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 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 5جزوۀ حقوق مدنی 
 «حقوق خانواده»

 مدرس: دکتر امید مالکریمی 
 ( دانشگاه عضو هیأت علمی  و )وکیل پایه یک دادگستری

 1402آخرین ربوزرسانى:  
 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت

های  ی این درس در دانشگاهسالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونکیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم
ِت منابع  مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده  فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

د که  طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شو شوند کتاِب کوچِک جزوهمی
الخصوص  ارشد و علی( و کارشناسیسراسریو    آزاد ،  پیام نورزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی )دانشگاه  ی این جنظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه

ها جزوۀ َسُبک و رواِن  شود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونداوطلبان شرکت در آزمون
( بگیرید و مطالعه کنید به  www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می طور شگفتحقوقی که به  

 کنید! جزواتم اعتیاد پیدا می
های  های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستو حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irد بگم که جزواِت سایِت  در آخر، بای 

شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما  پی.دی.اف یا نسخۀ چاپشه و چنانچه  حقوقی هر سال، به روز می
( و تلگراِم ما  vekalatyar@تونید اینستاگرام )هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میکارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه
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(@omidmollakarimi .رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید ) 
  خوام ی. م یحقوق  یها جزوات آزمون  ۀکنندنیتدو  نطوری و هم  یدادگستر   کی   هیپا  لیو وک  یعلم   أتیهستم مدرس دانشگاه، عضو ه   یم یمالکر   دی : امداستان من

وات  جز  ا ی  ی صوت  ی هالیفا   ی مجاز  یدر فضا  ینجور ی رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن ا  میکه مدرک کارشناس   یزمان   ادمه یکنم،    فیداستان جالب براتون تعر   هی
رو    گفتنیم   د یرا که اسات  یتهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزوات   یکه تو   یاز مؤسسات آموزش  یکی  یکالسا  یداشتم که تو   یدوست   هیدر دسترس نبود؛  

بگذاره،    ارمیاونها رو در اخت  ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپ نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالس   ی بد   یل یخط خ  هیبا  
  ی آدرس تو ندارم؛ گفت که برو فالن   یکپ یۀو امکان ته  یو دسترس خونمیآزمون وکالت م  یکه در شهرستان دارم و برا یاخونه  هی یبهم گفت که من اوومدم تو 

همون واحد    ا ی  ریقسمِت تکث   یتو   یُمِسنّ   یآقا  هیبود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا،    یآموزش  ۀ تهران )که آدرس همون مؤسس
مؤسسه    هی  نجا یپسر جون! ا  نیگفتم که نه! گفت بب   ؟ی مؤسسه هست   یبهم گفت دانشجو   خوام یرو م   دی فالن اسات  ۀانتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزو

تجار  کاِر  داره  م   ی است که  استاد    هک  ی نجور یا  دهیانجام  تکث  دهی م  یاصفحه  200  ۀجزو  هیمثاًل  که  دانشجوها  ریبه من  به  ِبَدم  و  که    نیهم  ی کنم  مؤسسه 
 ن؟«؛یها رو به من بدجزوه  نیخواهش کنم که هم   تونمیع کردم بهش گفتم: »ماوون استاد در اوون درِس خاص رو شرکت کردن؛ حرفش رو قط  ی هاکالس 

دانشجوها قرار داده    اری را در اخت  یپ یتا  ِی اصفحه  200  ۀ!« ادامه داد که »اون استاده که جزودییبفرما  د،یگفتم: »ببخش   ؛هنوز حرفم تموم نشده!«  سایگفت: »وا
  گه یها سِر کالس جزوه هم مشه!« ادمه داد که: »همون استاد به بچه  ریرو ِبده به دست من که تکث  یدستورالعمِل قبول  ایفرمول    ای  دی که کِلّ کل  ستین   ینجور یا

  گهیها موجود داره که سِر کالس به بچه  یرادات یهم ا  شده پیتا  ۀجزو نیدر هم   نکهیتر او گفت جالب  یپ ی تا  ۀجزو  ن یمکمل ا  شهیم   سینودست  ۀو جزو  سنیکه بنو
دارن قبول بشن،    یتوان مال   ای  دارن  یکالسا دسترس   نی که به ا  ییاوونها  دیچرا با   نکهی ناراحت شدم از ا  یل ی!«؛ خاس ینجور یالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اکه اص

که باهام انجام داده بود شد، خواست    یقراره؛ متوّجِه کار   نی ! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از اچوندیهم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پ  گهیاز طرف د
  خواست یکرده بود و نم   نهیحق داشت چون هز   دی! شادمیرو م   ها یکپ   هتکن، البته بازم نگفت که ب   ی بردار و از جزوات ُنت  نجا ی ا  ایجبران کنه، بهم گفت پاشو ب 

راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز   یرفتم اونجا؛ پنج ساعت تو  دمی ن تو ذاتمه کوببودن« َاَص  ر یگیاضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پ  بی رق هی
برگشت    رِ یکاَرم تموم شد و با اتوبوس در مس   نکهیکنم؛ بعد از ا  یبردار ادداشتیو    نمی دارن بهم داد که بنش  ها که ُماّل   ییزهایم   نیدونه از ا  کیکرد و    ییرایازم پذ

که من    یقیرف  نیا  یکیفکر بودم که اگه    نیا  یتو   کردمیکه نوشته بودم!( نگاه م  نقدریدسِت راستم که کبود شده بود )ا  ۀکه داشتم به انگشت بزرگ   یبودم در حال
که فقر و    شد یم   ن یا   جه،ی و البته نت  موندیباز م  شرفتینداشت مسّلما از پ  یال م  ییها رو هم به جهت عدم تواناکالس   ن ینداشت و امکان حضور در ا  وداشتم ر 

  دونن یم   اتیرو در ماد   زیچهم هستند که همه    ید یکه معدود اسات  میالبته بگذر   شه،یُمستعد م   یهانقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم  یتو   کردنیزندگ
اومد، گفته بود که: »اگر با خدا    ادم یهام  از معلم  یکیجمله از    هی  هو یفکر بودم که    نی مستعد مسؤولند؛ تو هم  ی هاآدم  نیا  شرفتیو اونها هم در خصوص عدم پ 

عًا    ازیکه ن   ییبه اونها  ندهیاز کاِرت رو در آ  یبخش   هیکه    یوعده کن َتَبرُّ بابا )»خدا« رو  خالصه به اون بزرگ  «،یر یگ یم  یجواب خوب  یکن  ریخ به خدمت تو دارن 
  ی نجور ی اختصاص بدم؛ ا گانیجزواِت را  ِن یم رو به تدواز زمان دهمکی  نطوریقضاوت و هم  ای به َدِه پوِل حاصله از وکالت  کی( قول دادم که اگه قبول بشم  گمیم

االن ُنه سال از    کنمیم رو شروع م َوعده  یادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجراخدا( د  یعن یبه خودش )   رم،رو بعد از ماد  میقبول  ِن یر یشد که ساِل بعدش، خبِر ش 
ن  یبه َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به ا کی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه  یحقوق  ی هادر آزمون یقبول   یبرا ازیو من تماِم جزواِت مورِد ن  گذرهیاون روز م

به گفته قرآن    نکهی رحمت بود؛ خالصه ا  یۀرو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون ما  ییهاها آدمسال  نیه خدا در تمام امهم اختصاص دادم و البت
جزواتم روزانه   نکهیُخرسندم از ا   د یخون یبار م   نیاول  یمتن را برا  نیامروز که ا  دم؛ی امورم د  یۀاو را در کل   یهااست!« و من دست  کی نزد  کوکارانی»رحمت خدا به ن 

  ت ی موفق  یجزواتم برا  ۀندارم که مطالع  دی من ترد  کنن؛یها صحبت ماون  بودننقصیبودن و بو خدا را شاکرم که داوطلبان از کامل  شود یصدها مرتبه دانلود م 
از جزوات رو    یکیخواهش از شما دارم که فقط    هی( و  شه یو دائمًا بروز م)  ت اس  گانیجزوات کاماًل را  ن یاست. ا  یها )البته در کنار خواندن  قانون( کاف در آزمون
دارم؛ بدون وجود شما َمحاله    ازیبه کمک شما ن ریکاِر خ  نیگسترِش ا   یمن برا  ن،یکن  یتون معرفها رو به دوستاناون  نیبرد  یها پِ اون  ۀو اگه به معجز  دی دانلود کن

 ! گردهیشما هم بهتون برم  ری کار خ ن یا دی . البته بدوندکنن   دای دست پ  یمنابع کنکور  نیکه به ا

برداری تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات،  ن  آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضماناز آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می

« بیان فرمایند.به صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی  mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »از راه  پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار
های ساده توضیح  ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون مثالرا آموزش خواهیم داد به گونه

کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی  رباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میداده بشه مثل یک قو
ۀ چِقِر  سلمبسری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتاببودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می
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شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیفقهی و حقوقی مواجه می
های روشن برامون قّصه  استانی و با مثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن دفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیاصطالحات رو در سال

های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن  های اخیر که »شبکهشد! در سالگفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میمی
باید  ها و هشتادیها، دهه هفتادیو مخاطِب عمدۀ این شبکه یعنی  ها هستند، معلِم حقوق  به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی 

 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میگویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می»ساده

 اه تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان!حال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 

 

این بخش آن است که قواعد آن با فرهنگ و تاریخ هر کشور ارتباط دارد. همچنین    هایویژگی. از جمله  باشدمیاحث حقوق مدنی، بخش حقوق خانواده  یکی از مب
ف آنها را مورد توافق  خال  تواننمیو    شوندمی. لذا بسیاری از این قواعد، امری تلقی  شودمینظم عمومی و اخالق حسنه رعایت    هایجنبهدر قواعد حقوق خانواده،  

 قرار داد. 
 مفاهیم و کلیات: 
وجود نهاد خانواده از    برند.بی به هم بستگی دارند و از هم ارث میبَ بی و َس َس نَ   عبارت است از مجموع اشخاصی که به واسطۀ قرابِت   خانواده  مفهوم خانواده:

دارد فرهنگی ضرورت  و  تربیتی  اقتصادی،  اجتماعی،  حتّ ؛  حیث  نهادی  هیچ  نمیبنابراین  نیز  دولت  شودی  آن  جایگزین  اطفال    ؛تواند  تربیت  در  دولت  هرچند 
 ول است. ؤسرپرست و واگذاری سرپرستی آنها مسبی

نی هم  ترین نهادهای جامعه است. مرّکب است از زن و مرد که ممکن است کودکاتعریف دیگری از خانواده: »نخستین واحد اجتماعی است و یکی از اساسی
 شوند.« های خانواده شمرده میداشته باشند. روابط زناشویی خویشاوندی معّینی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی

 
 خانواده در قانون اساسی: 

کردن  های مربوط باید در جهت آسانریزیقوانین و مقررات و برنامهی اسالمی است، همۀ  واحد بنیادی جامعهاز آنجا که خانواده  قانون اساسی:    10اصل  
 تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی باشد. 

نی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با  همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انساقانون اساسی:   20اصل 
 رعایت موازین اسالم برخوردارند. 

 است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:  موظفدولت  قانون اساسی:  21اصل 
 ی و معنوی او.های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّ زمینه

 سرپرست. و حمایت از کودکان بی ایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندحم
 صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.  ایجاد دادگاه

 سرپرست. بیوگان و زنان سالخورده و بی خاِص  ۀایجاد بیم
 شرعی.  آنها در صورت نبودن ولِیّ  ۀقیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبط اعطای
است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به    موظفایرانی است. دولت    ۀهر فرد و خانواد  داشتن مسکن متناسب با نیاز، حِقّ قانون اساسی:    31اصل  

 ن اصل را فراهم کند. خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای ای
او،    یآزادگ  با حفظان رشد، یانسان در جر   یازهایت و برآوردن نیکردن فقر و محروم کن  شهی جامعه و ر  ین استقالل اقتصادیتأم  یبراقانون اساسی:    43اصل  

پرورش و  درمان  ، ، بهداشت، پوشاكخوراك،  : مسکنیاساس  ی ازهای ن نیتأم:  شودیر استوار م یضوابط ز   بر اساس ران  یا  یاسالم  یاقتصاد جمهور  ، آموزش و 
  … همه یبرا ل خانوادهیتشک  یامکانات الزم برا

 
 دادگاه خانواده: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


دکتر مالکریمی  5حقوق مدنی جزوه  کنید! ها ارسالرساناز طریق پیام تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت    

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

4 

قانون حمایت خانواده تصویب    90در سال    و  دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردید  1376در سال  مقررات حاکم بر حقوق خانواده:  
 سخ نمود. نَ   53منتشر و اجرایی گردید این قانون همۀ قوانین مربوط به خانواده را به غیر از قانون حمایت خانواده مصوب   92سال و در 
با حقوق  قانون    موادبه همراه    53د غیرمنسوخ قانون حمایت خانواده  برخی مواو    92قانون حمایت خانواده مصوب   ❖ مدنی مرتبط 

 ، نظام حقوق خانواده در کشور را تبیین نموده است.خانواده
 

قانون حمایت خانواده  تشکیل دادگاه خانواده:   دادگاه  92مطابق  کلیۀ حوزه  3های خانواده ظرف  تشکیل  در  قانون  این  تاریخ تصویب  از  های قضایی  سال 
هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده به تشکیل آن است. از زمان اجرای این قانون در حوزۀ قضائی شهرستان  موظفقوۀ قضائیه    ؛ وها الزامی استشهرستان

های بخش به تناسب امکانات و تشخیص  کند. در حوزهمستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می  حقوقِی   عمومِی   است؛ تا زمان تشکیل آن، دادگاهِ 
 بستگی دارد.   رئیس قوۀ قضائیه

های اخالقی و اجتماعی در  گیِر دادرسی و رعایِت جنبهوپا دستبا توّجه به اهمّیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرورت تخّصص و تجربه و حذف تشریفاِت  
در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب    رسیدگی به اینگونه دعاوی در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تأسیس شده است.

 مادۀ فصل اول به دادگاه خانواده و قواعِد آن اختصاص یافته است.  15، 1391
را در دادگاه خانواده الزامی دانسته است. در مادۀ جدید برای حفظ و حمایت    قاضِی مشاور زنحضور  2در مادۀ    1391نکته: قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 

 وق زنان، حضور مشاوِر قاضِی زن را الزامی دانسته و برای زنان نقش ُپررنگتری قائل شده است. از حق
. نامزدی و خسارات ناشی  1قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:    4به موجب مادۀ    صالحیت دادگاه خانواده:

. طالق،  9. تمکین و نشوز؛ 8. نفقه؛ 7هریه؛ . مَ 6؛ جهیزیه. 5. ازدواج مجدد؛  4. شروط ضمن عقد نکاح؛ 3موقت و اذن در نکاح؛ . نکاح دائم،  2از برهم زدن آن؛ 
مربوط  . والیت قهری، قیمومت، امور 13. رشد، حجر و رفع آن؛  12. َنَسب؛  11. حضانت و مالقات طفل؛  10ت و انقضای آن؛  رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مّد 

آنان؛   ِوصایت در امور مربوط به  به غایب مفقوداالثر )موت فرضی(؛  15نفقۀ اقارب؛    14به ناظر و امین اموال محجوران و  . سرپرستی کودکان  16. امور راجع 
 . تغییر جنسیت. 18. اهدای جنین؛ 17سرپرست؛ بی

 
 : (ازدواج)نکاح 

ای تشکیل  و خانوادهاردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده  قر برای نکاح تعاریف متعددی ارائه شده است. از جمله:  
ای است بین زن و شوهر  اینکه نکاح رابطهگیرد.  مابین آنها و بستگان و فرزندان حاصل از آنها شکل میآن حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی فی  ِع بَ دهند که به تَ می

ت. تعریف دیگری  را شامل اس  نکاح دائمنیست و فقط    موقتنکاح  برای تشکیل خانواده. برخی این تعریف را ناقص دانسته چراکه عقیده دارند تعریف مذکور شامل  
 باشد عبارت است از اینکه:   موقتکه از طرف برخی حقوقدانان ارائه شده است که هم شامل نکاح دائم و 

مند(  دهد که با یکدیگر زندگی کنند و از همدیگر متمتع )بهرهشود و به آنها حق میعقد بین زن و مرد حاصل می  ۀای است حقوقی، عاطفی که به وسیلنکاح رابطه
 . شوند

 
 ـ متعه( موقت. موقت ) 2. دائم 1نکاح بر دو قسم است: اقسام ازدواج: 

نکاحی است که    ،توان گفت: نکاح موقتقانون مدنی می  1075تعریف خاصی از نکاح موقت در قانون مدنی ذکر نشده است ولی با لحاظ مادۀ  نکاح موقت:  
 . برای مّدِت معّینی واقع شده باشد 

 احکام خاص نکاح موقت: 
شود. اهل  ُمتعه گفته مید به زمان، به رسمیت شناخته شده است که به آن نکاح موقت، نکاح منقطع یا  مقیّ  در قوانین ایران به تبعیت از فقهای امامیه، نکاِح  .1

 دانند. دی آن را نامشروع و نوعی زنا میچنین برخی از شیعیان، مانند شیعیان زیسنت و هم
 ت درج نشود یا مجهول باشد، نکاح باطل است. اگر قصد طرفین، نکاح موقت باشد؛ اما در آن، مدّ  .2
 نکاح:  ِت مّد   ذکرِ  عدِم  در صورِت  ق.م(  1076ت از شرایط صحت نکاح موقت است. )مادۀ  بنابراین، تعیین مّد  .1

 موقت است، نکاح باطل است.  نکاِح  ، طرفین اگر معلوم باشد مقصودِ ـ 
 . دائم یا موقت است، ظاهر این است که نکاح دائم و صحیح است ،نکاح  اگر معلوم نشود مقصودِ ـ 
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 فرض ذیل قابل تصور است:  3در صورت اختالف زوجین در دائم و موقت بودن نکاح:  ـ 
 الف ـ هریک بتواند ادعای خود را ثابت کند، قول او صحیح است. 

 . ای نداشتند هرکدام سوگند خوردند قول او صحیح استر ادلهب ـ اگ 
 اگر هر دو سوگند خوردند نکاح منتفی است.  ج ـ

 هریه باطل باشد، نکاح باطل است. یا مَ  ،هریه مجهول یا مَ  ،هریه درج نشوداگر در نکاح موقت، مَ  .3
 ق.م(  1095هریه از شرایط صحت نکاح موقت است. )مادۀ بنابراین، مَ 

 عقل، بلوغ و رشد الزم است.  ،هریه در نکاح موقت، شرط صحت است، برای انعقاد نکاحبه آنکه مَ  هبا توّج  .4
 ق.م( 1139)م   نظر کند.رفت َص ت کند؛ یعنی از بقیۀ مّد ت، َبذل مدّ مّد   ۀتواند در میاندر نکاح موقت، طالق راه ندارد و مرد می .5
ه به اینکه طبق قوانین، این نکاح، مجاز شمرده شده و شرط خالف آن نیز ممکن نیست، اما با توّج  شود در نکاح موقت رابطۀ توارث بین زن و مرد ایجاد نمی .6

 ق.م(  940آید. )مفهوم مادۀ  موقت و والدین و اقربای ایشان به وجود می بین فرزندان ناشی از نکاِح  ،است رابطۀ توارث 
 روز است.  45ُطهر یا   2ِعّدۀ زن در نکاح موقت، حسب مورد،  .7
 ق.م(  1113شود، مگر خالف آن شرط شده باشد. )مادۀ دریافت نفقه نمی زن مستحّق  ،نکاح موقت  در .8
 استثنائات آن بعدًا ذکر خواهد شد.  االصول الزامی نیست.ثبت نکاح علی ،در نکاح موقت  .9

 َمهریه نکاح موقت: 
است.    بعد از وقوع نزدیکیشود. البته استقرار مالکیت نسبت به تمامی مهر،  هر میمَ   تماِم  به محض انعقاد عقد، زن، مالِک   مانند نکاح دائمدر نکاح موقت نیز  -1

مّدت نکاح از طرف زوج به زوجه بذل یا بخشیده    ،قبل از نزدیکیتمامی مهریه را مطالبه کند زوج باید آن را بپردازد و اگر    ،پس، اگر در نکاِح موقت، زنی پس از عقد
 شود نیمی از مهریه دریافتی توسط زوجه باید به زوج مسترد شود. 

شده برای نکاح موقت منقضی شود و زوجه نیز عملی داّل بر عدم تمکین نداشته باشد، پرداخت تمامی مهریه بر عهدۀ زوج  اگر بدون نزدیکی، مّدِت تعیین  - 2
 است. 

 
 که برخی از آنها عبارتند از:  در این دو نوع نکاح آثار نکاح همانند هم است جز در معدود مواردی که وجه افتراق با هم دارندهای نکاح دائم و موقت: تفاوت

برند. این قاعده آمره بوده و شرط خالف آن  از یکدیگر ارث می  باشدق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی    940مطابق مادۀ  ن در عقد موقت ارث ندارد:  ز .1
 برند. ولی در نکاح دائم زوجین از یکدیگر ارث می باطل است.  موقتباطل است؛ پس شرط توارث در نکاح 

ق.م( از   1113ده باشد. )مادۀ  نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری ش  در عقد موقت، زن حّق  زن در نکاح موقت نفقه ندارد:  .2
 ساله است.  99های موقت مثل صیغه  ازدواِج  ِت مّد  بودِن طوالنی ،نفقه بنایِی  جمله شروِط 

ت  ولی نکاح دائم دارای مّد ق.م(    1075)مادۀ  نی واقع شده باشد.  معیّ   ِت ه برای مّد است ک موقت    نکاح وقتی   ت در نکاح موقت الزم است: تعیین مّد  .3
 نیست. 

ولی در نکاح    ق.م(  1095عدم مهر در عقد موجب بطالن نکاح است. )مادۀ    موقت   نکاحدر  تعیین مهر در نکاح موقت شرط صحت نکاح است:    .4
 دائم عدم تعیین مهر موجب بطالن نکاح نیست. 

  فسخ نکاحیا   تانقضاء مدّ یا  ت از سوی مردبذل مدّ مختص نکاح دائم است و نکاح موقت با  ،طالقشود: موقت مقررات طالق اجراء نمیدر نکاح  .5
 یابد. پایان می

فسخ نکاح یا بذل    به علتزن غیر آبستن در نکاح موقت در جدایی از شوهر    ۀعد  زن در نکاح موقت با نکاح دائم در مواردی متفاوت است:  عدۀ .6
روز و در    45بیند در نکاح موقت  نیز عدۀ زنی که عادت نمی  ؛ واست  طهر  3  ،ا در ازدواج دائم در صورت فسخ نکاحاست ام  ُطهر  2  ، تت یا انقضاء مّد مّد 

 هر دو نکاح برابر است.  وفات ماه است. عدۀ   3نکاح دائم 
 ازدواج موقت در برخی موارد دیگر نیز با نکاح دائم متفاوت است:  فوق،از وجوه افتراق  رغی 

 زن شرط نیست، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز است.  اشتغالدر عقد موقت اجازۀ همسر برای  .1
حاصل از نکاح موقت فرقی با فرزندان  دارشدن جلوگیری کند. البته فرزندان  تواند از بچهدر ازدواج موقت هرکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری می .2

 حاصل از نکاح دائم ندارند. 
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اما در  ؛  تعیین محل مسکن در ازدواج موقت تابع تراضی زوجین است و زن اجباری برای سکونت در مسکن شوهر ندارد، مگر شرط خالف شده باشد .3
 مسکن با شوهر است.   ازدواج دائم تعیین محِلّ 

 زن دائمی داشته باشد، اما در ازدواج موقت محدودیتی در تعداد زوجات نیست. 4از   زمان بیشمرد حق ندارد هم .4
نیاز به محلل است اما در ازدواج موقت دفعات بذل یا فسخ یا انقضاء شوند و برای ازدواج مجدد  بار طالق زوجین از ازدواج ممنوع می  3در ازدواج دائم با   .5

 ت مانع از ازدواج مجدد زوجین نیست.مّد 
 کتابی مثل مسیحی و یهودی مانعی ندارد، اما در ازدواج دائم زوجین باید مسلمان باشند.  غیرمسلمانازدواج موقت مرد مسلمان با زن  .6
 

 توان خواستگاری نمود.« ق.مدنی: »هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می 1034ماده : خواستگاری
 قاضای ازدواج کند. عبارت است از اینکه مردی از زنی تخواستگاری: 

می صورت  مذکر  جنس  ناحیه  از  انسانی  طبیعت  و  فطرت  اساس  بر  معمواًل  میخواستگاری  جاری  نیز  حیوانات  مورد  در  معمواًل  حتی  قاعده  این  باشد.  گیرد. 
 ه داشت که: در خصوص، خواستگاری باید توّج  ای است برای وقوع عقد.خواستگاری، وقوع عقد نکاح نیست بلکه مقدمه

 هایی برای خواستگاری ذکر شده است. توان خواستگاری کرد. بلکه ممنوعیتاز هرکسی نمی .1
 ست و حرمت دارد. ا ممنوع  رجعی است به صورت صریح یا ضمنی خواستگاری طالِق  ۀزنی که در عدّ  شوهردار و زِن  از .2
 به صورت صریح نیز ممنوع بوده لیکن به صورت ضمنی جایز است.  وفات هست ۀخواستگاری از زنی که در عدّ  .3
بائن است و یا زنی که نکاح او فسخ شده است توسط شوهر او به صورت صریح و ضمنی جایز بوده اما انجام این عمل    طالِق   ۀخواستگاری از زنی که در عدّ  .4

 توسط دیگران فقط به صورت ضمنی جایز است. 
 سه طالقه است فقط از سوی زوج، آن هم به صورت ضمنی )کنایه( جایز است.  ۀدّ خواستگاری از زنی که در ع .5
ولیت مدنی از باب  ؤخواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح نباشد ضمانت اجرای حقوقی ندارد. مگر از مصادیق عنوان مجرمانۀ مزاحمت یا موجب مس .6

 خسارت معنوی باشد. 
ا خواستگاری ممنوع شرعی و قانونی باشد و توهین تلقی شود، مزاحم مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری خواهد  هرگاه خواستگار مزاحمتی ایجاد کند، ی .7

 ( 1375تعزیرات ق.م  619بود. )مستفاد از مادۀ 
کاح باطل نیست. برای  در مواردی که از شخصی که خواستگاری از او ممنوع است. خواستگاری شود و به واسطۀ این خواستگاری، نکاح صورت گیرد، عقد ن .8

ی کند و به واسطۀ این خواستگاری آن زن از شوهرش جدا شود و با مرد دوم ازدواج کند، این ازدواج دوم ر شوهرداری خواستگا  مثال، اگر شخصی از زِن 
 ناشی از اقدام مقصرانۀ خود را جبران کند.باطل نیست؛ اما مردی که اقدام به خواستگاری غیرمجاز از زن شوهردار کرده است، باید خسارات معنوی و مادی  

 
در خصوص نامزدی    ق.م(  1035هر تأدیه شده باشد. )مادۀ  مَ   آور نیست؛ حتی اگر تماِم تراضی مبنی بر نکاح است که برای طرفین الزامنامزدی )وعدۀ نکاح(:  

 ه داشته که: باید توّج 
 شود. نده بسته مینامزدی قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آی .1
  نامشروع  ،جنسی  مابین آنها نیست، روابط نزدیک آنان به ویژه روابِط ی تنظیم کنند، چون علقۀ زوجیت فیعهای شر نامزدها باید روابط خودشان را با محدودیت .2

 ثبت نمایند.و فرزند ناشی از آنان نیز نامشروع است؛ اگر چه در آینده ازدواج کنند و به طور رسمی نکاح خود را 
 

 
 : برهم زدن نامزدی 

وجه او را از هیچ تواند بهتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمییک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می  نامزدی عمل حقوقی جایز بوده، هر .1
امتناع    رِف ِص   گیری برای ازدواج در تعارض است و یا از جهِت مطریق قضایی مجبور به ازدواج کرده؛ زیرا این امر با اخالق حسنه و آزادی اشخاص در تصمی

 تواند مطالبۀ خسارت کند. از وصلت نمی
ق.م هر ترتیبی را که منجر به   1035نمود. مادۀ  فسخغیرقابلنامزدی را  ،الزم  عقدِ  ضمِن  ق.م یا شرِط  10توان به استناد مادۀ نمی ،جایز   عقودِ  سایرِ  برخالِف  .2

 شود. )نه تکمیلی( امری محسوب می ،عقد نکاح شود منع کرده است و مفاد این حکم یا قاعده بهالزام زن و مرد 
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مگر  خسارت دریافت کرد؛  نشده است که بتوان از او    تقصیریاگر شخصی پس از شناخت نسبت به طرف مقابل و خانوادۀ او، نامزدی را برهم بزند، مرتکب   .3
کاری و برای آزار و اضرار صورت گرفته باشد که در این صورت ملزم به جبران خسارت است،  دیگر یا فریب  طرِف   اقدامات شخص از ابتدا بر مبنای اکراهِ   آنکه

