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 چکيده
 حقوقدانان و فقهاي شريعت اسالم در باب تعديل اين اصل حقوقي بر آن متفق اتفاقنچه قريب به آ

به نحوي که زوج به زوجه وکالت مي دهد تا از جانب  .وکالت زوج به زوجه استموضوع ، مي باشند

خود ) زوج (،وي )زوجه( را طالق دهد. به مفهوم واضح تر زن وکيل مرد مي شود تا بنا به وکالت از 

را طالق دهد و پيوند ازدواج بين خود و شوهرش را از اين طريق قطع نمايد. به ديگر  جانب او خود

سخن، در صورتي که زن وکيل مرد باشد به موجب قواعد عمومي عقد وکالت، از جانب زوج 

)شوهرش( مي تواند در صورت احراز شرايط صحت اجراي طالق، با قرائت صيغه طالق اين عمل 

از شوهر خود مطلّقه شود که از اين نوع وکالت در علم حقوق با نام وکالت حقوقي را محقق کرده و 

در توکيل نام برده مي شود. البته شوهر مي تواند به جز زوجه به شخص ثالثي نيز وکالت دهد تا از 

اين نوع دخيل ساختن زوجه در تحقق طالق ازطريق وکالت زن  جانب او همسرش را مطلّقه کند.

اع حقوقي با بنيان هاي اصولي عقد نکاح کامالً سازگار است. چرا که در اين شيوه در اجراي اين ايق

حق طالق همچنان از آن مرد باقي مانده و به آن هيچ گونه خدشه اي وارد نمي شود. بلکه تنها 

زوج با انعقاد عقد ديگري چون وکالت اجراي اين حق را به زوجه سپرده و او را در تصميم گيري در 

ابتدا تعريف و اقسام شروط بيان و  پژوهش سعي برآن است کهدر اين .صالح مي داند  اين باب

 .شود ق آن بررسي مييبه تحق به آن و مواد مربوطو ابعاد  شرط وکالت در طالقبررسي سپس 
 

 شرط. ،تفويض ،حق طالق ،وکالت زوجه :يديکل واژگان

 

 مقدمه

مطرح شد.نهايتاً با مطرح شدن در  ۳۱۳۱قانون مربوط به ازدواج مصوب  ۴اولين بار در ماده در قانون ايران نيز اين موضوع براي              

 ضمن تصريح ، شرايط اعمال و اجراي وکالت در طالق را مقرر نموده است ۳۱۳۳قوانين مختلف ، قانونگذار در قانون حمايت خانواده مصوب 

حق طالق به مرد اختصاص دارد. اما در برخي مواقع زن مي تواند اين حق را از راساس شريعت و قوانين ما رويه به اين صورت است که ب. 

شوهر خود مطالبه کند. به عبارتي اينگونه نيست که در هر صورت طالق در اختيار مرد باشد و زن حق هيچگونه درخواست و اختياري براي 

الم و قوانين مدون فعلي که برگرفته از منابع اسالمي است راه در دست داشتن اختيار طالق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اس

وکالت »همسرخويش جدا شود.هايي پيش بيني شده است که زن مي تواند از طريق آنها اختيار طالق را به دست گيرد و با توسل به آن از 
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 وکالت زوجه در طالق وتفویض حق طالق به وي

http://www.rassjournal.ir/


 501-551، ص 5935بهار  چهارم جلد، 5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

وکالت و بررسي قرار گرفته است مي باشد.موضوع هايي که در فقه اسالمي و حقوق مدني مورد بحث مهمترين يکي از « زوجه در طالق

زوجه در طالق ممکن است ضمن عقد نکاح يا عقد الزم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را 

طريق شرط ضمن عقد نکاح مطلقه سازد . زوجه براي اينکه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد مي تواند از 

چنين اختياري را براي خود تحصيل کند. در اين صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت 

فقهي  . بنابراين، پرسش اصلي تحقيق اين است که ماهيتدر اينجا تابع عقد الزم )ازدواج( شده موکل حق عزل وکيل را نخواهد داشت

بررسي شروط ضمن عقد، به صدر اسالم عليهذاگونه شروط در اسالم سابقه دارد؟حقوقي شرط وکالت در طالق چيست؟ آيا جعل اين

بيت)ع( گواه اين مدعاست. با مرور زمان و پديد آمدن مسائل پيامبر اکرم)ص( و اهل ي ازاي طوالني دارد. وجود رواياتگردد و پيشينهبازمي

اند؛ اما کليت و اساس آن مربوط به صدر اسالم است؛ حتي برخي از شروط به خوش تغيير شدهخي شروط ضمن عقد دستمستحدثه، بر

