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 -1-1مقدمه

در ش��ریعت اس�لام 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 كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن
معينه» .و در تعریف عقد
را نداش��ته باشد مگر در موارد ّ
جای��ز فرموده اند« :عقد جايز آن اس��ت كه هر يك از
طرفين بتواند هر وقتى بخواهد آن را فسخ كند» .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
11

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
12

و بدل کردهاند بعد از عقد نکاح نیز مش��روعیت دارد یا
خیر؟
پژوه��ش حاضر ب��ا در نظر گرفتن آگاهیبخش��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
13

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�لام 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
ِين آ َم ُن��وا أَ ْو ُفوا بِالْ ُعقُو ِد » در این آیه عقود
« َي��ا أَيُّ َها الَّذ َ
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 كه ضمن عقد معین
و در كنار تعهد اصلی ایجاد می ش��ود .چنین ش��رطی
آن چنان با عقد مرتبط اس��ت كه 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
15

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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-2-1تعریف 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.
-1-2-1نکاح

نکاح در لغت :نکاح در اصل از نكح گرفته ش��ده و
ن��كاح در لغت بمعنى زن گرفتن اس��ت كه همان عقد
1
نكاح باشد و بمعنى مقاربت و جماع نيز آيد.
راغب ميگويد :نكاح در اصل براى عقد است سپس
بطور اس��تعاره بجماع گفته ش��ده ،محال است كه ا ّول
بجماع وضع ش��ده سپس در عقد باس��تعاره باشد زيرا
 .1قاموس قرآن ،قرشى ،سيد على اكبر ،ج ،7ص107 :
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نامهاى جماع همه كناياتاند و عرب تصريح بآنرا قبيح
ميدان��د و اين غير ممكن اس��ت كه با لفظ قبيح از غير
قبي��ح تعبير آورند( .يعنى لفظى ك��ه براى جماع وضع
شده در عقد خواندن بكار برند)( 1.چون عرب لفظى كه
براى مواقعه باشد ندارد و از گفتن آن شرم مىكردند و
هميشه با كنايه مىگفتند).
در مجمع ذيل َوالتَ ْنك ُِحوا الْ ُمشْ ِرکات َحتی ُي ْؤم َِّن»

2

فرموده :نكاح لفظى اس��ت كه بر عقد و جماع گفته
ميش��ود بقولى اصل آن جماع است آنگاه در اثر كثرت
استعمال به عقد نكاح گفتهاند .فيومى در مصباح گويد:
ابن فارس و غيره گفتهاند :نكاح بر وطى و عقد اطالق

ير ِ
للجماع ،و مُحا ٌل أن يكونَ في األصلِ
« .1أصل الن َِّك ُ
اح لل َع ْق ِد ،ثم است ُ ِع َ
َ
ات ال ْست ِ ْقبَ ِ
للج َما ِع ،ث ّم استعير لل َع ْقد ،أل َّن أسما َء ِ
ِ
اح ِه ْم
الج َما ِع كلَّ َها ِكنَايَ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ْ
ْ
اسم ما
ير َ
ذكر ُه كا ْستقبَ ِ
من ال يَقص ُد ْ
فحشا َ
اح تَ َعاطيه ،و محال أن يَ ْستَع َ
َ
يَ ْستَ ْف ِظ ُعون َ ُه لما يَ ْستَ ْح ِسن ُون َ ُه ».اصفهانى ،حسين بن محمد راغب ،مفردات
ألفاظ القرآن ،؛ ص.823 :
 .2بقره221 :
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ميشود 1.همانگونه که در آيات نیز كلمۀ نكاح به معنى
عقد بكار رفته اس��ت ،در لس��ان احاديث هم به همين
صورت اس��ت ولى در لسان روايات موارد نادرى داريم
كه در آنها نكاح به معنى وطى استعمال شده است.
 -2-2-1نکاح 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
2
نیز حقیقت شرعیه پیدا کرده است.
 - 3-2-1فقه

فق��ه در لغت به معن��ای علم درب��اره دین ،مطلق
اب ضَ َرب (ن ِ َكاحاً) َو قَ َ
 « .1ن ََك َح :ال َّر ُج ُل َو ال ْ َم ْرأَ ُة أَيْضاً (يَن ِْك ُح) مِ ْن ب َ ِ
ال
اب ْ ُن فا ِر ٍ
س َو َغي ْ ُر ُه ي ُ ْطلَقُ َعلَى ال ْ َو ْط ِء َو َعلَى ال ْ َع ْق ِد ُدونَ ال ْ َو ْط ِء» ،فيومى،
احمد بن محمد مقرى ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،
ج ،2ص .624
 .2مشكينى ،ميرزا على ،مصطلحات الفقه ،ص .546
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فهم ،زیرکی ،علم و فهم عمیق و دقیق به کار رفته 1و
مشتقات آن در قرآن و روایات نیز یافت می شوند 2.در
مصباح گفته« :الفقه :فهم الشّ ��ىء» 3.چنانچه در آیات
قرآن کریم نیز به همین معنا اش��اره دارد و می فرماید:
��ع ْي ُب ما نَ ْف َق ُه َكثِيراً ِم ّما تَق ُ
ُول .4»...گفتند اى
«قالُوا يا شُ َ
شعيب ما بس��يارى از آنچه را كه ميگوئى نمىفهميم.