را به شخصی که از نامزدی رجوع کرده است،  دهد مگر اینکه بتوان تقصیر دیگری  رجوع از نامزدی مجوز دریافت خسارت را نمی  رِف ِص   ،دیگربه عبارت  
 ازدواج!  ۀضامن است نه عمل نکردن وعد  بر مبنای تسبیبمنتسب کرد. چنانچه مردی از راه نامزدی دختری را بفریبد 

 منافات دارد. توان برای وعدۀ نکاح وجه التزام تعیین کرد؛ زیرا چنین امری با اخالق حسنه مبنی بر لزوم آزادی در انتخاب همسر نمی .4
 

کند اگرچه تمام یا قسمتی از َمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛  ق.مدنی: »وعدۀ ازدواج ایجاد ُعلقه زوجیت نمی  1035ماده  
تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از  میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر ن بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می

 جهت ِصرِف امتناع از وصلت مطالبۀ خسارتی نماید.« 
 ...؟  توانند ضمن نکاح تعهدی را از یکدیگر بخواهند ق.مدنی طرفین می 10سؤال: آیا بر اساس ماده 

 پذیرش است یا خیر؟ ر صورت به هم زدن وعدۀ ازدواج و نامزدی قابلقانون مدنی تعهد به زناشویی و یا دادن خسارت د   10آیا بر اساس ماده 
آقای   از اساتید حقوق، چون  برخی  امامی پاسخ:  عقیدهسید حسن  این  بر  و  ،  نافذ است  ازدواج  از وعدۀ  برای تخلف  التزام  یا دادن وجه  ازدواج  به  تعهد  که  اند 

  10واج یا شرایط التزام برای دادن خسارت صحیح نیست؛ زیرا اگر شرایط و تعهد را بر مبنای ماده  تعهد به ازد،  باشد. لکن بر اساس نظر مخالفپذیرش میقابل
پذیرش است. لذا تعهد به ازدواج یا دادن وجه  قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون و شرع نباشد قابل آن مادهق.مدنی هم ارزیابی کنیم چون بر اساس 

 ق.مدنی است.  1035م زدن نامزدی مخالف با مادۀ  التزام یا خسارت از جهات به ه
 

 آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به هدایای طرفین: 
طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است  به  ی را که  ی منظور هدایا  وصلِت   خوردِن همتواند در صورت بهق.مدنی: »هریک از نامزدها می  1037ماده  

 مطالبه کند.« 
 بنابراین: ؛  خوردن قابل مطالبه استهماین ماده: اصل بر این است که هدایای دوران نامزدی در صورت بهبر اساس  

 
 نگه داشته نمی .1

ً
نیستند، مانند شیرینی و    استردادقابله باشد  ت موّج هم خوردن نامزدی با علّ اگر به  شدنی است:شود و مصرفهدایایی که عادتا

 ه از باب مسئولیت مدنی بهای این هدایا قابل استرداد است. ت موّج خوردن نامزدی بدون علّ همصورت بهعطر. مشهور اساتید معتقدند در  
 نگه داشته می .2

ً
 شدنی نیست: شود و مصرفهدایایی که عادتا

 است.  استردادقابلعین هدیه  باشد:موجود  هدیه  عین  موردی کهالف ـ 
 : باشدشده   تلف هدیهعین موردی که ب ـ 

 مطالبه است. قیمت یا مثل قابل ، در این صورت طرف تلف شده باشد: هدیه با تقصیر  ـ اگر 
 دهنده است. اثبات تقصیر بر عهدۀ هدیه ،استرداد نیست؛ در صورت ادعای تقصیر قابل ـ اگر هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد:

 خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد: همموردی که به .3
 رجوع دارند.  متوفی نیز حّق   نامزدِ  قابل استرداد است. وارثاِن الف ـ اگر عین هدیه باقی باشد: 

 رجوع ندارند.  ، هرچند تلف با تقصیر باشد؛ وارثان نامزد متوفی نیز حّق مطالبه نیستقیمت یا مثل هدیه قابلب ـ اگر عین تلف شده باشد: 
 مگر در مواردی که رجوع از هبه ممکن است.  ،قابل استرداد نیستد: موردی که هدیه از طرف نزدیکان داده شده باش .4
 قابل استرداد است.موردی که هدیه به نزدیکان داده شده باشد:   .5

 نشدنی، تفاوت قائل شد: شدنی و مصرفباید در پس گرفتِن هدایا، بین هدایای مصرف نکته:
 توان آنها را مطالبه کرد. شدنی باشد مانند عطر، میوه و شیرینی و ... که دیگر نمیاگر هدایا، مصرف •
 است.  استردادقابلِف آنها، خوِد هدایا گیری و در صورت عدِم تلشدن، قیمِت آنها قابِل پسنشدنی باشد در صورت تلفاگر هدایا، مصرف •

 سؤال: چرا هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارند؟ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


دکتر مالکریمی  5حقوق مدنی جزوه  کنید! ها ارسالرساناز طریق پیام تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت    

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

8 

شدنی است به طور قطع هبه  شود. لکن این هبه دارای یک شرط ضمنی است. هدایای که مصرفاز نظر حقوقی هدایا نامزدی در واقع نوعی »هبه« محسوب می
هبه، ازدواج است؛ یعنی در واقع به وجود آمدن اثر تملیک معّلق    قطعِی  تملیِک  باشد و شرِط د میشود به صورت مقیّ یشود لکن هدایایی که عادتًا نگه داشته م می

 شود. هبه نیز منحل می ِک به ازدواج طرفین است؛ و چنانچه ازدواج صورت نگیرد، تملّ 
 

 ده! االن هم کسی عکس و نامه میمگه   ُمال! آخه های طرفین:ها و نامهن نامزدی نسبت به عکس دخور آثار برهم
تلقی می .1 نامزدی برهم  شودعکس، نوعی هدیه  و  باشد  به طرف مقابل داده  اگر شخصی عکسی  بنابراین  بند فوق عمل و  ترتیب مقرر در  به  بخورد، 

 شود: می
ها نیست، مگر آنکه یکی دادن نامه، نیاز به بازپسانحالل نامزدیهایی به هم داده باشند، بعد از شود؛ بنابراین، اگر نامزدها، نامهنامه، هدیه تلقی نمی .2

ها بازگردانده بردن منشأ ضرر، نامهاستفاده کند که برای جلوگیری از سوءاستفادۀ او و بر مبنای قاعدۀ تسبیب و برای از بینها سوءاز طرفین از نامه
 شود. می

 
 :برای ازدواج اخذ گواهی سالمت 

تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریۀ مهم از قبیل  ق.مدنی: »هریک از طرفین می  1040ماده  
 سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.«

 دارد: ( در این خصوص مقرر می1391قانون حمایت خانواده )مصوب  23مادۀ 
ه آنها یش از ازدواج علین پید طرف یرا که با  ییهایمار ی ن قانون بیشدن ااالجراءخ الزمیك ماه از تار یمکلف است ظرف    ی»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  یگواه  نکاحش از ثبت  یپ د  یازدواج با   ین و اعالم کند. دفاتر رسمیاز ازدواج را مع  ین و فرزندان ناشی زوج  یردار و خطرناك برایواگ  یهایمار ی ز بینه شوند و ن یواکس
ن  ی موضوع ا یهایمار یاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به ب یدال بر عدم اعت  ی د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیی پزشکان و مراکز مورد تأ یصادرشده از سو 

 کنند.  ی گانیمذکور را از آنان مطالبه و با  یهایمار ی ن نسبت به بیشدن طرف نهی ا واکسیماده و 
و خطرناك   یُمسر  یهایمار ی بالمانع است. در مورد ب  نیدر صورت اطالع طرفداللت کند، ثبت نکاح    یمار یا بیاد و  یصادرشده بر وجود اعت  یه گواهتبصره ـ چنانچ

شوند. در  یم   یمعرفشده  نیی ن جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیشود، طرف ین و اعالم میی تع  یلۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکه نام آنها به وس 
د  ی د شامل منع تولین باشد، مراقبت و نظارت با یمنجر به خسارت به جن  یص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکین به تشخیخطرناِك زوج  یمار یکه ب  یموارد

 ز باشد.« ینسل ن
 ی است، اجباری تلقی شده است. باشد که اختیار قانون مدنی می 1040پس ارائه گواهی بر اساس قانون اخیرالذکر، بر خالف ماده 

ت از دادن  ینا با سوءین قانون را صادر  یا«  ۳۱و »«  ۲۳موضوِع مواّد »   یکه عامدًا بر خالف واقع گواه   ی(: هر پزشک1391قانون حمایت خانواده )مصوب    ۵۵ماده  
از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکثر مجازات مذکور    یت درجۀ شش موضوع قانون مجازات اسالم یل به محروم کند، بار اوّ   ی مذکور خوددار   یگواه 

 . شودمیمحکوم 
 سؤال: اگر ازدواجی بدون اخذ گواهی از طرف سردفتر ثبت شود آیا ثبت نکاح صحیح است یا خیر؟ 

جزء نظامات    1391شود ولی رعایِت قانوِن مصوِب  یِصرِف عدِم ارائۀ گواهی اثری در عقد ازدواج ندارد به عبارت دیگر نکاح صحیح است و موجب بطالن عقد نم
قانون حمایت خانواده )مصوب    56دولتی است و اگر سردفتِر ازدواج بدون اخذ گواهی، ازدواجی را ثبت کند موجب تخلف انتظامی برای وی است. چنانچه مادۀ  

 ( اشعار داشته: 1391
ا حکِم ی  یقانون مدن«  ۱۰۶۰نامۀ مذکور در مادۀ » ا بدون اخذ اجازهین قانون  یا«  ۳۱و »«  ۲۳»  موضوع مواد  یکه بدون اخذ گواه   یهر سردفتر رسم   -   ۵۶ماده  

ا  یعدم امکان سازش  یا گواه یا بدون حکم دادگاه یبه ثبت ازدواج اقدام کند  یقانون مدن « ۱۰۴۱ا برخالف مقررات مادۀ »یِز ازدواِج مجدد یصادرشده در مورِد تجو
ا طالق مبادرت کند، به  یا اعالم بطالن نکاح یك از موجبات انحالل نکاح یبه ثبت هر  یذ راجع به احکام خارج ی ا حکم تنفین قانون یا « ۴۰موضوع مادۀ »  یگواه 

 . شودمیمحکوم  یاز اشتغال به سردفتر  یت درجۀ چهار موضوع قانون مجازات اسالمی محروم
 ، مجازاِت کیفری تعیین کرده است. موقت در موارد خاص و  دائم ده، برای عدم ثبت ازدواِج قانون جدید حمایت از خانوا 49نکته: مادۀ 

 
 شرایط صحت عقد نکاح: 
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 مابین زن و مرد صحیح است. نکاح فقط فی نکاح بین دو همجنس باطل است.لزوم اختالف جنسیت در نکاح:  .1
 گیرد. دادگاه و ارجاع امر به نظر کارشناس )پزشک( صورت میهرگاه نکاح بین دو همجنس منعقد شده باشد، ابطال آن توسط  •
 باشد. نکاح توسط دادگاه و نظر کارشناس می ابطاِل  در صورتی که بعد از ازدواج تغییر جنسیت صورت گیرد و هر دو طرف همجنس شوند، نیز حکِم  •

 تحقق نکاح کافی نیست و باید به طریق معتبر در قانون ابراز شود. اراده از ارکان عقد نکاح است و ارادۀ باطنی برای اراده )قصد و رضا(:  .2
  بنابراین نکاح  ؛  ارادۀ باطنی برای انعقاد آن کافی نیست و باید ارادۀ با الفاظ اعالم گردد  رِف ، الزم، رضایی که ِص با آثار مالی  نکاح عقدی است؛ غیرمالی

طات  شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواج نماید. نکاح با کتابت و اشاره جز در مورد شخص الل و بطور ضمنی و معاواقع می
 ق.م(  1062شود. )مادۀ واقع نمی

 باشد. یکی دیگر از شرایط الزم برای صحت عقد نکاح، معّین بودن زوجین میّین بودن زوجین:  مع  .3
 بهه نباشد شرط صحت نکاح است.« که برای هیچ یک از طرفین در شخِص طرِف دیگر ُش نحویق.مدنی: »تعیین زن و شوهر به 1067ماده 

ی که موجب تمیز آنها از اشخاص دیگر شود برای طرفین معّین باشد. تعیین شخص با ذکر نام  ّّ منظور از معّین بودن این است که هویت هر یک از زوجین تا حد
اشاره به فرد نیز به    خاِص   گیرد. اگر چنانچه مرد در مجلس انعقاد عقد حاضر باشد با اشاره ممکن است صورت بگیرد و البته ضمن اشاره باشد ضمیرِ صورت می

 کار برده شود. 
 گردد. که از حالت تردید خارج شود هویت فرد معّین مینحویبا ذکر توصیفات شخص غائب بهاگر شخص غائب باشد  

الزم نیست ذکر شود و اگر ذکر شده باشد و   ،معّین  شغِل  مثِل   ،عینی ذکر صفات عینی و ظاهری شخص است. صفات خارج از شخصیِت  ،منظور از تعیین هویت 
 خاص نیست موجب بطالن عقد نخواهد شد.  معلوم شود که فرد دارای آن شغِل 

 است یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند.  «اهلیت»یکی از شرایط نکاح اهلیت:  .4
 اهلیت الزم برای نکاح: 

 است، عقل و بلوغ الزم است.  «عقد غیرمالی»یک از آنجا که الف ـ برای نکاح دائم: 
 از آنجا که جنبۀ مالی دارد و مهریه رکن صحت نکاح موقت است، عقل و بلوغ و رشد الزم است. ب ـ برای نکاح موقت: 

  
 شود: قع میا یه به نحو ذیل و فانشای نکاح برای شخص مجنون، صغیر و سنکاح محجورین: 

 ی قائل به تفکیک شویم: ر در این خصوص باید مجنون دائمی و مجنون ادواالف ـ نکاح مجنون: 
تواند برای او انشای نکاح کند  دائمی در صورتی می مجنوِن   اما قّیِم ؛ کند نکاحتواند مطلقًا برای مجنون انشای صیغۀ می   اودائمی و وصِیّ  ولِیّ مجنوِن  •

 ق.ا.ح(  88که پزشک، ازدواِج او را الزم بداند و دادستان نیز نسبت به این امر اجازه دهد. )مادۀ 
 به ازدواج کند. تواند در دورۀ افاقه در صورت تمایل اقدام او می ادواری را ندارند؛ زیرا خودِ  مجنوِن  مداخله در ازدواِج  حِقّ   ،ولی یا قّیم •

ی را ندارند. در این خصوص، تفاوتی  او چنین حقّ   ِم تواند برای او انشای ازدواج کند، البته با اجازۀ دادگاه؛ اما وصی یا قیّ ولِیّ او میب ـ نکاح شخص صغیر:  
 ق.م(  1041ز رسیدن به بلوغ، نکاح را رد کند. )مادۀ تواند بعد ا بین صغیر ممّیز و غیرممّیز وجود ندارد. اگر این ازدواج به مصلحت طفل نبوده باشد او می

اند  ولی برای دختر، اکثریت قریب به اتفاق فقها بر این عقیده  نکاح برای دختر و نکاح برای پسر متفاوت است. با این توضیح که در مورد نکاِح   ،در این خصوص 
تواند نکاحی  تواند نکاح را برهم زند. مبنای این امر این است که در این حالت ضرری برای دختر متصور نیست ولی پسر میکه دختر پس از رسیدن به سن بلوغ نمی

ولیت ناشی از پرداخت  ؤپسر تصور ورود ضرر وجود دارد؛ زیرا مس ت این امر این است که برای نکاِح هم زند. علّ او انجام داده را بعد از رسیدن به سن بلوغ بر  که ولِیّ 
ولی،    تواند برای جلوگیری از آن ضرر نکاح را برهم زند؛ یعنی حّق خیار در مورد نکاِح آید برای زوج بوجود آمده و لذا وی مینفقه و مهریه که در اثر نکاح بوجود می

گذشته از مهریه   چراکه نظر مخالف نیز توسط فقها بیان شده است.    ،حّق خیار برای دختر  نبودِ  ی پسر وجود دارد ولی برای دختر وجود ندارد. البته در خصوِص برا
ی نیست بلکه روانی  صورت مادّ   شود هرچند که این ضرر بهزندگی با فردی که از طرف دختر هیچ میل و رغبتی وجود ندارد در واقع ضرر محسوب می  ۀو نفقه، ادام

 باشد. و معنوی می
 باید بین نکاح دائم و نکاح موقت قائل به تفکیک شویم: ج ـ نکاح شخص سفیه:  

یاز  اما قرارداد مهریه از آن رو که مالی است، ن؛ توان ازدواج کند. نکاح او نیاز به اذن ولی یا قّیم ندارد؛ زیرا امری غیرمالی استاو خود مینکاح دائم:  •
 ق.م و مفهوم آن(  1214م دارد. )مادۀ ولی یا قیّ  به اذِن 

 نظر مشهور، نکاح سفیه به دلیل پیوند نکاح با مهریه امری مالی است و نیاز به اذن ولی یا قیم دارد.(  بنا بر)نظر مشهور در فقه خالف این است. 
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تواند خود شخصًا نکاح موقت منعقد کند و نکاح موقتی  است، بنابراین شخص سفیه نمی  موقتبه دلیل آنکه مهریه رکن صحت در نکاح    نکاح موقت: •
 کند غیرنافذ است. که او انشا می

 
 

 عیوب اراده در عقد نکاح: 
 موجب بطالن نکاح است:   ،مورد  3اشتباه در  اشتباه: 

نظر داشته باشند. در این حالت، در معنای دقیق کلمه اشتباه  نکاح دائم و دیگری نکاح موقت را مدّ   ،به این نحو که یکی از طرفین اشتباه در نوع عقد:   .1
 نیست. رخ نداده است، بلکه ارادۀ طرفین بر هم منطبق 

مانند  ؛  شخص است نه اشتباه در اوصاف او  منظور، اشتباه در خودِ عقد )اشتباه در هویت جسمی و مادی طرف مقابل(:   طرف   اشتباه در شخص   .2
نکه  آ  آنکه، شخصی قصد ازدواج با دختری را داشته است اما خواهر دوقلوی آن دختر در عقد حاضر شود یا آنکه شخصی به واسطۀ تشابه اسمی به خیال

 علوم شود که فقط یک تشابه اسمی بوده است. مپسری که به خواستگاری او آمده است فالن شخص است با او ازدواج کند و بعد 
3.  

ّ
اشتباه در اوصاف، موجب بطالن نکاح نیست مگر آنکه آن اوصاف  ت عمدۀ عقد است:  اشتباه در اوصاف طرف مقابل، وقتی که این اوصاف عل

پندارد آن پسر تابعیت فالن کشور را دارد. دختر که کسب تابعیت  کند که میباشد. برای مثال، دختری با پسری فقط به این دلیل ازدواج میت عمدۀ عقد  علّ 
ت تابعیت فالن  کند. در این حالرا همیشه در سر داشته است، برای اینکه به این آرزوی خود برسد با پسر ازدواج می  موردنظر  در آن کشور و زندگی در آن کشورِ 

 ه داشت که: ت عمدۀ عقد است و اشتباه در آن موجب بطالن نکاح است. باید توّج کشور، وصفی است که برای دختر علّ 
 ت عمدۀ عقد بوده است، موجب بطالن نکاح است. اشتباه در اوصاف، حتی اوصاف مهم، موجب بطالن نکاح نیست. فقط اشتباه در وصفی که علّ  •
 است.  فسخ قابلت عمدۀ عقد نبوده است، موجب بطالن نکاح نیست؛ فقط در صورتی که آن وصف شرط شده باشد، نکاح لّ اشتباه در وصفی که ع •
شود. مثاًل در ازدواج با یک دختر، حتی  فسخ ایجاد می  حِقّ   ،هلَ اگر اوصاف به صورت صریح یا ضمنی یا بنایی در عقد نکاح شرط شده باشد برای مشروط   •

فسخ نکاح را دارد. )مادۀ    ه )مرد( حِقّ لَ آن، مشروط    خالِف   بودن دختر است که در صورت اثباِت شود، شرط بنایی اشخاص بر باکرهاگر صراحتًا شرط ن
 ق.م(  1128

 
گرفتن و استقالل  تصمیمو آزادی    شوداکراه عبارت است فشار غیرعادی و نامشروعی که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی وارد میاکراه:  

مطابق بر طبق ارادۀ آزادانه تحقق نیافته است و    ،داد. اکراه، یعنی عمل حقوقی ای که شخص در حالت عادی چنین عملی انجام نمیگونهگیرد، بهاراده را از او می
ندادن عمل  بار( یا سلبی )مثل تهدید پزشک مبنی بر انجاماندادن فعل زیشود که ممکن است ایجابی )مانند تهدید به انجامعمالی اطالق میأبه    ضابطۀ نوعی

  کهنحویبهآبروی خود تهدید کند  ه و او را نسبت به جان یا مال یاجراحی پدر دختری در صورت عدم ازدواج آن دختر با پزشک( که مؤثر در شخص با شعوری بود
 ضابطهو این    سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود  ،آمیزاکراه  عماِل أدر مورد    مطابق ضابطۀ شخصینباشد،    لتحّم قابلعادتًا  

 بر ضابطۀ نوعی ترجیح دارد. 
 بندی اکراه: تقسیم

 شدن رضاست. موجب غیرنافذ شدن عقد است. اکراهی که فقط موجب سلب اکراه معنوی: .1
االراده  گویند مسلوباست که شخص به دلیل اکراه شدید فاقد اراده است که اصطالحًا می  ییجادر چنین مواردی اکراه شدید است و مقصود    اکراه مادی:  .2

 به عبارت دیگر موجب سلب قصد است. در این نوع اکراه، عقد باطل است. ؛ شده است
  ، ای بوده که عاقد ذ است مگر اینکه اکراه به درجهعقد را اجازه کند ناف  ،ه بعد از زواِل ُکرهق.مدنی: »رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکرَ   1070ماده  

 حالت اکراه: ُکره( ؛شونده: ُمکَرهاکراه ؛ کننده: ُمکِرهفاقد قصد باشد.« )اکراه
 در عقد نکاح اگر اکراه معنوی باشد عقد غیرنافذ و اگر اکراه مادی باشد، عقد باطل است. ،بر اساس این ماده

 
تعلیق  شود.  است که تأثیر آن موقوف به امر خارجی و احتمالی در آینده است و تا آن امر محقق نشود، اثر کامل عقد محقق نمی  یعقد نکاحتعلیق در نکاح:  

 ثاًل اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه در آزمون کانون قبول شود این نکاح باطل است. م در عقد نکاح موجب بطالن عقد است، 
 تعلیق نکاح به شرایط صحت آن صحیح است.  •
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 شرط صحت آن است؛ موجب بطالن نکاح موقت است.  ،هرهر در ازدواج موقت، چون مَ تعلیق در مَ  •
 

 . خیارت قانونی خاص عقد نکاحو   خیار تخلف از شرط صفت، خیار تدلیسدر عقد نکاح خیارات محدود است به   خیارات در عقد نکاح:
داق(:   شرط خیار فسخ نسبت به نکاح و َمهریه )ص 

 هریه برهم زند و فسخ نماید. زوجین یا یکی از آنها یا شخص ثالث بتواند توافق طرفین را در مورد عقد نکاح یا مَ  خیار فسخ:
 اول: شرط خیار فسخ در عقد نکاح: قسم 

 قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح اعم از دائم و موقت باطل است.  1095و   1069بر اساس مواد  
 چرا شرط فسخ نسبت به عقد نکاح جایز نیست؟ دالیل مختلفی دارد: 

 دارد.  رفًا یک معاوضه نیست بلکه ُبعد روحانی و معنوِی آن غلبهاواًل( عقد نکاح ِص 
 باشد؛ اعم از ضرر مادی یا معنوی.دومًا( فسخ نکاح موجب ضرر زوجه می

 به خاطر جبران همین ضرر است که اگر عقد نکاحی حتی قبل از نزدیکی بهم بخورد زن، مستحّق دریافت نصف مهریه است. 
 توانند خالف مقتضای ذات عقد عمل کنند. امر قانونگذار و جزو مقتضای ذات عقد نکاح است؛ و طرفین نمی ،سومًا( لزوم عقد نکاح

 مقتضای ذات عقد: هدف اصلی و اساسی پیدایش یک عقد است. 
 ، ساری و جاری نیست.اقالهو  شرط فاسخ،  شرط خیار فسخه داشت عقد نکاح از عقود الزم است و در آن باید توّج 

 داق(: هریه )ص  قسم دوم: شرط خیار فسخ در مورد َم 
 هریه جایز است یا خیر؟ به مَ آیا خیار فسخ نسبت 

 قانون مدنی در مورد عقِد نکاِح دائم ذکر شده »جایز است مشروط بر اینکه مّدت آن معّین باشد«.  1069در ماده 
 هری ذکر نشده بوده است. با این حال اگر در مّدِت معّین فسخ بکنند باید یک َمهِر جدید تعیین کنند یا اینکه اصاًل مَ 

 ر فسخ در مورد َمهریۀ عقد موقت، جایز است یا خیر؟ سؤال: آیا شرط خیا
 ق.مدنی: »در نکاِح موقت عدم ذکر َمهر در عقد موجب بطالن است.«  1095ماده 

ُمبطِل عقد نیز  هریه در عقد موقت باطل است و  خیار نسبت به مَ   ه به اینکه در عقد موقت، ذکِر َمهریه از جمله شرایط صحت نکاح موقت است لذا شرِط با توّج 
 باشد. می

 شروط ضمن عقد نکاح: 
 اند، ولی مبطل عقد نیستند: برخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل .1

 شرط خیار  •
 شرط فاسخ  •
 نظر دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی باطل است.   بنا برشرط عدم پرداخت نفقه  •
 هریه در نکاح دائمشرط عدم پرداخت مَ  •
 شرط عدم ریاست مرد بر خانواده  •
 معافیت مرد از تأمین مسکن شرط  •
 شرط عدم ازدواج مجدد  •
 شرط اسقاط والیت قهری پدر بر فرزندان •
 شرط عدم حضانت پدر یا مادر بر اطفال آینده •
 شرط توارث در نکاح موقت  •

 اند: نکاح اند و مبطل عقدبرخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل .2
 شرط عدم محرمیت بین طرفین  •
 نکاح موقت هریه در شرط عدم پرداخت مَ  •
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 اند: برخی از شروط ضمن عقد نکاح صحیح .3
 شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت  •
 شرط وکالت به زوجه برای طالق  •
 کردِن زن و مرد( کردن؛ نزدیکی)ُمباشرت یعنی ِجماع  شرط عدم مباشرت بین زوجین •
 باشد.  فسخقابلشود که نکاح شرط صفت: ممکن است در عقد نکاح، شرط صفت درج شده باشد. تخلف از شرط صفت، موجب می •
بطالن شروط یا    تخلف از شروط فعل مندرج در نکاحفعل و شرط نتیجه، درج شده باشد.    شرط فعل و شرط نتیجه: ممکن است در عقد نکاح، شرط •

مقابل را به انجام شرط فعل الزام کرد یا آنکه از او خسارت دریافت   فتوان طر شود و فقط می فسخقابلشود که نکاح موجب نمی نتیجه مندرج در نکاح
 کرد. 

 
توان شرط کرد که طرفین با هم َمحَرم نشوند؛ اما ممکن است  توان شرط عدم َمحَرمیت درج کرد، یعنی نمیدر نکاح نمی نکاح با شرط عدم مباشرت:

نکات ذیل  ،  باشرت برقرار نکنند. در این خصوص ین معنی که طرفین ملزم شوند که با هم رابطۀ مدیا موقت، شرط عدم مباشرت درج کرد؛ ب  در نکاح دائم
 حائز اهمیت است: 

صحیح و مشروع  رغم این شرط، طرفین با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند، این رابطۀ مباشرت  اگر در نکاح شرط عدم مباشرت درج شده باشد و علی .1
 شود. است و زنا تلقی نمی

رغم این شرط، رابطۀ مباشرت برقرار کرده، به دلیل  ان از طرفی که علیو تشود؛ اما میرابطۀ مباشرت با اکراه و اجبار باشد، زنا تلقی نمی  آنحتی اگر   .2
 نقض شرط مندرج در عقد، مطالبۀ خسارت کرد. 