 .طالق عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسکن و حق: مانند. اند همين صورت در آن زمان مطرح بوده

الق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضي شبهات و نوشتار حاضر ابتدا با تعريف و بيان کليات موضوع، به بررسي شرط وکالت ط

هاي موجود ميان قانون و فقه و صحت يا بطالن شرط مذکور و... را شناسايي خواهد کرد. هدف اين پژوهش، تبيين قوانين و حقوق تفاوت

 .دخواهند مسئوليت خطير خانواده را بر عهده بگيرنبخشي به جواناني است که ميخانواده و آگاهي

  روش تحقيق:

روش کار در اين تحقيق با توجه به اينکه موضوعي نظري است مبتني بر روش کتابخانه اي و کتابهاي مربوطه به انضمام استفاده 

 واينترنت است. از مقاالت حقوقي

 تعریف شرط وبررسی شرط وکالت در طالق

 تعریف شرط در حقوقالف. 
من عقد التزام و تعهدي تبعي که ض»: گونه بيان کرداز مواد مربوط به شرط مفهوم آن را اين تواندر قانون، شرط تعريف نشده است؛ اما مي

شود و آنچنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتي از جهات منحل شود، شرط نيز تبعاً منتفي معين و در کنار تعهد اصلي ايجاد مي

 .ق(۳۴۱1)محقق داماد، شودمي

 اقسام شرط

 :توان تقسيم کردقسم ميشرط را به دو 

 :الف( به اعتبار ارتباط آن با عقد

 .دنبال عقد باشدکند، بدون اينکه بهتعهد و التزامي که يکي از طرفين قرارداد براي ديگري مي شرط ابتدایی:

 .شرطي است که قبل از عقد بر آن تباني و توافق شده اما در هنگام عقد ذکر نشده است شرط تبانی:

 .(۳2۱ق، ۳۴۳۳)موسوي، شودشرطي که در ضمن عقد بر آن توافق مي شرط ضمنی:

 :ب( تقسيم شرط به اعتبار تأثير و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع

 :توان به دو قسم صحيح و فاسد تقسيم کردشرط را از اين نظر مي

  شرط صحيح:

در قانون شرط صحيح تعريف نشده اما روشن است که وقتي شرطي ضمن عقد نکاح به عمل آيد و از شروط فاسده مذکور در ماده          

؛ ولي در فقه شرط صحيح هر شرطي است که به وصفي تعلق بگيرد و (۱7۱، ۳۱3۳)امامي، االتباع استق. م نباشد، صحيح و الزم 2۱۱

 .(۳7۳ق، ۳۴2۳؛ مغنيه، 7ق، ۳۴۳1)شيخ انصاري، ن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشدامکان اتصاف آن چيزي که عقد بر آ

که در قانون نيز به تبعيت و تأثير از فقه، اين اقسام ذکر شده است: ( ۱۴، ۳۴2۳)شيخ انصاري، کندبراي شرط سه قسم ذکر مي شيخ انصاري

مله، که موضوع آن صفتي از صفات مورد معامله که عين خارجي شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معا»

است، باشد. شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطي است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از 

 (م.ق 2۱۴.)ماده « متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود

 شرط فاسد:

شود. در نتيجه، هر شرطي که فاقد است و با تعريف شرط صحيح، معناي اين قسم نيز مشخص مياين شرط برخالف شرط صحيح         

 م(.ق 2۱۱و  2۱2ماده )شرايط صحت باشد، فاسد خواهد بود. 
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 بررسی شرط وکالت در طالق

 
کشور ابالغ به سازمان ثبت اسناد و امالک « 23/1/۳۱12-۱۳32۱/۳»و « ۳۳/7/۳۱1۳-۱۴32۱/۳»شوراي عالي قضايي در مصوبة         

درج « ضمن عقد يا عقد خارج الزم»عنوان شرايط گيرد، شرايطي بهاي که در اختيار سردفتران قرار مي هاي نکاحيه کرده است، در دفترچه

ا مورد به زوجين تفهيم کند. شرطي که مورد توافق زوجين واقع شده و به امضاي آنهيابد حين نکاح آن شرايط را موردبه شود و سردفتر مي

 .(1۳۱)محقق داماد، بي تا، ص العقد معتبر خواهد بودشرط ضمن مثابةرسيده باشد، به

ضمن عقد نکاح، عقد خارج الزم، زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکيل غير داد که در موارد »آمده است: « ب»در سند ازدواج مورد 

انتخاب نوع طالق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وکالت بالعزل با حق مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از 

 پردازيم.در ادامه، به بررسي اين شرط مي« توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.