 .1رک :ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،13ص  .552جوهری ،اسماعیل
بن حماد ،الصحاح ،ج ،6ص  .2243بصری ،خلیل بن احمد ،کتاب
العین ،ج  ،3ص  .370صاحب بن عباد ،المحيط في اللغة؛ ج ،3ص:
 .347طريحى ،فخر الدين ،مجمع البحرين؛ ج ،6ص.355 :
َ « .2و َما َكانَ ال ْ ُم ْؤمِن ُونَ لِيَن ْ ِف ُروا َكافَّ ًة فَلَ ْو َ
ال ن َ َف َر مِ ْن ُك ِّل ف ِ ْرقَ ٍة مِن ْ ُه ْم َطائ ِ َف ٌة
َّ
َ
َ
لِيَتَ َف َّق ُهوا فِي الدِّ ينِ َو لِيُن ْ ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلي ْ ِه ْم ل َعل ُه ْم يَ ْح َذ ُرونَ ».
الل ِ ع :إ ِ َذا أَ َرا َد هَّ
توبهَ « .122/ع ْن أَب ِي َعب ْ ِد هَّ
الل ُ ب ِ َعب ْ ٍد خَ يْرا ً فَ َّق َه ُه فِي الدِّ ينِ»« ،
هر گاه که خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در معارف دین آگاهی
می بخشد» .کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافي (ط  -اإلسالمية)؛ ج،1
ص .32 :حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،ج ،16ص.13 :
 .3فيومى ،احمد بن محمد مقرى ،المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير للرافعي ،ج  ،2ص .479
 .4هود.91 /
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ون بِه��ا» .1قلوبى دارند كه با آنها
وب «ال َي ْفق َُه َ
��م ُق ُل ٌ
لَ ُه ْ
نمىفهمند.
 -4-2-1فقه در اصطالح:

فقه در ابتدا مرادف لفظ شرع به كار مىرفت و علم
فق��ه يعنى علم به طور کل��ی به هر آنچه كه به عنوان
دين از جانب خداوند آمده اس��ت ،اعم از اصول دين و
تعاليم اخالقى و اعمال جسمانى و معرفت نفس وعلوم
قرآنى .فقهى كه در آيه ش��ريفه « َفلَ�� ْو ال نَف ََر م ِْن ُك ِّل
ين» 2واجب ش��مرده
ف ِْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم طائ ِ َف ٌة ل َِي َت َف َّق ُهوا فِي ال ِّد ِ
شده است ،فقه به همين معناى جامع آن است و برخى
آن را «فق��ه اكبر» ناميدهاند 3 .بس��يارى ازاين علوم به
تدريج تخصيص يافته و از علم فقه مستقل شدند .علم
عقايد خود دانش مستقلى شد به نام علم توحيد يا علم
 .1اعراف 179
 .2توبه.122 /
 .3الغريبين (مخطوط) ،ج  ،2ص  -126فقه.
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كالم .علم اخالق و معرفت نفس و سيروس��لوك نيز از
فقه جدا گرديد و به نام علم اخالق يا عرفان ش��ناخته
شد .دانشهاى مربوط به قرآن كريم تحت عنوان علم
تفس��ير و علوم قرآن از فقه جدا ش��دند .مباحث مربوط
به اصول فقه نيز خود علم مس��تقلى شد كه به بررسى
روش اس��تدالل فقهى ي��ا ادلۀ مش��ترك در علم فقه
مىپردازد .بدين ترتيب ،تعريف اصطالحى فقه منحصر
ش��د چنانچه در اصطالح فقها نیز به كار بردهاند« :هو
1
العلم باالحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية»
يعنى فقه عبارت اس��ت از علم به احكام فرعى ش��رع
اس�لام (يعنى نه مسائل اصول اعتقادى يا تربيتى بلكه
احكام عملى) از روى منابع و ادلّه تفصيلى.
منظ��ور از احكام فرعى ،اح��كام مربوط به افعال و
تروك مكلّفان اس��ت ،چه اين احكام ،تكليفى باش��ند
 .1عاملى ،جمال الدين ،حسن بن زين الدين ،معالم الدين و مالذ
المجتهدين (قسم الفقه) ،ج ،1ص90؛ حلّى ،مقداد بن عبداهلل سيورى،
نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلمامية،ص.5
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مانند وجوب و حرمت؛ و چه احكام وضعى مانند ملكيت
و طه��ارت ،و ...و چه احكام مربوط به فرد و رفتارهاى
ش��خصى يا خانوادگى او ،نيز احكام مربوط به جامعه و
دولت و رفتارهاى عمومى .با قيد «فرعى» دانش��هايى
مانند اصول دين و اصول فقه از تعريف خارج مىشود.
ب��ا قيد ادلۀ تفصيلى ،فقه تقلي��دى يعنى علم مقلّد
به فت��واى مرجع تقليد ،از تعريف اصطالحى فقه خارج
مىش��ود .بر اين اس��اس ،علم فقه اختص��اص به علم
اجته��ادى دارد همچنان كه عن��وان فقيه اختصاص به
ّ 1
عالم مجتهد دارد نه عالم مقلد.
به عبارت دیگر دانشی است که تحصیل آن سبب
دانس��تن اح��کام و قوانی��ن فردی و اجتماعی اس�لام

 .1ر.ک .مشكينى ،ميرزا على ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها،
ص .181-180
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میگردد که ش��ارع آنها را تشریع کرده است 1.فقیه نیز
به کس��ی می گویند که قدرت اس��تنباط احکام شرعی
2
فرعی را از راه ا ّدله تفصیلی آن ،داشته باشد.
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
میش��ود و ام��روزه حاصل و نتیجه آن در رس��الههای
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
4
و اندیشیدن به دست می آید.

