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فصل اول 

کلیات و تعریف مفاهیم
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1-1- مقدمه

در ش��ریعت اس��الم معامالتی که بی��ن مردم واقع 
می ش��ود به دوصورت انجام می پذی��رد برخی از این 
معامالت به صورت ایقاعی واقع شده و برخی دیگر به 
صورت عقد واقع می شوند و همین عقود منعقده نیز به 
دو دسته تقسیم می شود عقود الزم و عقود جایز؛ فقها 
در بیان توضیح این دو قس��م فرم��وده اند: »عقد الزم 
آن اس��ت که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن 
را نداش��ته باشد مگر در موارد معّینه«. و در تعریف عقد 
جای��ز فرموده اند: »عقد جایز آن اس��ت که هر یک از 
طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند«. یکی 
از عقودی که فقها آن را جزء عقود الزم می دانند عقد 

نکاح می باشد.

عق��د نکاح نیز در میان عق��ود از جایگاه اجتماعی، 
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اخالقی، مذهبی، و فرهنگی خاصی برخوردار است. بر 
همین اساس شارع و قانونگذار آن را بر احکام و شرایط 
ویژه ای اس��توار ساخته که از س��ایر عقود متمایز است. 
در قانون ایران نی��ز قوانین مربوط به حقوق خانواده از 
زمره قوانین امری و اجتماعی محس��وب می شوند که 
قانونگذار با نگاهی دقیق و کامل –حتی متأثر از حقوق 

بین المللی- آن را لحاظ کرده است.

از اینرو طرفین این قرارداد به س��ادگی نمی توانند 
اراده خود را جایگزین اراده ش��ارع و قانونگذار کنند، و 
پ��ا را فراتر از اختیارات خویش نهن��د. لذا اگر بخواهند 
می��ل و اراده خود را در این عقد بگنجانند، باید با اجازه 
و هماهنگی قانون باش��د و گر نه ممکن است به خطا 
رفته و از چتر حمایت جامعه و قانون برخوردار نباشند.

قان��ون نیز در برخی موارد به طرفین اجازه داده که 
خواس��ت خود را به عنوان شرط، در البالی عقد نکاح 
قرار دهند. البته باید دقت داش��ت که این شروط نباید 
مخالف با ضوابط و اصول کلی ش��ریعت باشد. چنانچه 
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در قانون مدنی م��اده 1119نیز تصرح دارد که طرفین 
عقد ازدواج می توانند هر ش��رطی که مخالف مقتضای 
عق��د مزبور نباش��د در ضمن عق��د ازدواج یا عقد الزم 
دیگر بنمایند؛ یکی از ش��روطی ک��ه ضمن عقد نکاح 
قرار داده ش��ده، ش��رط تنصیف دارایی است که ظاهرا 
قانونگذار برای حمایت از حقوق زوجه آن را جعل کرده 
اس��ت. ولی در مورد این شرط در فقه و حقوق مباحثی 
قابل طرح است که آن را دچار چالش و قانونگذار را به 
تأمل وا می دارد. هر چند که این شرط به اعتقاد برخی 
از قوانین آمره نمی باش��د ولی زوجین به خاطر شرایط 
خاص ازدواج و مراسم عقد، تن به امضای آن می دهند.

البته باید بررسی شود این شرطی که در سند ازدواج 
مطرح می شود جزء کدام یک از شروط مطرح شده در 
فقه قرار می گیرد چرا که برخی از ش��روط الزم االجرا 
نمی باشند اما به لحاظ عرفی طرفین عقد خود را ملزم 
به اجراء آن می دانند چنانچه این بحث بین فقها وجود 
دارد که آیا ش��روط ابتدای��ی که زوجین بین خویش رد 
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و بدل کرده اند بعد از عقد نکاح نیز مش��روعیت دارد یا 
خیر؟ 

پژوه��ش حاضر ب��ا در نظر گرفتن آگاهی بخش��ی 
زوجی��ن، و توابع امضاء این ش��رط در فق��ه و قانون و 
همچنین شناس��ایی آسیب های موجود در امر ازدواج و 
تحکی��م جایگاه خانواده و قضاوت فنی و دقیق قضات، 
در صدد است تا با بررسی فقهی حقوقی شرط تنصیف، 

قانون خانواده را در مسیر بازبینی و اصالح قرار دهد.

با شروع زندگی مشترک بین زوجین مرحله جدیدی 
از زندگی اش��خاص رقم می خورد در مقابل یکس��ری 
مس��ئولیتهایی نیز برای این افراد را در پی دارد؛ هدف 
این پژوهش آگاهی زوجین و شناس��ایی آس��یب های 
موجود در امر ازدواج و تحکی��م جایگاه خانواده، قبول 
مسئولیت ناش��ی از امضای سند ازدواج و قضاوت فنی 
و دقی��ق قضات محترم، مباحثی پیرامون این ش��روط 
مط��رح گردد تا موجبات اصالح و ارتقاء قوانین خانواده 
فراه��م گردد و این تحقیق، بتوان��د گرهی از قوانین و 
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حقوق خانواده باز و زمینه آگاه بخش��ی به جوانانی که 
می خواهند مسئولیت خطیر خانواده را به دوش کشند، 
فراهم سازد. آس��یب ها و ضرورتهای مربوط به حقوق 
خانواده، و بعضی شبهات و تفاوت هایی که میان قانون 
و فقه وجود دارد، شناسایی کند. بنابراین مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی، اداره کل حقوقی و تدوین 
قوانین قوه قضاییه، محاکم قضایی وکال، حقوقدانان و 

دانشجویان حقوق از جمله بهره وران می باشند.

 دین اس��الم اهمیت زیادی نس��بت به نکاح قائل 
شده است تا جایی که در برخی موارد برای افراد انجام 
این عمل را واجب شمرده و تخلف از آن را گناه بزرگ 
برشمرده است. با آغاز زندگی اشخاص یکسری لوازمی 
را در پی دارد که در سند ازدواجی در ابتدای عقد نکاح 
برای زوجین قرائت می ش��ود عاقد موظف اس��ت این 
شروط را برای هر یک از زوجین تفهیم و قرائت کند. 

چنانچه اسالم نسبت به امر نکاح تاکیدات فراوانی 
دارد راجع به وفاء به عقود و شروط نیز تاکیدات فراوانی 
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را بیان کرده اس��ت از جمله آیه مشهور که می فرماید 
» َی��ا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُن��وا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد « در این آیه عقود 
جمع عقد می باش��د که بنا به اعتقاد  مفس��رین به هر 
گونه عهد و پیمانی عقد گفته می ش��ود و از طرفی نیر 
»العق��ود« جمع محلی به الف و الم  و مفید عموم می 
باشد و جمله نیز کامال مطلق می باشد و این آیه دلیل 
ب��ر وجوب وفاء به تم��ام پیمان هایی اس��ت که میان 

انسان ها و یا افراد انسان با خداوند می بندند.

