاي خوآلکند که طرفین راجع به ایدهاز ازدواج، بستري را فراهم می شروط ضمن عقد پیش
ي برابر، با یکدیگر صحبت کنند. امضاي یک تعهد حقوقی براي ساختن یک خانواده

اي دارد و همین گفتگو درباره امضا کردن یا نکردن شرط ضمن عقد، فضایی ذهنی زمینهپیش
یل، اشتغال، مسافرت به خارج از کشور و غیره را به کند که تحصرا بین زن و شوهر ایجاد می

 توان قاطعانه گفت اگر زنی ضمنشود. نمیکند و نه امتیازي که به وي اعطا میحق زن بدل می
جویی عقد براي مثال شرط تحصیل را گرفته باشد، شوهرش براي جلوگیري از تحصیل وي بهانه

ین محدودیت را براي وي ایجاد کند، بسیار کمتر تردید احتمال اینکه شوهرش اکند. اما بینمی
 خواهد بود.

تنش و اختالف نظر بین زوجین، در هر حالتی امکان رخ دادن دارد. تفاوتی که ثبت شروط ضمن عقد، 
با عدم وجود این شروط دارد، در این است که با ثبت شروط ضمن عقد، تصمیم نهایی هر دو طرف 

ي اعمال قدرت و اجازه» قانوناً«با خود فرد خواهد بود و دیگري  ي مسائل فردي،یک رابطه درباره
ظرها، نها و اختالفتحمیل نظر خود را ندارد. در صورتی که بدون وجود شروط ضمن عقد، پس از تنش

ي یک طرف رابطه خواهد بود و دیگري به ناچار باید تصمیم تصمیم نهایی به شکل قانونی، به عهده
 بپذیرد.  را
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زند. زند اما حرف آخر را نمیاست که انتخاب فرد مناسب و مورد اعتماد حرف اول را میبدیهی 
براي همین ثبت شروط ضمن عقد ضروري است. این شروط براي مواقعی نیستند که اختالف 
نظري بین زن و مرد وجود ندارد. شروط ضمن عقد براي وقتی است که شرایط درست پیش 

ر حل اختالف و اصول گفتگو را روشن کنند. با شروط ضمن عقد، رود و قرار است سازوکانمی
مانع از این خواهید شد که حق تحصیل، حق اشتغال، گرفتن گذرنامه یا حق طالق شما در هنگام 

 اختالف نظر زیر سؤال برود. 
ت که اس» حقوقی«اي که براي طرفین دارد، یک قرارداد فراموش نکنیم، عقد ازدواج، در کنار بُعد عاطفی

طور که به طور بدون در نظر گرفتن هویت کند. همانطرفین را ملزم به رعایت چهارچوب قانونی ازدواج می
گذار بدون استثنا براي تمامی مردان حق طالق را به رسمیت هاي روحی و روانی آنان، قانونزنان و ویژگی

مردانی  هاي روحی و روانیهویت و ویژگی شناسد، متقابالً درج حقوق انسانی براي زنان نیز، ارتباطی بهمی
ط ضمن است، شرو» چه کسی«که در سوي دیگر رابطه هستند ندارد. صرف نظر از اینکه طرف مقابل شما 

 کنیم، ثبت این شروط ودر آخر خاطر نشان می کند.عقد، حقوق انسانی هر د طرف رابطه را تضمین می
 کند.می بیشتر را هم ها، مشکلی ایجاد نکرده و حتی اعتمادتوافق

 
 »!اعتماد که باشد، اصال نیازي به این شروط نیست. «3

گ ما با هم بزر«، »شناسم، چند ساله که با هم آشناییممن نامزدم رو می«هایی مثل بهانه ☑☑
ها من و فالنی این حرف«یا » دونیم، نیازي به این شروط نیستشدیم؛ اخالق همدیگه رو می

 شود که نگاهی کامالً ، معموالً از جانب کسانی گفته می»ن بهش اعتماد دارمرو با هم نداریم؛ م
ه در اي از تغییراتی کبینیعاطفی و غیرحقوقی به قرارداد ازدواج دارند. ضمن اینکه هیچ پیش

 هاست ندارند.زندگی پیش روي آن
دادن وکالت به  ها، قراردادهاي قانونی و حقوقی، که در خرید و فروش،تنظیم اسناد، قولنامه

پذیرد و در موارد دیگران، واگذاري دارایی به نزدیکان و موارد متعدد حقوقی دیگر صورت می
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 تشحضان مدت در مادر صالحیت سلب موجب تواندمی که است کرده اضافه نیز دیگري محدودیت
 او حضانت تحت کودك که ايدوره در مادر مجدد مدنی، ازدواج قانون 1170ماده  اساس بر .شود