 .1طباطبایی حکیم ،محمد تقی ،اصول العامه للفقه المقارن ،ص .40
مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم اسالمی ،ج  ،3ص  .67حسن بن زین
الدین ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص .26
 .2جناتی ،محمد ابراهیم ،ادوار فقه ،ص.3
 .3ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،13ص .522
 .4عسکری ،ابو هالل ،الفروغ اللغویه ،ص .69
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 -5-2-1تنصیف

تنصی��ف در لغت :تنصیف در اصل از نصف بمعنای
نيمى از ش��ىء می باشد 1در لسان العرب نیز در معنای
لغوی نصف می فرماید« :ال ِّن ْص ُف :أَحد ش�� َّقي الشيء»
 2چنانچه آیه قرآن کریم نیز به همین معنا اش��اره دارد
واج ُك ْم إِ ْن لَ ْم
و می فرمای��دَ « :و لَ ُك ْم ن ِْص ُف ما تَ َر َك أَ ْز ُ
َي ُك ْن لَ ُه َّن َولَ ٌد .3» ...براى شماس��ت نصف مال زنانتان
اگر فرزندى نداشته باشند.
 -6-2-1زوج و زوجه

جف��ت -صنف .به هر دو قرين از مذ ّكر و مؤنّث در
حيوانات كه ازدواج يافتهاند گفته ميش��ود :زوج .به هر
دو قرين در غير حيوانات نيز زوج اطالق ميش��ود مثل
 .1قرشى ،سيد على اكبر ،قاموس قرآن ،ج ،7ص .75
 .2ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدين ،محمد بن مكرم ،لسان العرب،
ج ،9ص .330
 .3نساء12 /
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يك زوج كفش (يك جفت).

1

زوج��ه بمعنى زن اس��ت جمع آن زوجات ميباش��د
راغ��ب گويد آن لغت ردىء اس��ت 2.ب��ه اعتقاد مولف
قاموس ق��رآن زوجه و زوجات در ق��رآن نيامده بلكه
زوج و ازواج بكار رفته است.
چنانچ��ه در آیه قرآن کری��م زوج هم بزن اطالق
شده مثل « َو إِ ْن أَ َر ْدت ُُم ْاست ِْب َ
كان َز ْو ٍج .3»...و
دال َز ْو ٍج َم َ
مثل «يا آ َد ُم ْاس ُك ْن أَن َْت َو َز ْو ُج َ
ك الْ َج َّن َة» .4و هم بمرد
نحو « َفال تَحِ ُّل لَ ُه م ِْن بَ ْع ُد َح ّتى تَ ْنك َِح َز ْوج ًا غ َْي َر ُه 5 »...و
7 6
ايضا « َق ْد َسم َِع هّ ُ
الل َق ْو َل الَّتِي تُجا ِدلُ َ
ك فِي َز ْو ِجها. »...
 .1اصفهانى ،حسين بن محمد راغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .384
 .2اصفهانى ،حسين بن محمد راغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .384
 .3نساء .20 /
 .4بقره .35 /
 .5بقره .230 /
 .6مجادله .1 /
 .7ر.ک .قرشى ،سيد على اكبر ،قاموس قرآن ،ج ،3ص .185
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-7-2-1حقوق

حقوق در اینجا جمع حق اس��ت که به دو معنا بکار
می رود:
1 .1ح��ق ف��ردی :عبارت اس��ت از اختي��ارى كه
قان��ون براى فرد ش��ناخته و معی��ن کرده كه
ميتواند عمل��ى را انجام و يا آن را ترك نمايد
و اف��راد در اعم��ال و عدم اعم��ال حق كامال
آزاد هس��تند .آزادى عمل در اعمال حق ،ركن
اساسى بشمار ميرود .چنانچه روشن است حق
مانند اش��ياء م��ادى در خارج موجود نيس��ت،
بلكه امرى اعتبارى ميباش��د كه قوه حاكمه از
نظ��ر حفظ نظم جامعه آن را ش��ناخته و از آن
حمايت مينمايد .افراد براى حق ،حقيقتى غير
از اعتبار اجتماعى ميشناسند و توجه ندارند كه
هرگاه قوۀ حاكمه آن را محترم نشمارد و از آن
حمايت ننمايد وجود حقوقى خود را از دس��ت
ميده��د و بصورت يك قاعده اخالقى جلوهگر
27

ميش��ود كه تنها مورد احترام افراد خواهد بود.
هرگاه افراد هم در روابط اجتماعى خود احترام
بآن نگذارند از صورت قاعدۀ اخالقى نيز خارج
ميگردد .قوۀ حاكمه ب��راى آنكه امرى را حق
بداند بايد بص��ورت قانون آن را معرفى نمايد.
اين است كه گفته ميشود :هرچه را قانون حق
بشناسد حق است.
بدين جهت است كه امرى در كشورى حق شناخته
ش��ده و از آن حمايت ميگردد و در كشور ديگر ممکن
اس��ت همان جرم دانس��ته و مرتكب مجازات ميشود،
مانن��د تعدد زوجات كه در ايران از آن حمايت ميش��ود
و در اروپ��ا جرم و داراى كيفر خاصى 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 ،همچنانك��ه در زمانى امرى حق
و م��ورد احترام ب��وده و در زمان ديگر جرم محس��وب
ميگردد ،مانند مالكيت بر اش��خاص (بردگى) كه زمانى
28