به تبع آیات و روایات فقهای عظام نیز  التزام شرط 
را ضروری دانس��ته و نسبت به وفای شرط فرموده اند: 
ش��رط »التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین 
و در کنار تعهد اصلی ایجاد می ش��ود. چنین ش��رطی 
آن چنان با عقد مرتبط اس��ت که اگر عقد به جهتی از 

جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا منتفی خواهد شد.«

بنابر این یکی از ش��روطی که در عقد نامه ها ذکر 
شده شرط تنصیف دارایی زوج در صورتی که طالق از 
طرف زوج باشد چنانچه در عقد نامه تصریح شده مفاد 
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ش��رط چنین است » هر گاه طالق به بنابه در خواست 
زوجه نباش��د  و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طالق 
ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق 
و رفت��ار او نبوده زوج موظف اس��ت تا نص��ف دارایی 
موجود خود را که  در ایام زناشوئی با او به دست آورده، 
ی��ا مع��ادل آن را طبق نظ��ر دادگاه بالعوض به زوجه 

منتقل کند«. 

با اطالع پیداکردن از این شرط هم زوجه و باالخص 
زوج وظایف  شرعی و قانونی خود را در قبال همسر به 
وضوح کامل می رسد و همچنین برای قضاتی که امر 
دعاوی زوجین به آنها محول می ش��ود با اطالع قبلی 
زوج از مفاد این شرط به خوبی رسیدگی و اجرای حکم 

می گردد. 
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 1-2-تعریف مفاهیم

قبل از هر چیز نیاز اس��ت ت��ا مفاهیم اصلی بحث 
شناسایی گردد تا در ضمن آن با ذهنیتی آماده مباحث 
روشن و حد و مرزهای تحقیق بررسی شود و همچنین 
شایسته است که به مناسبت واژه های همسو و مرتبط 
ب��ا عنوان پای��ان نامه در ضمن ای��ن تحقیق تعریف و 

واضح گردد.

1-2-1-نکاح

نکاح در لغت: نکاح در اصل از نکح گرفته ش��ده و 
ن��کاح در لغت بمعنی زن گرفتن اس��ت که همان عقد 

نکاح باشد و بمعنی مقاربت و جماع نیز آید.1 

راغب میگوید: نکاح در اصل برای عقد است سپس 
بطور اس��تعاره بجماع گفته ش��ده، محال است که اّول 
بجماع وضع ش��ده سپس در عقد باس��تعاره باشد زیرا 

1. قاموس قرآن، قرشى، سيد على اكبر،  ج 7، ص: 107
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نامهای جماع همه کنایات اند و عرب تصریح بآنرا قبیح 
میدان��د و این غیر ممکن اس��ت که با لفظ قبیح از غیر 
قبی��ح تعبیر آورند. )یعنی لفظی ک��ه برای جماع وضع 
شده در عقد خواندن بکار برند(.1 )چون عرب لفظی که 
برای مواقعه باشد ندارد و از گفتن آن شرم می کردند و 

همیشه با کنایه می گفتند(.
2» در مجمع ذیل َوالتَْنِکُحوا الُْمْشِرکات َحتی ُیْؤِمنَّ

فرموده: نکاح لفظی اس��ت که بر عقد و جماع گفته 
میش��ود بقولی اصل آن جماع است آنگاه در اثر کثرت 
استعمال به عقد نکاح گفته اند. فیومی در مصباح گوید: 
ابن فارس و غیره گفته اند: نکاح بر وطی و عقد  اطالق 

1. »أصل النَِّكاُح للَعْقِد، ثم استُِعيَر للِجماع، و مُحاٌل أن يكوَن في األصِل 
للِجَماِع، ثّم استعير للَعْقد، أَلنَّ أسماَء الِجَماِع كلََّها ِكنَايَاٌت الْستِْقبَاِحِهْم 
اسَم ما  يَْقِصُد فْحشاً  يَْستَِعيَر مَن ال  تََعاِطيِه، و محال أن  ذكَرُه كاْستِْقبَاِح 
يَْستَْفِظُعونَُه لما يَْستَْحِسنُونَُه.« اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات 

ألفاظ القرآن، ؛ ص: 823.
2. بقره: 221 
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میشود.1 همانگونه که در آیات نیز کلمۀ نکاح به معنی 
عقد بکار رفته اس��ت، در لس��ان احادیث هم به همین 
صورت اس��ت ولی در لسان روایات موارد نادری داریم 

که در آنها نکاح به معنی وطی استعمال شده است.

1-2-2- نکاح در معنای اصطالحی: 

ن��کاح در اصطالح فقهی و ش��رعی به همان علقه 
زناش��ویی گفته می شود که با الفاظ خاصه ای  یا شبه 
الفاظ این علقه  جعل و انشاء می شود، و از صدر اسالم 

نیز حقیقت شرعیه پیدا کرده است.2 

1-2-3 - فقه

فق��ه در لغت به معن��ای علم درب��اره دین، مطلق 

ُجُل َو الَْمْرأَُة أَيْضاً )يَنِْكُح( مِْن بَاِب َضَرب )نَِكاحاً( َو قَاَل  1.  » نََكَح: الرَّ
ابُْن فاِرٍس َو َغيُْرُه يُْطلَُق َعلَى الَْوْطِء َو َعلَى الَْعْقِد ُدوَن الَْوْطِء«، فيومى، 
احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، 

ج2، ص 624.
2. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص 546. 



20

فهم، زیرکی، علم و فهم عمیق و دقیق به کار رفته1 و 
مشتقات آن در قرآن و روایات نیز یافت می شوند.2  در 
مصباح گفته: »الفقه: فهم الّش��ی ء«.3 چنانچه در آیات 
قرآن کریم نیز به همین معنا اش��اره دارد و می فرماید: 
»قالُوا یا ُش��َعْیُب ما نَْفَقُه َکثِیراً ِمّما تَُقوُل...«4. گفتند ای 
شعیب ما بس��یاری از آنچه را که میگوئی نمی فهمیم. 

1.  رک: ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 552. جوهرى، اسماعيل 
كتاب  احمد،  بن  خليل  بصرى،   .2243 ص  ج6،  الصحاح،  حماد،  بن 
اللغة؛ ج 3، ص:  في  المحيط  عباد،  بن  370. صاحب  3، ص  العين، ج 

347. طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين؛ ج 6، ص: 355.
2.  »َو َما َكاَن الُْمْؤمِنُوَن لِيَنِْفُروا َكافًَّة فَلَْو اَل نََفَر مِْن ُكلِّ فِْرقٍَة مِنُْهْم َطائَِفٌة 
يَْحَذُروَن«.  لََعلَُّهْم  إِلَيِْهْم  َرَجُعوا  إَِذا  قَْوَمُهْم  لِيُنِْذُروا  َو  يِن  الدِّ فِي  لِيَتََفقَُّهوا 
ينِ «، »  ُ بَِعبٍْد َخيْراً فَقََّهُه فِي الدِّ ِ ع: إَِذا أََراَد اللَّ توبه/122. » َعْن أَبِي َعبِْد اللَّ
هر گاه كه خداوند خير بنده اى را بخواهد او را در معارف دين آگاهى 
الكافي )ط - اإلسالمية(؛ ج 1،  يعقوب،  بن  مى بخشد«. كلينى، محمد 

ص: 32. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 16، ص: 13.
الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  مقرى،  محمد  بن  احمد  فيومى،   .3

الكبير للرافعي، ج 2، ص 479. 
4.  هود/ 91.
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لَُه��ْم ُقُلوٌب »ال َیْفَقُهوَن بِه��ا«1. قلوبی دارند که با آنها 
نمی فهمند.