 
 رضایی یا تشریفاتی بودن عقد نکاح:

 یک عقد رضایی است. نکاح،  .1
که    مردیرغم آنکه نکاح دائم باید ثبت شد ولی ثبت از ارکان صحت آن نیست و عدم ثبت آن موجب بطالن نکاح نیست بلکه صرفًا مجازات دارد و  علی .2

 ق.ح.خ(  49شود. )مادۀ ازدواج دائم را ثبت نکرده است، مجازات می
ظ منعقد شود اما الفاظ خاصی در این خصوص در قانون شرط نشده است؛ بنابراین، نکاح تشریفات خاصی  گرچه نکاح معاطاتی باطل است و نکاح باید با الفا .3

 ندارد. 
گر  ق.ا برای انعقاد نکاح الزم دانست، اما آن الفاظ نیز صرفًا بیان  167ه به سکوت قانون و بر مبنای اصل  توان با توّج الفاظ فقهی مقرر برای نکاح را می .4

 شوند. است و تشریفات خاصی محسوب نمیایجاب و قبول 
کند. الفاظ در انعقاد عقد نکاح الزم است، مگر آنکه طرفین یا یکی از ایشان قادر  در نکاح اراده باید با الفاظ بیان شود و بیان اراده به وسیلۀ کتابت کفایت نمی .5

 م نباشند؛ که در این صورت، اشاره کافی است. به تکلّ 
 کند. م برای انعقاد نکاح، کافی است؛ در غیر این صورت کفایت نمیفقط در صورت عدم قدرت بر تکلّ بنابراین، اشاره 

 
 آیا برای صحت عقد نکاح وجود دو شاهد ضروری است؟ 

حت طالق )ثبوت  برای ص  چراکهاز منظر قانون و نیز از منظر فقه شیعه برای صحت عقد نکاح وجود شاهد ضروری نیست. البته این برخالف طالق است خیر. 
ر« نام داشته و  نکاح بدون حضور دو شاهد، »نکاح  ؛ طالق( وجود دو شاهد ضروری است. در فقه اهل سنت، برای صحت نکاح، وجود دو شاهد ضروری است الِسّ

 مشمول حکم زنا است. 
 

 ثبت نکاح:
 کاح شرط صحت آن نیست ولی ثبت نکاح دائم، الزامی است. انعقاد عقد نکاح منوط به ثبت آن نیست و بدون ثبت نیز، نکاح صحیح است. گرچه ثبت ن .1
 ( 1391ق.ح.خ مصوب  49مسئولیت کیفری است؛ ولی برای زن هیچ مسئولیتی در پی ندارد. )مادۀ  ی عدم ثبت نکاح دائم برای مرد دارا .2
 ( 1391ق.ح.خ مصوب   21شود: )مادۀ  مورد الزامی می  3اما در ؛ و اختیاری است ثبت نکاح موقت، الزامی نیست .3
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 باردار شدن زوجه •
 توافق طرفین  •
 شرط ضمن عقد  •

 
 والیت در نکاح: 

 اذِن   شرِط گفت که برای صحت نکاح قانونگذار شرایطی مقرر نموده است. از جمله شرط سنی برای نکاح،    توانمیقانون مدنی    1044الی    1041با لحاظ ماده  
 . شودمیو اجازه از دادستان که به ترتیب مواد مرتبط با آن بررسی  باکره دخترِ  ولی برای نکاِح 

سال تمام شمسی و پسر قبل از    13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  »مجمع تشخیص مصلحت نظام:    1/4/1381ق.مدنی مصوب مورخ    1041ماده  
 :بر اساس این ماده «تشخیص دادگاه صالح.  لحت باصسال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت م 15رسیدن به سن  

 منوط است به: سال شمسی  15کمتر از    پسر فرزند ازدواج .1
 . دادگاه حکمب ـ   ؛اذن ولی الف ـ 

 ازدواج فرزند دختر:  .2
 سال شمسی: نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد.  13کمتر از  •
 دارد و اگر باکره نباشد، نیاز به اذن کسی ندارد. سال شمسی: اگر باکره باشد، نیاز به اذن ولی  13بیشتر از  •

 احکام اذن ولی برای نکاح دختر باکره: 
 ق.م(  1181جد پدری است. )مادۀ   یاازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است. منظور از ولی، پدر  .1
 قهری، پیش از انعقاد نکاح، قابل رجوع است.  اذن ولِیّ  .2
ی را بدهد که با هر  اش این اذن کلّ تواند به دختر باکرهبه عبارت دیگر ولی نمی؛  ن باشد، نه به طور عامبه طور خاص و نسبت به شخص معیّ   بایداذن نکاح   .3

 شخصی که بخواهد ازدواج کند. 
این ازدواج را تنفیذ کند، ازدواج صحیح    یا جّد پدری   ربه ازدواج کند این ازدواج، غیرنافذ است. اگر بعدًا پد  ، اقدامیا جّد پدری  اگر دختر باکره بدون اذن پدر .4

 شود. ازدواج باطل می داگر رد کن   و شودمی
 ولی دارد.  اگر زوال بکارت به واسطۀ بیماری یا تصادف یا امثال آنها باشد، باز هم دختر باکره محسوب شده و برای ازدواج نیاز به اذن .5
شرط صحت عقد و یا شرط سقوط والیت پدر    ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور »مشروعیت دخول قبل از عقد  24/3/1363  ۀشمار   ۀ رأی وحدت روی  بنا بر .6

دختر به واسطۀ مباشرت نامشروع )زنا( باشد، لزوم اذن ولی    بکارِت   اگر زواِل   شود.« نیست و دخول مطلقًا مشروع باشد یا نامشروع سبب سقوط والیت پدر می
 شود. برای ازدواج دختر منتفی می

در صورت حجر آنها اجازه از شخص دیگری    ؛ ونیاز به اذن شخص یا مرجعی ندارد  برای ازدواج   دختر یک از پدر و جد پدری در قید حیات نباشند،  اگر هیچ .7
 . مانند قیم الزم نیست

گیرد. برای این منظور باید مردی را که قصد  ه از دادن اذن امتناع کند، دختر باکره برای ازدواج به جای اذن ولی از دادگاه اذن میت موّج اگر ولی بدون علّ  .8
 ق.م(  1043به دادگاه معرفی کند تا دادگاه در این خصوص به او اذن ازدواج دهد. )مادۀ  هریهقید میزان مَ  بادارد اج با او را ازدو 

شود. البته این امر که  نباشد و دسترسی به او نباشد به نحوی که استیذان )اذن گرفتن( از او عادتًا ممکن نباشد، اذن ولی ساقط می حاضراگر ولی در محل  .9
 ولی در دسترس نیست و استیذان از او ممکن نیست، باید در دادگاه اثبات شود. 

 بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی جدا شده باشد، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد. باکره یک  اگر دخترِ  .10
زودتر اقدام کرده باشند آن نکاح صحیح    در مورد نکاح صغیررض هم قرار دارند و لذا هر کدام از آنها که  نیست بلکه در عَ   در طول هماجازه پدر یا جّد پدری   .11

 ازدواج کند و این ازدواج صحیح خواهد بود.   تواندمی  اش پدرینیز، وی با اخذ اجازه هر یک از پدر یا جّد  باکره دخترِ  نکاِح در مورد است و 
پدر غیر  زمان اقدام به نکاح دختر کرده باشند اقدام جّد پدری مؤثر و اقدام  رض هم قرار دارد اگر آنها به صورت همبا توجه به اینکه اذن پدر و جّد پدری در عَ  .12

 تر باشد مؤثر است. مزمانی باشد، اقدام هرکدام که مقدّ   ۀمؤثر خواهد بود. الزم به ذکر است اگر با فاصل
 تواند راجع به طالق، فسِخ نکاح و ... تصمیم بگیرد و نیازی به اذن پدر یا جِدّ پدری ندارد. سال نرسیده می 18دختری که به سِنّ  .13
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 اذن شخص ثالث دارد: مواردی که ازدواج نیاز به 
قهری و رعایت مصلحت دارد. مرجِع تشخیِص مصلحت، دادگاه صالح است. )مادۀ    سال تمام: نیاز به اذن ولِیّ   13سال تمام و دختر زیر    15ازدواج پسر زیر   .1

 ق.م( در صورت فقدان هریک از این دو شرط، نکاح غیرنافذ است.  1041
 ق.م( در صورت فقدان این اذن، نکاح غیرنافذ است.  1043ری )اعم از پدر یا جد پدری( است. )مادۀ ازدواج دختر باکره: مشروط به اذن ولی قه .2
لش رابطۀ اوّ   ویژۀ حالتی است که بین مرد و همسرِ   ،آن مرد است. البته این حکم  خواهرزن، منوط به اذن همسرِ   برادرزن یا دخترِ   ازدواج مجدد مرد با دخترِ  .3

 ق.م( در صورت فقدان این اذن، نکاح غیرنافذ است. 1049زوجیت باقی باشد. )مادۀ 
، نکاح از  ق.م( در صورت فقدان این اذن، اگر شرایط صحت نکاح برقرار باشد 1060ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی منوط به اجازۀ دولت ایران است. )مادۀ  .4

ه داشت که: مواد  شود. در این خصوص باید توّج اح ایشان در ایران ثبت نمیشود؛ اما نکلحاظ شرعی صحیح است و رابطۀ طرفین، رابطۀ نامشروع تلقی نمی
 : 1345نامۀ زناشویی بانوان ایرانی مصوب آیین 4و 1
 این مجوز، پروانۀ زناشویی نام دارد.  •
فقت وزارت امور خارجه، به بعضی از  های کل و یا با مواها و فرمانداریتواند به استانداریمقام صالح برای صدور این پروانه، وزارت کشور است که می •

 و کنسولی ایران در خارج از کشور اجازه دهد که این پروانه را صادر کنند.  نمایندگان سیاسی
حت  قراری شرایط صازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه منوط به اذن دولت است. البته اگر کارمندی بدون اذن دولت ازدواج کند، در صورت بر  .5

شود؛ اما آن کارمند از ادامۀ کار در وزارت امور خارجه محروم نکاح، نکاح از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است و رابطۀ طرفین، رابطۀ نامشروع تلقی نمی
 شود. می

گیری  در این خصوص تصمیماز مشورت با ادارۀ بهزیستی،    پسازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با طفل تحت سرپرستی، نیاز به حکم دادگاه دارد. دادگاه   .6
 االتباع نیست. رفًا جنبۀ مشورتی دارد و الزمکند. البته نظر ادارۀ بهزیستی برای دادگاه ِص می

 
 وکالت در نکاح: 

هر    ق.م(   1071توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند. )مادۀ  و مرد میزن  در عقد نکاح ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت گیرد. هر یک از  
 وکیل انتخاب نمایند.  عنوانبهاح  وکیل انتخاب کنند و یا هر دو نفر یک شخصی را برای انعقاد عقد نک  عنوانبهتوانند برای خود، شخص ثالثی را  یک از زوجین می

 توانند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.« ق.مدنی: »هریک از مرد و زن می 1071ماده 
 باشد.  صریح یا  مطلقوکالت برای عقد نکاح ممکن است به صورِت 

مگر اینکه این اذن صریحًا به او داده    ،برای خود تزویج کندتواند موکل یا موکله را  در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شود، وکیل نمی  وکالت مطلق: .1
 شده باشد. 

نکاح را در مورد آنها اجرا کند مشخص شده    تواند وکالِت شخِص طرِف نکاح دقیقًا مشخص شده است یا اینکه اشخاصی که وکیل نمی  وکالت صریح: .2
 ت و افرادی با این مشخصات«. »مرا به نکاح دربیاور، جز خود :است. مثل اینکه زنی به دیگری بگوید

وکیل در وکالِت  نکته: هرچند ممکن است وکالت به طور مطلق داده شده باشد ولی وکیل در انجام مورد وکالت باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید. چنانچه  
 نکاح، غیرنافذ است.  ق.مدنی آن عقدِ  1074مطلق، مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد بر اساس ماده 

اب همسر برای موکلۀ  چنانچه زنی وکالت نکاح را به دیگری داده باشد، وکیل مکلف است مصلحِت موکله را در انجام وکالت رعایت کند؛ بعنوان مثال وکیل در انتخ
 برای موکِل خود در نظر بگیرد. را خود نباید افراد معتاد به مواد مخدر و یا افرادی که صالحیت اجتماعی ندارند

یگری انعقاد  یا شخصی که برای انعقاد عقد نکاح به دیگری وکالت داده است حتمًا باید خود در مجلس عقد حضور داشته باشد و یا عاقد که به وکالت از دسؤال: آ
 کند طوری صیغه را بخواند که موکِل او آن را بشنود یا موارد مذکور الزم نیست؟ عقد می

 آورد. قبول و مسموع بوده و ِاشکالی به وجود نمیورد وکالت را انجام داده است قوِل او قابلالزم نیست! چنانچه وکیل اعالم دارد که م
 : خروج وکیل از حدود وکالت

 های مختلف باشد: خروج وکیل از حدود وکالت ممکن است به حالت
 :اقدام فضولی وکیل در شخص  طرف  ازدواج  .1
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او را به ازدواِج فرِد معّینی دربیاورد و یا مردی به دیگری وکالت داده که زن معّینی را برای وی تزویج بکند. در  عنوان مثال: زنی به دیگری وکالت داده است که  ه  ب
 این حالت اگر وکیل خارج از مورد وکالت عقد نکاح را با فرد دیگری غیر از آن شخص که مّدنظر موکل بوده منعقد کند، نکاح فضولی است. 

 :شدهیات  تعییناقدام  فضولی  وکیل در خصوص  .2
ا زوجه به دیگری وکالت بدهد که فردی را با مشخصاِت مذهبِی خاص یا مادی خاص )مثل داشتن  ب مادی یا معنوی است. پس اگر زوج    این خصوصیات اعم از

 است. میزان درآمد و ...( به ازدواج او درآورد و وکیل این خصوصیات را رعایت نکند، عقد نکاح فضولی  -ماشین   -ثروت معّین 
 :اقدام فضولی بر اصل ازدواج .3

 این در حالی است که کسی بدون اینکه از طرف زن یا مرد وکالت به اذن داشته باشد نسبت به تزویج آن مرد یا زن اقدام کند. 
داق( .4  : خارج شدن وکیل از حدود خود یا اقدام فضولی وکیل در خصوص تعیین َمهریه )ص 

 شود. هریه، خارج از حدود وکالت اقدام نماید، اقدام او فضولی محسوب میمقدار مَ چنانچه وکیل از لحاظ جنس و 
تخته فرش دستباف« تعیین کند؛ اما وکیل برخالف این    100اش را »د و مهریهعنوان مثال: زنی به دیگری وکالت داده است که او را به ازدواج مردی دربیاورَ ه  ب

 ند. وکالت، َمهریه را »فرش ماشینی« تعیین ک
شده، َمهریه تعیین کرده باشد در این حالت نیز وکیل از حدود وکالت خود خارج  از لحاظ مقدار هم اگر میزاِن َمهریه تعیین شده باشد و وکیل خارج از میزاِن تعیین

 شده است. 
شده  آمده است و چنانچه رضایت ندهد عقد نکاح یا مهریۀ تعیینپس بنابراین اگر موکل به اقداِم فضولی رضایت دهد، نکاح صحیح و عقد از تاریخ انعقاد به وجود 

 باطل است. 
 به عبارت دیگر عقدی تشکیل نشده است. ؛ شودهریۀ مشخص باشد و مهریه رّد شود نکاح نیز به طبع باطل میچنانچه در وکالت، نکاح با مَ 

 نفیذ موکل )اصیل( است. ه داشت در مواردی که عقد فضولی است، نفوذ آن منوط به تباید توّج  نکته:
 مراعات مصلحت موکل معیار دقیق و مشخصی ندارد و دادرس باید برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.  نکته:

 شرایط وکیل: 
کند، اعم از اینکه برای خود باشد یا  باشد. مقصود از عاقد کسی است که صیغۀ عقد نکاح را جاری می قاصدو  بالغو  عاقلق.م عاقد باید  1064مطابق مادۀ  .1

بالغ باشد یعنی صغیر نباشد و قاصد باشد یعنی در حالت    ؛خواند باید عاقل باشد یعنی مجنون نباشدبر اساس این ماده کسی که صیغۀ نکاح را می  دیگری.
 اراده ندارد مثل مستی یا اعالم لفظی به مزاح یا شوخی و به صورت اجبار نباشد. اراده باشد و مواردی که شخص 

کند باید دارای شرایط مقرر در  آنها و یا وکیل از طرف یکی از آنها و حتی شخصی که به طور فضولی عقد نکاحی را منعقد می عاقد چه زوجین باشد و چه ولِیّ  .2
 کند. ق.م در این خصوص نسبت به آنها صدق نمی 1064ن نباشد، شرایط مادۀ  ق.م باشد. پس اگر عاقد خود زوجی 1064مادۀ 

اراده کافی    اعتبارِی   تعددِ   ،نکاح را جاری سازد، زیرا در عقد  ۀصیغ  وکالتًا از یک طرف و اصالتًا از جانب خودیا    به وکالت از زوجینتواند  در نکاح یک نفر می .3
 است. 

 
 :موانع نکاح

 به  توانمیکه از جمله آن موارد  باشدمیو وجود آنها مانع صحت ازدواج    که با وجود آنها نکاح بین زن و مرد امکان نداردموانع نکاح اموری است  
  ازدواج با دخترِ ، جمع بین دو خواهر،  (شود می  ایجاد  دو  آن  از   یک  هر   خویشان  و  زوجه  و  زوج   بین  ازدواجۀ  بواسط  که  ایرابطه)   رهصاِه ضاعی، بالُم بی، رِ َس نَ   قرابِت  

که ذیاًل به صورت    دار، نکاح در حال احرام، ِلعان، انجام عمل لواط، ُکفر و ... اشاره کرد، ازدواج با زنان عّدهشوهردار زن، ازدواج با زن    خواهرِ   زن یا دخترِ   برادرِ 
 . گیردمیجداگانه مورد بررسی قرار  

 نکاح در موارد ذیل باطل و ممنوع است:
 ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از ُشبهه یا زنا باشد:  بِی َس نَ  »نکاح با اقارِب ق.م  1045  َاقارب َنَسبی: مادهنکاح با  .1

 تر روند. فرزندان و نوادگان تا هرچه که پایین •
 که باال روند.  هرکجا پدر و مادر و اجداد و جّدات تا   •
 که پایین روند.  هرکجاخواهر و برادر و فرزندان ایشان تا  •
 خوال. عمام و اَ اَ  •
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 خوال. َاعمام و اَ  ی ازدواج با تمام َاَقربای َنَسبی که در طبقات ارث است، ممنوع است، جز فرزنداِن به طور کلّ 
فوق که به واسطۀ مباشرت به شبهه ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی به موجب مباشرت به شبهه صاحب دختری شود،    بِی َس نَ   نکاح با اقارِب  .2

 تواند با همان دختر ازدواج کند. نمی
تواند با همان دختر  دختری شود، نمیفوق که به واسطۀ زنا ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی به موجب، ارتکاب زنا صاحب    بِی َس نَ   نکاح با اقارِب  .3

 ازدواج کند. 
اند مانند پدر  مانند اقارب نسبی  ضاعی به شرط حصول شرایط رضاع که بیان خواهد شد، باطل است. اقارب رضاعی که نکاح با آنها باطل استرِ   نکاح با اقارِب  .4

 رضاعی.  مات و خاالِت خوال و عَ عمام و اَ و مادر رضاعی، اجداد و جدات رضاعی، برادر و خواهر رضاعی و اوالد آنها، اَ 
 ناشی از ازدواج مشروع، به شرح ذیل باطل است:  بِی بَ َس  نکاح با اقارِب  .5

 همسر تا هر کجا که باال رود.   پدر و مادر همسر و اجداد و جداِت  •
 همسران فرزندان و همسران نوادگان تا هر کجا که پایین روند.  •
 تواند با دختر یا نوۀ همسرش ازدواج کند که با آن زن رابطۀ مباشرت برقرار کرده باشد. البته مرد در صورتی نمیفرزند همسرش یا نوۀ همسرش.  •
 خواهرزن تا زمانی که مرد با همسر خویش در قید زوجیت باشد.  •

تواند با دختر  ند، نمیا زنی مباشرت به شبهه برقرار کفوق که به واسطۀ مباشرت به شبهه ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی ب  بِی بَ َس  نکاح با اقارِب  .6
یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن زن مباشرت به شبهه برقرار کند، این مباشرت به شبهه نکاح قبلی  مادر آن زن ازدواج کند. البته اگر قباًل با دختر  یا  

 زند. را برهم نمی
تواند با دختر و مادر آن زن ازدواج کند.  برای مثال، اگر مردی با زنی مرتکب زنا شود، نمیزنا ایجاد شده، باطل است.  فوق که به واسطۀ    بِی بَ َس   اقارِب نکاح با   .7

 زند. البته اگر قباًل با دختر یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن زن مرتکب زنا شود، این زنا، نکاح قبلی را برهم نمی
 شود: زنی که در عدۀ وفات یا عدۀ طالق است، ممنوع است و حتی در دو حالت حرمت ابدی ایجاد میازدواج با زن شوهردار یا  .8

 ق.م(  1050م به این حرمت باشد. )مادۀ  یکی از طرفین عالِ  •
 ق.م(  1051هر دو طرف به این حرمت جاهل باشند، اما بین طرفین رابطۀ مباشرت برقرار باشد. )مادۀ   •

زنی که در عدۀ طالق یا وفات است، باطل است ولی اگر با جهل به بطالن صورت گیرد و مباشرت نیز بین آنان صورت نگیرد، موجب  نکاح با زن شوهردار و   .9
 ق.م(   1051شود. )مادۀ حرمت ابدی نمی

ق.م( بنابراین: زنا با    1054ادۀ  شود. )ماگر شخصی با زنی شوهردار یا زنی که در عدۀ طالق ِرجعی است، مرتکب زنا شود، بین آنان حرمت ابدی ایجاد می .10
 زنی که در عدۀ وفات یا عدۀ طالق بائن است، موجب حرمت ابدی نیست. 

 ق.م(  1052شود. )مادۀ  خورد و حرمت ابدی بین آن دو ایجاد میدر صورت ِلعان بین زوج و زوجه ازدواج آنان برهم می .11
 آید به معنی ناسزا گفتن و طرد کردن. می شود؛ ِلعان از َلعنیکی دیگر از موانع نکاح محسوب می :ل عان

بار   4کند؛ ولی بر این ادعای خود دلیل نداشته باشد. برای لعان مرد باید  دنیا آورده را از خود نفی میدهد و یا فرزندی که به در جایی که شوهر به زن نسبِت زنا می
ر دروغ بودن ادعای همسرش شاهد گیرد. به موجب این لعان دوجانبه حکم زنا بر زن جاری  بار خداوند را ب  4خداوند را بر زنای همسر خود شاهد گیرد و زن نیز  

 . شودشود و حکم َقذف بر مرد جاری نمینمی
 شود و همچنان برقرار خواهد بود. اگر مرد از لعان رجوع کند، حرمت ابدی بین او و همسرش منتفی نمی .1
 لعان قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.  .2
 

 اسباب لعان: 
 نسبت زنا دادن به زِن ُمحصنه )شوهردار یا مدخول ِبها(  ـ

 ضربه شالق(.   80خورد. )قذف، یعنی نسبت زنا دادن به زن. اگر قذف به کسی عنوان شود باید ثابت شود و اال مرد حد می
 ا آن بچه را منکر شود.ی پدری خود بشود و رابطهای به او ملحق میانکار ِولد: یعنی مردی که طبق قانون بچه ـ
 آثار لعان  

 ـ سقوط حّد از مرد و زن
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 ـ انفساِخ عقِد نکاِح زن و مرد 
 ـ ایجاد حرمِت ابدی بین زن و مرد

 ای که او را نفی کرده است. ـ عدم ارث بردِن فرد از بچه
 ق.م(  1053ایم: )مادۀ نکاح در حالت احرام باطل است. در این خصوص با دو حالت مواجهاحرام:  .12

 اگر با علم یکی از طرفین به بطالن این عمل، ازدواج صورت گیرد موجب حرمت ابدی بین ایشان است.  •
 شود.اگر بدون علم باشد، صرفًا نکاح باطل است ولی حرمت ابدی ایجاد نمی •

 مرد یا پسری که با او رابطۀ شنیع )لواط( داشته است، باطل است.   ازدواج مرد با مادر، خواهر یا دخترِ  .13
 ق.م(  1056ه داشت که: )مادۀ  در این خصوص، باید توّج 

در، خواهر و  گرچه قانون، عمل شنیع با پسر را از موانع نکاح دانسته است اما عمل شنیع با یک مرد نیز از موانع نکاح است و موجب حرمت ازدواج با ما •
 است. شود. عبارت مذکور در قانون، از حیث موارد غالب بیان شده مفعول می  دخترِ 

 فخیذ. نه سایر روابط غیرمشروع، مانند ت منظور از عمل شنیع، صرفًا لواط است  •
  رضاعِی   شود و هم موجب حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دخترِ مفعول می  شخِص   بِی َس نَ   عمل شنیع، هم موجب حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دخترِ  •

 .او
چه طالق ِرجعی و چه طالق بائن( دهد یعنی هر بار پس از طالق دوباره از طالق رجوع کند یا بین زن و  بار طالق متوالی )   3اگر فردی همسر دائم خود را   .14

ل( درآید و پس از  مرد دوباره عقد نکاح دائم برقرار شود، پس از طالق سوم ازدواج آنها ممنوع و باطل است، مگر آنکه زن به زوجیت دائم مرد دیگری )ُمَح  ِلّ
 ق.م(  1057دواج به واسطۀ طالق یا فسخ نکاح یا فوت برهم خورد. )مادۀ  مباشرت با وی، این از 

شود. منظور از طالق ِعّدی، همان طالق  طالق آن ِعّدی باشد، بین آن زن و مرد حرمت ابدی ایجاد می  6بار طالق دهد که    9اگر فردی همسر خود را   .15
طالق ِرجعی، مرد از طالق رجوع    6د مباشرت انجام شده باشد. پس اگر در یکی از این  رجعی است که شوهر در زمان ِعّده رجوع کرده باشد و بین زن و مر 

 ق.م(  1058شود. )مادۀ  نکرده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی
 که:ه داشت  ق.م( در این خصوص، باید توّج  1048نکاح با خواهرزن ممنوع و باطل است؛ مگر آنکه بین زن و مرد جدایی حاصل شده باشد. )مادۀ  .16

 او باشد، باز هم نکاح با خواهر او ممنوع و باطل است.  موقِت   مرد، همسرِ   اگر همسرِ  •
 اگر مرد با خواهرزن خود ازدواج موقت کند، باز هم این ازدواج موقت، باطل و ممنوع است.  •
توان با توان با خواهر او ازدواج کند؛ اما اگر طالق بائن باشد میخود را طالق داده باشد و طالق، ِرجعی باشد، در مدت ِعّده نمی  ِل اوّ   همسرِ   ،اگر مرد •

 خواهر او ازدواج کند. 
 باشد؟! زمان دو خواهر را به عقد خود در بیاورد، آیا این عقد باطل است یا یکی از آنها قابل تنفیذ میسؤال: چنانچه یک مرد هم

قانون مدنی جمع بین دو خواهر ممنوع است و صحت یکی از عقود مالزمه با بطالن دیگری دارد و از  1048صّحت عقد، اشکال دارد! چون بر اساس ماده 
 دو عقد باطل است.  دانستن یکی از عقود بر دیگری وجود ندارد؛ بنابراین هرطرف دیگر وجهۀ ترجیحی برای درست

  1049افذ است و اگر زوجه این نکاح را رد کند، باطل خواهد بود. )مادۀ ننیاز به اذن همسر دارد و بدون اذن او، غیر ادرزن یا دختر خواهرزن ازدواج با دختر بر  .17
 ق.م( 

 ق.م(   1059باطل است. )مادۀ  مرد غیرمسلمانبا   زن مسلمان ازدواِج کفر:  .18
 سخنی نگفته است؛ اما فقهای امامیه: غیرمسلمانزن و  مرد مسلمان قانون در خصوص بطالن ازدواِج 

 دانند. سلمان را باطل میم ازدواج دائم مرد مسلمان و زن غیر •
 دانند. دانند و اگر زن اهل کتاب نباشد، باطل میازدواج موقت مرد مسلمان و زن غیرمسلمان را اگر آن زن اهل کتاب باشد، صحیح می •
 کافر اسالم آورد و شوهر وی همچنان بر کفر خود    شود، نظیر زمانی که زِن شود، نکاح خود به خود منفسخ می  اگر شوهر در زمان نکاح، از اسالم خارج

 شود. باقی بماند نکاح خود به خود منفسخ می
 مجدد برای او ممنوع و باطل است.   دائِم  همسر دائم باشد، ازدواِج  4یعنی اگر مردی دارای ؛ نکاح مجدد در صورت استیفای عدد ممنوع است .19
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الذکر  ن طفلی از زنی غیر از مادرش( با شرایط ذیل موجب ایجاد قرابت رضاعی و حرمت نکاح به شرح فوقدِرضاع )شیر خور ضاعی:  شرایط برقراری قرابت ر  
 شود: می

فرزنددار شده است   ،القاعده خوداست به طفلی شیر دهد، علیخورد از یک رابطۀ مشروع ایجاد شده باشد. زنی که قرار  شیِر زنی که طفل از او شیر می .1
 که دارای شیر است. این فرزنددارشدن باید ناشی از یک رابطۀ مشروع باشد. 