از آن حمايت ميش��ده و اكنون چني��ن حقى را قوانين
نميشناس��ند و كس��ى كه انس��انى را تمل��ك كند و يا
1
بفروشد مجرم و بكيفر ميرسد.
2 .2حق اجتماعی :از آنجا که انسان موجودى است
اجتماعی بدین معنا كه س��اختمان جس��مانى
او ايج��اب مينمايد در اجتم��اع زندگانى كند و
نميتوان��د بتنهائى روزگار خ��ود را بگذراند و از
ديگران بر كنار بماند ،زيرا انسان از بدو تولد با
ناتوانى جس��مى كه دارد بمساعدت پدر و مادر
خود محتاج اس��ت و چون به سن رشد ميرسد
نميتوان��د بتنهائى باميال خود نائل گردد و نمو
جس��مى و روحى خود را تكميل نمايد ،مگر با
مبادلۀ دائم فعاليت افراد ديگر از همجنس��ان
خود .انس��انى ك��ه بتواند من��زوى از ديگران
زندگانى نمايد ،فرضيهاى بيش نيست.

 .1ر.ک .امامى ،سيد حسن ،حقوق مدنى (امامى) ،ج ،4ص .3
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و از طرفی نیز انسان داراى حس خود خواهى ميباشد
ك��ه او را بجلب منفعت و دفع ضرر از خود وادار ميكند.
در اين امر انسان و حيوان مشترك ميباشند .فعاليت هر
فردى براى جلب منفعت ب��ا فعاليت افراد ديگر در اين
راه اصطكاك پيدا مينمايد و تا آنجائي كه بتواند كوشش
ميكند ت��ا ب ر افراد ديگر غالب گ��ردد .برقرارى نظم در
جامع��ه وجود مقرراتى را ايجاب مينمايد كه آزادى افراد
را مح��دود نم��وده و روش آنها را معين كند لذا برای بر
قراری این نظم به مجموع قواعد الزامى احتیاج دارد كه
براى نظم رواب��ط افراد و بهبودى وضعيت جامعه وضع
گردد ،و همچنين تشكيالتى را ميخواهد كه احتياجات
آنها را رفع نمايد .وجود مقررات و تشكيالت ،بدون وجود
قوه ای كه بر افراد تفوق داش��ته باش��د و آن تشكيالت
را حماي��ت كند و آن مقررات را ب��ر افراد تحميل نمايد
بىتأثير اس��ت .بنابراين هر جمعي��ت منظمى كه يافت
گردد ،ناچار مقرراتى بر آن حكمفرمائى ميكند .اينس��ت
كه ميتوان گفت حقوق عبارت است از قواعد الزامى كه
ب��راى نظم روابط بين افراد جامع��ه و بهبودى وضعيت
30

آن ،وضع گرديده است .چنانكه از تعريف مذكور در باال
معلوم ميگردد ،قواعد حقوقى داراى خواص ذيل ميباشد:
 -1عل��ت غائى :از وض��ع قوانين كه برقرارى نظم
در رواب��ط افراد با يكديگر و بهبودى وضعيت اجتماعى
آنان ميباشد.
 -2علت فاعلی :قواعد مزبور بوسيله فرد يا مقامى
ك��ه از طرف افراد براى اين امر ش��ناخته ش��ده وضع
ميگردد.
 -3علت اجرائی :اجراء قواعد مزبور بوس��يلۀ قوای
حمايت ميش��ود ،تا افراد نتوانند از اطاعت آن سرپيچى
1
كنند.
بنابر این حقوق بقواعدى گفته ميشود كه در روابط
اجتماع��ى بين افراد حكومت مينمايد كه با آنها قوانين
(بمعنى وس��يع كلمه) نيز ميگويند .استعمال حقوق در
 .1ر .ک ،همان ،ج  ،4ص .65-64
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اين معنى مجازى اس��ت و باعتبار آنك��ه قواعد مزبور
حكاي��ت از حقوق فردى مينماي��د با آنها حقوق گويند.
چنانكه گفته ميشود :حقوق ملل قديمه ،حقوق اسالم،
حق��وق ايران ،حقوق مدنى و امث��ال آن.حقوق در اين
معنى هميش��ه بصيغه جمع اس��تعمال ميشود .بحقوق
بمعنى باال حقوق ذاتى نيز ميگويند.
 -8-2-1تعریف 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.
 1-8-2-1شرط در لغت

ش��رط یک واژه عربی اس��ت که جمع آن شروط و
اش��راط می باشد ،شرط از ماده «شَ َر َط َیش ُِرط» در لغت
عبارت از چیزی اس��ت که دیگری بواسطه آن ملزم و
32

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 دارد.2
اي��ن واژه گاه در معناى مص��درى و گاه در معناى
اس��مى به كار مىرود و در ش��اخههاى مختلف ادبيات
اس�لامى ،معان��ى متفاوت��ى دارد ك��ه به ش��رح آنها
مىپردازيم:
 -در عل��وم ادبى و منطق واژه ش��رط به معناىگزارهاى اس��ت كه پس از ادات شرط مىآيد،
مانند:

اگر آن ترك شيرازى به دست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را
 .1محقق نراقی ،عوائد االیام ،ص .127
« .2و الشرط :الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه» ،ابن منظور ،لسان
العرب ،ج ،7ص .329شرطونی ،اقرب الموارد ،ج ،1ص .فیروز آبادی،
قاموس المحیط ،ذیل واژه شرط .زبیدی ،تاج العروس ،ج  ،5ص .166
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گزارهاى كه پس از واژه «اگر» آمده اس��ت ،شرط
ن��ام دارد و آنچه را پس از ش��رط مىآيد جزاى ش��رط
مىنامند .اهل منطق به شرط ،مقدم و به جزاى شرط،
تالى مىگويند.
در عل��م اصول فقه آنچه را از عدمش ،عدم چيزى
ديگ��ر الزم مىآيد -اعم از آن ك��ه از وجودش وجود
ديگ��رى الزم بيايد يا خير -ش��رط آن چي��ز مىنامند
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.

 .1شیخ انصاری ،کتاب مکاسب ،بخش خیارات ،ج ،6ص .13
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 -و در توضي��ح مىگويند «الشّ ��رط ما يلزم منعدم��ه عدم الشّ ��يء» .به تعبير ديگر ،ش��رط
چيزى اس��ت كه چيزى ديگر ب��ر آن متوقف
باش��د؛ يعنى «الشّ رط ما يتو ّقف عليه الشّ يء».
البته توقف ش��ىء بر ش��رط چن��د حالت دارد:
گاه وجود ش��ىء متوقف بر چيزى است ،مانند
توقف معلول بر اجزاى علت؛ گاه وجوب امرى
متوق��ف بر چي��زى ديگر اس��ت ،مثل وجوب
حج بر اس��تطاعت؛ گاه نيز ل��زوم عقد متوقف
بر امرى اس��ت ،مثل ل��زوم عقد خيارى كه بر
س��قوط خيار متوقف است و گاه آنچه متوقف
اس��ت ،صحت يك امر اس��ت ،مانن��د توقف
صحت عقد بر وجود اختيار در متعاملين.
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 عرف ًا :ما یتوقف علیه تأثیر
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المؤثر فی تاثیره ال فی وجوده.1
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
2
آن برگشت می کند.
در قرآن مجيد واژه ش��رط ب��ه صورت مفرد نيامده
اس��ت؛ ولى صورت جمع آن يعنى اش��راط به كار رفته
اس��ت؛ از جمله در « َفقَ�� ْد جا َء أَشْ ُ
��راطها» 3كه در آن،
اشراط به معناى نشانههاى قيامت است.
در عرف عامه نیز واژه شرط در معناى رسم و شيوه
اس��تعمال مىشود؛ چنان كه در بيت زير كه منسوب به
 .1شهید اول ،محمدبن مکی ،القواعد و الفوائد فی الفقه و االصول
العربیه ،ج ،16ص  ،64قاعده  ،35مکتبه مفید.
 .2یزدی ،حاشیه مکاسب ،بخش خیارات ،ص  ،1056اصفهانی ،حاشیه
بر مکاسب ،ص  ،138ایروانی ،حاشیه مکاسب ،ص ،6خویی ،مصباح
الفقاهه ،ج  ،7ص ،297سبزواری ،مهذب االحکام ،ج  ،17ص .2157
 .3محمد.18 /
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حافظ است ،واژه شرط به همين معنا به كار رفته است:

در محفلى كه خورشيد اندر شمار ذره است
خود را بزرگ ديدن شرط ادب نباشد
 -در روايات كلمه شرط در معناى خيار نيز آمدهاست ،مثل «الشّ رط فى الحيوان ثالثة» يعنى
ايام ش��رط (خي��ار) در معامله حيوان س��ه روز
1
است.
 -در اصطالحات اهل ش��رع گاهى واژه ش��رطبه معناى مطل��ق «عهد» آمده اس��ت؛ مانند
«شرط ال ّناس» كه به معناى «عهد ال ّناس» و
الل» كه به مفهوم «عهد هّ
يا «شرط هّ
الل» است.
الل نيز به معناى احكام هّ
عهد هّ
الل ،اعم از احكام
تكليفى و وضعى است؛ چنان كه در روايت زير
ش��رط به معناى عهد الهى (حك��م هّ
الل) آمده
 .1حر عاملی ،وسائل الشيعة؛ ج  ،12ص .349 -350
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است :مردى با همس��رش ضمن عقد به نحو
شرط نتيجه شرط كرده بود كه چنانچه ازدواج
مجدد كند ،زوجه مطلقه باش��د .در اين باره از
امام (ع) س��ؤال شد و ايش��ان پاسخ دادند كه
اين شرط باطل اس��ت .پرسشكننده در مورد
علت بطالن توضيح خواست و امام (ع) پاسخ
1
«الن شرط هّ
الل اسبق من شروطكم».
دادند:
ّ
در شعر زير ،حافظ ش��رط را به همين معنا به
كار برده است:

عهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبار
عهد با پيمانه بندم شرط با ساغر كنم
 -در كتب لغت معناى ديگر ش��رط ،مطلق الزامو التزام اس��ت؛ ب��ى آن كه در ضمن عقد درج
شده باش��د .گرچه بعضى از اهل لغت اين قيد
را افزوده و گفتهاند« :الشّ ��رط الزام الشّ ��يء و
 .1انصارى ،مرتضى بن محمد امين ،مكاسب ،ص .275
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التزامه فى البيع و نحوه» 1،يعنى ش��رط الزام
و الت��زام در ضمن عقد بيع و امثال آن اس��ت؛
ولى به ظاهر ،علت افزودن اين قيد آن اس��ت
كه در اغلب موارد ش��رط در ضمن عقود درج
مىشود 2.ش��اهد اين مطلب آن است كه واژه
ش��رط در مورد ش��روط ابتدايى غير مندرج در
عق��ود و همچنين درباره خ��ود عقد بيع كه از
مصاديق التزام اس��ت 3و ني��ز مطلق عهد در
4
روايات به كار رفته است.
بنابر این از آنچه گفته شد مشخص گرديد كه همه
مفاهي��م لغوى و عرفى ش��رط را مىت��وان در دو معنا
خالصه كرد :جعل شىء در ضمن شىء ديگر (التزام در
 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  ،7ص  329و
فيروزآبادى ،محمد بن يعقوب ،قاموس المحيط ،ذيل واژه شرط و
زبيدى ،محمد مرتضى ،تاج العروس ،ج  ،5ص .166
 .2مكاسب ،همان ،ص .275
 .3همان.
 .4همان.
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ضمن عقد) ،و تعليق شيئى بر شىء ديگر.همچنانکه در
کلمات شیخ انصاری نیز بدان اشاره کردیم اما برگشت
معناى شرط به يك مفهوم جامع ،مورد ترديد بعضى از
فقيهان قرار گرفته؛ زيرا به نظر آنان در شرط به معناى
«ال��زام و التزام در ضمن عقد» ،تعليق و اناطهاى وجود
ندارد ،بلكه عقد ،ظرف و ش��رط ،مظروف آن اس��ت و
تعليقى ايجاد نمىش��ود و در صورت تخلف از ش��رط،
خدشهاى بر صحت عقد وارد نمىآيد ،بلكه مشروط له
1
فقط خيار فسخ پيدا مىكند.
 -2-8-2-1تعریف شرط در حقوق

در قانون ،ش��رط تعریف نشده است .اما می توان از
مواد مربوط به ش��رط يكى از مفاهيم زير 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
 .1خمينى ،سید روح هّ
الل الموسوی ،کتاب البيع ،ج  ،1ص .87
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نیز تبع ًا منتفی می شود 1.به عبارت دیگر شرط ،چيزى
است كه عقد يا ايقاع بر آن معلق مىشود ،يعنى شرط
قيدى براى اصل عقد مىگردد ،به گونهاى كه انش��ا يا
منشأ -بر حسب ديدگاههاى مختلف -معلق به حصول
شرط مىش��ود و به عبارت ثالث ،نفس التزام معلق بر
چيزى (شرط) مىگردد 2،همانند بيع معلق.
 -شرط عبارت اس��ت از التزامى ديگر در ضمنالت��زام عق��دى؛ بدون اي��ن كه «ملت��زم به»
(شرط) قيدى براى اصل عقد باشد .به عبارت
ديگر ،تعهدات فرعى و التزام در ضمن معامله
را شرط يا شرط ضمن عقد مىنامند 3،همانند
اين كه ش��خص كااليى را خريدارى مىكند
 .1محقق داماد ،بررسی فقهی حقوق خانواده -نکاح و انحالل آن ،ص
 ،319امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،1ص .272
 .2خويى ،سید أبو القاسم ،مصباح الفقاهة ،ج  ،7ص  299و ج  ،2ص
 62؛كاشف الغطاء ،محمد بن حسن ،تحرير المجله ،ج  ،1ص .52
 .3همان جاها؛ موسوى بجنوردى ،حسن ،القواعد الفقهيه ،ج  ،3ص
 222و خمينى ،روح اهلل ،البيع ،ج  ،1ص  87و عوائد االيام ،ص .128
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و در ضم��ن آن ،انجام دادن عملى را به عهده
فروشنده مىگذارد .شروط ضمن عقد مختلف
هس��تند و به طور كلى به ش��رط فعل ،شرط
نتيجه و شرط صفت تقسيم شدهاند.
 -شرط آن است كه صحت عقد منوط به وجوديا تحقق آن باش��د .به عب��ارت ديگر ،هر يك
از ش��رايط انعق��اد و صحت عقد را نيز ش��رط
گويند ،همانند ش��رط اهليت متعاقدين ،شرط
تعقب ايجاب به قبول ،ش��رط قبض و ....اين
گونه شروط به طور كلى بر سه قسمند :شروط
امضاى عقد توسط شارع ،شروط امضاى عقد
توسط عقال ،و ش��رط اصل اعتبار به گونهاى
كه مفه��وم عقد وجودا يا عدم��ا دائر مدار آن
1
است.
 -ش��رط به مفهومى كه در باب مسئوليت مدنى .1مصباح الفقاهة ،ج  ،2ص .62

42

و ضمان قهرى بيان ش��ده و آن عبارت است
1
از چيزى كه تأثير مؤثر متوقف بر آن باشد.

 .1عاملى غروى ،جواد بن محمد ،مفتاح الكرامه ،ج  ،10ص  227و
فاضل هندى ،محمد بن حسن ،كشف اللثام؛ ج  ،2ص .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
 - 1-2انواع شروط

شرط را به دو قسم کلی می توان تقسیم کرد:
 1-1-2الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:
 1-1-1-2شرط 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 باشد1.مانند
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 شرطى است
که پيش از عقد انش��ا مىش��ود به عقيده مشهور فقها،
ش��رط ابتدايى الزم الوفا نيس��ت ،و در علت آن چنین
استدالل کرده اند از آنجایی که این شرط غير مرتبط
با عقد محس��وب می شود ،لذا برای مشروط له وجوب
وفا نمی آورد.