1-2-4- فقه در اصطالح:

فقه در ابتدا مرادف لفظ شرع به کار می رفت و علم 
فق��ه یعنی علم به طور کل��ی به هر آنچه که به عنوان 
دین از جانب خداوند آمده اس��ت، اعم از اصول دین و 
تعالیم اخالقی و اعمال جسمانی و معرفت نفس وعلوم 
قرآنی. فقهی که در آیه ش��ریفه »َفلَ��ْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ 
یِن«2 واجب ش��مرده  ُهوا ِفي الدِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم طائَِفٌۀ لَِیَتَفقَّ
شده است، فقه به همین معنای جامع آن است و برخی 
آن را »فق��ه اکبر« نامیده اند. 3 بس��یاری ازاین علوم به 
تدریج تخصیص یافته و از علم فقه مستقل شدند. علم 
عقاید خود دانش مستقلی شد به نام علم  توحید یا علم 

1.  اعراف 179
2. توبه/ 122. 

3.  الغريبين )مخطوط(، ج 2، ص 126- فقه. 
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کالم. علم اخالق و معرفت نفس و سیروس��لوک نیز از 
فقه جدا گردید و به نام علم اخالق یا عرفان ش��ناخته 
شد. دانش های مربوط به قرآن کریم تحت عنوان علم 
تفس��یر و علوم قرآن از فقه جدا ش��دند. مباحث مربوط 
به اصول فقه نیز خود علم مس��تقلی شد که به بررسی 
روش اس��تدالل فقهی ی��ا ادلۀ مش��ترک در علم فقه 
می پردازد. بدین ترتیب، تعریف اصطالحی فقه منحصر 
ش��د چنانچه در اصطالح فقها نیز  به کار برده اند: »هو 
العلم باالحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن ادلتها التفصیلیۀ«1 
یعنی فقه عبارت اس��ت از علم به احکام فرعی ش��رع 
اس��الم )یعنی نه مسائل اصول اعتقادی یا تربیتی بلکه 

احکام عملی( از روی منابع و ادلّه تفصیلی. 

منظ��ور از احکام فرعی، اح��کام مربوط به افعال و 
تروک مکلّفان اس��ت، چه این احکام، تکلیفی باش��ند 

مالذ  و  الدين  معالم  الدين،  زين  بن  حسن  الدين،  جمال  عاملى،   .1
المجتهدين )قسم الفقه(، ج1، ص90؛ حلّى، مقداد بن عبدالل سيورى، 

نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلمامية،ص5. 
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مانند وجوب و حرمت؛ و چه احکام وضعی مانند ملکیت 
و طه��ارت، و... و چه احکام مربوط به فرد و رفتارهای 
ش��خصی یا خانوادگی او، نیز احکام مربوط به جامعه و 
دولت و رفتارهای عمومی. با قید »فرعی« دانش��هایی 
مانند اصول دین و اصول فقه از تعریف خارج می شود.

ب��ا قید ادلۀ تفصیلی، فقه تقلی��دی یعنی علم مقلّد 
به فت��وای مرجع تقلید، از تعریف اصطالحی فقه خارج 
می ش��ود. بر این اس��اس، علم فقه اختص��اص به علم 
اجته��ادی دارد همچنان که عن��وان فقیه اختصاص به 

عالم مجتهد دارد نه عالم مقلّد .1

به عبارت دیگر دانشی است که تحصیل آن سبب 
دانس��تن اح��کام و قوانی��ن فردی و اجتماعی اس��الم 

أبحاثها،  معظم  و  األصول  اصطالحات  على،  ميرزا  مشكينى،  1. ر.ک. 
ص 181-180.
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می گردد که ش��ارع آنها را تشریع کرده است.1 فقیه نیز 
به کس��ی می گویند که قدرت اس��تنباط احکام شرعی 

فرعی را از راه اّدله تفصیلی آن، داشته باشد.2

ب��ه طور خالصه: فق��ه، علم پیدا ک��ردن به احکام 
ش��رعی فرعی با اس��تفاده از دالیل تفصیلی است، که 
ش��امل تمامی عب��ادات و معامالت، عق��ود و ایقاعات 
می ش��ود و ام��روزه حاصل و نتیجه آن در رس��اله های 
عملیه مجتهدان به صورت منظم نقش بسته است. به 
ای��ن خاطر به علم دینی فق��ه می گویند که »برتری و 
فضیلت و شرف بر سایر علوم دارد.«3 و یا اینکه با تأمل 

و اندیشیدن به دست می آید.4

المقارن، ص 40.  للفقه  العامه  اصول  تقى،  طباطبايى حكيم، محمد   .1
مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسالمى، ج 3، ص 67. حسن بن زين 

الدين، معالم الدين و مالذ المجتهدين، ص 26.
2. جناتى، محمد ابراهيم، ادوار فقه، ص3.

3. ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 522.
4. عسكرى، ابو هالل، الفروغ اللغويه، ص 69.
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1-2-5- تنصیف

تنصی��ف در لغت: تنصیف در اصل از نصف بمعنای 
نیمی از ش��ی ء می باشد1 در لسان العرب نیز در معنای 
لغوی نصف می فرماید: »النِّْصُف: أَحد ش��قَّي الشي ء« 
2 چنانچه آیه قرآن کریم نیز به همین معنا اش��اره دارد 

و می فرمای��د: » َو لَُکْم نِْصُف ما تََرَک أَْزواُجُکْم إِْن لَْم 
َیُکْن لَُهنَّ َولٌَد... «3. برای شماس��ت نصف مال زنانتان 

اگر فرزندی نداشته باشند.

1-2-6- زوج و زوجه

جف��ت- صنف. به هر دو قرین از مذّکر و مؤنّث در 
حیوانات که ازدواج یافته اند گفته میش��ود: زوج. به هر 
دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطالق میش��ود مثل 

1. قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، ج7، ص 75. 
2. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب،  

ج9، ص 330.
3. نساء/ 12 
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یک زوج کفش )یک جفت(.1

زوج��ه بمعنی زن اس��ت جمع آن زوجات میباش��د 
راغ��ب گوید آن لغت ردی ء اس��ت.2 ب��ه اعتقاد مولف 
قاموس ق��رآن  زوجه و زوجات در ق��رآن نیامده بلکه 

زوج و ازواج بکار رفته است.

چنانچ��ه در آیه قرآن کری��م زوج هم بزن اطالق 
شده مثل »َو إِْن أََرْدُتُم اْستِْبداَل َزْوٍج َمکاَن َزْوٍج...« 3.  و 
مثل »یا آَدُم اْسُکْن أَنَْت َو َزْوُجَک الَْجنََّۀ«4. و هم بمرد 
نحو »َفال تَِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد َحّتی تَْنِکَح َزْوجًا َغْیَرُه...« 5 و 
ایضا »َقْد َسِمَع الّلُ َقْوَل الَّتِي ُتجاِدلَُک ِفي َزْوِجها...«6. 7

1. اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 384. 
2. اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 384. 

3. نساء / 20.
4.  بقره / 35.

5.  بقره / 230.
6. مجادله / 1.