 و نیست صادق پدر مورد در قاعده این که حالی در .شودمی فرزندش حضانت حق سلب است، باعث
 نکته .شود نمی فرزندش حضانت لبس موجب است او با بچه حضانت زمانیکه در پدر مجدد ازدواج
 _ درما چه و نیست واگذاري قابل حضانت حقوقی مقررات اساس بر که است این میان این در مهم

 را آن توانند نمی است اشعهده به حضانت آن از بعد که_پدر چه و_دارد حضانت سالگی 7 تا که
 تواند نمی سیک و است تکلیف یک حق بر عالوه نیست، حق تنها کودکان حضانت  زیرا کنند منتقل

، بدهند وکالت دیگري به خود تکلیف انجام در مادر و پدر که موردي در اما .کند خالی شانه تکلیف از
 .است االجراالزم و نباشد، معتبر طفل مصلحت و صلح خلف بر که صورتی در والدین بین قراردادهاي

 از توانندنمی ماا بکنند آنها حضانت و فرزندان صخصو در توافقی خود بین در تواندمی والدین بنابراین
 پس یا ازدواج عقد ضمن توانندمی زوجین بنابراین .کنند مسئولیت رفع ثالثی شخص نفع به خودشان

براي تامین  ٬کنند توافق فرزند امور اداره و سرپرستی نحوه درباره) فرزند تولد از پیش حتی و( آن از
م سند نسبت به تنظی) مانند سایر شروط( ه به دفترخانه اسناد رسمیاین هدف زوجین باید با مراجع

ولد اگر هنوز فرزندي مت .اقدام کنند»  وکالت در سرپرستی«یا »وکالت در اداره امور فرزند مشترك«
ات و اگر فرزند متولد شده باشد، نام و مشخص» در صورت داشتن فرزند«شود در سند قید مینشده است 

 .شودد قید میاو کامال در سن
ادارات  شود و پس از آن بهتر است نامداده می» الت در انجام کلیه اموروک«در این وکالت ابتدا به شکل کلی 

 براي مثال نیروي انتظامی و اداره گذرنامه و. مشخصی که احتمال مراجعه به آنها بسیار زیاد است قید شود
ا هسمی، وزارت خارجه و ادارات مربوطه و کلیه سفارتخانهو دفاتر اسناد ر 10+پلیس گذرنامه و دفاتر پلیس 

و دفاتر حفاظت منافع کشور ادارات آموزش و پرورش و مدارس دولتی و خصوصی و موسسات، مراجعه به 
م از ها و موسسات مالی و اعتباري اع، دوایر و ادارات مرکزي و تابعه بانک، امور شعب، سرپرستیکلیه شعب

 اعالم رضایت جهت ازدواج فرزند دختردولتی و خصوصی و 
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به  ایم و همچنیناما با توجه به نکاتی که در مباحث قبل در خصوص نحوه ثبت شروط گفته
هاي اخیر براي بسیاري از زنان از سوي اداره گذرنامه ایجاد شده دلیل مشکالتی که در سال

ه خانه اسناد رسمی مراجعه کردشود که پس از وقوع عقد، زوجین به دفتراست، اکیداً توصیه می
اي وکالت مورد نیاز براي خروج از کشور را تنظیم نمایند. در تنظیم این سند و در سند جداگانه

. وکالت در انجام کلیه اقدامات الزم جهت 1دو موضوع مهم حتماً باید مورد اشاره قرار بگیرند: 
ود، م ادارات و نیز کارهایی که باید انجام شدریافت گذرنامه جدید یا المثنی و یا تمدید گذرنامه (نا

. اعالم رضایت کامل و بدون قید و شرط زوج مبنی بر 2به تفصیل در سند قید خواهد شد). 
خروج از کشور زن با قید این موضوع که حق عدول از این رضایت راهم از خود سلب و ساقط 

 نموده است. 
 این اجازه ندارند. تبصره : در خصوص سفر حج تمتع، زنان نیازي به

 
 حضانت فرزندان 

 ربیتت و تعلیم و اطفال معنوي و جسمی، روحی، مادي مراقبت و نگاهداري از است عبارت که حضانت
ماده  اساس بر .است والدین تکلیف هم و حق هم ایران مدنی قانون 1168ماده  موجب آنان، به
 بر سالگی هفت تا )دختر و پسر( طفل حضانت 82سال  مصوب آن اصالحیه و مدنی قانون 1169
 بلوغ سن تا سالگی 7از .) است پدر عهده بر همچنان فرزند نفقه دوران این در( شد گذاشته مادر عهده
 تصمیم بعد به بلوغ سن از و است پدر با است، حضانت سال 15پسرها  در و سال 9دخترها  در که

 ال، تاح هر در فرزندان بر والیت( است بچه خود با کنند زندگی کسی چه با که این مورد در گیري
 مادري یا پدر اخالقی انحطاط یا مواظبت عدم اثر در قانون، هرگاه موجب به .)است پدر با رشد سن
د، باش خطر معرض در طفل اخالقی تربیت یا و جسمانی اوست، سالمت حضانت تحت طفل که