توان گفت، در حقوق مي« معقد خارج الز»شوند؛ اما دربارة اصطالح شود که در عقد گنجانده مى، به شروطي گفته مي«شرايط ضمن عقد»

آور رو، لذا اگر کسي بخواهد شرط و تعهدي کند که الزامآور نيست. ازايناماميه، بر اساس نظر مشهور فقيهان تعهد و شروط ابتدايي الزام

شرط ضمن »ن را به شکل صورت عقد الزم معيني مانند نکاح درآورد؛ دوم يا آتواند استفاده کند؛ نخست اينکه آن را بهباشد، از دو روش مي

در سند ازدواج، هر دو شکل را لحاظ کرده « عقد نکاح؛ عقد خارج الزم»عبارت  گذار با بياندر ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون« عقد

 آور باشد.است تا شرايط مورد توافق زوجين الزام

وم عقد نکاح، آنها نيز الزم هستند؛ ولي اگر در زمرة عقد نکاح نباشند، خاطر لزشمار آيد، بهبه عبارت ديگر، اگر اين شروط جزء عقد نکاح به

االجرا دهند تا الزمار ميـ مصالحه باشد يا عقد ديگري ـ قر« عقد خارج الزم»آنها را در ضمن عقد ديگري غير از عقد نکاح با عنوان 

به نظر ميرسد پس از عقد، زوج تعهد جديدي در ضمن هرچند بعيد  .(217، ص ۳ش، ج۳۱3۳؛ امامي، 33، ص 2ق، ج۳۴۳3)طاهري، باشد

 عقد الزم ديگر را بپذيرد و بدان ملتزم شود و زوجه نيز پيگير عقد جديدي باشد تا بتواند براي خود شروطي را قرار دهد.

 

 بررسی عقد خارج الزم
 

ولي در خارج و حقيقت، عقدي وجود ندارد. اين است که در اسناد اين جمله را مي نويسند؛ « عقد خارج الزم»اما اشکال مطرح در          

ارج الزم چيست، و اين دانند عقد خ که از عقد ديگري غير از نکاح خبر ندارند و نميکنند. در حالي بسياري از زوجين شروط را امضا مي

اگر شروطي را ضمن  بنابراين، بايد دقت شود که .(3۱۱، س 27۴، ص 2ق، ج۳۴27؛ و 13، ص 1ق، ج ۳۴21مکارم شيرازي، )صحيح نيست

سردفتر ازدواج مکلف است شرايط مذکور را به »دهند، آن عقد بيان شود؛ زيرا بر اساس متن مذکور در سند ازدواج،  عقد خارج الزم قرار مي

 تا جهالت و ابهامي براي زوجين که ارکان نکاح هستند، باقي نماند.« تفهيم زوجين برساند

فهماندن کثير است؛ زيرا باب تفعيل بيشتر براي نشان دادن کثرت و فزوني معنا در فعل يا فاعل و يا  معناياز باب تفعيل و به« تفهيم»

اي به زوجين  گونهگونه است؛ يعني بايد به، يعني بسيار او را فهماندم. نقش سردفتر نيز اين«افهمته»شود  آيد. وقتي گفته مي مفعول مي

عبارت ديگر، تفهيم در کنار تفهم؛ ولي در عمل چنين نيست؛ زيرا اگر شروط ضمن عقد پيدا کنند بهبگويد که آنها بفهمند و آگاهي کامل از 

توضيحي در اين زمينه به زوجين بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگين مسئوليت زندگي، براي آنها قابل فهم نيست. 

اي آموزشي طراحي شود و قبل از انجام عقد، طرفين  آگاهي بيشتر زوجين، کالس يا شيوهشود براي رفع اين آسيب و رو، پيشنهاد ميازاين

 را ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط کنند.

 

 مشروعيت شرط وکالت در طالق
 

  الف. مشروعيت شرط
 

، ص 2ق، ج ۳۴27؛ ايرواني، 111ق، ص ۳۴27؛ تبريزي، 111)سبزواري، بي تا، ص اي وارد نيستعيت اين شرط، خدشهدر مشرو         

با زن است؛ « حق طالق»توان گفت: زيرا شرط ضمن عقد داراي شرايط صحت شرط است. اما بايد توجه داشت که در اين شرط نمي ؛(۴11

د، توان گفت: اگر مرد اين کار را انجام دهازدواج مجدد کند؛ اما مى« حق ندارد»توان گفت مرد زيرا خالف کتاب اللّه و سنّت است و يا نمى
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)مکارم شيرازي، او را طالق دهد )وکيل در توکيل(زن از طرف او وکيل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد ديگرى را وکيل کند که 

 .(۳۳1، ص ۳ق، ج ۳۴21

 

 شرط وکالت از نوع حق است یا حکمب. 
 