7. ر.ک. قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، ج3، ص 185. 
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1-2-7-حقوق

حقوق در اینجا جمع حق اس��ت که به دو معنا بکار 
می رود: 

ح��ق ف��ردی: عبارت اس��ت از اختی��اری که . 1
قان��ون برای فرد ش��ناخته و معی��ن کرده که 
میتواند عمل��ی را انجام و یا آن را ترک نماید 
و اف��راد در اعم��ال و عدم اعم��ال حق کامال 
آزاد هس��تند. آزادی عمل در اعمال حق، رکن 
اساسی بشمار میرود. چنانچه روشن است حق 
مانند اش��یاء م��ادی در خارج موجود نیس��ت، 
بلکه امری اعتباری میباش��د که قوه حاکمه از 
نظ��ر حفظ نظم جامعه آن را ش��ناخته و از آن 
حمایت مینماید. افراد برای حق، حقیقتی غیر 
از اعتبار اجتماعی میشناسند و توجه ندارند که 
هرگاه قوۀ حاکمه آن را محترم نشمارد و از آن 
حمایت ننماید وجود حقوقی خود را از دس��ت 
میده��د و بصورت یک قاعده اخالقی جلوه گر 
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میش��ود که تنها مورد احترام افراد خواهد بود. 
هرگاه افراد هم در روابط اجتماعی خود احترام 
بآن نگذارند از صورت قاعدۀ اخالقی نیز خارج 
میگردد. قوۀ حاکمه ب��رای آنکه امری را حق 
بداند باید بص��ورت قانون آن را معرفی نماید. 
این است که گفته میشود: هرچه را قانون حق 

بشناسد حق است.

بدین جهت است که امری در کشوری حق شناخته 
ش��ده و از آن حمایت میگردد و در کشور دیگر ممکن 
اس��ت همان جرم دانس��ته و مرتکب مجازات میشود، 
مانن��د تعدد زوجات که در ایران از آن حمایت میش��ود 
و در اروپ��ا جرم و دارای کیفر خاصی اس��ت. و یا مثل 
هم جنس بازی که در کشور های غربی از آن حمایت 
می کنند اما در ایران جرم محسوب می شود، همچنین 
مثل حج��اب بانوان، همچنانک��ه در زمانی امری حق 
و م��ورد احترام ب��وده و در زمان دیگر جرم محس��وب 
میگردد، مانند مالکیت بر اش��خاص )بردگی( که زمانی 
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از آن حمایت میش��ده و اکنون چنی��ن حقی را قوانین 
نمیشناس��ند و کس��ی که انس��انی را تمل��ک کند و یا 

بفروشد مجرم و بکیفر میرسد.1

حق اجتماعی: از آنجا که انسان موجودی است . 2
اجتماعی بدین معنا  که س��اختمان جس��مانی 
او ایج��اب مینماید در اجتم��اع زندگانی کند و 
نمیتوان��د بتنهائی روزگار خ��ود را بگذراند و از 
دیگران بر کنار بماند، زیرا انسان از بدو تولد با 
ناتوانی جس��می که دارد بمساعدت پدر و مادر 
خود محتاج اس��ت و چون به سن رشد میرسد 
نمیتوان��د بتنهائی بامیال خود نائل گردد و نمو 
جس��می و روحی خود را تکمیل نماید، مگر با 
مبادلۀ دائم فعالیت افراد دیگر از همجنس��ان 
خود. انس��انی ک��ه بتواند من��زوی از دیگران 

زندگانی نماید، فرضیه ای بیش نیست.

1.  ر.ک. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى )امامى(، ج4، ص 3.  
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و از طرفی نیز انسان دارای حس خود خواهی میباشد 
ک��ه او را بجلب منفعت و دفع ضرر از خود وادار میکند. 
در این امر انسان و حیوان مشترک میباشند. فعالیت هر 
فردی برای جلب منفعت ب��ا فعالیت افراد دیگر در این 
راه اصطکاک پیدا مینماید و تا آنجائي که بتواند کوشش 
میکند ت��ا بر  افراد دیگر غالب گ��ردد. برقراری نظم در 
جامع��ه وجود مقرراتی را ایجاب مینماید که آزادی افراد 
را مح��دود نم��وده و روش آنها را معین کند لذا برای بر 
قراری این نظم به مجموع قواعد الزامی احتیاج دارد که 
برای نظم رواب��ط افراد و بهبودی وضعیت جامعه وضع 
گردد، و همچنین تشکیالتی را میخواهد که احتیاجات 
آنها را رفع نماید. وجود مقررات و تشکیالت، بدون وجود 
قوه ای که بر افراد تفوق داش��ته باش��د و آن تشکیالت 
را حمای��ت کند و آن مقررات را ب��ر افراد تحمیل نماید 
بی تأثیر اس��ت. بنابراین هر جمعی��ت منظمی که یافت 
گردد، ناچار مقرراتی بر آن حکمفرمائی میکند. اینس��ت 
که میتوان گفت حقوق عبارت است از قواعد الزامی که 
ب��رای نظم روابط بین افراد جامع��ه و بهبودی وضعیت 
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آن، وضع گردیده است. چنانکه از تعریف مذکور در باال 
معلوم میگردد، قواعد حقوقی دارای خواص ذیل میباشد:

1- عل��ت غائی: از وض��ع قوانین که برقراری نظم 
در رواب��ط افراد با یکدیگر و بهبودی وضعیت اجتماعی 

آنان میباشد.

2- علت فاعلی: قواعد مزبور بوسیله فرد یا مقامی 
ک��ه از طرف افراد برای این امر ش��ناخته ش��ده وضع 

میگردد.

3- علت اجرائی: اجراء قواعد مزبور بوس��یلۀ قوای 
حمایت میش��ود، تا افراد نتوانند از اطاعت آن سرپیچی 

کنند.1

بنابر این حقوق بقواعدی گفته میشود که در روابط 
اجتماع��ی بین افراد حکومت مینماید که با آنها قوانین 
)بمعنی وس��یع کلمه( نیز میگویند. استعمال حقوق در 

1.  ر. ک، همان، ج 4، ص 65-64.
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این معنی مجازی اس��ت و باعتبار آنک��ه قواعد مزبور 
حکای��ت از حقوق فردی مینمای��د با آنها حقوق گویند. 
چنانکه گفته میشود: حقوق ملل قدیمه، حقوق اسالم، 
حق��وق ایران، حقوق مدنی و امث��ال آن.حقوق در این 
معنی همیش��ه بصیغه جمع اس��تعمال میشود. بحقوق 

بمعنی باال حقوق ذاتی نیز میگویند.

1-2-8- تعریف شرط

در س��ندهای ازدواج آمده است »ضمن عقد یا عقد 
خارج الزم، ش��رط گردید«... برای روشن شدن معنای 
جمله و تنویر اذهان ضروری اس��ت که معنا و اقس��ام 

شرط بیان و شروط صحیح از فاسد شناسایی شود. 

1-2-8-1 شرط در لغت

ش��رط یک واژه عربی اس��ت که جمع آن شروط و 
ط« در لغت  اش��راط می باشد، شرط از ماده »َشَرَط َیشِرُ
عبارت از چیزی اس��ت که دیگری بواسطه آن ملزم و 
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ملتزم می گردد.1. به عبارت دیگر؛ ملزم کردن کسی به 
چیزی و ملتزم ش��دن دیگری به آن در قرارداد خرید و 

فروش و همانند آن شرط نام دارد2. 