 تصمیمی ردادستان، ه تقاضاي به یا او مقی تقاضاي به یا کودك نزدیکان تقاضاي به تواندمی دادگاه
جنون، اعتیاد،  شامل عمومی طور به موارد این .کند بداند، اتخاذ مناسب طفل حضانت براي که را

 مادر مورد در خاص طور به قانونگذار اما .شودمی والدین اخالقی فساد یا و کودك از سواستفاده
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بسیار زیادي ممکن است بین اعضاي یک خانواده تنظیم شود، همگی به این دلیل است که گذر 
کند و طرفین ن زمان، و تغییر شرایط و تصمیمات افراد، خللی در این نقل و انتقاالت قانونی ایجاد

همیشه به تعهد قانونی خود وفادار بمانند. عقد ازدواج نیز یکی از این قراردادهاي حقوقی است و 
بایست خللی در این ویژگی حقوقی آن ایجاد کند. در واقع بدون ي طرفین، نمیمحبت و عاطفه

، در ین طرفیني مابثبت شروط هم، این خصلت حقوقی قرارداد عقد، کامالً پابرجاست و عاطفه
چه  کند. پسها براي رعایت موارد قانونی درج شده در عقدنامه مانعی ایجاد نمیتعهد قانونی آن

 بهتر که این قوانین، به شکلی عادالنه براي طرفین ثبت شوند.
ییر در بینی خانواده و جامعه، و تغهاي غیرقابل پیشي مهم دیگر بی توجه نبودن، به آسیبنکته
هاي اجتماعی، به مرور زمان است. تحقیقات شخصیت افراد و دچار شدن به آسیبوخو و خلق

هاي ایرانی، مسائل جنسی است که اند که اولین دلیل شایع در طالق، براي خانوادهنشان داده
شان چه بسا زوجین پیش از ازدواج هرگز تصوري از شکل گرفتن چنین مشکلی در زندگی

ه آسانی شود، بها میگیر بسیاري از خانوادههاي خانگی، که دامنونتاند. انواع مختلف خشنداشته
تر از آن قابل رفع نیست و اگر زن را در شرایط سختی قرار دهد، بدون بینی و مهمقابل پیش

داشتن شرط وکالت در طالق، اقدام به جدایی براي فرد و اثبات به سختی افتادن فرد در یک 
سوز اعتیاد را نیز، نه همیشه کار آسانی نیست. بالي خانمانزده، متأسفاي خشونترابطه
اي روزي گردان، کمتر قربانیخصوص با روند رو به افزایش مصرف تفریحی و تفننی مواد روانبه
ه هاي فردي و اجتماعی زیادي در کمین ما و رابطبینیم که آسیبکرده است! میمی» بینیپیش«

اي که در روزهاي سخت بتواند دستمان را براي انتخاب باز یماست. برخورداري از حقوق انسان
 بگذارد، چیزي است که باید پیش از ازدواج به فکر آن باشیم.

شد! تر نبود که قوانین به نفعش نوشته نمیاگر در حقوق خانواده، مرد از زن الیق«. 4
 !»ور نوشتهدونسته که قوانین رو این طگذار چیزي میحتماً دلیلی داشته و قانون
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ها ها هستند که انساناي از دستورالعملتوان گفت قوانین در اجتماعات بشري، مجموعهمی ☑☑
اي، بسته به شرایط و نیازهاي جامعه، براي نظم پیدا کردن ساختار جامعه و جلوگیري در هر زمانه

ی و هاي دیگري هستند، و چیستکنند. قوانین، خود معلول علتاز هرج و مرج، وضع می
ها را در قبل از وضع این قوانین جستجو کرد. بنابراین هایی دارد که باید آنشان علتچرایی

توان خود قوانین را علت دانست. به طور مثال اینکه بگوییم کودك به مادر خود نیاز هرگز نمی
نت ابیشتري دارد نسبت به پدرش، و دلیل و علت این ادعایمان را این بدانیم که در قانون حض

ین قانونی گذار، چنکودك تا هفت سالگی با مادر است، نوعی مغلطه است. شاید علت اینکه قانون
را وضع کرده، این باشد که نیاز کودك به مادر را بیشتر از نیازش به پدر دانسته، اما علت نیازمندتر 

ز ل این طردانستن کودك به مادر را باید در جاي دیگري جستجو کرد و این قانون، خود معلو
 نگاه است، نه علتش.