 طفل باید به صورت مستقیم از سینۀ آن زن شیر بخورد؛ نه آنکه با وسایلی شیر استخراج شود و سپس به آن طفل داده شود.  .2
 سال قمری است.  2ه به آنکه ریشۀ ِرضاع در فقه است. منظور الگی طفل باشد. با توّج س 2باید قبل از  نشیرخورد .3
 صورت گیرد. دفعۀ متوالی 15یا   روز کاملیک شبانه ِت شیرخوردن باید به مّد  .4
و هر دو فرزندار شده باشند، در این صورت اگر کودکی چند بار از یک زن   همسر باشد 2شیر باید از یک زن و شوهر باشد. برای مثال، اگر مردی دارای  .5

 شود. جاد نمیی دیگر شیر بخورد، قرابت رضاعی ا و چند بار از زِن 
 

از ایشان نسبت  منظور آن است که زن و مردی با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند، در حالی که با یکدیگر زوجین تلقی نشده ولی ایشان یا یکی  مباشرت به شبهه:  
 ۀ زوجیت برقرار نیست، در اشتباه باشند. مباشرت به شبهه بر دو قسم است: طبه این امر که بین ایشان راب

مانند آنکه شخصی نداند نکاح با خواهر رضاعی باطل است و با  ؛  نسبت به حکم جاهل باشندیعنی زن و مرد یا یک از ایشان  حکمی:   ۀ مباشرت به شبه .1
 د کند و با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند. او عقد نکاح منعق

زنی خواهر رضاعی    اینکهمانند آنکه شخصی نسبت به  ؛  جاهل باشند  ،یعنی زن و مرد یا یکی از ایشان نسبت به مصداقموضوعی:    ۀمباشرت به شبه .2
 اوست، جاهل باشد و با او عقد نکاح منعقد کند و با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند. 

 احکام مباشرت به شبهه: 
طرفه باشد یعنی فقط یکی از طرفین  مباشرت به شبهه ممکن است طرفینی باشد یعنی هر دو طرف نسبت به حرمت رابطۀ جنسی جاهل باشند یا آنکه یک  .1

،  م باشد و با این وجود مبادرت به برقراری رابطه نماید. در این صورت آن شخصی که جاهل بوده رابطه عالِ   و طرف دیگر نسبت به حرمِت   هل باشداز حرمت جا 
 مباشرت به شبهه نموده است و شخص دیگر مرتکب زنا شده است. 

عمام و أاش مانند اجداد، جدات،  ی مادریَاقربای پدری و َاقربااست. توارث بین او و پدر و مادر و    فرزند ناشی از نکاحمانند    فرزند ناشی از مباشرت به شبهه .2
 شود. خوال برقرار میأ

گاه بوده است، در این صورت، فرزند ناشی از این رابطه، ن .3 سبت به یکی از  اگر یکی از طرفین در مباشرت به شبهه بوده و طرف دیگر نسبت به بطالن نکاح، آ
 شود. ، تلقی شده و رابطۀ توارث برقرار نمیولدالزناشود و نسبت به طرف دیگر، تلقی شده و رابطۀ توارث برقرار می طفل ناشی از شبههین،  طرف

او هستند و او نیز ملزم به پرداخت نفقۀ   ۀشود یعنی پدر و مادر ملزم به پرداخت نفقبرقرار می  نفقهو پدر و مادرش رابطۀ    فرزند ناشی از مباشرت به شبهه بین   .4
 پدر و مادر است. 

 باشند. پدر و مادر ملزم به حضانت طفل می .5
 شود. بین طفل و پدر و مادر و اقربای پدری و اقربای مادری حرمت نکاح ایجاد می .6
 

( بیان شده است. البته منظور از ازدواج،  1353ق.ح.خ )مصوب    16ه ازدواج مجدد کند، در مادۀ  بتواند اقدام  مواردی که مرد میموارد جواز ازدواج مجدد:  
 شود. موارد جواز ازدواج مجدد عبارتند از:ت اطالق نمییواج و زوج به نکاح موقت، زَ  چراکهازدواج دائم است. 

 ل رضایت همسر اوّ  .1
 ل به ایفای وظایف زناشویی عدم قدرت همسر اوّ  .2
 عدم تمکین زن از شوهر  .3
 نحوی که دوام زناشویی در مخاطره باشد.  به الِعالج ابتالء زن به َامراض َصعُب  .4
 ابتالء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.  .5
یا به    جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شودیا به    ترمجازات پنج سال حبس یا بیشمحکومیت زن به حکم قطعی به   .6

 و حکم مجازات در حال اجرا باشد.  تر حبس و بازداشت شودحبس و جزای نقدی که مجموعًا منتهی به پنج سال یا بیش
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 وارد آورد.  ضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللمُ   ابتالء زن به هرگونه اعتیادِ  .7
 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن  .8
 عقیم بودن زن .9

 غائب و مفقوداألثر شدن زن.  .10
ل جاری  یاگر بدون حصول شرایط مقرر، مردی اقدام به ازدواج مجدد بنماید، احکام ذاجرای ازدواج مجدد مرد بدون حصول شرایط مقرر:    ضمانت

 خواهد شد: 
 . توانند آن را ثبت کنندازدواج نمیدفاتر م صحیح است اما  ازدواج دوّ  .1
شود و در صورت اثبات ادعای او، دادگاه حکم به ثبت ازدواج صادر  کند به دعوای او رسیدگی می  تقدیم  دادخواست اثبات رابطۀ زوجیتم  اگر زوجۀ دوّ  .2

 کند. می
و در انعقاد عقد نکاح بدون ثبت، جنبۀ کیفری داشته و قابل  دوم توسط مرد، عمل ا  ازدواِج   خود این ازدواج جنبۀ کیفری ندارد؛ اما به دلیل عدم ثبِت  .3

 ق.ح.خ(  49مجازات است. )مادۀ 
 تواند تقاضای طالق کند. نمی ،تواند تقاضای طالق کند؛ در غیر این صورتل در چنین مواردی وکالت در طالق را از شوهر گرفته باشد، میاگر همسر اوّ 

 
 نکاح عقد آثار  

 شود: می تقسیمدو دسته  بهگفت روابط زوجین  توان میذکرشده در باب نکاح در قانون مدنی،  مختلِف  با استفاده از موادّ 
 . مالی آثار  .2 ؛غیرمالی  آثار .1
 حالت قابل تصور است:   3زوجین در  وابط غیرمالی یا شخصیر : روابط غیرمالی .1

 تکالیف مشترک بین زوجین حقوق و  .1
 حقوق و تکالیف مختص مرد .2
 تکالیف مختص زن حقوق و  .3

 : نکاح عقد  تکالیف مشترک غیرمالی زوجین ناشی ازالف ـ 
 ُحسن معاشرت زوجین با یکدیگر:  .1

 «سن معاشرت با یکدیگرند. ُّ زن و شوهر مکلف به ح» : مق. 1103ماده 
  باز زند، ناشزه محسوب شده و حّق  معاشرت، سر سن حُ   ۀاین مادۀ صرفًا یک توصیۀ اخالقی نبوده و ضمانت اجرای این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیف

تواند مبنای درخواست طالق از سوی زن قرار  ر کند میِسّ عَ تَ عدم رعایت مادۀ فوق از سوی مرد، در صورتی که ادامۀ زندگی را مُ  ، نفقۀ او ساقط خواهد شد؛ در مقابل
 گیرد. 

 گویند.   )یعنی: مخالفت کردن؛ دشمنی و ناسازگاری کردن( قاقِش  نشناسی از سوی هر دو طرف باشد، آن راو وظیفه نافرمانیچنانچه 
سن معاشرت، داشتن  گفت که منظور از حُ   توانمی  ؛ واست  هر جامعهمفهوم ُحسن معاشرت عالوه بر مبنای شرعی آن، مفهومی عرفی و تابع عادات اجتماعی  

از  ؛ وهم در کنار یکدیگر زندگی کنند و صمیمیت و مسالمت با روییخوش بنابراین زوجین باید با  ؛ رفتار و گفتار و کردار نیکو از طرف زوجین نسبت به یکدیگر است
 معاشرت است خودداری نمایند.  سِن ، ناسزاگویی و توهین به یکدیگر که خالف حُ اعتنایی بیمجادله کردن، 

 معاضدت زوجین با یکدیگر:  .2
 تشیید یعنی استوار کردن، برافراشتن.  «اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. تربیتشیید مبانی خانواده و زوجین باید در تَ » م:ق. 1104 ادۀم

 وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. 
 نمایند. خود را ایفاء می یِن توانند در قبال انجام تکالیف قانونی، مطالبۀ دستمزد کنند، زیرا دِ زن و شوهر، نمی

.  باشد میهمکاری و همیاری زوجین برای استحکام و دوام و بقای زندگی مشترک و رسیدن آنها به رشد و کمال مادی و معنوی    ،منظور از تشیید و معاضدت
والد، خرید لوازم و مایحتاج مورد نیاز منزل و  معاضدت نیز در روابط زوجین تابع عرف و اجتماع است. بعنوان مثال به لحاظ عرف اجتماعی در خصوص تربیت ا 

 امور خانه، زوجین باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.  ۀادار 
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 مرد ناشی از عقد نکاح غیرمالی تکالیف  ـ ب
 « در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»: .مق 1105 ۀماد خانواده:بر  مرد ریاست

شرط خالف آن باطل و از درجۀ    خانواده )به عبارت بهتر، »مدیریت خانواده توسط مرد«( از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا توافقریاست مرد بر  
 زیرا ریاست مرد بر خانواده هم »حق« است و هم »تکلیف«. ؛ اعتبار ساقط است

  ،خانواده نماید و برخالف و مصلحِت   سوءاستفادهه و رفع مشکالت آن استفاده کند و نباید از این امر  شوهر از مقام ریاست خانواده باید برای تثبیت مصلحت خانواد
در کالم بزرگان    همچنان که کوچک جهت انتظام امور خانواده الزم است.    ایجامعهآن را بکار گیرد. بدیهی است که لزوم وجود حاکم و رئیس در خانواده بعنوان  

گفته شد در   همچنان که.« و باشدمیحاکم   ناصالح در یک جامعه بهتر است از نبودِ  ناگزیر از داشتن یک حاکم است و وجود حاکِم  ایجامعهذکر شده است »هر 
از این خصلت مثل ممانعت از   سوءاستفادهده کند و روابط زوجین نیز مرد به عنوان رئیس خانواده باید از این خصلت در جهت انتظام امور خانواده و مصلحت استفا

از خصلت ریاست خانواده و   سوءاستفادهخانواده توسط مرد،  افرادِ  اجتماعِی  غیرمتعارف در روابِط  های سختگیریرفت و آمد متعارف افراد خانواده با خویشاوندان و 
 معاشرت است.   در واقع سوءِ 

 ولیت است. ؤاز طرف دیگر ریاست خانواده توأم با مس ؛ وردمیال و منافع شخصی خود به کار بَ خانواده را در جهت اَ ریاست بر  تواندنمیپس، بنابراین شوهر 
 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیریاست شوهر بر خانواده آثار متعددی دارد که : آثار ریاست مرد بر خانواده

 توسط زن  با موافقت وی استفاده از نام خانوادگی مرد  .1
 « (مشروط بر موارد مقرر در این ماده) م دارد  تقدّ  استفاده از نام خانوادگی شوهر خود را بدون رعایت حّق  زن حّق »قانون ثبت احوال:   42ماده 
2.  ّ

 زندگی  تعیین مسکن و محل 
 به زن داده شده باشد.«  اختیار تعیین منزل کند سکنی نماید مگر آنکه ق.مدنی: »زن باید در منزلی که شوهر تعیین می 1114ماده 

تواند  به عبارت دیگر، زن نمی؛  کندبر اساس این ماده در حقوق ایران تعیین مسکن بر عهدۀ شوهر است و زن باید در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر تعیین می
در صورت استنکاف، ناشزه )عدم اجرای    چراکهکند استنکاف و خودداری نماید.  ای که مرد برای زندگی مشترک تعیین میبدوِن دلیِل قانونی از سکونت در خانه

 روم گردد. شود و ممکن است از برخی از حقوق خود )مثل نفقه( محوظایف زوجیت از طرف زن بدون وجود مانع شرعی و قانونی( محسوب می
 زوجه در مواردی از زندگی در محل زندگی زوج معاف است که این موارد عبارتند از: موارد معافیت زن از زندگی در منزل زوج: 

 ق.م(  1005معلومی ندارد. )وحدت مالک با مادۀ  سکِن وقتی شوهر او مَ  .1
 ق.م(  1114مشترک با زن باشد. )مادۀ   سکِن مَ   تعییِن  اگر اختیارِ  .2
 ق.م( 1115برگزیند. )مادۀ    )جداگانه( دهحِ لیعَ  سکِن اگر زن با رضایت شوهر خود مَ  .3
  1115جداگانه برگزیند. )مادۀ    سکِن بودن با شوهر برای او احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی دارد، مَ   آنکهاگر دادگاه به زن اجازه داده باشد تا به دلیل   .4

 ق.م( 
 نزل جداگانه به موجب تصمیم قضایی برخورداری زن از م

 ق.م(  1115دهد که مسکن جداگانه برگزیند. )مادۀ  اگر بودن با شوهر برای زن دارای احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی باشد، دادگاه به زن اجازه می .1
  موقِت   سکونِت   ای زن هست یا خیر، محِلّ ر مالی یا بدنی یا شرافتی ب  ضررِ   ارای خوِف در جریان رسیدگی دادگاه به این امر که آیا زندگی زن در منزل شوهر د .2

 ق.م(  1116شود: )مادۀ زن به ترتیب ذیل تعیین می
 شود. مسکن موقت با تراضی زن و مرد تعیین می .3
 کند. موقت را تعیین می  سکونِت  عدم تراضی ایشان، دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، محِلّ  صورتدر  .4
 کند. را تعیین می موقتسکونت   دادگاه محِلّ  ، خودِ اگر این امر هم ممکن نباشد  .5

جاز به سکونت در منزل جداگانه بنماید.  زن را مُ   ،هه داشت که احتمال ضرر )خوف خطر( کافی است و الزم نیست که این ضرر بالفعل باشد تا دادگاباید توّج  .3
 ق.م(  1115)مادۀ  

 االبد نخواهد بود؛ بلکه تا زمانی است که خوف ضرر برطرف شود. لیبرخورداری زن از مسکن جداگانه، اِ  .4
ا برای ترک منزل شوهر بدوًا باید از دادگاه چنین  تواند منزل شوهرش را ترک کند یسؤال: اگر زنی خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای خود احساس نماید، می

 اذنی را داشته باشد؟ 
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تواند بدون بلکه بدوًا میبرای ترک منزل با وجود خوف ضررهای بدنی یا مالی یا شرافتی الزم نیست که حتمًا زن ابتدا نسبت به اخذ اجازه از دادگاه اقدام نماید،  
از بیم    ؛ ومذکور، منزل شوهر را ترک کند اذن دادگاه به جهت وجود ضررهای   باید ثابت کند عّلِت ترِک منزل  آید زن  اگر اختالفی بعدًا در این خصوص پیش 

 ای شامل او نخواهد شد. شود و نفقهضررهای فوق بوده و اال ناشزه محسوب می
 والیت قهری پدر نسبت به اطفال .3

رشد یا جنوِن او    باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدِم ق.م: »طفل صغیر، تحت والیت قهری پدر و جّد پدری خود می  1105  ۀماد
 متصل به ِصَغر باشد.« 

 استاالصول اقامتگاه شوهر لیاقامتگاه زن، َع  .4
ذلک زنی که شوهِر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایِت شوهِر خود و یا  ق.م: »اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع 1005ماده 

 علیِحده نیز داشته باشد.«   شخصِی  تواند اقامتگاهِ لیِحده اختیار کرده میمحکمه مسکن عَ  ۀبه اجاز 
 شدن زن منوط به رضایت شوهر استقیم .5

 « .خود سمت قیمومت را قبول کندتواند بدون رضایت شوهر ق.م »زن نمی1233ادۀ م 
 ت خروج زن از کشور منوط به اذن شوهر اس .6
 زن موافقت یا عدم موافقت با اشتغال  .7

در این مواد، شرایط منع    ؛ کهنام برد  توانمیرا    (1353)مصوب    قانون حمایت خانواده  18قانون مدنی و ماده    1117در مورد منع اشتغال زن توسط مرد، مواد  
با رعایت شرایط آن ماده تقاضای منع اشتغال    تواندمینیز زن    (1353)مصوب    قانون حمایت خانواده  18اشتغال زن توسط مرد ذکر شده است. البته بر اساس ماده  

 مشروع تقاضا نماید.   هایمرد را از برخی شغل
 « خود یا زن باشد منع کند.  خانوادگی یا حیثیاِت  مصالِح  زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافِی   تواندمیشوهر  »: مق. 1117ماده 
که حرفه یا شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت یا شئون شوهر و یا زن منافات داشته باشد.    این است زن توسط شوهر    اشتغاِل   منِع   این ماده شرِط   بر اساس پس،  

 . باشدمیشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن، عرفی است و تشخیص آن با دادگاه  ضابطۀ تشخیص منافات دا
دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا    تأییدبا    تواندمیشوهر  »:  (1353)مصوب    قانون حمایت خانواده  18ماده  

از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل   تواندمیز  زن باشد منع کند. زن نی
 « .کند میمذکور منع 

 . دکن میبنابراین، دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع  
زن با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد و دوم اینکه با حیثیت مرد یا زن منافات داشته باشد. زن نیز در عالوه  ۀپس برای منع اشتغال زن توسط مرد، ابتدا حرف

 جهت منع اشتغال مرد ایجاد نشود. به  خانواده   معیشتتقاضای منع اشتغال مرد را نماید مگر اینکه اختاللی در  تواندمیبر موارد ذکر شده قبلی 
تمًا به شغل خود  : اگر زنی شاغل باشد، مرد نیز از شغل او اطالع داشته باشد و بعد از نکاح با اشتغال زن موافقت کند و یا زن چنین شرط کرده باشد که ح سؤال

 مانع اشتغال زن شود؟  تواندمیادامه دهد و مرد نیز آن را قبول کرده باشد آیا بعدًا  
  1117زیرا ماده  ؛  زن موافقت کرده باشد  در چنین حالتی نیز با اثبات شرایط قانونی، منع اشتغال زن را تقاضا نماید حتی اگر قباًل خودش با اشتغاِل   تواندمیمرد  

و توافق زوجین    شودمیری محسوب  ام  ۀ، در مورد منع اشتغال زن با لحاظ شرایط آن مواد، قاعد(1353)مصوب    قانون حمایت خانواده  18قانون مدنی و ماده  
 برخالف آن تأثیری در اجرای آن مواد ندارد. 

 
 ج ـ تکالیف غیرمالی زن ناشی از عقد نکاح 

 تمکین •
متعارف و    هایخواستهدیگر اطاعت از    به عبارتیا    ؛است   سازگاری داشتن زن با مردخانواده    کردن است و در اصطالح حقوِق تمکین در لغت به معنی اطاعت

 البته شوهر موظف است در حدود متعارف، رابطۀ جنسی با زِن خود داشته باشد.  است. مشروع
 تمکین دو نوع است 

. منظور از این تمکین، عدم امتناع زن از انجام عمل زناشویی و یا نزدیکی با شوهر به طور متعارف و در مواردی که  عمل زناشویییا همان    تمکین خاص: .1
 . باشدمیمانعی وجود ندارد 
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 مشترک و عمل زناشویی نیز یکی از این موارد است.  زندگِی  مواردِ   ۀدر هم سازگار بودن زن با مرد تمکین عام:  .2
. البته همچنین که  باشد میوی   ۀزوجیت عرفًا و قانونًا بر عهد یرابطه به خاطراز مرد در حدود قانون و عرف و انجام وظایفی است که در تمکین عام، اطاعت زن 

را قبول کند.   شودمیزن مجبور نیست توقعات نامشروع یا نامتعارف که از طرف شوهرش اعالم  ؛ وگفته شد اطاعت زن از مرد در چارچوب عرف و قانون باید باشد
 مثاًل منع زن از انجام فرایض دینی و یا درخواست از او برای انتقال اموالش به مرد جزء توقعات نامشروع است. 

 شود.امیده میکند، ناشزه ندر اصطالح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمیعدم تمکین  ❖
قاق نامند.  ❖  هرگاه نافرمانی از هر دو طرف باشد آن را ش 

 
 ضمانت اجراهای نشوز زن )عدم َتمکین زن( 

 عدم استحقاق نفقه   .1
 « نفقه نخواهد بود. حّق هرگاه زن بدون مانع مشروع از َادای وظایف زوجیت امتناع کند مست» ق.مدنی:  1108ماده 

 استحقاق مرد برای انتخاب همسر دوم )یا ازدواج مجدد(  .2
 م انتخاب نماید مگر در موارد زیر: همسر دوّ  ،با داشتن زن تواندنمیمرد »:  (1353)مصوب  قانون حمایت خانواده 16ماده 

 « ... -4 عدم تمکین زن از شوهر -3ل به ایفای وظایف زناشویی اوّ  همسرِ  قدرِت  عدِم  - 2  لرضایت همسر اوّ  -1
این دومین ضمانت اجرا در خصوص نشوز زن    ؛ وباشدمیبر اساس این ماده، عدم تمکین زن از مرد، موجب استحقاق مرد برای تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه  

 . شودمیمحسوب 
راین شرط مندرج در عقدنامه، اگر مردی  بناب؛  شودشرط تنصیف دارایی که در نکاح درج شده، اجرا نمیدورۀ نشوز، همسر خود را طالق دهد،    در  اگر مرد .3

ه، همسر خود را طالق دهد، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که بعد از ازدواج برای او حاصل شده، به زن منتقل کند. اگر مردی در  بدون دلیل موّج 
 دورۀ نشوز، همسرش را طالق دهد از انجام این شرط معاف است. 

 
 
 عقد نکاح. آثار مالی ناشی از 2
 استقالل مالی زن و مرد .1

 « بکند. خواهدمیدر دارائی خود هر تصرفی را که  تواندمیزن مستقاًل  » ق.مدنی:  1118ماده 
تصرف هریه و درآمدهای ناشی از کار و فعالیت خود هر  در اموال و دارایی خود مثل جهیزیه، طالجات، مَ   تواندمیدر حقوق ایران زن از نظر مالی مستقل است و  

 هیچگونه مداخله در این امور را ندارد.   مادی یا حقوقی بکند و زوج حّق 
های درمانی و های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینهنفقۀ همسر عبارت است از همۀ نیاز   نفقۀ زوجه:  .2

 ق.م( 1107ا به همسر خود بپردازد. )مادۀ ر یا مرض که بر عهدۀ شوهر است که آنها بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ ُنقصان 
 بوط به نفقۀ زوجه ر احکام م

 مواردی که در فوق به عنوان نفقه بیان شد، جنبۀ تمثیلی دارند، نه جنبۀ حصری.  .1
 پذیر نیست. دانان، شرط خالف آن امکاننظر برخی از حقوق بنا برق.م( و  1106نفقۀ زوجه در نکاح دائم بر عهدۀ زوج است. )مادۀ  .2
  1113)مادۀ   اما شرط خالف آن مبنی بر اینکه وظیفۀ تأدیه نفقۀ زوجه بر عهدۀ زوج قرار گیرد، صحیح است.؛ نفقۀ زوجه در نکاح موقت بر عهدۀ زوج نیست .3

 .م( ق
 نفقه نیست.  زن ناشزه یعنی زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مانند آنکه به نحو غیرقانونی خانۀ شوهر را ترک کند، مستحّق  .4
 ق.م( 1085گیرد. )مادۀ حبس باشد، نفقه به او تعلق می حِقّ  اگر دلیل عدم تمکین زن، إعماِل  .5
زن در بازگشت به منزل به    کهمادامیاجازۀ دادگاه یا با توافق شوهر، منزل شوهر را ترک کند و مسکن جداگانه اختیار کند،  اگر زن به صورت قانونی یعنی با   .6

 ق.م(  1115گیرد. )مادۀ  شوهر معذور باشد، به او نفقه تعلق می
 ق.م(  1107شود. )مادۀ ه به وضعیت و جایگاه زن تعیین میمیزان نفقۀ زن با توّج  .7

 نفقه ماهیت 
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شدن این قضیه از این جهت  حّق انتفاع از آن را دارد؟ مشخص شود یا فقطای است که به او داده میمنظور از ماهیت نفقه این است که بدانیم آیا زن مالک نفقه
انتفاع داشته باشد  لکن چ   ؛مالک هرگونه تصرفی در مورد نفقه انجام دهد  عنوانبهتواند  مهم است که در صورت مالکیت زن بر نفقه، وی می نانچه فقط حّق 

 تواند تصرفات مالکانه در مورد نفقه انجام دهد. نمی
شود  شود قائل به تفکیک بود. اموالی که با انتفاع از آنها عین آن اموال نابود مینفقه به زن داده می عنوانبهبرای پاسخ به این سؤال باید در خصوص مواردی که 

گیرد و زن حّق تصرفات مالکانه را در آنها دارد. لکن اموالی که با انتفاع از آن،  نی و لوازم بهداشتی، این اموال در مالکیِت زن قرار میمثل موارد خوردنی و آشامید 
و فقط حّق انتفاع از آنها   تواند در آنها تصرفاِت مالکانه داشته باشدالبیت، این اموال در مالکیت زن نیست و زن نمیرود، مثل مسکن و اثاثعیِن اموال از بین نمی

قانون اساسی و مالک مادۀ    40زن نباید در استفاده از آنها سوءاستفاده بکند. این امر از اصل   آید درمیالبته در خصوص مواردی از نفقه که به مالکیت زن    را دارد.
 قانون مدنی قابل استنباط است.  32

ّده نفقۀ   زن در ایام ع 
 ق.م(  1109نفقۀ زن بر عهدۀ مرد است، مگر آنکه طالق در حال نشوز زن واقع شده باشد. )مادۀ   ،پایان ِعّده تا  در طالق ِرجعی .1
نفقه خواهد    که در این صورت تا زمان وضع حمل حّق   نفقه ندارد، مگر اینکه از شوهر خود حامل باشد  ت ِعّده حّق در طالق بائن یا فسخ نکاح، زن در مّد  .2

 ق.م(  1109داشت. )مادۀ 
تواند نفقۀ خود را از اشخاصی که مکلف به انفاق هستند یعنی پدر، مادر یا فرزندانش  نفقه ندارد و می در ِعّدۀ وفات زن نسبت به اموال شوهر متوفی خود حّق  .3

 ق.م(  1110دریافت کنند. )مادۀ 
 نظر است: در خصوص سبب نفقۀ زوجه اختالفسبب نفقۀ زوجه: 

 آنکه سبب  بهتواند نفقۀ آینده را ابراء کند؛ زیرا هنوز موعد نفقۀ آینده نرسیده و از سوی دیگر  این نظر زن نمی  بر بنا ؛  دانندنفقۀ زوجه را تمکین می برخی سبِب  .1
 غیرموجودی که حتی سبب آن ایجاد نشده باشد، قابل ابراء نیست.  یِن و دِ  باشد، ایجاد نشده هدر زمان آیندکه همان تمکین 

که اقوی   رق.م(، نه تمکین؛ ولی عدم تمکین )نشوز( مانع از نفقه است. طبق این نظ  1102نفقۀ زوجه، عقد نکاح است )مادۀ    دیگر آن است که سبِب   نظر .2
 است:

 ممکن است برای نفقۀ آیندۀ زن، از مرد ضمانت کرد.  •
 ممکن است برای نفقۀ آیندۀ زن، مالی را به رهن سپرد.  •
 فقۀ آینده ابراء کند، زیرا سبب آنکه که همان نکاح باشد، ایجاد شده است. تواند مرد را از نزن می •
 رسد. نظر دوم اقوی به نظر می •

 نفقۀ زوجه اسقاط 
 تواند مورد ابراء واقع شود. اسقاط است، یعنی میمستقر است، قابل  یِن نفقۀ گذشته و حال که قطعًا به عنوان یک دِ  .1
القاعده که همان عقد نکاح باشد، موجود است، بنابراین، باید علی  وجود نیامده، اما طبق آنچه که در باال گفته شد، سبب آنینی است که گرچه به  دِ   ،نفقۀ آینده .2

 اند. سته و نپذیرفتهناسقاط باشد؛ اما برخی از نویسندگان اسقاط آن را خالف اخالق حسنه داقابل
 های نفقۀ زن ویژگی