توانند آن  نيست و بندگان حق تشريع ندارند و نميدر اينکه اين شرط حق باشد يا حکم، فرق است؛ زيرا اگر از نوع حکم باشد، قابل اسقاط 

تواند هرطور که بخواهد، در حق خودش تصرف کند؛ مانند حق را ساقط کنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص مي

 خيار.

ند بگويد من حقّ طالق خودم را ساقط توادر ظاهر، اختيار طالقى که مرد دارد، از نوع حکم است که خداوند براي او جعل کرده و او نمى

تواند وکالت دهد؛ يعنى در ضمن عقد، شرط کند که اگر چنين و چنان شود، زوجه براى ام منتقل کردم؛ ولي مىکردم يا آن را به زوجه

نوع حکم و غيرقابل  بنابراين، اختيار طالق از .(23، ص ۴)همان، ج توکيل است و اسقاط حق طالق نيستاجراى طالق وکيل باشد، پس اين 

رسد از جنس حق باشد؛ زيرا دهد، به نظر ميتواند آن را ساقط کند؛ ولي دربارة وکالتي که در طالق به زوجه مياسقاط است و زوج نمي

 نظر کند يا آن را بعد از ازدواج ببخشد.زوجه مي تواند از شرط وکالت خود صرف

 

 نوع این شرط
 

يعني  ؛(۱2، ص ۴ق، ج۳۴23. بهجت، 7۴، ص، 2ق، ج۳۴۳7)صافي گلپايگاني، نوع شرط فعل است دهد که ازن ميظاهر اين شرط نشا

تواند بر اساس اين شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حين اجراي صيغة  هرگاه يکي از مواد اين بند در خارج محقق شود، زوجه مي

، چنين شرطى از نوع «آورم و مرد هم قبول کندطالق باشم به زوجيت تو درمىمن خودم را به شرط اينکه وکيل بالعزل در »عقد بگويد: 

زوجه شرط شود، از « وکيل بودن»زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر « وکيل نمودن»شود. به عبارت ديگر، اگر شرط نتيجه مي

اين است که برفرض فعل بودن، احکام عقد وکالت در آن شرط در « فعل بودن»يا « نتيجه بودن»آيد. البته ثمرة  شروط نتيجه به شمار مي

 تواند وکيل )زوجه( را عزل کند. فايده اي ندارد؛ يعني هرگاه موکل )زوج( بخواهد، مي  جاري است و قيد بالعزل

و 7۴، ص، 2ق، ج۳۴۳7)صافي گلپايگاني، «من عقد يا عقد خارج، جايز نيستالزام اشخاص بر شرط اين امور در ض»رو، به نظر برخي، از اين

جا بياورد و در کسى که ملتزم به انجام شرط فعل شده است، بايد آن را به»... قانون مدنى،  2۱7البته از نظر حقوقي، براساس مادة  .(71

 صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنمايد.

، ۱و ج ۱۳۳، ص: 2ق، ج۳۴22)خمينى، شود و وکالت قابل رفع نيست يجه بدانيم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر مياما اگر اين شرط را شرط نت

البته برخي از عالمان هنگامي که مرد  .(۱2، ص ۴ق، ج۳۴23؛ بهجت، ۱1۱، ص 2ق، ج۳۴21؛ تبريزي، 111؛ سبزواري، بي تا، ص ۳۱1ص 

ن ديگر وکيل در طالق نخواهد دانند، که زاند؛ ولي عزل مرد را مؤثر ميفتوا دادهموظف به عدم عزل وکالت است، به حرمت عزل کردن 

قانون مدني، از آنجاکه حصول نتيجه متوقف بر تحقق امور يا اسباب  2۱1از نظر حقوقي، طبق مادة  .(1۱۳، ص 2ق، ج۳۴2۴)خمينى، بود

 شود.خاصي در خارج است، با تحقق اين امور، نتيجه نيز حاصل مي

 

 در فقه اماميه ق وکالت در طالقمطل

 
فقهاي اماميه اعطاي وکالت در جاري نمودن صيغه طالق را به طور اطالق پذيرفته اند، جز شيخ طوسي و پاره اي از فقهاي عامه که در 

 .صورت حضور مرد اعطاي وکالت در طالق را قبول ندارند

مردي که امر طالق زنش را به ديگري واگذار کرده وگفته که شاهدباشيد ": روايت خاصي دراين مورد ازامام صادق )ع( نقل گرديده است که 

 ".که من اختيار طالق زنم را به فالن کس دادم

 :در فقه اماميه در خصوص وکالت زوجه در طالق سه ديدگاه ديده مي شود

 جواز وکالت زوجه الف.