اند، و هر کدام از قوانین را بر گذارانی وضع کردهبه همین ترتیب قوانین خانواده را هم، قانون
یار اند. چه بساند، که خود این باورها و شرایط نیازمند علتاساس باورها و یا شرایطی نوشته

اند. دالیل بسیار زیادي دستخوش تغییر شدهتفکراتی که در جامعه تغییر کرده و به تبع آن قوانین 
 دانند، بسته به زمان، موقعیت وها را علت وجود قوانین میثابت و تغییرناپذیري که برخی آن

 تواند تغییر کند.شرایط تغییریافته، می
هاي قانونی فعلی هستند و طور که گفتیم، شروط ضمن عقد، ظرفیتضمن اینکه همان

انین رسمی خانواده را (بدون احتساب شروط ضمن عقد) بر محوریت ریاست گذارانی که قوقانون
زن و  کننده برابري نسبی برايکدام از شروط ذکر شده که تضمیناند، هیچمرد بر خانواده نوشته

گذاران مرد در خانواده است، خالف ذات عقد ازدواج ندانسته، و درج این شروط، از دید قانون
 ز، کامالً قانونی است.فعلی قوانین کشور نی

 »!زنان احساساتی هستند و نباید حق طالق داشته باشند«. 5
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کدیگر گردد طرفین به شرح ذیل با یماند توصیه مینتیجه باقی میکه در موارد بسیاري نیز بی
 توافق کنند: 

زمان و تحت هر دهد تا زوجه در هر زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر می«
شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طالق ـ 

 »اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات و به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.

طالق  باید بدانیم این فرایند مردان را از داشتن حق –چند نکته مهم در این زمینه وجود دارد: اول 
ر اساس طالق ب -شود زنان هم امکان طالق گرفتن داشته باشند. دومکند، بلکه سبب میمحروم نمی

تواند براي انجام این حق به دیگري مثل زوجه وکالت قوانین فعلی فقط حق مرد است در نتیجه او می
 –ندارد. سوم کامالً غلط است و هیچ بار حقوقی  "حق طالق براي زوجه "بدهد. در نتیجه عبارت 

 باشد.  حق توکیل به غیرو با  بالعزلاین وکالت حتماً و حتماً باید 
 
 شرط خروج از کشور 

قانون گذرنامه، زنان شوهردار براي اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر  18ماده  3مطابق بند  
مچنین ستثنی هستند) و هدارند. (زنانی که با همسرانشان در خارج از ایران ساکن هستند از این شرط م

تواند از اجازه خود عدول کرده و از همین قانون، شوهر بعد از صدور گذرنامه نیز می 19بر اساس ماده 
خروج همسر خود جلوگیري نماید. با توجه به اینکه این مسئله در عمل مشکالت فراوانی را ایجاد 

افق به شود این تود است. پیشنهاد میکند، نیاز به توافق در این زمینه در قالب شرط ضمن عقمی
 شکل عبارت زیر و به منزله شرط ضمن عقد ازدواج ذکر گردد: 

دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه زوج به زوجه، وکالت بالعزل می«
شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط 

 .»ارج از کشور به صالحدید خود زن استبه مسافرت به خ
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 هايراه که آنجا از نیز و خانواده قوانین در مالی مسائل در نابرابري به توجه با: مهم نکته
است،  روبرو جدي بسیار مشکالت با هنوز اموال تقسیم شرط آوردن در اجرا مرحله به
 به .نگردد حذف کامل شکل به اموال، مهریه تقسیم شرط ازاي در که گرددمی وصیهت

 بیشتر 15 صفحه در( .گردد اموال تقسیم به مشروط مهریه اخذ یا بذل دیگر عبارت
 طرفین مابینفی قرارداد به زیر بند شکل به تواندمی موضوع این .)بخوانید بارهدراین
 :گردد اضافه

 از اعم- دلیلی هر به اموال بالسویه طالق، تقسیم وقوع مانز در که صورتی در«
 شناسایی در زوجه توانایی عدم یا اموالش معرفی از زوج ممانعت و خودداري

 .»بود خواهد مهریه دریافت مستحق زوجه ،نداشت امکان -اموال 

 
 شرط وکالت در طالق 

متعلق به مردان است. بر  مطابق با قواعد شرعی و نیز مقررات قانون مدنی حق طالق تنها 
تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به مرد می«قانون مدنی:  1133اساس ماده 

به عبارت دیگر شوهر براي طالق نیاز به دلیل خاص ». دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنماید
د. اما از سوي دیگر زن تنها تواند از دادگاه درخواست طالق نمایندارد و هر زمان که بخواهد می

عسر و حرج (سختی «تواند از همسر خود جدا شود که شامل دو مورد در موارد بسیار خاص می
است. موارد عسر و حرج بسیار محدود است؛ از » و خودداري شوهر از پرداخت نفقه ٬و مرارت)

 یا محکومیت قطعیتوان به ضرب و شتم مستمر و یا اعتیاد مضر براي خانواده و آن جمله می
 ٬سال اشاره کرد. از آنجایی که در سازوکار فعلی دستگاه قضایی کشور 5زوج به حبس بیشتر از 

زنان براي طالق با  ٬اثبات این موارد بسیار سخت است و از شفافیت الزم برخوردار نیست
شته امشکالت بسیار جدي مواجه هستند. عالوه بر آنکه دلیل زیاد دیگري ممکن است وجود د