 اقارب است. نفقۀ زن مقّدم بر نفقۀ سایر  .1
 ی برخوردار نیستند. از چنین حقّ قارب اَ  کهدر حالیتواند نفقۀ گذشتۀ خود را مطالبه کند زن می .2
ِن مردیا  فقِر زننفقۀ زن مشروط به  .3  نیست.  َتَمکُّ
 که نفقۀ اقارب یک تکلیف متقابل است. حالی جانبه است، درنفقۀ زوجه تکلیف یک .4
های دیگری نیز به افراد  به عبارت دیگر چنانچه مرد به زِن خود از بابت نفقه مدیون باشد و بدهی؛  شودممتازه محسوب میطلب زن بابت نفقه جزو دیون   .5

 قانون مدنی(.   1206زن بر سایر طلبکاران مقّدم است )ماده  دیگر داشته باشد، ابتدا باید نفقۀ زن داده شود و طلِب 
 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه 

 نفقه از طرف زوج، هم دارای ضمانت اجرای کیفری و هم مدنی است. عدم پرداخت  
 ضمانت اجرای کیفری  الف ـ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


دکتر مالکریمی  5حقوق مدنی جزوه  کنید! ها ارسالرساناز طریق پیام تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت    

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

24 

ر اشخاص  یه نفقۀ سایا از تأدین او ندهد  ی زن خود را در صورت تمک  ۀ، نفقی(: »هرکس با داشتن استطاعت مال 1391قانون حمایت خانواده )مصوب    ۵۳ه  ماد
ت  یاز شکا  یگذشت و   در صورتاست و    یخصوص   یت شاک یمنوط به شکا  یفر یب کی. تعقشودمیدرجه شش محکوم    یر یالنفقه امتناع کند به حبس تعز واجب

 شود.« یمجازات موقوف م   یا اجرای  یب جزائی در هر زمان تعق
نفاق نیز  اِ  ترِک  ود. البته شکایِت بر اساس این ماده، چنانچه زوج از پرداخت نفقۀ زوجه خودداری کند با شکایت زوجه، زوج به حبِس تعزیرِی درجۀ شش محکوم ش

 شود یعنی: محسوب می گذشتقابلهای از زمره شکایت
یا موق تعقیب  باعث موقوفی  و گذشت وی  ثانیًا در هر مرحله )در هر زمان(، اعالِم رضایِت زوجه  و  به شکایت زن است  تعقیب مرد منوط  رأِی اواًل  وفی اجرای 

 باشد. صادرشده می
 ضمانت اجرای مدنی  ب ـ

 الزام مرد به پرداخت نفقه بنا به درخواست زن از طریق دادگاه 
تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معّین و شوهر را به دادن  ق.مدنی: »زن می  1111ماده  

 آن محکوم خواهد کرد.« 
آید ولی در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه چند حالت متصور  صدوِر حکِم دادگاه، شوهر نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند ِاشکالی پیش نمیاگر پس از  

 است:
 شوهر دارای اموال و دارایی است.  -1

جه و دستور دادگاه از اموال زوج به مقدار و میزان نفقۀ زوجه،  چنانچه شوهر اموال و دارایی داشته باشد و از پرداخت نفقۀ زوجه خودداری کند بنا به تقاضای زو
 گردد.شود و نفقۀ زوجه از این طریق پرداخت میحکم توقیف اموال صادر می

 مستنکف در دسترس نیست.   کند و یا اموال زوِج زوج به جهت نداشتن مالی، نفقه را پرداخت نمی -2
تواند با مطالبۀ  اوست ممکن نباشد دادگاه می  ۀاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدق.مدنی: »در موارد غیبت یا استنک  1205ماده  

در اختیار نباشد  ف  نکِ ستَ مُ آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا    مخارِج   ِل فِّ کَ تَ ف در اختیار آنها یا مُ نکِ ستَ النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مُ افراِد واجب
 مطالبه نمایند.« ف  نکِ ستَ مُ تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا همسر وی یا دیگری با اجازۀ دادگاه می

ف  نکِ ستَ مُ را بعدًا از زوِج  عنوان قرض بپردازد و میزان پرداختیه تواند نفقه را بل بر اساس این ماده، زوجه یا شخص دیگری با کسب اجازه از دادگاه میدر حالت اوّ 
 زیر رفتار خواهد شد:  ۀمطالبه نماید؛ و اگر این حالت اقدام نشود بر اساس ماد

ت در دسترس  ل زوج به علّ بنابراین در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای رأی دادگاه مبنی بر الزام به پرداخت نفقۀ زوجه و یا عدم اجرای توقیف اموا
تواند با مراجعه به دادگاه با عنوان ُعسر و َحَرج تقاضای طالق نماید؛ که در این صورت دادگاه  موال یا در صورت عجز و ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زوجه مینبودن ا 

 شود. شرع طالق داده می حاکِم  کند و اگر اجبار میّسر نباشد زوجه به اذِن زوج را الزام و اجبار به طالق می
 
 ثل ایام زوجیت: الماجرت .3

ع  تبّر   قصدِ   باشد، به دستور زوج و با عدِم   المثلاجرتوی نبوده و عرفًا برای آن کار    ۀچنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهد  -تبصره» ق.م:    336تبصره ماده  
قانون الحاق    موجببه. )الحاقی  نمایدمیرا محاسبه و به پرداخت آن حکم    گرفتهانجامکارهای    المثلاجرتانجام داده باشد و برای دادگاه نیز اثبات شود، دادگاه  

 « (1385قانون مدنی مصوب  336  ۀیک تبصره به ماد
بیان    که  مجبور نیست کار خود را به صورت رایگان در اختیار مرد قرار بدهد. در این خصوص ماده فوق  هو زوج  شودمیکار اقتصادی زن نیز جزو اموال او محسوب  

برای    .باشد میاجرت عمل خود    ۀمطالب ع انجام داده باشد مستحّق چنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبّر   دارد می
 ل ایام زوجیت این شروط الزم است: المثمطالبۀ اجرت

لیف  کارهایی که انجام شده از اموری باشد که شرعًا بر عهدۀ زن نباشد. برای مثال، حضانت اطفال و نگهداری و مواظبت از اطفال شرعًا از تکا .1
 داری از وظایف شرعی زن نیست. اوست اما خانه

 کارهایی که زن انجام داده، عرفًا دارای اجرت باشد.  .2
 عمال را به دستور زوج انجام داده باشد. ین اَ زن ا .3
 ع نداشته باشد. رُّ بَ زن در انجام این اعمال قصد تَ  .4
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 در این خصوص اختالف است:المثل توسط زن: زمان مطالبۀ اجرت
 دانند. ام زوجیت میایّ  المثِل اجرت دریافِت  برخی از محاکم، زن را فقط در صورت طالق مستحِقّ  .1
بنابراین، در صورت  ؛  المثل ایام زوجیت بدانیمدریافت اجرت  ق.م نظر اقوی آن است که زن را در هر صورت مستحِقّ  336تبصرۀ مادۀ  با توجه به اطالق   .2

 المثل کند. تواند مطالبۀ اجرتطالق یا فوت شوهر یا حتی در َاثنای زوجیت، زن می
 کند. متوفی، از ترکۀ شوهر مطالبه میالمثل خود را، مانند سایر دیون  اگر شوهر فوت کرده باشد، زن اجرت .3

 
کند تا مرد  زن، مبلغی را تحت عنوان نحله تعیین می  درخواستالمثل فراهم نباشد، در این صورت دادگاه به  دریافت اجرت  شرایطاگر  نحلۀ ایام زوجیت:   .4

 کند تا مرد به زن بپردازد. تعیین میه به سنوات زندگی مشترک دادگاه با توّج  است که. نحله مبلغ مقطوعی  به زن بپردازد
تواند معادل آنچه را که در طول دورۀ زندگی مشترک، هزینه کرده است، از  زن با جمع شرایط زیر میدریافت مخارج هزینه شده توسط زن از مرد:   .5

 ق.ح.خ(  30مرد مطالبه کند: )مادۀ  
 زوج است هزینه کند. مشترک که بر عهدۀ  زندگِی  متعارِف   زوجه از مال خود برای مخارِج  .1
 هایی باشد که بر عهدۀ زوج است. ها، در زمرۀ هزینهاین هزینه .2
 زوجه این مخارج را به امر زوج یا اذن زوج انجام داده باشد.  .3
  بودِن قانون؛ اصل بر عدم تبرع است؛ مگر آنکه مرد تبرعی  نّص   بنا بره داشت که  زوجه را اثبات کند. در این خصوص باید توّج   ِع رُّ بَ تَ   زوج نتواند قصدِ  .4

 زوجه را اثبات کند.  اقداماِت 
 زوجه مراتب فوق را در دادگاه اثبات کند.  .5

 
 َمهر .6

وق غربی نظیر  شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. َمهر در حقوق ایران مبتنی بر سّنت و مذهب است و در حقَمهر مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می
 موارد راجع به این موضوع ذکر شده است.  1101الی  1078آن وجود ندارد. در قانون مدنی ایران از مواد  

 تعیین مهر در عقد نکاح 
ض« گویند. این عقد صحیح است و در شرارا »نکاح الَتفویض« یا »نکاح ُمفکاح  ناگر در نکاح دائم مهری ذکر نشود: این   .1  هریههرالمثل باید به عنوان مَ یطی مَ وَّ

 ق.م(  1089تأدیه شود. )مادۀ  
 ق.م( 1095اگر در نکاح موقت، مهری ذکر نشود: عقد باطل است. )مادۀ  .2
  1082زن در استحقاق او نسبت به دریافت مهریه هیچ اثری ندارد. )مادۀ    معاشرِت   مهر از حقوقی مالی زوجه است و مواردی چون ُنشوز، فساد اخالق یا سوءِ  .3

 ق.م( 
 مهر در عقد نکاحجایگاه 

 عی دارد؛ نه جنبۀ اساسی. در نتیجه:بَ در نکاح دائم، مهریه رکن صحت عقد نیست و جنبۀ فرعی و تَ فرعیت مهریه در نکاح دائم:  .1
 اگر در نکاح دائم، مهریه به هر دلیل، باطل باشد، بطالن آن موجب بطالن عقد نکاح نیست.  •
 شود. درج نشده باشد، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین میاگر در نکاح دائم، مهریه  •
 شود. ، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین میل باشدو اگر در نکاح دائم، مهریه مجه •
 شود. نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین می  ،درج شده باشد  در نکاح دائم، شرط عدم مهریهاگر  •
 ط قرارداد، مهریه، غیرنافذ است. نکاح دائم برای اشخاص سفیه، صحیح و فق •

 و جنبۀ اساسی دارد. در نتیجه:  در نکاح موقت، مهریه رکن صحت عقد استشرطیت مهریه در نکاح موقت:  .2
 اگر در نکاح موقت، مهریه به هر دلیل باطل باشد، بطالن آن موجب بطالن عقد نکاح است.  •
 است. اگر در نکاح موقت، مهریه درج نشده باشد، نکاح باطل  •
 مجهول باشد، موجب بطالن نکاح است.  در نکاح موقت، مهریهاگر  •

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


دکتر مالکریمی  5حقوق مدنی جزوه  کنید! ها ارسالرساناز طریق پیام تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت    

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

26 

 ر نکاح موقت، شرط عدم مهریه درج شده باشد، نکاح باطل است. د اگر  •
 نکاح موقت برای اشخاص سفیه غیرنافذ است.  •

 مهرمشخصات 
 ق.م(  1078مالیت داشته باشد. )مادۀ  .1
ک باشد. )مادۀ   .2  ق.م( 1078قابل َتَملُّ
 ق.م(  1079مادۀ  معلوم باشد. )  .3
 ق.م(  1078تواند به عنوان مهر درج شود. )مادۀ  کلیۀ اموال می .4
ن یا سرقفلی  اختراع، منفعت، انجام دادن کار معیّ   انتفاع و حّق   ه، حقوق مالی مانند حّق الذمّ فیین، کلّ ی در معیّ ن، کلّ مهر ممکن است به صورت عین معیّ  .5

 ق.م(  1078باشد. )عموم مادۀ 
 معّین باشد )یعنی مرّدد بین دو مال نباشد( َمهر باید   .6
ق.مدنی: »اگر در بیِع عیِن معّین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل    361با وحدت مالک از ماده  عقد.  موجود بودن َمهریۀ عیِن معّین به هنگام    .7

 قد وجود نداشته باشد، مهر باطل است. شود به هنگام توافق برای َمهر و عچنانچه مالی که بعنوان َمهر تعیین می است.«
باید بتواند مالی را که بعنوان مهر تعیین شده به زوجه تسّلم نماید. البته قدرت تسلیم طریقیت دارد نه  ؛  قابلیت تسلیم َمهر از طرف زوج به زوجه .8 یعنی مرد 

زن قادر به تسلیم باشد و یا شخص دیگری بتواند آن را به زوجه تسلیم  هر را به زوجه تسلیم کند لکن  به عبارت دیگر اگر مرد نتواند مال مورد مَ ؛  موضوعیت
 هر باطل است. هر صحیح خواهد بود اما در غیر این صورت مَ کند این مَ 

 هریه درج شود. تواند به عنوان مَ الیی و مشروع باشد، میقَ انجام دادن یک کار به شرط آنکه دارای منفعت عُ  .9
 هریه قرار گرفته باشد. اگر متعلق به اشخاص ثالث است، با رضایت ایشان آن مال به عنوان مَ در مالکیت خود زوج باشد یا   .10

 
 مهریه میزان 

 هریه مقرر نشده است. در قوانین، هیچ حداقل و حداکثری برای مَ  .1
هریه عرفًا مالیت  ممکن است چنین تلقی شود که مَ بنابراین در صورت درج مواردی مانند یک شاخه گل  ؛  هریه باید میزانی باشد که عرفًا دارای مالیت باشدمَ  .2

 ق.م(  1048شود. )مادۀ نداشته و در نتیجه مهرالمثل جایگزین آن می
  110  زمان تأدیه مهریه، فقط تا سقِف   تاهای مالی، یعنی حبس  قانون نحوۀ اجرای محکومیت  3عمال مادۀ  (، برای اِ 1391)مصوب  گذار در ق.ح.خ  قانون .3

عیین  ت  ،هر به معنای دقیقنیست این مَ   هریهتعیین سقف برای مَ هر به معنای  ی را برای زن مقرر کرده است. این مَ آن چنین حقّ   بهار آزادی یا معادِل   ۀسک
درخواست توقیف اموال شوهر یا حبس او را بنماید و  تواند شده مینیست. اینجوریه که خانم تا سقِف اشاره،  آن قیمِت  معادِل   سکه یا 110سقف برای وصول  

 شوهر را ندارد.   حبِس   تواند مهریه را وصول کند، اما حِقّ بابت مازاد بر این مبلغ، زن می
زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که  هقیمت ساالن شاخِص  ق.مدنی: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییرِ  1082 ۀماد ۀتبصر  های ریالی:مهریه

گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده  توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می
 باشند.« 

  دادگاه  نماید طالق ۀاجاز  صدور تقاضای زوج که صورتی در است. زوجهمذکور، پرداخت َمهریه مطابق شاخص روز، منوط به تقاضای  ۀتبصر  ۀناماساس آئینبر 
 ( است. عقد وقوِع ساِل  به نسبت تأدیه زماِن  ساِل  قیمِت   شاخِص  تغییرِ  به هتوّج  بامحاسبۀ مهریه به نرخ روز ) به مکلف

 ه داشت که:شود در این خصوص باید توّج در این صورت به روز رسانی میهریه وجه رایج )پول ایران( باشد، اگر مَ  
 شود.هریۀ ریالی مندرج در عقد، به روز رسانی مینظر از اینکه عقد نکاح در چه زمانی منعقد شده باشد، مَ رفَص  .1
کند و به همان میزان مندرج  هریه تغییر نمیهایی که به ارز خارجی است، میزان مَ هریهشود اما در مَ میهایی که وجه رایج است، إعمال  هریهقرره در مَ این مُ  .2

 در عقد است. 
بۀ مهریه توسط زن ضرب و بر شاخص  لهریه در شاخص ساالنۀ سال قبل از طالق یا سال قبل از مطااست که مَ   قهریه به این طریمَ   شیوۀ به روز رسانِی  .3

 شود. اج تقسیم میسالیانۀ سال ازدو 
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 ق.م(  1082در این خصوص، باید بین موارد مختلف قائل به تمییز شد: )مادۀ   هرمالکیت زن بر َم زمان 
 شود. ن باشد: به مجرد عقد زوجه مالک آن میهر عین معیّ اگر مَ  .1
مّ فین یا کلیی در معیّ هر کلّ اگر مَ  .2  ه باشد: الِذّ

 شود. ی توسط زوج، زوجه مالک آن مینماید؛ اما پس از تعیین مصداق فرد کلّ هریه تواند مطالبۀ مَ میبه محض انعقاد عقد نکاح، زن  •
 کند.زوج ملزم به تعیین فرد است و در صورت امتناع دادگاه او را ملزم می •

 ممکن است به یکی از ُصور ذیل باشد: هر همسر توسط مرد: زمان تأدیه َم 
 مانند آنکه زوج مکلف شود به عنوان مهر، زمینی را فورًا به زوجه تملیک کند. ؛ هر باید فورًا تأدیه شوددر این صورت مَ اگر حال باشد:  .1
  1083سال دیگر به زوجه تأدیه کند. )مادۀ    2سکه،    100مانند آنکه زوج مکلف شود  ؛  هر تا زمان أجل باید تأدیه شده باشددر این صورت مَ اگر مؤجل باشد:   .2

 ق.م( 
 ای عندالمطالبه. هریهکه در این صورت هرگاه زوجه خواست باید تأدیه شود، مانند مَ )عندالمطالبه( باشد: به اختیار زوجه  .3
هریه اثبات  مالی زوج را برای تأدیۀ مَ   ِن کُّ َم هر کند که بتواند استطاعت و تَ تواند شوهر را ملزم به تأدیه مَ زن وقتی می  ،در این صورتعنداالستطاعه باشد:   .4

 هایی را به دلیل عدم تعیین  ن مهریهکند. برخی چنی
َ
 دانند، اما نظر اقوی مبنی بر صحت آن است. جل باطل میأ

 ای عنداالستطاعه ههریهاحکام َم 
 حبس ندارد.  تواند از تمکین خودداری کند؛ یعنی حّق هریۀ عنداالستطاعه نمیزن برای دریافت مَ  .1
 زندانی کند. تواند شوهر را جلب و هریه نمیزن برای دریافت این مَ  .2

( به این نتیجه  91قانون حمایت خانواده )مصوب   22های مالی و مادۀ قانون نحوۀ اجرای محکومیت  3از جمع مادۀ هریه: حبس مرد برای دریافت َم 
 رسیم:می

شوهر   مالِی  ِن کُّ َم تَ سکه طالی بهار آزادی یا معادل قیمت آن همسرش را بازداشت نماید که بتواند  110هریه تا سقف تواند برای وصول مَ زن در صورتی می .1
 حبس شوهر را ندارد.   سکه نیز حّق  110را اثبات کند، در غیر این صورت حتی بابت 

 مالی شوهر اثبات شده باشد یا نشده باشد.   ِن کُّ َم تَ حبس شوهر را ندارد، چه  سکه بهار آزادی، زن حّق  110مازاد بر   ۀهرینسبت به مَ  .2
های مؤجل در صورتی  پذیر نیست. البته در مهریههای عنداالستطاعه امکانهای حال، مؤجل و عندالمطالبه ممکن است و در مهریههریهحبس مرد در مَ  .3

 متناع کرده باشد. پرداخت مهریه فرارسیده باشد و مرد از تأدیه مهریه ا د سررسی است کهمرد قابل حبس 
 تلف و نقص مهرضمان 

حتی بدون تقصیر زوج تلف، ناقص یا معیوب باشد، زوج باید آن را   هریههر قبل از تسلیم به زوجه بر عهدۀ زوج است، یعنی اگر مَ مَ   ضمان تلف و نقِص  .1
 ق.م(  1084جبران کند. )مادۀ 

شده، ناشی از عیبی  حادث  ولیتی ندارد، مگر آنکه تلف یا نقص یا عیِب ؤاست و زوج مسهر بعد از تسلیم به زوجه بر عهدۀ زوجه  مَ   ضمان تلف و نقِص  .2
 هریه موجود بوده است. بوده باشد که از زمان قبل از قبض در مَ 

 معیوب بودن مهریه 
شود؛ بدین ترتیب  هریه خیار عیب ایجاد میمهریه در زمان انعقاد عقد نکاح معیوب باشد و زن به این عیب جاهل باشد، برای زن نسبت به مَ  موضوِع   اگر ماِل  .1

 که:
 مهرالمثل جایگزین آن شود. ،هریه را فسخ کند و در نتیجه تواند قرارداد مَ زن می •
 هریه، ارش بگیرد.تواند بابت عیب مَ زن می •

تواند  را ندارد و فقط می هقرارداد مهریفسخ  ن حّق مهریه بعد از انعقاد عقد نکاح و تا قبل از تسلیم مهریه معیوب شده باشد: در این صورت ز  موضوِع  اگر ماِل  .2
 ارش مطالبه کند. 

تواند به ایفای وظایف زوجیت مبادرت نورزد،  تا پیش از دریافت تمام مهر می  حبس برخوردار است؛ یعنی  هر از حّق زن نسبت به مَ حق حبس در عقد نکاح:  
 ق.م(   1085ه داشت که: )مادۀ د توّج حبس در عقد نکاح بای  حتی اگر زوج ُمعِسر باشد. در خصوص حّق 

تا ابتدا زن اقدام به انجام   تواند از پرداخت مهریه امتناع ورزدطرفه است؛ یعنی، زوج، نمیحبس در عقد نکاح، فقط برای زوجه وجود دارد و این حق یک حّق  .1
 ق.م( 1085وظایف زوجیت کند. )مادۀ  
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 ق.م(  1085ل یا عنداالستطاعه نباشد.)مادۀ هریه حال یا عندالمطالبه باشد: یعنی، مؤّج قابل ِاعمال است که مَ   در صورتی حبس این حِقّ  .2
  708شمارۀ    ۀ ُمسِقِط حِقّ حبس نیست. )رأی وحدت روی  ،هریهخود را ِاعمال کند، دریافت بخشی از مَ   حبِس   تواند حِقّ هریه میزن تا قبل از دریافت تمام مَ  .3

 ( 1378/ 22/5مورخ  
بندی شود، تا زمانی که زن  هریه، قسط( یعنی حتی اگر مَ 22/5/1378مورخ    708اعسار مرد موجب سقوط حِقّ حبس زن نیست. )رأی وحدت رویه شمارۀ   .4

 تواند از تمکین و انجام وظایف زوجیت امتناع کند. آخرین قسط را دریافت نکرده، می
بار حتی با رضایت و نه از تی یکتاکنون اقدام به تمکین خاص نکرده باشد. اگر زن حهریه از تمکین امتناع کند که  تواند برای دریافت مَ زن در صورتی می .5

حبس نخواهد    زناشویی با شوهر خود حاضر شود و اقدام به آن نماید، دیگر حّق   روی اکراه یا اجبار، اقدام به تمکین خاص کند یعنی برای رابطۀ مباشرِت 
ایف زوجیت و مباشرت و وقوع نزدیکی، امتناع کند، اما  های بعدی برای دریافت مهریه از ایفای وظتواند در زمانشود و نمیحبس او ساقط می داشت و حّق 

 ق.م(  1086تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایفش امتناع کند. )مادۀ  شود و میحبس او ساقط نمی اگر با اکراه به وظایف خود عمل کند حّق 
 ق.م( 1085شود. )مادۀ  حبس، زن از دریافت نفقه محروم نمی حِقّ  در صورت عدم تمکین زن به دلیل ِاعماِل  .6
 گونه تمکین عام نکرده باشد. حبس کافی است و الزم نیست که زن هیچ حِقّ   نشدِن حبس و ساقط عدم تمکین خاص برای استفاده از حِقّ  .7
ع  دریافت مهریه هم از تمکین خاص و هم از تمکین عام امتنا  تواند تا قبل ازحبس کافی است، اما زن می  گرچه عدم تمکین خاص برای استفاده از این حّق  .8

 ( 1390/ 2/ 13مورخ    718. )رأی وحدت رویه شمارۀ کرده و در خانۀ شوهر حاضر نشود 
 شود. زن در صورت عدم تمکین برای ِاعمال حق حبس، همچنان مستحق دریافت مهریه است؛ زیرا اقدام او، قانونی است و نشوز تلقی نمی .9

 شود، تابع شوهر نیست و تابع مرکز مهم امور خود آن زن است. نمی حاضرنی که به واسطۀ ِاعمال حِقّ حبس برای دریافت مهریه، در منزل شوهر اقامتگاه ز  .10
 هیچگونه مهری نباشد، با دو حالت مواجه هستیم:   دریافت اگر در نکاح شرط شود که زن مستحّق درج شرط عدم مهریه در عقد نکاح: 

 شود. دریافت مهرالمثل می االصول زن مستحّق این شرط باطل است، اما ُمبِطل عقد نکاح نیست در نتیجه علیدر نکاح دائم:  .1
 این شرط هم باطل است و هم مبطل نکاح است. در نکاح موقت:  .2

 اقسام مهر
اتومبیل( و   ،باغ   ،زمین   ،مهرالُمَسّمی ممکن است عین مال باشد )مانند خانه  شود.عقد به طور مشخص مقرر میمهری که قبل یا بعد از  مهرالُمَسّمی:   .1

ی باشد که  ممکن است منفعت باشد )مثل حّق سکونت در منزل برای مّدت معّین یا استفاده از منافع یک باغ در مّدت معّین( و یا ممکن است عمل یا کار 
تعلیم آشپزی و خیاطی و خطاطی( و یا ممکن است حّقی باشد اعم از حّق ِدینی، مثل    ،تعلیم قرآن  ،)مثل تعلیم زبان خارجی   دارای ارزش اقتصادی است 

تواند  سکه بهار آزادی به صورت عندالمطالبه( و یا حق می  100اینکه شوهر تعهد کرده باشد مقدار معّینی مال به زن پرداخت نماید )مثل تعهد شوهر به دادن  
 ی باشد مثل حّق انتفاع یا ارتفاق از عین معّین. عین

چنین با  ه به امثال آن زن و دوستان و نزدیکان او و همه به وضعیت خانوادگی زوجه و سایر اوصاف او و با توّج مهری که در برخی شرایط با توّج مهرالمثل:   .2
 شود. شود و به زوجه تأدیه میه به عرف محل تعیین میتوّج 

 شود.شود و به زوجۀ او تأدیه میه به وضعیت مالی مرد تعیین میمهری که در برخی شرایط با توّج مهرالُمتعه:   .3
 ق.م(  1089)مادۀ تفویض مهر: 

 ممکن است در عقد نکاح، مهریه درج نشود و اختیار تعیین مهر به مرد، خود زن یا شخص ثالث داده شود.  .1
ض»ثالث باشد، به زن  اگر اختیار تعیین مهر با مرد یا شخص   .2 باشد،    ارزش کمالَمهر« گویند و هر مهری که ایشان تعیین نمایند و مالیت داشته باشد ولو  هُمَفوَّ

 تواند کمتر، معادل یا بیشتر از مهرالمثل باشد. صحیح است. این مهریه می
مندرجه    ۀرعایت کنند و اگر مهریه خیلی ناچیز باشد، در این صورت، مهری دانان این مرد یا شخص ثالث باید حد متعارف را  نظر برخی از حقوق   بنا برالبته  

 غیرنافذ است و در صورت عدم قبول زوجه، باید مهرالمثل پرداخت شود. 
اشد، نسبت به مازاد  و اگر از مهرالمثل بیشتر ب   کند، نباید بیش از مهرالمثل باشدسمایی که او تعیین میاگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد، مهرالُم  .3

 بر مهرالمثل، غیرنافذ و نیازمند تنفیذ شوهر است. 
 الُمسّمی مهر  ۀموارد تأدی

 اگر طرفین در عقد نکاح، به مهر خاصی تراضی کنند.  .1
 ق.م( 1087)مادۀ  اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شود ولی طرفین بعد از نکاح و قبل از مباشرت به مهر خاصی تراضی نمایند.  .2
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 ی است. ّم َس کنند، نوعی مهرالُم ای که ایشان تعیین میدر تفویض مهر، یعنی وقتی اختیار تعیین مهر به شوهر، زن یا شخص ثالثی داده شود، مهریه .3
ندهد، مثل یا قیمت مهرالُمسّمی تأدیه  غیر باشد )مانند زمین متعلق به غیر( و صاحب مال نیز این امر را اجازه    ّمی تعیین شده باشد ولی ملِک اگر مهرالُمَس  .4

 ق.م(  1100شود. )مادۀ می
 : مهرالمثلموارد تأدیه 

 ق.م(  1087هر بین آنها مباشرت رخ دهد. )مادۀ هر شرط شود، ولی قبل از تراضی طرفین بر تعیین مَ هر ذکر نشود یا عدم مَ اگر در عقد نکاح مَ  .1
گاه نباشد. اگر زن عالِ اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و   .2 م به بطالن نکاح باشد، رابطۀ او  مرد رخ دهد، البته به شرط آنکه زن به بطالن نکاح آ