 .1موسوی بجنوردی ،قواعد فقیه ،ج  ،3ص .252نجفی خوانساری ،منیه
الطالب فی حاشیه المکاسب،ج ،2ص .123خویی ،مصباح الفقاهه ،ج،7
ص  .352لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ص  .380بجنوردی ،قواعد
فقهیه ،ج  ،2ص.376
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 2-1-1-2شرط تبانی:

شرطی اس��ت که قبل از عقد بر آن تبانی و توافق
1
شده اما در هنگام عقد ،ذکر نشده است.
 3-1-1-2شرطی 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
2
طرف مقابل می گذارد و او را به آن ملزم می سازد.
 2-1-2ب) :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.
 .1همان.
 .2ر.ک .دزفولى ،مرتضى بن محمد امين انصارى ،كتاب المكاسب
(للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،6ص .11
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 1-2-1-2شرط 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  233ق ،م نباشد ،صحیح
و الزم االتباع می باش��د 1اما 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
باشد.2
طب��ق آنچه که ش��یخ انصاری در کتاب مکاس��ب
آورده ،ش��رط صحیح باید ،نه مش��خصه داش��ته باشد:
 -1جایز باش��د  -2مقدور باش��د  -3غ��رض عقالیی
داشته باشد  -4مخالف کتاب و سنت نباشد  -5منافی
مقتضای عقد نباشد  -6مجهول نباشد  -7مستلزم امر
محال نباش��د  -8در متن عقد ملتزم به آن شده باشند
. .1امامی ،حقوق مدنی ،ج ،4ص  373و ج  ،5ص .40
 .2کل شرط تعلق بصفه یمکن ان یکون المعقود علیه متصفا بها بالفعل
فهو شرط صحیح .مغنیه ،فقه االمام الصادق – ع ،ج ،3ص .171
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 -9منجز باشد.1
س��پس مرحوم ش��یخ ،برای شرط س��ه قسم ذکر
می کند ،2که 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 كننده وجود صفتى در مبيع را شرط
مىنمايد كه ايجاد اين صفت بر مش��روط عليه مقدور
4
باشد»،
ب) .شرط نتیجه :آن است که تحقق امری در خارج
شرط شود؛ 5یعنی اشتراط تحقق اثر يك عمل حقوقى
 .1شیخ انصاری ،مرتضی ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص .7
 .2همان ،ص .34
 .3قانون مدنی ،ماده .234
 .4بجنوردى ،سيد محمد ،قواعد فقهيه ،،ج ،2ص418 :
 .5قانون مدنی ،همان.
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در ضمن عقد می باشد؛ اعم از آنكه آن عمل عقد باشد
يا ايقاع؛ مثل شرط خيار براى دو طرف يا يكى از آنان
و ي��ا اجنبى در ضمن عق��د بيع و يا وكيل بودن بايع از
طرف مش��ترى يا بالعك��س ،در انجام دادن يك عمل.
مثل اين كه بايع در ضمن معاملهاى با مش��ترى شرط
كند كه من خانهام را به تو به قيمت كذا مىفروشم به
ش��رط اين كه فالن زمين تو مال من باش��د يا عبد تو
آزاد باشد؛ در اصطالح فقها گاهى به اين گونه شروط،
1
شرط غايت گفته شده است.
ج) .شرط فعل :شرطی است که اقدام یا عدم اقدام
به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط
شود؛ 2به عبارت دیگر شرط فعل آن است كه در ضمن
عقد ،انج��ام دادن و يا ترك يك فعل مادى يا حقوقى
 .1خوانسارى نجفى ،موسى بن محمد؛ منية الطالب (تقريرات درس
آيت اهلل نايينى)؛ ج  ،2ص 127؛ موسوى بجنوردى ،محمد حسن؛
القواعد الفقهية؛ ج  ،3ص .262
 .2قانون مدنی ،همان.
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بر يكى از متعاملين و يا بر شخص خارجى شرط شود؛
مثل آنكه در ضمن عقد ش��رط شود بايع خانه را تعمير
كند و يا مش��ترى ملزم ش��ود آن را وقف كند يا براى
درك ثم��ن ،ضامن يا رهن بدهد ،و يا اينكه مبيع را تا
مدت يك س��ال نفروشد و يا بايع مبيع را قبل از حمل
بيمه كند و يا در نكاح شرط شود كه زوج ،همسر ا ّولى
1
خود را طالق دهد».
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
 .1يزدى ،سيد مصطفى محقق داماد ،قواعد فقه ،ج ،2ص 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 داشت.1
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.
 .1محقق داماد ،مصطفی ،بررسی فقهی حقوق خانواده -نکاح و انحالل
آن ،ص 324؛ ق .م ،ماده  235به بعد.
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 2-2-1-2شرط 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 بود .1ثمره این بحث در شرط «وکالت در
طالق» مشخص خواهد شد.
 3-1-2ج) 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 معينه و غیرمعينه تقس��يم کرد .عقود معينه
آن دس��ته از توافقات و قراردادهايي اس��ت كه عنوان،
شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف
طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطالن آن
آورده ش��ده است به عبارت دیگر عقود معینه عبارت از
عقودى هستند كه از قديم األيام در بين مردم متداول
 .1ق م ،ماده  232و  233شروط باطل را ذکر کرده است.
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ب��وده و در قان��ون نيز براى خود نام خ��اص به خود را
اختص��اص داده و در عرف مردم براى خود داراى مورد
و آث��ار و احكام مخصوصى بوده كه قانون نيز متعرض
آن احكام و آثار ش��ده اس��ت1؛ مثل عق��د اجاره ،بيع،
وديع��ه ،عاريه ،وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و
توافقات بين اش��خاص است كه در قانون تحت عنوان
قراردادهاي خصوصي آمده اس��ت و فاقد عنوان خاص
در قوانين موضوعه بوده و تعداد آنها نيز نامحدود است.
شرايط و آثار آنها بر طبق قواعد عمومى قراردادها و بر
اساس اصل حاكميت اراده تعيين مىشود 2اين توافقات
عقود نامعين ناميده ش��ده و طبق ماده  10قانون مدني
چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است.
طرفین عقد در كنار عقود و در بيان ش��رايط اجراي
عق��د و يا اوصاف موض��وع مورد تواف��ق طرفين عقد
ش��رايطي را كه الزم مي بينند با مورد توافق خود مي
 .1ر.ک :طاهری ،حقوق مدنی ،ج ،4ص .9
 .2ر.ک :همان.
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افزايند كه اصطالح َا ش��روط ضمن عقد گفته مي شود
و ج��ز در م��ورد مصاديق ماده  233قان��ون مدني بين
متعاملين هر شرطی الزم االتباع است.
عقد ن��كاح بعنوان يكي از عقود معينه با ش��رايط
مش��روح در جل��د دوم قانون مدني كه م��واد  1034تا
 1132را در ب��ر مي گيرد مورد توج��ه مقنن بوده و به
تبيين و تش��ريح نحوه وقوع و اح��كام آن و همچنين
حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است.
در عقد نكاح نيز مانند س��اير عق��ود معين طرفين عقد
مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين
و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي
و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هس��تند كه يكي
از اين ش��روط ش��رط نصف دارايي اس��ت كه در دهه
اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در س��ندهاي
نكاحي��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 شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود
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را به زوجه بدهد.
 4-1-2لزوم 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 درس��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
56