ها باشد که از حیطه این مصادیق خارج باشد. در راستاي پیشگیري از سرگردانی زنان در دادگاه
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گیري ي اول اینکه اگر زنان را ذاتاً موجوداتی احساساتی و فاقد قدرت درست در تصمیمنکته ☑☑
بایست زنان را نه فقط براي داشتن حق طالق، که هنگام داشتن حق انتخاب در بدانیم، می

گام پذیرفتن شرایط عقد و هنگام پاسخ مثبت دادن و به عقد دیگري درآمدن همسرگزینی، هن
کند نیز، همین موجودات احساساتی تصور کنیم. آیا زنی که زندگی مشترکی را شروع می

 احساساتی نیست و همان زن فقط هنگامی که تصمیم به خاتمه دادنش بگیرد، احساساتی است؟
حق طالق را نباید به زنان داد، چون احساساتی “اور که تر آنکه بر خالف این بي مهمنکته

ها، زنان به خاطر عواطف دهد که در خانوادهشناسی نشان می، نتایج تحقیقات جامعه”هستند
ها و حقوق انسانی خود در زندگی زناشویی گذشته و مادري و منافع فرزندانشان اغلب از خواسته
رند، در حالی که مردان عموماً براي حفظ زندگی گیهمیشه طالق آخرین تصمیمی است که می
ه کنند. ضمن اینکه اگر بنا باشد فقط به احساسات تکیزناشویی خود تا آخرین مرحله تالش نمی

ق اشاره ها در طالي آنتوان به بیشتر خشمگین شدن مردان و تصمیمات عجوالنهکنیم، آیا نمی
تواند معنایش این باشد که مرد ممکن است میکرد؟ (جالب است بدانیم وجود حق رجوع در فقه 

پشیمان بشود و براي او حقی در نظر گرفته شده است که بدون رضایت زن، طالق را بالاثر کند. 
به این معنی که چون مردان در طالق ممکن است به دلیل خشم و احساسی عمل کردن، خطا 

ق با درخواست زن خلع و مبارات کنند ، راه برگشت در نظر گرفته شده است. اما در فقه، طال
 است که هر دو غیر رجعی هستند).

ضعف دانست. احساسات بخشی از وجود توان وجود احساسات را لزوماً نقطهها نمیگذشته از این
تواند به موجود وحشتناکی تبدیل شود. ابراز احساسات در هر آدمی است و آدم بدون احساس می

تواند به دوام زندگی کمک کند. به ها میها، نگرانیق، رنجشزندگی زناشویی مثل بروز عالئ
 تواند مخرب باشد.همان نسبت مخفی نگه داشتن احساس و عدم بیانش نیز می

گر ي باورهاي مشابه دیي این باور نادرست بلکه دربارهي مهم دیگري که نه فقط دربارهنکته
گیر بودن و عمومیت آن است. قانونی همهي هر توان مطرح کرد این است که اصل اولیهنیز می
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 شود، توجهی ندارد. پسگذار، به ظرفیت تک تک افرادي که در مورد آنان قانون اعمال میقانون
اینکه توقع داشته باشیم حق طالق فقط به زنانی داده شود که با غلیان احساسات تصمیم به 

وقع داشته باشیم حق طالق فقط قدر غیرمنطقی و نادرست است که تگیرند، همانطالق نمی
 شوند.براي مردانی به رسمیت شناخته شود که ثابت کنند دچار احساسات یا خشم یا سوءظن نمی

 
، دهدي جنگ نیست! عشق و محبت است که ازدواج را شکل میخانواده که صحنه. «6

 »!نه شرط و شروط و قوانین و قرارداد

اي جاافتاده است و براي افراد مسئله» د ازدواجقراردا«در سیستم حقوقی اکثر کشورها   ☑☑
 رارداديق طبق و دارند هم با هاانسان که مناسباتی تمام مثل که است طبیعی و کامالً بدیهی

روند؛ در مورد ازدواج هم باید توافقاتی داشته باشند که بعدها شوند و پیش میمی ارتباطی وارد
جود نیاید. جایی به ونشود و احیاناً ظلم یا توقع بی به دلیل شفاف نشدن مسائل، کدورتی ایجاد

را در اینترنت جستجو کنید تا به  marriage contractیا   "قرارداد ازدواج "کافی است 
زنید انبوه مطالب مرتبط برخورد کنید. ولی متأسفانه در فرهنگ ما، وقتی از این قرارداد حرف می

ها با ذات ازدواج و پیوند عاطفی دو نفر در تضاد است شوید که این حرفبا این جواب روبرو می
 است.» محبت«و » اعتماد«کند و اساس زندگی بر و زندگی را تلخ می

» ازدواج«کنیم؟ چرا اما اگر اساس ازدواج، محبت و اعتماد است چرا اصالً ازدواج را ثبت می
هاد ن«ورزیم! اگر عشق نمی کنیم و محبت وبه هم اعتماد نمی» ازدواج«کنیم؟ چرا به جاي می