 ق.م(  1099گیرد. )مادۀ  ق نمیای به او تعلّ باشرت هم مهریهمشمول عنوان زنا بوده و در صورت مُ 
 ق.م(  1100شود. )مادۀ جایگزین آن میاگر مهرالُمسّمی تعیین شده باشد، اما مجهول باشد، مهرالمثل  .3
 ق.م( 1100شود. )مادۀ اگر مهرالُمسّمی تعیین شده باشد، اما مالیت نداشته باشد، مهرالمثل جایگزین آن می .4

 ق.م(  1093شود: )مادۀ شرایط ذیل مهرالُمتعه پرداخت می ۀبا جمع همتعه:  موارد تأدیه مهرالُم 
 شود یا عدم مهر شرط شده باشد. ن ن معیّ  ، هراگر در عقد نکاح دائم، مَ  .1
 به واسطۀ طالق بین زوجین جدایی حاصل شود؛ نه به واسطۀ فسخ یا انفساخ نکاح یا فوت.  .2
 طالق، قبل از مباشرت بین زوجین رخ دهد.  .3
 گیرد. ق نمیعلّ بنابراین، اگر زن تقاضای طالق کرده باشد به او مهرالمتعه ت؛ طالق از جانب مرد باشد؛ یعنی مرد همسر خود را طالق دهد .4
پرداخت    مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. اگر در نکاح موقت، مهریه تعیین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح موقت باطل است و مهرالمتعه .5

 شود. نمی
 بر عهدۀ مرد نیست: ایو مهریهشود؛ گونه مهری تأدیه نمیمواردی که هیچ ❖

آنها    از ن نشود یا عدم مهر شرط شده باشد یا مهریه مالیت نداشته باشد یا مهریه مجهول باشد و قبل از مباشرت بین زوجین یکی  اگر در عقد نکاح مهر معیّ  .1
 ق.م(  1088فوت شود. )مادۀ 

 ق.م(  1098اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ ندهد. )مادۀ   .2
گاه به بطالن عقد نکاح باشد. )مفهوم مادۀ اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و  .3  ق.م(  1099مرد رخ دهد و زن نیز آ
  ت فسخ نکاح پیش از مباشرت، عنن باشد، نصفو آن اینکه اگر علّ   ءاگر نکاح قبل از مباشرت به دلیلی از جانب مرد یا زن فسخ شود. البته با یک استثنا .4

 ق.م(  1101گیرد. )مادۀ به زن تعلق می َمهریه
 تأدیه نصف مهرالُمسّمی: موارد

تمامًا به زن پرداخت شده باشد، نصف آن مسترد شده و در صورت تلف شدن   طالق دهد. در این صورت اگر مهریه  اگر مرد همسر خود را قبل از مباشرت .1
 ق.م(  1092د. )مادۀ  بودن( را به مرد بازگردانبودن( یا قیمت )در صورت قیمیمهریه، زن باید بابت نصف مهریه، مثل )در صورت مثلی

 ق.م(  1097شود. )مادۀ  ت گفته میمّد   از نکاح را ببخشد. به این عمل، اصطالحًا بذِل  ماندهباقی ِت قبل از مباشرت، مّد اگر مرد در نکاح موقت،  .2
 ق.م(  1101نکاح به واسطۀ عنن، از جانب زن فسخ شود. )مادۀ  ،اگر قبل از مباشرت .3

اگر قبل از مباشرت، نکاح به واسطۀ عنن، از جانب زن فسخ شود و بین طرفین مهرالمسمایی تعیین نشده باشد یا مهرالمسمای  نصف مهرالمثل:  ۀموارد تأدی
 ق.م(  1101شده، باطل باشد. )وحدت مالک با مادۀ تعیین

 تأثیر طالق در مهریه 
 تعه است. دریافت مهرالُم  مایی نباشد، مستحّق َس لمسمی است و اگر مهرالُم دریافت نصف مهرا اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق  .1
 دریافت مهرالمثل است.  مایی نباشد، مستحّق َس هرالُم دریافت تمام مهرالمسمی است و اگر مَ  اگر طالق بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق  .2

 تأثیر فسخ نکاح در مهریه 
که در   ت فسخ نکاح از جانب زن و به دلیل عنن مرد باشد شود؛ مگر آنکه علّ ای به زن پرداخت نمیگیرد: هیچ مهریهاگر فسخ نکاح قبل از مباشرت صورت   .1

 نصف مهرالمثل است.  مسمی است و اگر مهرالمسمایی در میان نباشد، زن مستحّق لنصف مهرا  این صورت، زن مستحّق 
 مهرالمثل است.  مسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، مستحّق مهرال  اگر فسخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق  .2

 تأثیر انفساخ نکاح در مهریه 
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دریافت    دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، در این صورت مستحّق   زن مستحّق اگر انفساخ نکاح قبل از مباشرت صورت گیرد:   .1
 ای نیست. مهریه

 دریافت مهرالمثل است.  اگر مهرالمسمایی نباشد، مستحّق  دریافت تمام مهرالسمی است اگر انفساخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق  .2
 تأثیر فوت یکی از زوجین در مهریه 

گونه  دریافت هیچ  دریافت تمام مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، در این صورت مستحّق   وت قبل از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق اگر ف  .1
 ای نیست. مهریه

 دریافت مهرالمثل است.  دریافت تمام مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، مستحّق  اگر فوت بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحّق  .2
 استرداد مهریه

: زن باید نصف مهریۀ دریافتی را مسترد کند و اگر مهریه را تلف کرده باشد، یا به هر ترتیبی  دهریه را گرفته باشد و قبل از مباشرت، طالق رخ دهاگر زن مَ  .1
 را مسترد کند.  یهمت نصف مهر ی مثل یا قتلف شده باشد، باید  

الذّمه شده باشد، یعنی زن مرد را از مهریه ابراء کرده باشد: الزم نیست که در زمان طالق چیزی  بری  از طریق ابراءاگر زن مهریه را نگرفته باشد، بلکه مرد   .2
 به مرد بپردازد. 

الذّمه شده باشد، یعنی زن مهریه را به مرد بخشیده باشد: زن باید نصف مهریه را در زمان بری  از طریق بخشش طلب اگر زن مهریه را نگرفته باشد، بلکه مرد   .3
شود؛ اما در بخشش طلب، طلبکار،  می  طلبکار ساقططالق بپردازد. تفاوت ابراء و بخشش طلب در آن است که در ابراء دین به صورت مستقیم و با ارادۀ  

شود. در واقع  او ساقط می  یِن شود و دِ الذّمه حاصل میمافی  شود و در نتیجۀ این امر، مالکیِت کار، دارندۀ طلب میبخشد و بدها به بدهکار میر طلب خود  
بنابراین، در زمان طالق، زن باید نصف مهریه را به زن  ؛ بدهکار به او داده است بخشش طلب به منزلۀ آن است که طلبکار طلبش را گرفته و بعدًا با رضایِت 

 د. بازگردان 
اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد، زن مستحق دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر تمام مهرالمسمی را قباًل دریافت کرده افزایش قیمت مهریه:  

الق و قبل از مباشرت، زن  ت، یعنی از زمانی که مرد مهریه را به زن داده است تا زمانی که به دلیل ط باشد، اکنون باید نصف آن را بازگرداند حال اگر در این مّد 
 شود: باید نصف آن را بازگرداند، مهریه دارای افزایش قیمت شده باشد، به نحو ذیل عمل می

 چیزی نیست.  اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد: زن مستحّق  .1
ه داشت که در این  قیمت مستحق است. البته باید توّج اگر افزایش قیمت ناشی از کاری باشد که زن روی آن مال انجام داده است: زن به اندازۀ افزایش   .2

شود؛ بلکه فقط باید معادِل پولِی افزایِش قیمِت حاصله، در زمان استرداد نصف با مرد شریک نمی  لحالت زن، به اندازۀ افزایش قیمت نسبت به عین ما
 مهریه به او پرداخت شود. 

 تواند آن را بردارد. ق به زن است و میآن مال نصب شده است: آن عین متعلّ اگر افزایش قیمت ناشی از عین مالی باشد که روی  .3
اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد، زن مستحق دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر تمام مهرالمسمی را قباًل دریافت کرده باشد،  تکلیف منافع مهریه:  

رت، زن باید نصف آن  به زن داده تا زمانی که به دلیل طالق و قبل از مباشیعنی از زمانی که مرد مهریه را  ت،اکنون باید نصف آن را بازگرداند. حال اگر در این مّد 
 شود: این نصفۀ مهریه دارای منافعی شده باشد، به صورت ذیل عمل می ؛ چنانچهرا بازگرداند

 گردد. یاین نیمۀ مهریه، با خود آن نیمۀ مهریه، به مرد بازم متصِل   منافع متصل: منافِع  .1
 ماند. ق به زن باقی میاین نیمۀ مهریه، متعلّ  منفصِل  منافع منفصل: منافِع  .2
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 انحالل نکاح 
به ُصور ذیل منحل  عقد نکاح    1120و    1139منظور از انحالل نکاح، انقطاع و از بین رفتن رابطۀ زوجیت است. با لحاظ مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد  

 شود: می
 نکاح از طرف یکی از زوجین فسخ  .1
 از طرف مرد )فقط در نکاح دائم(طالق  .2
 )فقط در نکاح موقت(  از طرف مرد مّدتبذل   .3
 انقضای مّدت نکاح موقت )فقط در نکاح موقت(  .4
 فوت یکی از زوجین  .5
 لعان .6
 انفساخ نکاح  .7
 

 فسخ نکاح 
کردن موارد انحالل نکاح مّدنظر قانونگذار است. لذا  و از طرفی تثبیت خانواده و محدود شود  چون نکاح مانند سایر عقود مالی یک قرارداد مالی محسوب نمی

با موارد فسخ قراردادهای    ؛ کهبینی شده است در ازدواج مطرح نیست؛ و موارد فسخ نکاح محدود به موارد خاصی استقراردادهای مالی پیشخیاراتی که برای فسخ  
 مالی تفاوت دارد. 

ایقاع است و با ارادۀ    مبنای حّق فسخ نیز جلوگیری از ورود ضرر به همسری است که حّق فسخ بر وی بوجود آمده است. لذا فسخ نکاح یک حق است. فسخ نکاح
 گیرد. طرف صورت میانشایی یک

آثار عقد نکاح

مالی

استقالل مالی مرد و زن 

نفقۀ زوجه

اجرت المثل ایام زوجیت

نحلۀ ایام زوجیت

پرداخت مخارج هزینه شده توسط زن

مهریه

غیرمالی

مختص زن

تمکین

مختص مرد

ریاست مرد بر خانواده

مشترک بین زوجین

حسن معاشرت

معاضدت
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 موارد فسخ نکاح 
 بندی کرد، که شامل: موارد فسخ نکاح را به سه دسته تقسیم  توان با توجه به مواد قانون مدنی در باب فسخ نکاح،ی میّّ به طور کل 

 موارد مشترک فسخ نکاح برای زوجین  الف ـ
 زن  از جانبب ـ موارد فسخ نکاح 

 مرد  از جانب وارد فسخ نکاح م ج ـ
 

 الف ـ موارد مشترک فسخ نکاح بین زوجین 
 جنون:  .1

 شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حّق فسخ است.« ق.مدنی: »جنون هر یک از زوجین به 1121ماده 
یک  موجب حّق فسخ برای هیچ  جنون زودگذر به عبارت دیگر  ؛  شرط استقرار باشدزوجین بهبر اساس این ماده، تحّقق مورد جنون، زمانی است که جنون هر یک از  

 شود. از طرفین نمی
 در خصوص حّق فسخ زن و شوهر به جهت جنون یک تفاوت وجود دارد و آن این است که: 

ن زن، زمانی حّق فسخ برای مرد وجود دارد که زن به  شود لکن در خصوص جنوجنون مرد حتی بعد از عقد نکاح حاصل شده باشد موجب حّق فسخ برای زن می
گاه نباشد به عبارت دیگر اگر زن در هنگام عقد مجنون باشد  ؛  صورت برای مرد حّق فسخی بوجود نخواهد آمد  ، در غیر این  ،هنگام عقد مجنون بوده و مرد از آن آ

گاه به جنون زن باشد در این حالت مرد حّق فسخ ندارد. مواد زی  اند. ر در این خصوص بیان شدهو مرد آ
 ق.مدنی: »عیوب زن در صورتی موجب حّق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.«  1124ماده 
 ق.مدنی: »جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حّق فسخ برای زن خواهد بود.«  1125ماده 
 مراض مذکوره در طرف دیگر بود بعد از عقد حّق فسخ نخواهد داشت.« ز زوجین که قبل از عقد، عاِلم به اَ ق.مدنی: »هر یک ا 1126ماده 

 تدلیس:  .2
ای که در ایجاد رغبت یا عدم رغبت برای ازدواج مؤثر باشد. تدلیس که موجب حّق فسخ  منظور از تدلیس عملی است که موجب فریب طرف مقابل شود. به گونه

 گردد. قانون مدنی مستفاد می 438مالِک مادۀ   برای طرفین است از
 ق.مدنی: »تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.«  438ماده 

 عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود باید از سوی طرف عقد یا با تبانی او صورت گرفته باشد. 
زن یا مرد از  شود که  کارانه بوده و تدلیس محسوب میانجام داده که این عملیات فریب  ری غیر از همسر اوفرد دیگبنابراین اگر یکی از زوجین بنا به عملیاتی که  

به عبارت دیگر اگر شخص ثالثی بدون اطالع زوجین موجب تدلیس شود و تبانی نباشد، حّق  ؛  ، حّق فسخ به موجب تدلیس نخواهد آمداند این امر اطالع نداشته
 فسخ ایجاد نخواهد شد. 

بودن اعضای بدن خود را پنهان کند و چیزی در این خصوص  بودن چشم یا معیوبشود؟ بعنوان مثال اگر کسی مصنوعیسؤال: آیا سکوت نیز موجب تدلیس می
 شود یا خیر؟ نگوید آیا این امر تدلیس محسوب می

تواند از جمله اعمال منفی )ترک فعل( برای تدلیس باشد.  باشد و سکوت نیز میتوان گفت که تدلیس ممکن است با عمل مثبت یا منفی صورت گرفته  در پاسخ می
قانون مجازات اسالمی نیز جرم محسوب شده و مجرم از شش ماه تا دو سال به    647باشد بر اساس ماده  تدلیس در ازدواج عالوه بر اینکه دارای حّق فسخ می

 گردد. حبس محکوم می
: »چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت عالی، تمّکن مالی، موقعیت  قانون مجازات اسالمی  647ماده  

ل محکوم  اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سا
 گردد.« می

 تخلف از شرط )شرط صفت(:   .3
ق.مدنی: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حّق    1128ماده  

 فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیًا بر آن واقع شده باشد.« 
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آید که صفت فوق منظور طرفین بوده و در توافق آنها واقع شده در عقد ذکر نشده است تخلف از شرط بنائی است. لکن از اوضاع و احوال برمی وصفی که صریحاً 
 و به بیان دیگر عقد متباینًا بر آن واقع شده است. 

ودن زن است و الزم نیست که این امر حتمًا در توافقات طرفین صریحًا ذکر  باج زن و مرد بنای طرفین بر باکرهتوان گفت که در ازدو بعنوان مثال در عرف امروزه می
 شود.شود و لذا اگر بعد از عقد معلوم شود که زن فاقد وصف مذکور بوده است لذا برای مرد حّق فسخ ایجاد می

 
 فسخ نکاح از جانب زن موارد ب ـ 

 فسخ برای زن خواهد بود.  عیوب ذیل در مرد موجب حّق قانون مدنی:  1122مادۀ 
 خصاء  .1
 بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. ِعَنن به شرط اینکه ولو یک .2
 ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه .3

 فسخ خواهد داشت. به ِعَنن شود، زن حّق   موارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح، موجود باشند؛ جز در ِعَنن که اگر پس از ازدواج نیز شوهر مبتال •
 موارد فسخ نکاح از جانب مردج ـ 

 فسخ برای مرد خواهد بود.   عیوب ذیل در زن موجب حّق قانون مدنی:  1123مادۀ 
 َقَرن. .1
 ُجذام.  .2
 َبَرص.  .3
 افضاء.  .4
 گیری. زمین .5
 نابینایی از هر دو چشم.  .6

 شود. موجود باشند، برای مرد حق فسخ ایجاد میموارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح، در زن  •
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 خیار فسخ در عقد نکاح احکام 

 ائم و هم در نکاح موقت ممکن است. فسخ نکاح هم در نکاح د .1
گاه به وجود عیب یا جنون در طرف مقابل باشد، پس از نکاح حّق  .2  ق.م(  1126فسخ ندارد. )مادۀ  اگر فرد قبل از عقد نکاح آ
 ق.م(  1131کلیۀ خیارات عقد نکاح اعم از خیار فسخ ناشی از عیوب زن یا مرد، خیار تخلف از شرط و خیار تدلیس فوری است. )مادۀ  .3
 ق.م(  1131خیار تخلف از شرط صفت با آنکه در عقود دیگر فوری نیست، در عقد نکاح فوری است. )اطالق مادۀ  .4
بنابراین اگر فعلی  ؛  لف از شرط صفت، خیار تخلف از شرط فعل یا شرط نتیجه به عنوان موجبات فسخ عقد نکاح در قانون درج نشده استبرخالف خیار تخ .5

نجام فعل  دلیل امتناع او از اتوان به  توان الزام او را خواستار شد، اما نمیمی  در نکاح بر یکی از طرفین شرط شده باشد و متعهد از انجام شرط امتناع ورزد
 شده، اقدام به فسخ نکاح کرد. شرط

شود؛ اما اگر به یکی از موارد  فسخ را ِاعمال نکند خیار او ساقط می  فسخ، حّق   فسخ و علم به فوریت حّق   اگر فرد پس از علم به عیب موجود و علم به حّق  .6
ق.م( بنابراین اگر شخص فورًا خیار را ِاعمال نکند و فورًا نکاح را فسخ   1131تأخیر او موجب اسقاط خیار فسخ نیست. )مادۀ  مذکور در باال علم نداشته باشد

 شود که: خیار او زائل می نکند، در صورتی حّق 
گاه بوده باشد.  •  شخص دارای خیار از منشأ خیار و وجود خیار آ
گاه بوده باشد.  •  شخص دارای خیار از لزوم فوریت خیار آ

ِاعمال نکند و با ادعای جهل به فوریت، بخواهد بعدًا خیار فسخ را ِاعمال کند، باید این ادعای خود مبنی بر جهل به فوریت را  اگر شخصی فورًا خیار فسخ را  .7
 با اوضاع و احوال و شواهد و قرائن اثبات کند. 

 .م( ق 1132بنابراین یک ایقاع رضایی است. )مادۀ  ؛ در فسخ نکاح، تشریفات طالق مانند صیغۀ مخصوص الزم نیست .8
 

موارد فسخ نکاح

موارد مشترک

تدلیس

جنون

تخلف از شرط صفت

از جانب زن

خصاء

ِعَنن

یمقطوع بودن آلت تناسل

از جانب مرد

قَرن

جذام

َبَرص

افضاء

زمین گیری

نابینایی از هر دو چشم
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معنی لغوی طالق رهایی، آزاد کردن، ترک کردن است و در اصطالح شرعی، طالق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغۀ مخصوص    طالق:
 ه داشت که:ترین راه انحالل نکاح دائم است. طالق ایقاعی است که انشای آن به اختیار مرد است. در مورد طالق باید توّج طالق متداول ؛خود

 ق.م(   1134اعی تشریفاتی است که انشای آن بدون صیغۀ مخصوص و حضور دو مرد عادل باطل است. )مادۀ ایق .1
شود.  میحضور دو شاهد مرد عادل صرفًا از شرایط اثبات طالق نیست؛ بلکه از شرایط ثبوت طالق نیز هست، یعنی بدون حضور آنها اصاًل طالقی حاصل ن .2

 ق.م(  1134)مادۀ  
 ق.م(  1139ت کند. )مادۀ تواند اقدام به بذل مّد راه ندارد؛ بلکه در نکاح موقت مرد می طالق در نکاح موقت .3
 ق.م(  1136)مادۀ کَره یا غیرقاصد )در حال شوخی( باشد، طالق باطل است. دهنده صغیر یا مجنون یا مُ اگر طالق .4
 ق.م(  1135ق باطل است. )مادۀ طالق معلّ  .5
 طالق اکراهی باطل است.  .6
 فضولی باطل است. طالق  .7
 درج طالق به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن یک عقد به دلیل مغایرت با اخالق حسنه، باطل است.  .8

 اند از: گیرد و عبارتطالق دارای چهار رکن است که با توافق در دادگاه صورت می ارکان طالق:
ق: طالق1 قه: طالق داده2دهنده    ( ُمطِلّ  : حضور دو شاهد عادل. شهود( 4ق   ( صیغۀ طال3شده    ( مطلَّ
 

 دهنده شرایط طالق
 دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.« ق.مدنی: »طالق 1136ماده 

دهنده باید از  اختیار. پس شخص طالق  ،قصد  ،عقل  ،اند از: بلوغ دهنده چهار شرط قائل شده است که عبارتقانون مدنی، برای طالق  1136ماده  قانونگذار در  
خود را طالق دهد. شرط دیگر داشتن عقل است؛ مجنون    ۀتواند زوجنظر سن به حد بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین اگر شخص ممیز یا غیرممیز باشد نمی

دارد. سومین شرط قاصد بودن، به این معنا که شخص    خود را طالق بدهد اما مجنون ادواری حکمش تفاوتۀ  تواند زوجدائمی که فاقد این شرط است، نمی
دهنده است که  گوید، نه در حالت شوخی. اختیار نیز از دیگر شرایط طالقبه عبارت دیگر بداند چه می؛  دهنده در ادای لفظ و صیغه طالق قاصد باشدطالق

ق باید مختار باشد نه در حالت اجبار و اکراه و مستی و ...   شخِص مطِلّ
 لیه، زن او را طالق دهد.« عَ لیوَ تواند در صورت مصلحِت مُ ق.مدنی: »ولِیّ مجنوِن دائمی می 1137ماده 

 لیه، زن او را طالق دهد. عَ لیوَ تواند به شرط رعایت مصلحت و غبطۀ مُ مطابق این ماده ولِیّ مجنوِن دائمی، اعم از اینکه قهری باشد یا غیر آن، می
 صیغۀ طالق را به توسط وکیل اجرا نمود.« ق.مدنی: »ممکن است  1138ماده 

توان صیغۀ طالق را با اعطای وکالت به غیر اجرا نمود. خواه زوج در مراسم اجرای طالق حضور داشته باشد یا غایب باشد؛ و یا ممکن است بر اساس این ماده می
 . قانون مدنی( 1119زوج به زن وکالت دهد تا خود را مطلقه نماید )مستفاد از ماده 

(: »هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعالم دادگاِه صادرکنندۀ  1391قانون حمایت خانواده )   36مادۀ  
 ثبت آن نیست.« داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغۀ طالق و  «وکالت بالعزل»رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغۀ طالق 

 شرایط مطلقه 
: »طالق زن در مّدِت عادِت زنانگی یا در حال ِنفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طالق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا  مق.  1140  مادۀ ❖

 شوهر غائب باشد به طوری که اطالع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.« 
 ق.م(   1140ت عادت ماهانه یا در حال ِنفاس صحیح نیست؛ مگر در استثنائات ذیل: )مادۀ  زن در مّد  ؛ یعنی طالِق طالق پاک باشدزن باید در زمان  .1

 زن حامل باشد.  •
 طالق قبل از هرگونه نزدیکی با زن واقع شود.  •
 شوهر غایب باشد، به طوری که نتواند اطالع حاصل کند که زن در عادت ماهانه است یا خیر.  •
 یائسه یا حامل باشد.«  ق.م: »طالق در ُطهِر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زِن  1141 مادۀ ❖

و زن در حالت ُطهر است، قبل از آنکه    هت ماهانه از بین رفتدطالق در ُطهر مواقعه صحیح نیست، بلکه باید در ُطهر غیرمواقعه باشد، یعنی از زمانی که عا .2
 ق.م(  1141ید طالق انشاء شود؛ مگر در استثنائات ذیل: )مادۀ هرگونه نزدیکی بین زن و مرد رخ دهد، با
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 زن یائسه باشد.  •
 زن حامل باشد.  •
 رغم جوانی و اقتضای سن، عادت ماهانه نداشته باشد. زن علی •
 سه ماه گذشته باشد.« شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن ق.م: »طالق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی 1142مادۀ  ❖

انه، عادت زنانگی  اگر زن جوانی یا میانسالی به سن یائسگی نرسیده باشد، اما به دالیلی مانند بیماری یا استفاده از داروی مخصوص تأخیر افتادن عادت ماه .3
شود. طالق زنی که هنوز یائسه نشده، اما با  وب نمیکند و در نتیجه، طالق او بائن محسشود و از احکام زن یائسه تبعیت نمینداشته باشد، یائسه تلقی نمی

 ق.م(  1142ماه گذشته باشد. )مادۀ    3شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن وجود اقتضای سن، عادت ماهانه نمی
شوند. در اصطالح فقه او را »مسترابه« گویند؛ و همساالن او حامله میبیند در حالی که  شود و نه نابالغ است و نه یائسه؛ ولی ِحیض نمیزنی است که عادت نمی

 طالق با چنین زنی زمانی صحیح است که از زمان آخرین نزدیکی با زن، سه ماه سپری شده باشد. 
 
 

 طالق همسر شخص مجنون 
 قه، اقدام به طالق همسر خود نماید. ام ِافاتواند در ایّ مجنون ادواری: ولی یا قّیم حِقّ طالق دادن ندارند. مجنون ادواری می .1
 پذیر است: مجنون دائمی: طالق همسر و به ترتیب ذیل توسط ولی یا قّیم امکان .2

 ق.م(  1213طالق دادن دارند. )مادۀ   قهری و وصی منصوب از جانب او در صورت مصلحت حّق  ولِیّ  •
 قانون امور حسبی(  88طالق دادن دارد. )مادۀ  او در صورت پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه حّق  ِم قیّ  •

 ق.م(  1136تواند اقدام به انشای طالق نماید. )مادۀ  پذیر نیست؛ خود شخص بعد از بلوغ میتوسط ولی و قّیم امکان طالق همسر شخص صغیر: 
تواند انشای طالق کند؛ زیرا طالق امری غیرمالی است و نیاز به رشد ندارد.  بلکه خود او می  پذیر نیست؛امکانتوسط ولی و قّیم  طالق همسر شخص سفیه:  

 ق.م(  1136هوم مادۀ ف)م
 

د تا شوطور که در سند ازدواج وکالت در طالق به زن داده میق.م( همان  1138طالق ممکن است به وسیلۀ وکیل اجرا شود. )مفهوم مادۀ  وکالت در طالق:  
ق.م( در    1119ادۀ  در صورت پدید آمدن موارد خاصی مانند غیبت شوهر یا اعتیاد او، زوجه به وکالت از شوهر خود، صیغۀ طالق را با تشریفات آن جاری کند. )م

 ه داشت که:این خصوص باید توّج 
دهد مبنی بر اینکه هر موقع که او خواست، بتواند به وکالت از وکالت در طالق ممکن است مطلق باشد مانند آنکه مردی وکالت در طالق را به فرد دیگری ب .1

و قبل از به وجود آمدن   شودهای مرسومی که در سند ازدواج از سوی مرد به زن داده مید باشد، مانند وکالتمرد صیغۀ طالق را اجرا کند و ممکن است مقیّ 
 تواند به وکالت از شوهر طالق را اجرا کند. ، زن نمیها مانند اعتیاد یا غیبت شوهریکی از شرایط مقرر در آن وکالت

شود تا خود مجبور به  توکیل به زنان داده می  های مقرر در اسناد ازدواج حّق گونه که در وکالتتوکیل باشد، همان  وکالت در طالق ممکن است همراه با حّق  .2
 اجرای صیغۀ طالق نباشند. 