ای��ن واژه گاه در معنای مص��دری و گاه در معنای 
اس��می به کار می رود و در ش��اخه های مختلف ادبیات 
اس��المی، معان��ی متفاوت��ی دارد ک��ه به ش��رح آن ها 

می پردازیم:

در عل��وم ادبی و منطق واژه ش��رط به معنای  -
گزاره ای اس��ت که پس از ادات شرط می آید، 

مانند:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

1. محقق نراقى، عوائد االيام،  ص 127.
2. »و الشرط: الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه«، ابن منظور، لسان 
العرب، ج7، ص329. شرطونى، اقرب الموارد، ج1، ص. فيروز آبادى، 
قاموس المحيط، ذيل واژه شرط. زبيدى، تاج العروس، ج 5، ص 166.
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گزاره ای که پس از واژه »اگر« آمده اس��ت، شرط 
ن��ام دارد و آنچه را پس از ش��رط می آید جزای ش��رط 
می نامند. اهل منطق به شرط، مقدم و به جزای شرط، 

تالی می گویند.

در عل��م اصول فقه آنچه را از عدمش، عدم چیزی 
دیگ��ر الزم می آید- اعم از آن ک��ه از وجودش وجود 
دیگ��ری الزم بیاید یا خیر- ش��رط آن چی��ز می نامند 
چنانچه ش��یخ انص��اری در تعریف ش��رط می فرماید: 
معنای ش��رط در اطالق��ات یک��ی از دو معنای عرفی 
اس��ت؛ که معنای اول آن همان معنای حدثی است که 
در لغت گذش��ت و معنای دوم آن، »ما یلزم من عدمه 
العدم من دون مالحظ��ه انه یلزم من وجوده الوجود او 
ال«.1 تعریف دوم ش��رط عبارت اس��ت از چیزی که از 
نب��ودن آن، عدم دیگری الزم م��ی آید. بدون اینکه از 

وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود.

1. شيخ انصارى، كتاب مكاسب، بخش خيارات، ج6، ص 13.  
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و در توضی��ح می گویند »الّش��رط ما یلزم من  -
عدم��ه عدم الّش��ي ء«. به تعبیر دیگر، ش��رط 
چیزی اس��ت که چیزی دیگر ب��ر آن متوقف 
باش��د؛ یعنی »الّشرط ما یتوّقف علیه الّشي ء«. 
البته توقف ش��ی ء بر ش��رط چن��د حالت دارد: 
گاه وجود ش��ی ء متوقف بر چیزی است، مانند 
توقف معلول بر اجزای علت؛ گاه وجوب امری 
متوق��ف بر چی��زی دیگر اس��ت، مثل وجوب 
حج بر اس��تطاعت؛ گاه نیز ل��زوم عقد متوقف 
بر امری اس��ت، مثل ل��زوم عقد خیاری که بر 
س��قوط خیار متوقف است و گاه آنچه متوقف 
اس��ت، صحت یک امر اس��ت، مانن��د توقف 

صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

از نخس��تین فقیهان��ی ک��ه ش��رط را تعریف کرده 
می توان از ش��هید اول نام برد. ایش��ان پس از معنای 
لغوی ش��رط می نویس��د؛ و عرفًا: ما یتوقف علیه تأثیر 
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المؤثر فی تاثیره ال فی وجوده1.

با تحقیق و تتبع در کتب علما اینگونه فهمیده می 
شود که مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطالح همان 
معنای حدثی ش��یخ انصاری است و سایر معانی نیز به 

آن برگشت می کند.2 

در قرآن مجید واژه ش��رط ب��ه صورت مفرد نیامده 
اس��ت؛ ولی صورت جمع آن یعنی اش��راط به کار رفته 
اس��ت؛ از جمله در »َفَق��ْد جاَء أَْش��راُطها«3 که در آن، 

اشراط به معنای نشانه های قیامت است.

در عرف عامه نیز واژه شرط در معنای رسم و شیوه 
اس��تعمال می شود؛ چنان که در بیت زیر که منسوب به 

االصول  و  الفقه  فى  الفوائد  و  القواعد  مكى،  محمدبن  اول،  شهيد   .1
العربيه، ج 16،ص 64، قاعده 35، مكتبه مفيد. 

2. يزدى، حاشيه مكاسب، بخش خيارات، ص 1056، اصفهانى، حاشيه 
بر مكاسب، ص 138، ايروانى، حاشيه مكاسب، ص6، خويى، مصباح 
الفقاهه، ج 7، ص297، سبزوارى، مهذب االحكام، ج 17، ص 2157. 

3. محمد/ 18.
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حافظ است، واژه شرط به همین معنا به کار رفته است:

 در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است      

خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

در روایات کلمه شرط در معنای خیار نیز آمده  -
است، مثل »الّشرط فی الحیوان ثالثۀ« یعنی 
ایام ش��رط )خی��ار( در معامله حیوان س��ه روز 

است.1 

در اصطالحات اهل ش��رع گاهی واژه ش��رط  -
به معنای مطل��ق »عهد« آمده اس��ت؛ مانند 
»شرط الّناس« که به معنای »عهد الّناس« و 
یا »شرط الّل« که به مفهوم »عهد الّل« است. 
عهد الّل نیز به معنای احکام الّل، اعم از احکام 
تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر 
ش��رط به معنای عهد الهی )حک��م الّل( آمده 

1.  حر عاملى، وسائل الشيعة؛ ج 12، ص 350- 349.
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است: مردی با همس��رش ضمن عقد به نحو 
شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج 
مجدد کند، زوجه مطلقه باش��د. در این باره از 
امام )ع( س��ؤال شد و ایش��ان پاسخ دادند که 
این شرط باطل اس��ت. پرسش کننده در مورد 
علت بطالن توضیح خواست و امام )ع( پاسخ 
دادند: »الّن شرط الّل اسبق من شروطکم«.1 
در شعر زیر، حافظ ش��رط را به همین معنا به 

کار برده است:

   عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار      

   عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

در کتب لغت معنای دیگر ش��رط، مطلق الزام  -
و التزام اس��ت؛ ب��ی آن که در ضمن عقد درج 
شده باش��د. گرچه بعضی از اهل لغت این قید 
را افزوده و گفته اند: »الّش��رط الزام الّش��ي ء و 

1. انصارى، مرتضى بن محمد امين، مكاسب، ص 275.
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التزامه فی البیع و نحوه«،1 یعنی ش��رط الزام 
و الت��زام در ضمن عقد بیع و امثال آن اس��ت؛ 
ولی به ظاهر، علت افزودن این قید آن اس��ت 
که در اغلب موارد ش��رط در ضمن عقود درج  
می شود.2 ش��اهد این مطلب آن است که واژه 
ش��رط در مورد ش��روط ابتدایی غیر مندرج در 
عق��ود و همچنین درباره خ��ود عقد بیع که از 
مصادیق التزام اس��ت3  و نی��ز مطلق عهد در 

روایات به کار رفته است.4 

بنابر این از آنچه گفته شد مشخص گردید که همه 
مفاهی��م لغوی و عرفی ش��رط را می ت��وان در دو معنا 
خالصه کرد: جعل شی ء در ضمن شی ء دیگر )التزام در 

و   329 ص   ،7 ج  العرب،  لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن   .1
و  شرط  واژه  ذيل  المحيط،  قاموس  يعقوب،  بن  محمد  فيروزآبادى، 

زبيدى، محمد مرتضى، تاج العروس، ج 5، ص 166.
2. مكاسب، همان، ص 275. 