دهیم اصالً چرا باید ازدواج کنیم و آن را ثبت تقلیل می» رابطه عاشقانه دو نفر«را به » خانواده
ها کنیم؟ ازدواج کردن در معناي شرعی و عرفی و قانونی آن کنیم و وارد شناسنامه و تمام فرم

 و مسئول جامعه قبال در بلکه یکدیگر مقابل در را هاآن تنها نه که ٬یعنی قرارداد بین دو نفر
 .هاآن رشد و تربیت بزرگ مسئولیت و آینده فرزندان برابر در. کندمی پاسخگو
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 شرط تقسیم اموال 
چنانچه «شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (شروط چاپ شده در سند نکاحیه): » الف«طبق بند  

طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضاي طالق ناشی از تخلف زن از 
 رایی موجود خود را کهوظایف همسري یا سوء اخالق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دا

. »صورت بالعوض به زوجه منتقل نمایددر ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به
این شرط اگرچه در ظاهر در راستاي حمایت از زنان اضافه شده بود، اما ابهام و اجمال در عبارات شرط 

شد نه تنها حمایت مالی از زن نکند،  و محدوده موسع آن به همراه مشکالت مرحله اجرایی آن سبب
 گردد در شرایط سخت مثل سوء رفتار یا اعتیادبلکه بعضًا مشکالت او را افزون نماید زیرا سبب می

مرد، زن (فقط به دلیل ترس از مشکالت معیشتی بعد از طالق) بجاي درخواست طالق به زندگی 
 فرضاین است که براي تحقق آن چند پیش ترین ایرادات این شرطدشوار ادامه دهد. از جمله مهم

طالق  کننده دادخواستدر نظر گرفته شده است: اول اینکه باید زوج خواهان طالق باشد؛ یعنی او ارائه
باشد. دوم اینکه طالق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخالق و رفتار وي نباشد، در 

ه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نتیجه چنانچه سوء رفتار و سوء اخالق زوج
شود ییا معادل آن، مشخص م» تا نصف دارایی«فرض سوم اینکه با توجه به عبارت یابد. و پیشنمی

یین آن درصد آن تلقی شود که تعترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاهتواند از پایینکه این میزان می
 ترمساوي و ترمنصفانه شرایط ایجاد راستاي در و جهت همین به به نظر دادگاه بستگی دارد.

 :شود توافق عقد ضمن شرط عنوان به زیر عبارت شودمی توصیه شوهر و زن میان

 آنکه از اعم- طالق وقوع صورت در نمودند توافق الزمی خارج عقد ضمن زوجین«
 از پس دهش کسب دارایی تمام - نز خواسترد به ای باشد دمر ستاخورد به

 هاآن میان بالسویه- غیرمنقول یا منقول از اعم -زوجیت ایام طول در و نکاح
 ».گردد تقسیم
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ي تحصیل مشکلتی در این زمینه، بهتر است که توافق طرفین مبنی بر ادامهپرهیز از بروز چنین 
 شود: در عقدنامه گنجانده شود. عبارت زیر براي درج در سند ازدواج پیشنهاد می

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه الزم بداند و در هر کجا که شرایط «
  »د.سازمخیر می ایجاب کند

 
 ین مسکن شرط تعی 

ي ي زن بر عهده شوهر است و تهیه) نفقه1114و  1106 - 1108بر اساس مقررات قانون مدنی (موارد 
دگی کند و در کند، زنمسکن مستقل جزئی از نفقه است. بنابراین زن باید در منزلی که شوهر تعیین می

نظر قانون، ریاست خانواده با مرد صورت امتناع حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد. به عبارت دیگر از 
نائاتی نیز براي گذار استثهاي این ریاست، تعیین محل سکونت است. با این وجود قانوناست و یکی از نشانه

اگرچه  ».اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد«این حق برشمرده است که از آن جمله این است که 
خانه مشترك است اما اهمیت این موضوع در مواردي که زوجین،  زندگی مشترك عموماً به معنی زندگی در

ساکن دو شهر متفاوت بوده یا آنکه زوجه در حال تحصیل یا کار کردن در شهري متفاوت از آن شهري 
گردد. اگر در شرط ضمن عقد، اختیار تعیین محل کند، بیشتر نمودار میاست که زوج در آن زندگی می

حال از شوهرش نفقه بگیرد زیرا تواند در خانه دیگري ساکن و درعیناشد او میشده بزندگی به زن داده
 آید. به عبارت دیگر این شرط ضمن عقد،ترك خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و نشوز به حساب نمی

 تواندالوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل کند. اما در صورت خودداري شوهر، زن میشرطی الزم
 اي که تهیه کرده است، ساکن نشود. به همین جهت گنجاندندر این مورد از شوهر تبعیت نکند یعنی در خانه