است، مگر آنکه در ضمن عقد الزمی مثل عقد نکاح این وکالت داده شده    فسخقابلاز آنجا که وکالت عقدی جایز است، وکالت در طالق از سوی طرفین   .3
 اند. باشند، غیرقابل فسخکه در ذیل عقد الزمی مندرج میج در اسناد ازدواج از آنجا ی مندر هابنابراین وکالت؛ نیست فسخقابلباشد که در این صورت  

 شود:دسته تقسیم می 3طالق از حیث شخص متقاضی طالق به اقسام طالق از حیث متقاضی طالق: 
 ق.م(  1133 تواند تقاضای طالق کند. )مفهوم مخالف مادۀشود: مرد در هر زمان میطالقی که از جانب مرد درخواست می .1
 تواند تقاضای طالق کند، جز در استثنائاتی که بیان خواهد شد. شود: زن نمیطالقی که از جانب زن درخواست می .2
. طالق  1شود )طالق توافقی(: ِاعمال این طالق با موافقت هر دو طرف است. اقسام این طالق عبارت است از:  فق طرفین درخواست میا طالقی که با تو  .3

 ق.م(  1147و   1146ق مبارات )مواد . طال2ُخلع، 
 طالق از جانب مرد درخواست 

تواند در هر زمانی از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت  در خصوص درخواست طالق از جانب مرد محدودیتی وجود ندارد. مرد می .1
 ق.م(  1133طالق بنماید. )مادۀ  
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یا آنکه مرد حکم ِاعسار   اش رضایت دهدحقوق مالی زوجه را بپردازد یا آنکه زن در خصوص حقوق مالیالبته ثبت طالق منوط به آن است که مرد   .2
 ( 1391ق.ح خ. مصوب   29الی زن معاف شود. )مادۀ  مدریافت کند و در نتیجه از تأدیه یکبارۀ حقوق 

ق.ح.خ مصوب    24. )مادۀ  کنندبت به ثبت طالق اقدام نمیتا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق از جانب دادگاه، دفاتر طالق نس .3
1391 ) 

تواند همسر خود را طالق دهد، اگر مردی بدون رجوع به دادگاه همسر خود را با رعایت شرایط ماهوی طالق،  با توجه به آنکه مرد در هر صورت می .4
گذارد؛ ولی در دفاتر طالق قابل ثبت نیست زیرا دفاتر طالق،  بر جای میمانند ُطهر غیرمواقعه، طالق دهد، طالق او صحیح است و تمام آثار طالق را 

 باشد.  توانند ثبت کنند که دارای حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش طالقی را می
تواند برای ثبت  یکنند، م مردی که بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش، همسر خود را طالق داده و در نتیجه دفاتر طالق، این طالق را ثبت نمی .5

 این طالق به دادگاه خانواده رجوع کند و دادخواست اثبات طالق دهد. 
عمل این    اگر مردی بدون مراجعه به دادگاه و در نتیجه بدون ثبت، همسر خود را طالق دهد، گرچه طالق او صحیح و دارای تمام آثار قانونی است، اما .6

 ( 1391ق.ح.خ مصوب  47مادۀ مرد دارای جنبۀ کیفری و مستحق مجازات است. ) 
تواند از دادگاه درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طالق کند و اگر شوهر اقدام به طالق دادن  مورد زن می  4در  درخواست طالق از جانب زن:  

 از:  مورد عبارتند 4شود. این  همسر خود نکند، همسر به اذن حاکم شرع )قاضی دادگاه خانواده( طالق داده می
 ق.م(  1129در صورت استنکاف شوهر از تأدیه نفقۀ همسر و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام او به دادن نفقه. )مادۀ   .1
 ق.م(  1129در صورت عجز شوهر از تأدیه نفقۀ همسر. )مادۀ  .2
 اگر مرد غایِب مفقوداالثر باشد.  .3
عُ  .4 ر نبود، زن به حکم دادگاه طالق داده کند و اگر اجبار میّس زوجه باشد، دادگاه زوج را به طالق اجبار می  ِج َر سر و حَ در صورتی که دوام زوجیت موجب 

ق.م برخی از موارد عسر و حرج برای زنان را به طور تمثیلی ذکر کرده است. این موارد تمثیلی است و در هر مورد بسته به نظر قاضی    1130شود. مادۀ  می
 عسر و حرج بداند یا نه.  است که امری را مصداق

 ق.م(  1129اگر زن از جانب مرد وکیل در ِاعمال طالق باشد. )مادۀ   .5
 

 احکام طالق به دلیل عسر و حرج زوجه 
ل آن  حّم اگر در زندگی مشترک برای زن وضعیتی به وجود آید که ادامۀ زندگی مشترک برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی ت .1

و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیرقابل تحمل تشخیص داد، حکم طالق تواند برای طالق به دادگاه مراجعه کرده  ل باشد، میمشک
 شود. کند. اصطالحًا به چنین طالقی، طالق قضایی گفته میصادر می

 مهریه یا بذل مالی از جانب زوجه به زوج نیست. اگر عسر و حرج زوجه اثبات شود صدور حکم طالق مشروط به گذشت زوجه از  .2
 شود. فایده خواهد بود و عسر و حرج زوجه برطرف نمیرسد که این طالق، طالق بائن است چون اگر زوج بتواند رجوع کند، حکم صادره بیبه نظر می .3
بنابراین اگر زن به این دلیل  ؛  زوجه عسر و حرج ایجاد کند  ه به تمثیلی بودن مصادیق عسر و حرج، عدم مباشرت زوج یا زوجه هم ممکن است برایبا توّج  .4

 شود. تقاضای حکم طالق کند و مراتب اثبات شود و همچنین برای دادگاه اثبات شود که این امر موجب عسر و حرج زوجه است، حکم طالق صادر می
از تحقیقات الزمه تشخیص دهد که   .5 اگر دادگاه پس  این هستند که  به  به حدّ برخی قائل  از زوج  او  نفرت زوجه  برای  را  ادامۀ زندگی مشترک  که  ی است 

کنند. البته در صورت پذیرش این نظر نیز هر کراهتی را  سازد آن را از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طالق صادر میغیرممکن می
 که همراه با دالیل قطعی و نوعی انزجار و وحشت باشد.  نباید مصداق عسر و حرج دانست؛ بلکه کراهتی مصداق عسر و حرج است

 
 تفاوت و شباهت حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش زوجین: 

 شود: در دو مورد صادر می گواهی عدم امکان سازش  .1
 اگر مرد از دادگاه درخواست طالق کند.  •
 بارات( باشد. لع یا مُ اگر طالق با توافق زوجین )ُخ  •
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کند، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طالق فراهم است یا خیر و در نتیجه قاضی حکم طالق صادر  دادگاه درخواست طالق میدر مواردی که زن از   .2
 کند. می

 شدن حکم صادره است.ثبت طالق به موجب گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعیت آن است؛ اما ثبت طالق به موجب حکم طالق منوط به نهایی .3
العقد و مندرجات سند ازدواج، راجع به موارد ذیل نیز  ه به شروط ضمنأی خود در خصوص حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش، با توّج دادگاه ضمن ر  .4

 کند: تعیین تکلیف می
 جهیزیۀ زن •
 هریه مَ  •
 نفقۀ زوجه، نفقۀ اطفال و نفقۀ حمل  •
 ق.م.  336ام زوجیت مطابق تبصرۀ مادۀ  المثل زن برای ایّ اجرت •
 های حضانت و نگهداریپرداخت هزینه ۀگهداری اطفال و نحوحضانت و ن •
 ترتیب، زمان و مکان مالقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل. •

ظرف این مهلت به دفتر رسمی ازدواج  شدن رأی است؛ که باید  ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی  3ت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم،  مّد  .5
 خواهی )نهایی شدن رأی( است؛ که باید ظرفماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام  6ت اعتبار حکم طالق  و طالق تسلیم شود. مدّ 

 ت از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود. این مدّ 
 طالق داوری و مشاوره در دعاوی 

 دهد. اگر طالق به درخواست مرد یا زن باشد، دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می .1
 دهد. اگر طالق توافقی باشد، دادگاه طرفین را به مراکز مشاورۀ خانواده ارجاع می .2
تواند به جای زوجین در مراکز  نمی  نامهاالصول قائم به شخص است و وکیل حتی در صورت تصریح در وکالتحضور زوجین در مراکز مشاورۀ خانواده علی .3

کز مشاوره خانواده مشاورۀ خانواده برای مشاورۀ طالق حاضر شود؛ مگر آنکه زوجین یا یکی از ایشان به دالیلی مانند اقامت در خارج از کشور از حضور در مرا 
 عاجز باشند. 

 آور نیست. یا خیر، جنبۀ مشورتی دارد و برای دادگاه الزامنظر داور و مراکز مشاورۀ خانواده، در خصوص اینکه زوجین از هم جدا شوند  .4
 ق.م(  1143شود: )مادۀ قسم ذیل تقسیم می 2طالق به  اقسام طالق از حیث قابلیت رجوع: 

 ق.م(  1114نیست. )مادۀ  برگشتقابلطالقی که شوهر در زمان ِعّده حق ندارد از طالق رجوع کند، یعنی طالق پس از آنکه صورت گرفت، طالق بائن:  .1
طالقی که شوهر در زمان ِعّده حق دارد از آن رجوع کند، یعنی طالق پس از آنکه صورت گرفت، به واسطۀ لفظ یا فعلی که داللت بر رجوع  طالق ر جعی:   .2

 ق.م(  1148است. )مادۀ   برگشتقابلکند، 
 ق.م(  1145ها بقیه ِرجعی هستند.)مادۀ طالق شوند؛ و غیر از اینهای ذیل بائن محسوب میطالقاقسام طالق بائن: 

 طالق قبل از مباشرت زن و مرد  .1
 طالق زن یائسه .2
 شودرجوع زن به عوض این طالق هم ِرجعی میطالق ُخلع البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند. بعد از  .3
 شود.این طالق هم ِرجعی میزن به عوض رجوع کند. بعد از رجوع زن به عوض طالق ُمبارات البته قبل از آنکه  .4
بر هم خورد و  سومین طالق پس از سه ازدواج متوالی: یعنی اگر زن و مردی ازدواج دائم )نه موقت( نمایند و ازدواج آنها به واسطۀ طالق )نه فسخ نکاح(   .5

 شود. بار تکرار شود، طالق سوم آنها بائن میکندو این عمل تا سهبعد از برهم خوردن ازدواج، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند و یا مرد از طالق رجوع 
 طالق قضایی، یعنی طالقی که زن به دلیل عسر و حرج در دوام زندگی مشترک آن را از دادگاه تقاضا کرده است.  .6
 

 رجوع مرد در طالق ر جعی: حّق 
 رجوع یک ایقاع است و از جانب زن قابل رد نیست.  .1
 کنیم. های ُخلع و مبارات مشاهده میبنابراین قابل اسقاط نیست؛ مگر با سازوکار خاصی که در طالق؛ استاین حق در واقع یک حکم  .2
 رجوع از طالق هیچ تشریفات خاصی ندارد.  .3
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باشد، یا با    گر قصد مرد برای ادامۀ زندگی مشترک باشد، صورت پذیرد. برای مثال، ممکن است با الفاظرجوع از طالق ممکن است با هر ابزاری که بیان .4
 داند؛ مانند گرفتن دست زن. دهد مرد آن زن را همسر خود میعمالی صورت گیرد که مستلزم محرمیت و نشان میکتابت باشد، یا با اَ 

 
طالق دهد. مال مزبور که  کند( تا شوهر در برابر این مال، او را کند )بذل میکند، فلذا زن مالی را به شوهر تملیک میزن از شوهر ابراز کراهت می طالق ُخلع: 

 ق.م(  1146ِفدیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر، کمتر یا بیشتر از مهر باشد. )مادۀ  
 شود. در فرهنگ عامه در مورد این طالق از عبارت »َمهرم حالل و جانم آزاد« استفاده می

کند(، تا شوهر در برابر این مال، او کند )بذل میکنند )ِشقاق(، فلذا زن مالی را شوهر تملیک میمیزن و شوهر، هر دو از یکدیگر ابراز کراهت  طالق ُمبارات: 
ارات از دو حیث با طالق  را طالق دهد. مال مزبور که ِفدیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر یا کمتر از مهر باشد و نباید بیشتر از مهر باشد. طالق ُمب

 ق.م(  1147د: )مادۀ ُخلع تفاوت دار 
 کراهت از جانب زوجین است.   ،فقط از طرف زن است اما در طالق ُمبارات  کراهت ،در طالق ُخلع .1
 تواند بیش از مهر باشد. دیه نمیاین فِ  ،میزان ِفدیه محدودیتی ندارد؛ اما در طالق ُمبارات   ،در طالق ُخلع .2

 بارات های ُخلع و ُم طالق
به عبارت دیگر، مرد در قالب یک ایقاع،  ؛  شودعی و جانبی منعقد میبَ نیستند؛ بلکه ایقاعی هستند با یک عقد که به صورت تَ لع و ُمبارات عقد  های خطالق .1

عی و جانبی نیز وجود دارد و آن، این است که مرد در ازای مبلغی تحت عنوان ِفدیه که دریافت  بَ د تَ این ایقاع، یک عق  ردهد و در کناهمسر خود را طالق می
 شود. ای که زن داده است، طالق به بائن تبدیل میگذرد و در ازای این فدیهرجوع خود از طالق می کند، از حّق یم

 . ماهیت طالق همچنان ایقاع است. شود که ماهیت طالق متحول شودوجود ِفدیه موجب نمی .2
 ُخلع و ُمبارات: های  احکام مشترک طالق

 عمل زن در دادن آن مال را بذل گویند. دهد، ِفدیه و  مالی که زن به مرد می .1
 یه را رد کند و به زندگی مشترک ادامه دهد. تواند آن فدشود؛ بلکه مرد مینمیبا دادن ِفدیه توسط زن به مرد، مرد مکلف به طالق دادن همسر خود  .2
ه از فدیه رجوع کند و آن را باز پس گیرد. حّق تواند تا قبل از اتمام مّد زن می .3 یعنی  ؛  اسقاط استک حِقّ مالی است و در نتیجه قابل زن از فدیه یرجوِع   ت ِعِدّ

 رجوع از ِفدیه را از خود اسقاط کند.  ممکن است در ضمن طالق یا به نحو دیگری زن حّق 
 تواند از طالق رجوع کند. شود و مرد هم میاگر زن از ِفدیه رجوع کند، در این صورت طالق ِرجعی می .4
های ُخلع و اسقاط نیست، جز در طالقرجوع مرد از طالق ِرجعی قابل  ه حّق ؛ بلکه طالق ِرجعی است. بیان شد کق باطل نیستاگر ِفدیه باطل باشد، طال .5

 شود. رجوع مرد از طالق ساقط می ُمبارات که در قالب ِفدیه، حّق 
 های مشترک طالق و فسخ ویژگی

 کنیم:شوند اما در اینجا به اشتراکات طالق و فسخ اشاره میای مطرح میهر کدام با عنوان جداگانه  ؛ کهعقد نکاح ممکن است به طرق فسخ یا طالق منحل شود
 باشند. طالق و فسخ از ایقاعات هستند که موجب انحالل نکاح می  .1
 کند. ی زناشویی با فسخ یا طالق خاتمه پیدا میطالق و فسخ به گذشته اثر ندارند؛ و رابطه  .2
عدم ثبت فسخ نکاح نیز جرم محسوب    ،شود و به موجب همین ماده( جرم محسوب می1391قانون حمایت خانواده )   49  ۀ بر اساس مادعدم ثبت واقعۀ طالق   .3

 شود. می
 وجوه افتراق فسخ و طالق 

ق ... و طالق نیز باید به صیغۀ  برای طالق تشریفات الزم است از جمله مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران، صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طال  -1
 شود. مخصوص طالق در نزد دو شاهد عادل اجرا شود. لکن فسخ تشریفات مذکور را ندارد و به هر لفظ یا عملی واقع می

 ه، حّق رجوع برای مرد وجود دارد ولی در فسخ نکاح حّق رجوع مرد وجود ندارد. جعی در مّدت ایام عّد رِ  در طالِق  -2
 شود ولی فسخ ممکن است از طرف شوهر یا زن اعمال شود. او واقع می ۀایقاعی است که از طرف شوهر یا نمایندطالق  -3
 شود ولی فسخ موجب حرمت نیست اگرچه به دفعات مختلف و متعدد انجام شده باشد. بار متوالی صورت گرفته باشد موجب حرمت می 3طالق چنانچه   -4
گونه  نزدیکی )دخول( باشد زن مستحّق تنصیف )نصف َمهریه( است ولی در فسخ نکاح اگر قبل از نزدیکی با زن باشد مستحّق هیچدر طالق، اگر قبل از    -5

 َمهری نیست. مگر موجب فسخ »ِعَنن« )ناتوانی مرد( باشد که در این حالت زن مستحّق نصف َمهریه است. 
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های چاپی آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان ه عنوان بند »الف« در عقدنامه، شرطی است که بی تنصیف دارایشرط تنصیف دارایی زوج:  

دواج خود را به همسر خود منتقل کند. در این  ز شود مبنی بر اینکه در صورت طالق زن توسط مرد، مرد باید تا نصف دارایی بعد از االعقد محسوب میشرط ضمن
 ه داشت که: خصوص باید توّج 

ی ندارد؛ بلکه مبنای  ون بنابراین، تنصیف دارایی مبنایی قان؛  ارایی مرد منوط به آن است که شرط تنصیف توسط طرفین در عقدنامه امضا شده باشدتنصیف د .1
 قراردادی دارد. 

 شود. ِاعمال نمیدهد و در فسخ نکاح، انفساخ نکاح یا در زوال زوجیت به دلیل فوت مرد چنین شرطی فقط در طالق رخ می  تنصیف دارایی .2
 تنصیف دارایی منوط به آن است که طالق به درخواست زوجه نباشد و به درخواست زوج باشد.  .3
دارایی صورت  تنصیف دارایی منوط به آن است که طالق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد، اگر به دلیل نشوز زن، مرد او را طالق دهد، تنصیف   .4

عمال شرط تنصیف دارایی  طبیعی و غیر ارادی باشد، مانع اِ   ۀق به دلیل عیوب جسمانی زوجه یعنی ناشی از بیماری یا یک عارضگیرد. البته اگر طالنمی
 نیست. 

 گیرد. د از ازدواج کسب کرده و دارای قبل از ازدواج را دربرنمیقط ناظر به دارایی است که مرد بعتنصیف دارایی مرد ف .5
ی قراردادها، باطل است؛ چون در آن از عبارت »نصف دارایی« استفاده نشده است، بلکه از عبارت »تا نصف دارایی«  د کلّ شرط تنصیف دارایی از حیث قواع .6

ند تا این شرط محقق آن استفاده شده است؛ بنابراین، شرط مجهولی است و معلوم نیست که مرد دقیقًا باید تا چه میزانی از اموال خود را به نام زوجه منتقل ک
 شود.

 
 احکام بذل مدت در نکاح موقت

 شود. ت، مانند طالق، یک ایقاع است و به ارادۀ مرد واقع میبذل مّد  .1
 ت، مانند طالق، از جانب زن قابل رد نیست. بذل مّد  .2
 ت، برخالف طالق، از جانب مرد قابل رجوع نیست. بذل مّد  .3
 . ت، بیان شود، کافی استترتیبی که ارادۀ مرد مبنی بر بذل مّد ت برخالف طالق، صیغه و تشریفات خاصی ندارد و به هر بذل مّد  .4
 ت در زمان عادت ماهانه و نفاس نیز صحیح است. بنابراین بذل مّد ؛ ت در زمان ُطهر زن واقع شودمّد   برخالف طالق، الزم نیست که بذل .5
پذیر  ت امکانن زن و مرد مباشرت رخ داده باشد، باز هم بذل مّد برخالف طالق، الزم نیست که بذل مدت در زمان ُطهر غیرمواقعه باشد. اگر به تازگی بی .6

 است. 
ه نگه دارد. )مادۀ  پس از بذل مّد  .7 ه، مرد و زن  مّد در  رجوع ندارد. البته    ت، مرد حّق ق.م( برخالف عدۀ طالق، در عدۀ بذل مدّ   1152ت، زن باید ِعِدّ ت ِعِدّ

 کنند. توانند مجددًا با یکدیگر نکاح موقت برقرار می
د. اگر زن قباًل مهریه را دریافت کرده باشد باید  ر گی ق میمباشرت برقرار نشده باشد، فقط نصف مهریه به زن تعلّ   ۀت، بین زن و مرد رابطاگر قبل از بذل مدّ  .8

 ق.م(   1097نصف آن را بازگرداند. )مادۀ 
 

 است: ت از قرار ذیل احکام انقضای مّد  ت در نکاح موقت:احکام انقضای مّد 
 خود منحل شده و نیاز به اقدام خاصی نیست. بهت، نکاح خودنکاح موقت، مقید به زمان است؛ بنابراین پس از انقضای مدّ  .1
ۀ آن، نکاح مجدد همان مرد و زن، مجاز است. ت نکاح موقت، در مّد در صورت انقضای مّد  .2  ت ِعِدّ

 
 از:  موارد عبارتندشود؛ این  خود منحل میبهدر مواردی نکاح خود: انفساخ نکاح

شود؛ زیرا ممکن نیست که زن  اگر زن و مرد غیرمسلمانی با هم ازدواج کرده باشند و سپس زن اسالم آورد، نکاح آنها منفسخ میاسالم آوردن زوجه:   .1
 مسلمان در زوجیت مرد کافر باقی بماند. 

 شود. اح ایشان منفسخ میاگر زن و مرد مسلمان باشند و مرد، مرتد شود، در این صورت نک:  ارتداد زوج .2
 زیرا ممکن نیست که زن مسلمان در زوجیت مرد کافر بماند. 
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 یکی از مواردی که موجب انفساخ نکاح است، لعان است. لعان:  .3
 پذیر است: تغییر جنسیت یکی از زوجین به یکی از دو صورت ذیل امکانتغییر جنسیت:  .4
 شود یا بالعکس.یعنی زن تبدیل به مرد می؛ گیردمیگاه تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت   •

 شود زیرا از شرایط تشکیل نکاح و بقای آن، مغایرت جنسیت زوجین است. در این صورت ازدواج منفسخ می
ز حیث هورمونی و  مرد یا زن است اما ا  الظاهر گیرد بلکه با کشف جنسیت مواجهیم یعنی شخصی علیگاه تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت نمی •

جنسی، اوصاف هورمونی و جنسی جنس مخالف را دارد. چنین شخصی ممکن است با عمل جراحی جنسیت پنهان خود را آشکار کند که به این امر کشف  
 شود. ایشان آشکار می  تیجه بطالن نکاح نالواقع تفاوت جنسیت بین زن و مرد وجود نداشته و در دهد که از ابتدا فیجنسیت گوییم. کشف جنسیت نشان می

 
ه  ّ

د   ع 
ه:  ّ

د  ه آغاز میت منحل شود، مدّ ۀ فوت شوهر، طالق، فسخ، انفساخ یا بذل مّد طاگر نکاح به واسع  تواند با مرد دیگری  ت زن نمیشود که در این مّد تی به نام ِعِدّ
 ق.م(  1150ازدواج کند. )مادۀ 

ال  عدد است. در اصطالح فقهی، مّدتی است که زن آزاد پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهًا با او نزدیکی کرده، در حالت انتظار است. ح  ۀشده از ریشگرفته
 ه جلوگیری از اختالط نسب است.ت جدایی طالق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مّدت و یا انقضای آن. فلسفه نگه داشتن عدّ کند علّ فرق نمی

 
 

ه طالق  ّ
د   احکام ع 

ه از طالق رجوع کنداگر طالق ِرجعی باشد، شوهر می .1  ق.م(  1148و دوباره زندگی زناشویی را شروع کند. )مادۀ   تواند در مدت ِعِدّ
ه با یکدیگر ازدواج نمایند و زن با مرد دیگر نمیاگر طالق بائن باشد، فقط زن و مرد می .2  ت ازدواج کند. مدّ تواند در این توانند در مدت ِعِدّ
ه طالق نگه دارد .3 ق.م( اما    1157. )مادۀ  اگر بین مرد و زنی مباشرت به شبهه پیش آید )اعم از اینکه زن یا مرد یا هردوی آنها در اشتباه باشند.( زن باید ِعِدّ

ه نگه دارد.   در مورد رابطۀ نامشروع )زنا( الزم نیست ِعِدّ
ه، در صورت طالمفقوداالثرهمسر مرد غائب  .4 ه فوت نگه دارد. )مادۀ  ق باید ِعِدّ  ق.م(  1156ای معادل ِعِدّ
ه طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در نکاح موقت سخن گفته است   1152مادۀ  .5  در نکاح موقت طالق راه ندارد.  کهدرحالیق.م، از ِعِدّ
 

ه در طالق ّ
د   های بائنع 

ه ندارد.  طالق زن یائسه: .1  ِعِدّ
ه ندارد. مباشرت:طالق قبل از  .2  ِعِدّ
ه دارد.  سومین طالق: .3  ِعِدّ
ه دارد.  یا ُمبارات: خلعطالق   .4  ِعِدّ
ه دارد.  طالق قضایی زن به حکم دادگاه: .5  ِعِدّ

جعی:  ه در طالق ر  ّ
د  ه طالق ِرجعی، بسیاری از احکام زوجیت احکام ع   پابرجاست؛ برای مثال:  همچناندر مدت ِعِدّ

 بین آنها برقرار است؛ حتی اگر طالق در حال نشوز رخ داده باشد.  توارثدر صورت فوت یکی از زوجین، رابطۀ  .1
ه بر عهدۀ مرد است؛ مگر آنکه طالق در حال نشوز رخ داده باشد.  .2  نفقۀ زن در مدت ِعِدّ
ه طالق ِرجعی است موجب حرمت ابدی می .3  شود. زنا با زنی که در ِعِدّ

ه: ّ
د  ه نگه دارند. این دو دسته عبارتند از: )مادۀ    دو دسته از زنان الزم نیست  زنان فاقد ع    1155که در صورت طالق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و بذل مدت ِعِدّ

 ق.م( 
 زن یائسه: یعنی زنی که به اقتضای سن عادت ماهانه ندارد.  .1
 نزدیکی واقع نشده است. زنی که مباشرت انجام نداده است: یعنی زنی که بین او و شوهرش رابطۀ  .2

ه میالبته باید توّج  ه وفات را نگه دارند. ه داشت که زنانی که فاقد ِعِدّ  باشند؛ در صورت فوت شوهر، باید ِعِدّ
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ه وفات ّ
د   احکام ع 

ۀ وفات هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت   .1  ق.م(  1154روز از تاریخ فوت شوهر است. )مادۀ  10ماه و   4ِعِدّ
ۀ وفات بین تمام زنان مشترک است یعنی حتی زنان یائسه و .2 ۀ وفات را نگه دارند. )مادۀ باید  زنانی که قبل از مباشرت با همسر، همسر فوت کند ِعِدّ   1155ِعِدّ

 ق.م( 
ۀ وفات نکاح زن ممنوع است. در مدّ  .3  ت ِعِدّ
ۀ وفاتی که آن زن  .4 روز یا وضع حمل   10ماه و   4ت ترین مّد باید رعایت کند، َابَعُداألَجَلین است؛ یعنی طوالنیاگر زنی که شوهر او فوت کرده، حامل باشد، ِعِدّ

ۀ وفات رعایت کند. )مادۀ    ق.م(  1154را باید به عنوان ِعِدّ
 

ه ّ
د   مدت زمان ع 

 نکاح دائم .1
ه نگه دارد. )مواد ماه و زن حامل بای   3ُطهر یا  3زن غیرحامل، باید در صورت طالق یا فسخ نکاح یا انفساخ نکاح:  • و    1151د تا وضع حمل، ِعِدّ

 ق.م(  1153
ه نگه دارد. )مادۀ    10ماه و    4ت از وضع حمل تا  ترین مدّ و زن حامل، باید بیش  روز  10ماه و    4زن غیرحامل، باید  در صورت فوت زوج:   • روز را ِعِدّ

 ق.م(  1154
 نکاح موقت  .2

ه  45ُطهر یا    2زن غیرحامل، باید  ت:  انقضای مّد ت، فسخ نکاح، انفساخ نکاح یا در صورت بذل مّد  • روز و زن حامل، باید تا وضع حمل، ِعِدّ
 ق.م( 1153و  1152نگه دارد. )مادۀ 

ه نگه دارد. )مادۀ    10ماه و    4ت از وضع حمل تا  ترین مدّ و زن حامل، باید بیش  روز  10ماه و    4زن غیرحامل، باید  در صورت فوت زوج:   • روز را ِعِدّ
 م( ق. 1154

شود و مّدت طوالنی از وی خبری نباشد، چنانچه مرگ وی ثابت شود، زوجه از تاریخ وصول خبر  شخصی که غایب می  مفقوداالثر:  ۀ غائب عّدۀ زوج  .3
کند؛ اما اگر خبر سالمتی و حیات وی واصل شود ولی معلوم نباشد که مرد کجاست، زوجه باید صبر کند تا منتهی به طالق و یا  فوت، عّدۀ وفات اتخاذ می

تواند به محکمه مراجعه و درخواست طالق نماید و  در مّدت مدیدی به هیچ وجه خبری از مرگ یا سالمتی وی واصل نشود زوجه می  مرگ شود؛ و زمانی که
گهی و اعالنیهاالجل تعیین میحاکم از تاریخ درخواست او چهار سال ضرب ها و صدور حکم موت  کند که در این مّدت با رعایت تشریفات قانونی )انتشار آ

 دارد. دهد و زن عّدۀ وفات نگه میآید و چنانچه خبری از وی به دست نیامد حاکم زوجه را طالق میو جستجوی الزم به عمل می فرضی(
شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به اشتباه با زن غیر  از موجبات دیگر عّده، وطی به شبهه است. خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی عّدۀ نزدیکی به شبهه: .4