3. همان.
4. همان. 
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ضمن عقد(، و تعلیق شیئی بر شی ء دیگر.همچنانکه در 
کلمات شیخ انصاری نیز بدان اشاره کردیم اما برگشت 
معنای شرط به یک مفهوم جامع، مورد تردید بعضی از 
فقیهان قرار گرفته؛ زیرا به نظر آنان در شرط به معنای 
»ال��زام و التزام در ضمن عقد«، تعلیق و اناطه ای وجود 
ندارد، بلکه عقد، ظرف و ش��رط، مظروف آن اس��ت و 
تعلیقی ایجاد نمی ش��ود و در صورت تخلف از ش��رط، 
خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی آید، بلکه مشروط له 

فقط خیار فسخ پیدا می کند.1

1-2-8-2- تعریف شرط در حقوق 

در قانون، ش��رط تعریف نشده است. اما می توان از 
مواد مربوط به ش��رط یکی از مفاهیم زیر را بیان کرد: 
الت��زام و تعهدی تبعی که ضم��ن عقد معین و در کنار 
تعه��د اصلی ایجاد می ش��ود و آن چنان با عقد مرتبط 
است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل شود، شرط 

1. خمينى، سيد روح الّل الموسوى، كتاب  البيع، ج 1، ص 87.
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نیز تبعًا منتفی می شود.1 به عبارت دیگر شرط، چیزی 
است که عقد یا ایقاع بر آن معلق می شود، یعنی شرط 
قیدی برای اصل عقد می گردد، به گونه ای که انش��ا یا 
منشأ- بر حسب دیدگاه های مختلف- معلق به حصول 
شرط می ش��ود و به عبارت ثالث، نفس التزام معلق بر 

چیزی )شرط( می گردد،2 همانند بیع  معلق.

شرط عبارت اس��ت از التزامی دیگر در ضمن  -
الت��زام عق��دی؛ بدون ای��ن که »ملت��زم به« 
)شرط( قیدی برای اصل عقد باشد. به عبارت 
دیگر، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله 
را شرط یا شرط ضمن عقد می نامند،3 همانند 
این که ش��خص کاالیی را خریداری می کند 

1. محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده- نكاح و انحالل آن، ص 
319، امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 272.

2.  خويى، سيد أبو القاسم، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 299 و ج 2، ص 
62 ؛كاشف الغطاء، محمد بن حسن، تحرير المجله، ج 1، ص 52.

الفقهيه، ج 3، ص  القواعد  3. همان جاها؛  موسوى بجنوردى، حسن، 
222 و خمينى، روح الل، البيع، ج 1، ص 87 و عوائد االيام، ص 128.
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و در ضم��ن آن، انجام دادن عملی را به عهده 
فروشنده می گذارد. شروط ضمن عقد مختلف 
هس��تند و به طور کلی به ش��رط فعل، شرط 

نتیجه و شرط صفت تقسیم شده اند.

شرط آن است که صحت عقد منوط به وجود  -
یا تحقق آن باش��د. به عب��ارت دیگر، هر یک 
از ش��رایط انعق��اد و صحت عقد را نیز ش��رط 
گویند، همانند ش��رط اهلیت متعاقدین، شرط 
تعقب ایجاب به قبول، ش��رط قبض و.... این 
گونه شروط به طور کلی بر سه قسمند: شروط 
امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد 
توسط عقال، و ش��رط اصل اعتبار به گونه ای 
که مفه��وم عقد وجودا یا عدم��ا دائر مدار آن 

است.1

ش��رط به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی  -

1. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 62.
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و ضمان قهری بیان ش��ده و آن عبارت است 
از چیزی که تأثیر مؤثر متوقف بر آن باشد.1

و  الكرامه، ج 10، ص 227  مفتاح  بن محمد،  عاملى غروى، جواد   .1
فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام؛ ج 2، ص 443.
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فصل دوم

اقسام شرط و جایگاه 
شرط تنصیف در فقه و 

حقوق
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بخش اول: اقسام شرط

2-1 - انواع شروط

شرط را به دو قسم کلی می توان تقسیم کرد:

2-1-1 الف( به اعتبار ارتباط آن با عقد:

2-1-1-1  شرط ابتدایی:

تعه��د و التزامی که یکی از طرفی��ن قرارداد برای 
دیگری می کند، و ابتدا به س��اکن چیزی را شرط کند 
و ب��ه گردن طرف مقابل می گذارد، بدون اینکه عقدی 
را به دنبال داش��ته باشد، و بدون آنکه در ضمن عقدی 
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از عقود یا معامله ای از معامالت ذکر شده باشد.1مانند 
اح��کام الهی که چی��زی را واجب یا حرام می کند و به 
گردن مکلف می گ��ذارد و آنها را به انجام یا ترک آن 
مل��زم می کند ب��دون آنکه بین بن��ده و موالی حکیم 
قراردادی باشد و در ضمن آن این تکالیف را بگنجاند.

همانطور که بیان شد ش��رط ابتدایی شرطی است 
که پیش از عقد انش��ا می ش��ود به عقیده مشهور فقها، 
ش��رط ابتدایی الزم الوفا نیس��ت، و در علت آن چنین 
استدالل کرده اند از آنجایی  که این شرط  غیر مرتبط 
با عقد محس��وب می شود، لذا برای مشروط له وجوب 

وفا نمی آورد.

1. موسوى بجنوردى، قواعد فقيه، ج 3، ص252. نجفى خوانسارى، منيه 
الطالب فى حاشيه المكاسب،ج2، ص 123.خويى، مصباح الفقاهه، ج7، 
قواعد  بجنوردى،   .380 ترمينولوژى حقوق، ص  لنگرودى،   .352 ص 

فقهيه، ج 2، ص376.
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2-1-1-2  شرط تبانی:

شرطی اس��ت که قبل از عقد بر آن تبانی و توافق 
شده اما در هنگام عقد، ذکر نشده است.1 

2-1-1-3  شرطی ضمنی)ضمن عقد(:

ش��رطی که در ضم��ن معامل��ه ای از معامالت یا 
عقدی از عقود ) عقد بیع، عقد نکاح، عقد اجاره، و... (، 
چیزی  را شرط می کند و به عهده می گیرد یا بر عهده 

طرف مقابل می گذارد و او را به آن ملزم می سازد.2

2-1-2 ب(: تقس�یم ش�رط به اعتبار تآثیر و 
نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع:

شرط را از این جهت می توان به دو قسم صحیح و 
فاسد، تقسیم کرد.

1. همان.
المكاسب  كتاب  انصارى،  امين  محمد  بن  مرتضى  دزفولى،  ر.ک.   .2

)للشيخ األنصاري، ط - الحديثة(، ج6، ص 11.
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2-1-2-1  شرط صحیح: 

در قانون ش��رط صحیح تعریف نشده، اما پر واضح 
اس��ت، وقتی شرطی ضمن عقد نکاح به عمل آید و از 
شروط فاسده مذکور در ماده 233 ق، م نباشد، صحیح 
و الزم االتباع می باش��د1  اما در فقه ش��رط صحیح هر 
شرطی است که به وصفی تعلق بگیرد و امکان اتصاف 
آن چیزی که عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل 

باشد2. 