 شود: عبارت زیر به عنوان شرط ضمن عقد پیشنهاد می

ا توافق ب«زوجین ضمن عقد خارج الزمی توافق نمودند تعیین محل سکونت و مسکن «
 .»اشدب») به اختیار و انتخاب زوجه«(یا » طرفین
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چیزي بسیار فراتر از زن و شوهر و فرزندان است. نهاد خانواده یعنی تمام قوانین » نهاد خانواده«
ر وقی افراد آن: زن و شوهالمللی مرتبط با خانواده و مناسبات حقو بروکراسی کشوري و بین

نسبت به هم، پدر و مادر نسبت به فرزندان و برعکس، دولت (حکومت) در مقابل افراد خانواده 
تابعیت، کودکان یتیم، کودکان حاصل از صیغه)، تعیین تکلیف (کودکان نامشروع، کودکان بی

 گذرنامه، بانکی، حساب وام، مثل اقتصادي و اجتماعی حقوق گاهی ٬ارث، شناسنامه، گذرنامه
 .دارد خانواده با زیادي تنیدگی هم در که دیگر مسئله هاده و کشور از خروج

بنابراین اگر زن و مردي موقع ازدواج این شرایط را تعیین نکنند نه تنها ممکن است براي هر 
ها مشکلی ایجاد شود، بلکه ممکن است گریبان فرزندان و بازماندگان (در صورت یک از آن

را بگیرد. فرض کنید زنی لزومی به گرفتن وکالت طالق از همسرش نبیند. اگر شوهر این  فوت)
زن مفقود شود (خانه را ترك کند، به قتل برسد، ربوده شود) و هیچ نشانی از زنده یا مرده بودن 
او نباشد این خانم باید چهار سال صبر کند تا بتواند به دستور دادگاه مطلقه شود. در این میان 
هم خود و هم فرزندانش براي خروج از کشور با مشکالت عدیده مواجه خواهند شد، براي استفاده 
از حساب بانکی براي فرزندان مشکل خواهد داشت، براي استفاده از تسهیالت زنان سرپرست 

 خانوار مشکل خواهد داشت و مشکالت دیگري از این دست.
نیم ، گروکشی یا حرف بدشگون نگاه نکنیم و فکر کبیاییم به قرارداد ازدواج به چشم بده بستان

یم کن فکر است؛ مدرن جامعه نیاز و عقالنی و منطقی عملی هم قرارداد این ٬مثل بقیه قراردادها
احتیاط شرط عقل است. حتی اگر به چشم جنگ و بده بستان هم به ازدواج نگاه کنیم، جز این 

 ؟»جنگ اول به از صلح آخر است«است که 
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 :سره قدس خمینی امام حضرت محضر از استفتا

 
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 ظله دام خمینی ایران، امام اسالمی انقالب رهبر مقدس حضور
 مبارز زنان از گروهی خاطر تشویش و ناراحتی موجب مرد دست به طالق اختیار مسئله
 موضوع نای از و ندارند طالق حق وجه هیچ به دیگر که کنندمی گمان و شده ایران

 چیست؟ مسئله این به راجع جنابعالی کنند، نظرمی و کرده سوءاستفاده افرادي
 

 :جواب
 الرحیم الرحمن اهللا بسم
 را طالق زمام خودشان است، تا فرموده معین سهلی راه مقدس شارع محترم زنان براي
الق، ط در باشند وکیل که کنند شرط اگر نکاح عقد ضمن در معنی این به گیرند دست به
مشروط،  صورت به یا بگیرند طالق خواست دلشان که موقعی هر مطلق، یعنی صورت به

 طالق را خود که باشد وکیل گرفت، زن دیگري زن مثالً یا بدرفتاري شوهر اگر یعنی
 از دهند طالق را خود توانندمی و آیدنمی  پیش هاخانم براي اشکالی هیچ دیگر دهد

 و اسالم مخالفین تأثیر خواستارم ، تحت را محترم دختران و بانوان توفیق متعال خداوند
 .است مفید همه براي اسالم که نشوند واقع اسالمی انقالب

 58 ماه آبان 1399 حجهذي  7
 الخمینی الموسوي اهللا روح
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ها ممکن است در زمان اجراي شرط، ي دادگاهتغییري در عبارات و کلمات پیشنهادي  از سو
 مشکالتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادي به این شرح است:

 
 شرط اشتغال 

طبق اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و عالوه بر آن ماده 
ه ا صنعتی کتواند زن خود را از حرفه یقانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر می 1117

منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. از آنجا که ضابطه روشنی در اینکه 
چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون آورده نشده است، امکان تفسیرهاي مختلف 

رط نوان شاز این متن قانونی براي قضات وجود دارد. به همین دلیل گنجاندن عبارت زیر به ع
 شود: ضمن عقد پیشنهاد می

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب «
 ». کندنماید مخیر می

م نامه تنظیالزم به ذکر است حتی این نوع شرط که در دفاتر اسناد رسمی در قالب رضایت
اند از تویم دادگاه باشد و مرد همچنان میگردد، نخواهد توانست مانع کاملی بر سر راه تصممی

دادگاه منع اشتغال زن را با استناد به مغایرت با مصالح یا حیثیت بخواهد. با این وجود امضاي 
 تواند به دادگاه در جهت اتخاذ تصمیماین شرط نشان از آگاهی و رضایت پیشین زوج دارد که می

 درست کمک نماید. 
 