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
1
تکلیفی اس��ت و مخالفت با آن حرام و معصیت است،
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
 .1دزفولى ،مرتضى بن محمد امين انصارى ،كتاب المكاسب (ط -
الحديثة) ،ج ،6ص .62
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معامله الزم گردد.

1

ب��رای روش��ن ش��دن بحث الزم اس��ت ل��زوم را
در اصط�لاح فقه��ی مورد بررس��ی قرار دهی��م :لزوم
در اصط�لاح 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 ندارند.2
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 حتم ًا به تعهداتش عمل
کن��د و نمی توان به دادگاه مراجعه کرد و او را ملزم به

 .1اللمه الدمشقیه ،ج ،3ص 130؛ حلّى ،مقداد بن عبد هّ
الل سيورى،
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ،ج ،2ص .71
 .2مبادی فقه و اصول ،ص  .154محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه،
ج ،2ص  .52شبیری زنجانی ،موسی ،کتاب النکاح ،ج  ،10ص .3500
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انجام کارش نمود.1
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

 .1خویی ،ابوالقاسم ،موسوعه االمام الخویی ،ج  ،22ص .467اراکی،
محمدعلی ،کتاب البیع ،ج  ،1ص  .447مکارم شیرازی ،ناصر ،کتاب
النکاح ،ج  ،5ص .57
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مقابل مشهور ،عده ای نیز به صحت آن اعتقاد دارند1؛
ك��ه از جمله اين��ان مىتوان از صاحب جواهر ،2س��يد
محمد كاظم يزدى ،3محق��ق اصفهانى  ،4ميرزا حبيب
اهلل رشتى 5و آية اهلل خويى 6نام برد 7.به نظر اين گروه،
توافق در مورد ش��رط پيش از عقد ،چه در قالب كلمات
رسمى به صورت تعهد و التزام و چه به صورت گفتگو،
چنانچ��ه در تراضى ملحوظ گردد در حكم ذكر در متن
 .1جمعی از فقها مانند :صاحب جواهر ،سید محمد کاظم یزدی ،محقق
اصفهانی ،میرزا حبیب اهلل رشتی ،آیه اهلل خویی ،برای مطالعه بیشتر
رجوع کنید :محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه ،ج ،2ص 55و .56
 .2جواهر الکالم ،ج  ،23ص .118
 .3طباطبايى يزدى ،محمد كاظم؛ ملحقات عروة الوثقى؛ ج  ،2ص
.118
 .4كمپانى (محقق) ،محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى؛ حاشيه بر
مكاسب؛ ج  ،2ص .153
 .5رشتى ،حبيب اهلل؛ فقه االماميه؛ قسم الخيارات ،ص .133
 .6خویی ،سید ابو القاسم ،مصباح الفقاهه؛ ج  ،6ص .135 -134
 .7شيخ انصارى را نمىتوان به قطع از منكران شرط بنايى دانست ،چون
ايشان نظرهاى گوناگونى ابراز كرده است .در اين باره رجوع كنيد به:
مكاسب؛ ص  221 ،198 ،17و .282
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