طب��ق آنچه که ش��یخ انصاری در کتاب مکاس��ب 
آورده، ش��رط صحیح باید، نه مش��خصه داش��ته باشد: 
1- جایز باش��د 2- مقدور باش��د 3- غ��رض عقالیی 
داشته باشد 4- مخالف کتاب و سنت نباشد 5- منافی 
مقتضای عقد نباشد 6- مجهول نباشد 7- مستلزم امر 
محال نباش��د 8- در متن عقد ملتزم به آن شده باشند 

1. .امامى، حقوق مدنى، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40.
2. كل شرط تعلق بصفه يمكن ان يكون المعقود عليه متصفا بها بالفعل 

فهو شرط صحيح. مغنيه، فقه االمام الصادق – ع، ج3، ص 171. 
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9- منجز باشد1.

س��پس مرحوم ش��یخ، برای شرط س��ه قسم ذکر 
می کند2، که در قانون نیز به تبعیت و تأثیر از فقه، این 

اقسام ذکر شده که:

 الف(. ش��رط صفت: عبارت است از شرط راجعه به 
کیفیت یا کمیت مورد معامله، که موضوع آن صفتی از 
صفات مورد معامله که عین خارجی اس��ت، باشد.3» به 
عبارت بهتر ش��رط کننده وجود صفتی در مبیع را شرط 
می نماید که ایجاد این صفت بر مش��روط علیه مقدور 

باشد،«4 

ب(. شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج 
شرط شود؛5 یعنی اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی 

1. شيخ انصارى، مرتضى، كتاب المكاسب، ج3، ص 7.
2. همان، ص 34.

3. قانون مدنى، ماده 234.
4. بجنوردى، سيد محمد، قواعد فقهيه،، ج 2، ص: 418 

5. قانون مدنى، همان.
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در ضمن عقد می باشد؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد 
یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از  آنان 
و ی��ا اجنبی در ضمن عق��د بیع و یا وکیل بودن بایع از 
طرف مش��تری یا بالعک��س، در انجام دادن یک عمل. 
مثل این که بایع در ضمن معامله ای با مش��تری شرط 
کند که من خانه ام را به تو به قیمت کذا می فروشم به 
ش��رط این که فالن زمین تو مال من باش��د یا عبد تو 
آزاد باشد؛ در اصطالح فقها گاهی به این گونه شروط، 

شرط غایت گفته شده است.1

ج(. شرط فعل: شرطی است که اقدام یا عدم اقدام 
به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط 
شود؛2 به عبارت دیگر شرط فعل آن است که در ضمن 
عقد، انج��ام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی 

درس  )تقريرات  الطالب  منية  محمد؛  بن  موسى  نجفى،  خوانسارى   .1
حسن؛  محمد  بجنوردى،  موسوى  127؛  ص   ،2 ج  نايينى(؛  الل  آيت 

القواعد الفقهية؛ ج 3، ص 262. 
2. قانون مدنى، همان.
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بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ 
مثل آنکه در ضمن عقد ش��رط شود بایع خانه را تعمیر 
کند و یا مش��تری ملزم ش��ود آن را وقف کند یا برای 
درک ثم��ن، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا 
مدت یک س��ال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل 
بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج، همسر اّولی 

خود را طالق دهد.«1 

الزم به ذکر اس��ت که در صورت تخلف از ش��رط 
صفت، »مش��روط له« خیار فس��خ خواهد داش��ت. در 
صورت تخلف از شرط فعل، مشروط علیه اجبار به وفاء 
ش��رط می ش��ود و اگر اجبار او مقدور نباشد ولی انجام 
فعل به وس��یله شخص دیگری میس��ر باشد، حاکم به 
خرج »مش��روط علیه« موجبات انجام ش��رط را فراهم 
می کند، اما اگر اجبار مشروط علیه ناممکن و نیز فعل 
مشروط از جمله اعمالی نیست که به وسیله غیر انجام 
آن میس��ر ش��ود، مشروط له حق فس��خ عقد را خواهد 

1. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج2، ص 42 
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داشت. عالوه بر این مشروط له در شرط صفت و فعل 
حق اسقاط شرط را دارد، )مانند شرط وکالت که خواهد 
آمد( به خالف شرط نتیجه که با انعقاد عقد تحقق می 
یابد و موردی برای اسقاط شرط وجود نخواهد داشت1.

اما س��والی که ممکن اس��ت قابل توجه و در خورد 
دقت باش��د اینست که ش��رط مذکور )تنصیف دارایی 
زوج( جزء کدام یک از اقس��ام شرط قرار می گیرد؟ به 
نظر ما در تحلیل ماهیت حقوقی این ش��رط، یک نوع 
شرط فعل نهفته است، یعنی علمی در آینده به صورت 
شرط فعل ) تملیک مجانی نصف دارایی( بر زوج شرط 
می ش��ود، و باید گفت ذکر این شرط به صورت شرط 
نتیجه دارای اش��کال می باش��د، بخاطر اینکه هدف از 
درج این ش��رط، تملیک دارایی موجود ش��وهر نیست، 
بلکه ناظر به دارایی های آینده ش��وهر است که متعاقبا 

در طول زندگی مشترک شوهر بدست می آورد. 

1. محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده- نكاح و انحالل 
آن، ص 324؛ ق. م، ماده 235 به بعد.
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2-1-2-2  شرط فاسد: 

این شرط بر خالف شرط صحیح است و با تعریف 
ش��رط صحیح معنای این قسم نیز مشخص می گردد. 
در نتیجه هر ش��رطی که فاقد ش��رایط صحت باش��د، 
فاسد خواهد بود1. ثمره این بحث در شرط »وکالت در 

طالق« مشخص خواهد شد.

2-1-3  ج( تقس�یم ش�رط به اعتبار اقسام 
عقود به اعتبار داشتن عنوان 

در ی��ک دس��ته بندی کل��ی می توان عق��ود را به 
دو دس��ته معینه و غیرمعینه تقس��یم کرد. عقود معینه 
آن دس��ته از توافقات و قراردادهایي اس��ت که عنوان، 
شرایط و اوصاف آن در قانون ذکر شده و حق و تکلیف 
طرفین عقد به طور کلي و شرایط صحت و بطالن آن 
آورده ش��ده است به عبارت دیگر عقود معینه عبارت از 
عقودی هستند که از قدیم األیام در بین مردم متداول 

1. ق م، ماده 232 و 233 شروط باطل را ذكر كرده است.
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ب��وده و در قان��ون نیز برای خود نام خ��اص به خود را 
اختص��اص داده و در عرف مردم برای خود دارای مورد 
و آث��ار و احکام مخصوصی بوده که قانون نیز متعرض 
آن احکام و آثار ش��ده اس��ت1؛  مثل عق��د اجاره، بیع، 
ودیع��ه، عاریه، وکالت و غیره و نقطه مقابل آن عقود و 
توافقات بین اش��خاص است که در قانون تحت عنوان 
قراردادهاي خصوصي آمده اس��ت و فاقد عنوان خاص 
در قوانین موضوعه بوده و تعداد آنها نیز نامحدود است. 
شرایط و آثار آنها بر طبق قواعد عمومی قراردادها و بر 
اساس اصل حاکمیت اراده تعیین می شود2 این توافقات 
عقود نامعین نامیده ش��ده و طبق ماده 10 قانون مدني 

چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است.