عّده    تردید در مّدِت تواند با دیگری ازدواج کند. ولی اگر شوهردار است بیعّدۀ طالق، نمی  شوهر است تا قبل از انقضای مّدِت از زن خود نزدیکی کند، اگر بی
 تواند نزدیکی کند!با شوهر خود نمی

 
 َنَسب

 
َ
راش:ا ه  ن است که این بچه ناشی از مباشرت آن زن با شوهرش بوده است. در این خصوص، باید توّج یای به دنیا بیاورد، اصل بر ااگر زن شوهرداری بچه  مارۀ ف 

 داشت که: 
 ر زن نیست. أمارۀ ِفراش، انتساب آن طفل به شوهر آن زن نیاز به اثبات ندارد؛ بلکه آنچه که نیاز به اثبات دارد، آن است که این طفل منتسب به شوه بنا بر .1
 أمارۀ ِفراش یک أمارۀ قانونی است.  .2
 ِخالف أمارۀ ِفراش با سایر ادله قابل اثبات است.  .3
 ماه گذشته باشد.  10ماه و حداکثر  6باشرت زوجین تا زمان والدت طفل، حداقل برای ِاعمال أمارۀ ِفراش باید از زمان مُ  .4

 شوند، مگر خالف آن اثبات شود: : اطفال زیر به اشخاص زیر منتسب میَنَسب
ماه گذشته، طفل ملحق    10ز ماه یا بیشتر ا  6طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است. البته اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از  .1

 ق.م( 1158شود. )مادۀ به شوهر نمی
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ـ از تاریخ انحالل نکاح تا روز  2شوهر نکرده باشد.    مادر هنوزـ 1هر طفلی که بعد از انحالل نکاح متولد شود، ملحق به شوهر سابق است، مشروط بر اینکه:  .2
ماه گذشته، در این صورت    10ماه و یا بیش از    6تاریخ نزدیکی تا زمان والدت کمتر از    ازه  ماه نگذشته باشد. البته اگر ثابت شود ک  10والدت طفل بیش از  

 ق.م(  1159شود. )مادۀ طفل ملحق به شوهر سابق نمی
ت، مگر آنکه  م اس ل، ازدواج کند و مطابق بندهای قبل الحاق فرزند به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوّ اگر زن بعد از جدایی از شوهر اوّ  .3

 ق.م(   1160خالف آن اثبات شود. )مادۀ  
 آثار نسب: 

 والیت قهری  .1
 نفقه  .2
 نگهداری طفل .3
 توارث .4

 الف ـ حضانت 
 ب ـ تربیت طفل 
 ج ـ حّق مالقات 

 
 ه داشت: مورد باید به موارد ذیل توّج ساب فرزند متولد از آن زن را به خود نفی کند و او را فرزند خود نداند. در این به این معنی است که شوهر زنی انتَنفی َولد: 

ت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. )مادۀ  .1  ق.م(  1161هرگاه مرد، صریحًا یا ضمنًا اقرار به ُاُبوَّ
 ق.م(  1162اید اقامه شود. )مادۀ پس از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامۀ دعوی کافی است، ب عادتاً تی که دعوای نفی ولد در مدّ  .2
 ق.م(  1162ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. )مادۀ  2در هر حال، دعوای نفی ولد پس از انقضای   .3
ها  و بعد   تولد را بر او مُشَتَبه کرده باشندتولد طفل نبوده و او را در خصوص تاریخ تولد طفل فریب داده باشند و تاریخ    یلع از تاریخ حقیقدر موردی که شوهر مّط  .4

 ق.م(  1163تاریخ کشف فریب خواهد بود. )مادۀ   ماه از 2ع شود، مدت مرور زمان دعوای نفی ولد  شوهر از تاریخ حقیقی تولد مّطل
 دعوای نفی ولد و دعوای نفی نسب  تفاوت

ب بدین معنی است که هر  َس نَ   شود، به خود نفی کند؛ اما دعوای نفِی بدین معنی است که پدری انتساب شخصی را که فرزند او تلقی می  ولد  دعوای نفِی  .1
 نفعی، انتساب فرزندی را به پدری نفی کند. شخص ذی

را نفی کنند. این دعوای ایشان، دعوای نفی نسب است.  برای مثال، ممکن است مردی فوت کند و برادران آن مرد، انتساب تنها فرزند آن مرد به آن مرد  
ر و فرزند  نفعی ایشان در طرح این دعوی از آن روست که در صورت اثبات نفی انتساب آن فرزند به برادر متوفایشان )در صورتی که آن متوفی، پدر، مادذی

 . دیگری نداشته باشد(، این برادران به عنوان وراث طبقۀ دوم، ارث خواهد برد
 ماهه دارد؛ اما طرح دعوای نفی نسب، مهلت قانونی ندارد.  2طرح دعوای نفی ولد، مهلت   .2
 نفعی قابل طرح است. دعوای نفی ولد فقط از جانب پدر قابل طرح است؛ اما دعوی نفی نسب از جانب هر شخص ذی .3

َبوین 
َ
 احکام انتساب فرزند به ا

 شود. ملحق می طبیعی است که طفل متولد از نکاح مشروع به َاَبوین .1
اند، ملحق به هر دو خواهد بود. )مادۀ  شود که در اشتباه بوده و اگر هر دو طرف در اشتباه بودهبه شبهه فقط ملحق به طرفی می نزدیکیطفل متولد از  .2

 ق.م(  1165
که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری طفل باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین    هرگاه به واسطۀ وجود مانعی، نکاح بین َاَبویِن  .3

 ق.م(  1166نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت به هر دو مشروع است. )مادۀ 
؛ صرفًا عدم برقراری رابطۀ توارث بین ایشان است  شود. منظور از عدم انتساب طفل نامشروع به والدین نامشروع، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی .4

 ق.م(  1167برند. )مادۀ  برد و نه والدین نامشروع از او ارث مییعنی نه فرزند از والدین نامشروع ارث می
 ازدواج بعد از رابطۀ نامشروع طفل نامشروع، موجب مشروع شدن آن طفل و برقراری رابطۀ توارث نیست.  .5
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باشند یعنی حضانت طفل نامشروع، نفقه و دریافت شناسنامه برای او بر  یۀ تعهدات در خصوص کودک نامشروع میه انجام کلّ والدین نامشروع ملزم ب .6
 ( 1376/ 3/4مورخ  617عهدۀ والدین نامشروع است. )رأی وحدت رویه شمارۀ  

مالی پدر و مادر یا فوت آنها اجداد و جدات ملزم    نکُّ َم صورت عدم تَ البته فقط پدر و مادر نامشروع باید نفقۀ طفل نامشروع را بپردازند )از باب تسبیب(. در   .7
 به پرداخت نفقۀ طفل نامشروع نیستند. 

 طفل نامشروع تکلیفی برای پرداخت نفقۀ پدر و مادر نامشروع یا اجداد و جدات خود را ندارد.  .8
 ق.م(  1165شود. )وحدت مالک با مادۀ به طرف دیگر ملحق نمیشود اما اگر زنا ناشی از اکراه باشد، طفل به طرفی که ُمکَره بوده، ملحق می .9

یافته با رحم زن  های جنسی یا نطفۀ ترکیبهای جنسی در آزمایشگاه یا تزریق سلولمنظور از تلقیح غیرطبیعی ترکیب سلولنسب ناشی از تلقیح غیرطبیعی:  
 است. در این خصوص با حالت ذیل مواجهیم: 

طفل ناشی از تلقیح، طفل مشروع آن زن و مرد است، فقط با این تفاوت که نطفۀ مرد خارج از رحم زن های جنسی زوجین:  تلقیح غیرطبیعی سلول .1
 بنابراین رابطۀ توارث بین این طفل و زن و مرد برقرار است. ؛ تشکیل شده است

های جنسی، طفل ناشی از تلقیح، فرزند نامشروع  وجیت مرد و زن صاحب سلولبه دلیل عدم ز های جنسی مرد و زن بیگانه:  تلقیح غیرطبیعی سلول .2
شود مگر آنکه این تلقیح بر اثر یک غفلت، اشتباه یا تصادف  بوده و بین این طفل و زن و مرد که آنها نیز والدین نامشروع او هستند، رابطۀ توارث برقرار نمی

شود، یعنی رابطۀ توارث بین ایشان برقرار  شود و ملحق به والدین میتلقیح، در حکم ولد شبهه محسوب میرخ داده باشد که در این صورت طفل ناشی از این  
 های این حالت به شرح ذیل است: شود. برخی از روش می
خمک  ت به رحم همسرش، سلول جنسی مرد با    های جنسی مرد وارد کرده و بعد از وارد کردن سلول  سازی نداردتخمک زنی را به رحم زنی که توان تخمک •

، ترکیب شده و منجر به تشکیل جنین شود. در این فرض جنین ناشی از ترکیب سلول جنسی یک مرد با سلول قرار دادهزنی بیگانه که در رحم همسرش  
 جنسی زن بیگانه است که در رحم همسرش قرار داده شده است. 

ل جنسی مرد ترکیب کرده و سپس آن را به رحم همسر آن مرد یا هر زن دیگری برای تغذیه و ادامۀ حیات وارد  تخمک زنی را در محیط آزمایشگاه یا سلو  •
 کنند. 

های جنسی زوجین به طور طبیعی یا غیرطبیعی در آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب شده و سپس نطفه یا جنین در  سلولای: اجاره قراردادن نطفه در رحم   .3
های جنسی ایشان تشکیل شده و این طفل با آن  شود. در این حالت، طفل ملحق به همان زوجینی است که نطفۀ او از سلوله میرحم زن دیگری قرار داد

 شود. زن و مرد رابطۀ توارث دارد اما میان طفل و زن پذیرندۀ نطفه رابطۀ توارث برقرار نمی
 ( اهدای جنین دارای شرایط ذیل است:1382حوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور )مصوب قانون ن 3مادۀ  بنا بر اهدای جنین به زوجین نابارور: .4

 زن و شوهر نابارور هستند.  •
های جنسی در آزمایشگاه سخن گفته  شود. قانون فقط از ترکیب سلولهای قانونی در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب میهای جنسی زوجسلول •

 است. 
طفل به دنیا آید و به عنوان   ۀشود تا نطفه یا جنین در رحم زن پذیرنده رشد کرده و از زن پذیرندیا جنین در رحم زن دیگری قرار داده میسپس نطفه   •

 فرزند در نزد زن و مردی که نابارور هستند، زندگی کند. 
تشکیل شده و با همان زن و مرد صاحب نطفه رابطۀ توارث  های جنسی ایشان  در این حالت طفل ملحق به همان زن و مردی است که نطفۀ او از سلول •

 کند، نه با زوجین پذیرندۀ جنین. برقرار می
ز حیث  نیز رابطۀ زوجین پذیرنده جنین و طفل متولدشده را فقط از حیث نگهداری و نفقه و تربیت و احترام مانند دیگر فرزندان دانسته است؛ نه ا   قانون •

 توارث. 
 نسبت به فرزندان  والدینو تکالیف حقوق 

 ق.م(  1168به معنای نگهداری جسمی و مواظبت بدنی از طفل است. )مادۀ حضانت:   .1
 ق.م(  1174مالقات طفل برخوردار است. )مادۀ  هریک از والدین طفل که طفل با وی زندگی نکند از حِقّ مالقات طفل:   .2
پدری بر فرزندان است که طبق تعریفی: ادارۀ مالی یا غیرمالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری، والیت قهری    حِقّ والیت قهری پدر و جدوالیت:    حّق  .3

 ق.م(  1180نام دارد. )مادۀ  
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 فرزندان مکّلفند در صورت نیاز پدر و مادر نفقۀ ایشان را بپردازند. دریافت نفقه:  حّق  .4
 دری است. پازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است. منظور از ولی، پدر یا جد والیت بر نکاح دختر باکره:  حّق  .5

 احکام حضانت طفل
 ق.م(  1168نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین یک حکم است. )مادۀ  .1
 ق.م(  1172تواند از انجام این تکلیف امتناع کند. )مادۀ  حضانت، در زمرۀ حقوق غیرمالی است، لذا شخصی که حضانت طفل با اوست، نمی .2
 حضانت فقط نسبت به ابوین متصور است.  .3
 ق.م(  1169؛ حضانت با هر دوی ایشان است. )مفهوم مادۀ اگر پدر و مادر طفل با هم زندگی کنند .4
سال تمام شمسی و بعد از آن پدر صالح است. منظور از ِافتراق    7در صورت ِافتراق بین پدر و مادر طفل، برای حضانت اطفال، چه پسر و چه دختر، مادر تا   .5

گر زندگی کنند، ولی  در این بند اعم است از آنکه بین ابوین طالق حاصل شده باشد یا اینکه ایشان به هر دلیلی ماند دالیل شغلی یا کراهت و ... جدا از یکدی
 ق.م(   1169ۀ  شان باقی باشد و طالق حاصل نشده باشد. )مادرابطۀ زوجیت

سال تمام قمری برای پسر، باقی است و بعد از آن، فرزند از سن حضانت خارج شده و تعیین    15سال تمام قمری برای دختر و    9حضانت تا سن بلوغ، یعنی   .6
سخن گفته و بعد از رسیدن فرزند به  ق.م از حضانت اطفال  1169اینکه در نزد پدرش زندگی کند یا در نزد مادرش زندگی کند با خود او خواهد بود؛ زیرا مادۀ 

 شود.سن بلوغ، به او طفل اطالق نمی
 ق.م(  1172شود: )مادۀ در صورت امتناع یکی از ابوین، به ترتیب ذیل عمل میامتناع والدین طفل از حضانت: 

گهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بر عهدۀ العموم )دادستان( نعیدادگاه به تقاضای دیگری یا تقاضای قّیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدّ  .1
 کند. اوست الزام می

 کند. اگر الزام، ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر توسط شخص ثالث تأمین می .2
 توافقات راجع به حضانت 

تواند ضمن توافق با طرف دیگر، مصالحه است؛ یعنی شخصی که حضانت با اوست، میمادر طفل قابلست؛ اما بین پدر و  غیرمالی ا گرچه حضانت یک حّق  .1
 ( نیز به این امر تصریح دارد. 1391ق.ح.خ )مصوب  29حضانت را به او واگذار کند. مادۀ 

توانند در  به عبارت دیگر پدر و مادر نمی؛ پذیر استادر امکانمابین پدر و ممابین خود توافق کنند. این توافق فیتوانند راجع به حضانت فیفقط پدر و مادر می .2
 خصوص حضانت با اشخاص ثالث توافق کنند. 

ول  ؤو سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت اوست یا در صورتی که مس  هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری .3
تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر  حق شود، میحضانت از انجام تکالیف مقرر امتناع کند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی

به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش قات  با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ هرچند که برخالف توافبینی حدود نظارت وی  حضانت 
 ( 1391ق.ح.خ مصوب  41مابین پدر و مادر طفل باشد. )مادۀ فی

کنیم، رخ دهد، باز هم حضانت از شخصی که  در صورت توافق پدر و مادر طفل راجع به حضانت طفل، اگر موارد سلب حضانت که در بند بعدی مشاهده می .4
 ین، موجبات قانونی سلب حضانت بر توافق والدین راجع به حضانت اولویت دارد. بنابرا؛  شوددر حال حاضر به موجب توافق طرفین، طفل نزد اوست، سلب می

 شود: در موارد ذیل حتی در مدتی که حضانت با مادر است، حضانت از او سلب میاز مادر:  موارد سلب حضانت 
 ق.م(   1170ابتالی مادر به جنون )مادۀ  .1
 ق.م(  1170ازدواج مادر )مادۀ   .2
ق.م ذکر شده است. البته موارد مذکور   1173مواردی که در مادۀ   بنا بردر معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخالق طفل از حضور نزد مادر  .3

 ی دارند و حصری نیستند. لدر این مادۀ جنبۀ تمثی
 شود:از او سلب می تی که حضانت با پدر است، حضانتدر موارد ذیل حتی در مدّ موارد سلب حضانت از پدر: 

 ق.م(  1170ابتالی پدر به جنون )وحدت مالک با مادۀ   .1
ق.م ذکر شده است. البته موارد مذکور   1173مواردی که در مادۀ  بنا بردر معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخالقی طفل از حضور نزد پدر   .2

 در این مادۀ جنبۀ تمثیلی دارند و حصری نیستند. 
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 اند از: به طور خالصه اسباب قرابت و خویشاوندی عبارت خویشاوندی:قرابت و  
شود. قرابت َنَسبی،  عبارت است از خویشاوندی که با تولد یکی از دیگری و یا منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد حاصل می  الف ـ َنَسب )به واسطۀ خون(: 

بی در سه طبقه »پدر و مادر و اوالد و  َس نَ   خویشاوندِی مربوط به خون است )قرابت َنَسبی بین کسانی است که دارای یک خون و نیاکاِن مشترک هستند(. قرابِت 
 شود. ها و اوالد آنها« ایجاد میها و خالهها و عموها و داییِد اوالد« و »اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها« و »عمهاوال 

 ای بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هر زوجین با خویشاِن َنَسبِی یکدیگر(خویشاوندِی ناشی از ازدواج )رابطه ب ـ َسبب )به واسطۀ ازدواج(:
شود. در مورد قرابت سببی بین نکاح دائم و منقطع  یا قرابت بالُمصاهره؛ قرابتی که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد می  قرابت سببی
 فرقی نیست. 

 شوند: کسانی که نکاح با آنان به صورت مصاهره ممنوع است به دو دسته تقسیم می
 باشد. لقًا و عینًا ممنوع میدسته اول/ کسانی که نکاح با آنان مط

 ق.مدنی ذکر شده است.  1047کند. این نوع ممنوعیت در ماده یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت َابدی تحّقق پیدا می
 دسته دوم/ کسانی که نکاح آنها جمعًا ممنوع است. 

 ق.مدنی.   1049-1048موضوع مواد  یعنی نکاح در فرض وجود قرابت سببی ممنوع است؛ مانند ازدواج با خواهر زن.  
 َبَرد.ش ارث نمیبه غیر از زن و شوهر، بین همسران با خانوادۀ طرِف مقابلشان، هیچگونه ارتباِط مالی و مادی نیست، مثاًل عروِس یک خانواده از پدرشوهر   نکته:

دو نفر بر اثر شیرخوردن حاصل گردد، قرابت رضاعی است. اگر  رضاع به معنای شیر دادن است. نوعی از خویشاوندی که بین    ج ـ ر ضاع )به واسطۀ شیر(:
شود که تنها از نظر حرمت نکاح مانند  ه به شرایط قانونی شیر دهد. بین او و بچه، قرابت رضاعی ایجاد میای که سن او کمتر از دو سال است با توّج زنی به بچه

 قرابت نسبی است. 
 شود و نفقه و توارث در آن راهی ندارد. اح میقرابِت رضاعی فقط منجر به حرمِت نک نکته:

 و ... را به دنبال دارد.  حرمت نکاح،  ارث، حضانت ی داشتن قرابت، آثاری مانند  به طور کلّ 
 

 نفقۀ اقارب 
ملزم به تأدیه نفقۀ اقارب  ه داشت که از بین اقارب نسبی، شخص فقط  شخص ملزم است در مواردی نفقۀ اقارب نسبی خود را بپردازد. باید توّج   نفقۀ اقارب:

باء و اجداد( باشند، یا اقارب عمودی نزولی )اوالد( و وظیفۀ تأدیۀ نفقۀ اقارب افقی خود یعنی خواهران و آعمودی خود است. اعم از آنکه اقارب عمودی صعودی )
 مع شوند، شخص ملزم به تأدیه نفقۀ اقارب است: ق.م( اگر شرایط ذیل باهم ج  1196ن ایشان را ندارد. )مادۀ رادران و اخوال و اعمام و فرزنداب

 ق.م(  1197نفقه باید فاقد اموال کافی برای گذراندن معاش باشد. )مادۀ   شخص مستحّق  .1
اشد یا  گی بنفقه نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. اعم از اینکه این عدم مقدوریت ناشی از ناتوانی و از کارافتاد   مستحّق  .2

 ق.م(  1197آنکه ناشی از عدم وجود شغل در جامعه باشد. )مادۀ 
 ق.م(  1198یعنی بتواند بدون اینکه دچار مضیقه شود نفقه بدهد. )مادۀ ؛ شخصی که قرار است نفقه را بپردازد، متمکن از دادن نفقه باشد .3

 ق.م(  1204شرط لحاظ شود: )مادۀ   2در خصوص نفقۀ اقارب، باید  میزان نفقۀ اقارب: 
 نفقه برآورده شود. به میزانی تأدیه شود که نیازها و حوائج مستحّق  .1
  تکلیف توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد. اگر تأدیه نفقۀ موجب شود که شخص ملزم به انفاق دچار مضیقه شود،    انفاق  بهتا جایی که شخص ملزم   .2

 شود.پرداخت نفقه از دوش او ساقط می
 ق.م(  1199در تأدیه نفقۀ اوالد باید ترتیب ذیل رعایت شود: )مادۀ ترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقۀ اوالد: 

 پدر است.  ابتدا بر عهدۀ .1
 فاالقرب. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بر عهدۀ اجداد پدری است؛ با رعایت االقرب .2
 در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدۀ مادر است.  .3
به انفاق نباشد، با رعای .4 یا قادر  تأدیه  االقربت  هرگاه مادر هم فوت کرده باشد و  فاالقرب بر عهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدری است که متساویًا 

 کنند. می
 ق.م(  1200فاالقرب بر عهدۀ اوالد و اوالِد اوالد است. )مادۀ  نفقۀ ابوین با رعایت االقرباشخاص ملزم به تأدیه نفقه پدر و مادر:  ترتیب 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


دکتر مالکریمی  5حقوق مدنی جزوه  کنید! ها ارسالرساناز طریق پیام تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت    

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

47 

 ق.م(  1201)مادۀ   تعدد مستحقین نفقه:
 ابتدا نفقۀ زوجه باید تأدیه شود.  .1
 نزولی.  عمودِی  در مرحلۀ بعد، نفقۀ اقارِب  .2
 صعودی.  عمودِی  در مرحلۀ آخر، نفقۀ اقارِب  .3

 تأثیر والدت طفل در نفقه 
زنا ملزم به پرداخت نفقۀ والدین نامشروع خود    والدین نامشروع بنا بر قاعدۀ تسبیب ملزم به پرداخت نفقۀ فرزند نامشروع )ولدالزنا( هستند؛ اما فرزند ناشی از .1

 نیست. 
پرداخت نفقۀ والدین خود است. البته اگر    بهوالدین ملزم به پرداخت نفقۀ فرزند ناشی از مباشرت به شبهه هستند؛ فرزند ناشی از مباشرت به شبهه نیز ملزم   .2

مشمول عنوان شبهه نباشد، در این صورت فرزند ناشی از شبهه ملزم به پرداخت نفقۀ   لع باشد و در نتیجه، عمل وییکی از والدین از نامشروع بود رابطه مّط 
 ، ملزم به پرداخت نفقۀ آن فرزند هستند. تسبیبوی نخواهد بود، هرچند که آن زن یا مرد بر مبنای قاعدۀ 

 های نفقۀ زوجه و نفقۀ اقاربتفاوت
ن  می دتمکن یا عدم تمکن مالی مرد، اما نفقۀ اقارب در صورتی بر عهدۀ فر نظر از رفنفقۀ زوجه در هر صورت بر عهدۀ مرد است؛ َص  .1 آید که آن شخص ُمَتَمِکّ

 ق.م(   1198و  1106از انفاق باشد. )مواد  
انفاق،   تحّق آید که شخص مس نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم آن، اما نفقۀ اقارب در صورتی بر عهدۀ فرد میرفنفقۀ زوجه در هر صورت بر عهدۀ مرد است َص  .2

 ق.م(  1197و  1106محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد. )مواد  
شود، اما میزان نفقۀ اقارب صرفًا به اندازۀ نیازها و حوائج اوست؛ البته تا جایی که شخص ملزم به ه به وضعیت و شأن زن تعیین میمیزان نفقۀ زوجه با توّج  .3

 ق.م(   1204و  1107ه باشد. )مواد انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشت
  بنابراین نفقۀ اشخاِص ؛  م استمقدّ   صعودیاقارب عمودی  هم بر نفقۀ    نزولی  یاقارب عمودق.م( نفقۀ    1203م است. )مادۀ  نفقۀ زوجه بر نفقۀ اقارب مقدّ  .4

 انفاق به ترتیب باید پرداخت شود.  مستحّق 
  1206. )مادۀ  حقوقی است  یِن طبیعی و نسبت به حال، دِ   یِن حقوقی است؛ اما نفقۀ اقارب نسبت به گذشته، دِ   یِن دِ   ،نفقۀ زوجه هم بر گذشته و هم بر حال .5

 ق.م( بنابراین: 
های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبۀ نفقۀ معوقه طرح دعوی کند، اما نفقۀ اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آتی  تواند نفقۀ زمانزوجه می •

 توانند نفقۀ معوقه را مطالبه کنند. مطالبه است و اقارب نمیقابل
 طبیعی است.  یِن شود و نسبت به گذشته، صرفًا دِ به عبارت دیگر نفقۀ اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی به بعد محاسبه می •

 از فرد ملزم به پرداخت نفقه:  شخص ثالثضامن شدن 
فاق ضمانت نماید. البته نفقۀ آیندۀ اقارب قابل ضمانت نیست؛ زیرا دینی است که هنوز موجود نشده است و ممکن است شخص ثالث از شخص ملزم به ان .1

 سبب آن نیز به وجود نیامده است. 
 ممکن است از نفقۀ آیندۀ زوجه، ضمانت نمود زیرا، سبب آن )عقد نکاح( به وجود آمده است.  .2
 نی یعنی تا زمان فوت او بپردازد. معیّ ت خص را ملزم کرد که نفقۀ ثالثی را تا مّد ق.م در قالب عقد صلح، ش 768توان در قالب مادۀ  می .3
 

نفس خودمان بیشتر شود،  بهخواهیم اعتمادمان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ ُمخلصانه
به نفس اطرافیان امیدواری و مثبتسعی کنیم اعتماد  باال ببریم. اگر حس  باید در شخِص دیگری این اندیشی می مان را  القا کنیم و  ها ر خواهیم  اگر موفقیت را برای ا 

مان به آنها این  . این »اثر دیگران« است بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشیدِن سخاوتمندانۀ وقت و انرژیخواهیم برای دیگران هم بخواهیم خودمان می
باشد، لذا با بهبود وضع  ها بر زندگی هر کس اطرافیانش می یکی از تأثیرگذارترین بخش   دوستی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیمترین ذینفع این »نوعاست که خودمان بزرگ

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند، اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر داده
و اطرافیانم هم    با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهیا    دیه کنم من به دیگری ه

ام را روی بخشش به  خواهم این است که انرژی ام می آوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستموجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده
 دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.
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وارد سهو قلم و یا اگر در حین مطالعه با م کنم  تلخیص گردیده است، خواهش می  دکتر توکلی  آقای  ضمن اشاره به این نکته که بخشی از این جزوه از کتاب
 با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم.   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده

 

 omid_mollakarimi      اینستاگرام:      1402روزرسانی جزوه: آخرین به 

ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم  های حقوق وارد دورۀ کارشناسی آموخته بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش :  منداستان  
بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک    گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگهداشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می 

خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای  ارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت می کارشناسی 
دیدم. همیشه  شه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیها رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بخیلی

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه  دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت 
زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح    نفس عمیق بکشم و بگم »تونستم!«. از این فیلما که بگذریم ذاِت 

فروردین  کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول  
ّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر  شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید ا 

دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا  کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میخوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده  هزار تا شرکت می ثابت داری، می
الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم  که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسمه   شانسی نداری!« اطمینان نداشتم

ای رو آغاز  ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانهاز خانواده 
بو از تصمیم کرده  از شکست داشتم،  تماِم ترسی که  یه بنده دم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد  بودم!«. جملۀ  توو ذهنم که  ام راضی  اوومد  ی خدا 

رسی! گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می می
زنن تهیه کردم. تا  های کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیل نم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاق م

بعد از   ۶نجا تا ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اووهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام می شروع کردم کمک 
تا  ظهر بود بهم گفت: می  شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز    ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و 

از اینکه که امروز که این   شم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر، ُیسرا«. خوشحالممند میزحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره 
های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و  متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمون

 خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!« می
 مالکریمی )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.(  امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
و   درخواست بدینها  رسانیا از طریق پیام پیام بدهید 09352213175به شماره 

 دریافت کنید. حقوقی رو  هایآزمونجزوات  

یه حواس  به    !  ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  امید مالکریمی هستم؛  اصلِی من در زندگی، کمک  بر زندگی  ارزِش  تأثیرگذاری  و  دیگران 

هایی را  کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

بدهم. در کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می 

های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان نویسی« و »به کار بردن مثال حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 
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