 شرط تحصیل  
قانون مدنی)، همین  1105قانون، شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد (ماده  از آنجا که طبق

هاي واهی مانع از تحصیل زن تواند با بهانهي آن شوهر میامر دستاویزي است که به وسیله
شود. حق تحصیل از حقوق ابتدایی هر فرد است و نباید از تحصیل افراد جلوگیري کرد. براي 
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 شروط ضمن عقد 

 
ترین شروط ضمن عقد است. شروط دیگري وجود اي از رایجآنچه پیش روي شماست گزیده

دارند که ممکن است بر حسب نیاز براي هر کس اولویت داشته باشد. براي آشنایی با حقوق خود 
 گیري و اقدام درست، مشورت با مشاور حقوقی را فراموش نکنید.و تصمیم

 دارد: مدنی مقرر میقانون  1119ماده 
توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد طرفین عقد ازدواج می«

ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت 
اري نماید که سوء رفتمعینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا 

ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات زندگانی آن
 » تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

ظف کشور را مو اي سازمان ثبت اسناد و امالكدر همین راستا شوراى عالى قضایى طى مصوبه
عنوان  گیرد، شرایطى بهنکاحیه (عقدنامه) که در اختیار سردفتران قرار مىهاي فترچهکرد  تا در د

 زوجین شروط ضمن عقد آورده شود و سردفترها را موظف کرد که آن شرایط را مورد به مورد به
رط عنوان شها رسیده باشد به زوجین واقع و به امضا آنتفهیم کنند. شرطى که مورد توافق 

 معتبر خواهد بود.ضمن عقد 
گانه چاپی)، در شرایط بسیار خاص ضمانت اند (شروط یازدهشروطی که در عقدنامه آورده شده

اند زندگی خود را با حقوق برابر شروع کنند توصیه اجرایی دارند. از این جهت به کسانی که مایل
روط سناد رسمی، این ششود شروط دیگري را در عقدنامه درج کنند و حتما با مراجعه به دفتر امی

 نامه ثبت کنند.را به صورت وکالت
اند، ولی مورد پذیرش هاي زیر از جمله شروطی هستند که در سندهاي ازدواج قید نشدهشرط

مراجع قضایی و اجرایی هستند. باید توجه داشت که به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع 
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 :اندآورده خود عملیه رساله در اراکی نیز العظمی اهللا آیت
 او شوهر اگر که دهد وکالت خود زن به دیگرى مالز عقد یا نکاح عقد ضمن در چنانچه«

 نماید جارى طالق صیغه شوهر طرف گردد، از طوالنى حبس به محکوم یا شود معتاد مثالً
 .»است صحیح طالق و عقد و ندارد اشکال

 
 :اندنوشته نیز تبریزي العظمی اهللا آیت

 وقت هر اشدب وکیل که کند شرط ]زن[ دیگرى الزم عقد یا نکاح عقد ضمن در اگر«
 خود صورت، شوهر هر در و ندارد عیبى دهد طالق را خود شوهرش طرف از خواست

 شده شرط کند، وکالت عزل وکالت از را زن بخواهد ولى دارد را گفتن حقّ طالق نیز
 .»شودنمى باطل



 

  

 

برابر خانواده  

 با

 شروط ضمن عقد

 برای است راهی عقد ضمن شروط
 ميان حقوقی نابرابری كاهش

 در كه راهی خانواده. در همسران
 هم موجود شرايط و قوانين چارچوب

 «سری هم». است استفاده قابل
 برای غيرانتفاعی، است سايتیوب

 شرايطی ايجاد در شما به كمک
 طريق از زناشويی؛ زندگی در ترمطلوب

 تالش ما. عقد ضمن شروط ثبت
 ساده زبان به را شروط اين كنيممی

 و قانونی ابعاد و كرده معرفی
 شرح را آنها ثبت روش نيز و مذهبی،

 .دهيم

www.Hamsari.net  همسری Hamsari.net 



 

خوانید:در این دفترچه می  

 

¾  شروط ضمن عقد

¾ عقد نحوه ثبت شروط ضمن  

¾  باورهای نادرست درباره شروط ضمن عقد

¾  استفتا از بعضی مراجع درباره شروط ضمن عقد

 . شماست برای رایگان یمشاوره یارائه آماده «سریهم»

 کنید: دنبال را ما