طرفین عقد در کنار عقود و در بیان ش��رایط اجراي 
عق��د و یا اوصاف موض��وع مورد تواف��ق طرفین عقد 
ش��رایطي را که الزم مي بینند با مورد توافق خود مي 

1.  ر.ک: طاهرى، حقوق مدنى، ج4، ص 9. 
2.  ر.ک: همان.
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افزایند که اصطالحَا ش��روط ضمن عقد گفته مي شود 
و ج��ز در م��ورد مصادیق ماده 233 قان��ون مدني بین 

متعاملین هر شرطی الزم االتباع است.

 عقد ن��کاح بعنوان یکي از عقود معینه با ش��رایط 
مش��روح در جل��د دوم قانون مدني که م��واد 1034 تا 
1132 را در ب��ر مي گیرد مورد توج��ه مقنن بوده و به 
تبیین و تش��ریح نحوه وقوع و اح��کام آن و همچنین 
حقوق و تکالیف طرفین عقد ) زوجین ( پرداخته است. 
در عقد نکاح نیز مانند س��ایر عق��ود معین طرفین عقد 
مي توانند شرایط و اوصافي که مبطل عقد نباشد تبیین 
و بر آن توافق نمایند و پس از توافق طبق قواعد فقهي 
و حقوقي ملزم به رعایت و اجراي آن هس��تند که یکي 
از این ش��روط ش��رط نصف دارایي اس��ت که در دهه 
اخیر مورد توجه متقاضیان ازدواج بوده و در س��ندهاي 
نکاحی��ه، بندي را به صورت چاپ��ي به خود اختصاص 
داده و زوج با امضاي ش��رط متعهد مي شود در صورت 
طالق و با شرایط مصرح در آن بند تا نصف دارایي خود 
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را به زوجه بدهد.

2-1-4  لزوم وفاء به شروط

یک��ی از قواعدی که فقها و حقوقدانان راجع به آن 
بحث می کنند در مورد قاعده لزوم است؛ این قاعده به 
تبیین وفاء به شروط ضمن عقد می پردازد و از آنجایی 
که شرط تنصیف اموال جزء شروط نکاحنامه می باشد 
و برای آگاهی زوجین در مورد اینکه چگونه شرط کنند 
تا بتوانند در دادگاه اقامه دعوا و مشروط علیه را مجبور 
به وفا کنند، این بحث از اهمیت خاصی برخوردار است. 
-ه��ر چند که قبول کردن و آوردن بعضی ش��روط در 
س��ند ازدواج از پیش مسجل شده است- ولی ضرورت 

دارد تا کلیاتی در لزوم وفای به شرط بیان شود.

مساله ای که در اینجا باید بررسی شود اینست که 
آیا وفای به ش��رط وجوب تکلیفی اس��ت؟ که مشروط 
علیه  اگر وفا نکرد کار حرامی کرده و مرتکب معصیت 
ش��ده و استحقاق عقوبت دارد؟ یا وجوب تکلیفی ندارد 
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و صرفا وجوب وضعی دارد یعنی ش��رط صحت یا لزوم 
معامله است و اگر مخالفت کرد و به شرطش وفا نکرد 
معامل��ه از لزوم خارج می گردد ی��ا اصل معامله باطل 

می گردد؟ 

به اعتقاد مشهور فقها وفای به شرط، واجب شرعی 
تکلیفی اس��ت و مخالفت با آن حرام و معصیت است،1 
ام��ا در مقابل نظر مش��هور ع��ده ای از فقها همچون 
ش��هید اول در لمعه و بعضی دیگر از فقها قائل هستند 
که: وفای به ش��رط وجوب تکلیفی ندارد و بر مشروط 
علیه وفای به ش��رط ) انجام فعل مشروط یا ترتیب اثر 
دادن به آن ( واجب نیس��ت )ک��ه مخالف با آن عقاب 
داش��ته باش��د.( و تنها فایده اش��تراط آن را فرموده اند 
اگر مش��روط علیه به ش��رطش وفا نکرد معامله جایز و 
متزلزل می ش��ود و مشروط له یا شارط حق فسخ پیدا 
می کند پس لزوم وضعی اس��ت و برای این اس��ت که 

 - )ط  المكاسب  كتاب  انصارى،  امين  محمد  بن  مرتضى  دزفولى،   .1
الحديثة(، ج6، ص 62.
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معامله الزم گردد.1  

ب��رای روش��ن ش��دن بحث الزم اس��ت ل��زوم را 
در اصط��الح فقه��ی مورد بررس��ی قرار دهی��م: لزوم 
در اصط��الح فق��ه در مورد عقود بدین معنا اس��ت که 
مقتضای عقد غیر قابل تغییر و تبدل اس��ت و تزلزل و 
عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفین حق فسخ ندارند2.

بنابراین در اقسام شروط باید گفت:

شروط ابتدائی: طبق نظر مشهور فقها، چنانچه قبال 
هم اشاره کردیم شروط ابتدائی الزم الوفا نیستند، یعنی 
شخص متعهد، ملزم نیست که حتمًا به تعهداتش عمل 
کن��د و نمی توان به دادگاه مراجعه کرد و او را ملزم به 

سيورى،  الّل  عبد  بن  مقداد  حلّى،  130؛  ص  ج3،  الدمشقيه،  اللمه   .1
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج2، ص 71.

فقه،  قواعد  مصطفى،  داماد،  محقق   .154 ص  اصول،  و  فقه  مبادى   .2
ج2، ص 52. شبيرى زنجانى، موسى، كتاب النكاح، ج 10، ص 3500.
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انجام کارش نمود1.

صحبت ها و انتظاراتی که دختر و پسر قبل از عقد 
با یکدیگر مطرح و مالکها یا مواردی را قرار می دهند، 
از جمله ش��روط ابتدائی به شمار می روند که از لحاظ 
قانونی نمی توانند ادعایی بر اس��اس آن داشته باشند. 

مگر اینکه آنها را در ضمن عقد لحاظ کنند.

شروط بنایی: در مورد این شرط سه نظریه؛ بطالن، 
صحت، تفصیل، وجود دارد. که مش��هور فقها عقیده به 
باط��ل ب��ودن آن دارند. زیرا آنها می گویند: ش��رط اگر 
بخواهد الزم باشد باید در ضمن عقد ذکر شود و شرط 
بنای��ی هر چند قبل از عقد ذکر  می ش��ود اما چون در 
متن عقد به آن اش��اره نمی گردد، الزام آور نیس��ت. در 

1. خويى، ابوالقاسم، موسوعه االمام الخويى، ج 22، ص467. اراكى، 
محمدعلى، كتاب البيع، ج 1، ص 447. مكارم شيرازى، ناصر، كتاب 

النكاح، ج 5، ص 57.
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مقابل مشهور، عده ای نیز به صحت آن اعتقاد دارند1؛ 
ک��ه از جمله این��ان می توان از صاحب جواهر2، س��ید 
محمد کاظم یزدی3، محق��ق اصفهانی 4، میرزا حبیب 
الل رشتی5  و آیۀ الل خویی6 نام برد.7 به نظر این گروه، 
توافق در مورد ش��رط پیش از عقد، چه در قالب  کلمات 
رسمی به صورت تعهد و التزام و چه به صورت گفتگو، 
چنانچ��ه در تراضی ملحوظ گردد در حکم ذکر در متن 

1. جمعى از فقها مانند: صاحب جواهر، سيد محمد كاظم يزدى، محقق 
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