 .(13۱)يزدي، بيتا، ق به زوجه خود وکالت دهد تا خود رامطلقه سازدقول مشهور فقهاي اماميه بر اين است که زوج مي تواند بر انجام طال

 عدم جواز وکالت زوجه ب.
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)شيخ طوسي، بي مرحوم شيخ طوسي معتقد است که در طالق مطلقا نمي توان به خود زوجه وکالت داد حتي در موردي که مرد غايب باشد

 .(71۱تا، 

 )همان(.، استناد مي کنديعني طالق به دست شوهر است "اق .طالق بيد من اخذ بالسال "شيخ به ظاهر قول پيامبر )ص( که مي فرمايد:

 (2۳۱ق، ۳۴۳۱)عالمه حلي، منع وکالت زن مطابق با اصل منع باقي است

 توقفج. 

توقف  برخي از فقها مثل صاحب حدائق که بين دو قول مذکور هيچ کدام را مرجع نمي دانند قائل به تساقط دو روايت شده و معتقد به

 .(2۳۱ق، ۳۴۱1)بحراني، گرديده اند

 

 بررسی مفهوم تفویض طالق به زوجه وتفاوت آن باحق توکيل

 
ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طالق،  ۳۳۱3ق.م به صورت مشروط و در ماده  ۳۳۳۳قانون مدني ايران نيز در ماده 

ر بر جواز اين امر است. در فقه عامه، نهادي است به نام تفويض در طالق که مشابه وکالت باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء دائمي

ظ در طالق است؛ مطابق نهاد تفويض در طالق، زوج اختيار در طالق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفا

شود. به اعتقاد در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي شود؛تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي

جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده است و ليکن در جزئيات آن اختالف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به داليل و 

ي احزاب و مخير نمودن زنان پيامبر)ص( در جدايي ي مبارکهسوره 2۳و23هاي ها، آيهترين آنورزند که از مهممستندات فراواني تمسك مي

باشد؛ شايان ذکر است که نهاد تفويض در طالق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده از حضرت)ص( از سوي ايشان مي

 .است

 

 فرق بين تفویض و توکيلالف. 
 

ت بايد واند اختيار طالق را به زوجه يا غير او تفويض کند. براي روشن شدن مفهوم تفويض نخسبه اعتقاد جمهور فقهاي عامه شوهر مي ت

، بدان گونه که فقهاي عامه گفته اند شرح دهيم و سپس تفويض در فقه عامه و باالخره تفويض در فقه اماميه و فرق بين تفويض و توکيل را

در  .توکيل در فقه عامه، بويژه فقه حنفيه نکاتي به شرح زير گفته شده است فويض ودر فرق بين ت  .قانون مدني را مورد بحث قرار دهيم

ده خود عمل مي نمايد. به عبارت ديگر تفويض تعليق امر طالق اده موکل عمل مي کند ليکن در تفويض مفوض اليه به اراتوکيل، وکيل به ار

وکيل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدي جايز است در صورتي که در موکل مي تواند   .به مشيت اجنبي و تمليك طالق به غير است

عزل نمايد به ديگر سخن تفويض بر خالف توکيل قابل رجوع نيست.  تفويض طالق شوهر نمي تواند کسي را که امر طالق به او تفويض شده

 معهذا فقهاي شافعي گفته اند:

در حالي . اعمال آن مقيد به وقت خاصي نيست اگر وکالت مطلق باشد .ز آن را دارددر تفويض مادام که طالق واقع نشده شوهر حق رجوع ا

که اگر تفويض مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمال شود چنانکه اگر طالق به زن تفويض شده باشد زن بايد در همان مجلسي خود را 

گاه شوهر بعد از تفويض طالق مجنون شود در تفويض تاثيري هر. )صفايي، بيتا(مطلقه کند و گرنه تفويض ارزش خود را از دست خواهد داد

  .نخواهد داشت در حالي که با جنون موکل وکالت منفسخ مي شود

تفويض نيازي . لغ يا عاقل باشد در صورتي که در وکالت اين امور شرط استافقهاي حنفي گفته اند: در تفويض شرط نيست که مفوض اليه ب

  .رد ليکن توکيل از انجا که عقد است به قبول وکيل نياز داردبه قبول مفوض اليه ندا

 

 تفویض در فقه عامه ب.
 

. حتي فقهاي حنفي چنانکه اشاره کرديم توکيل زوجه در طالق را تفويض بشمار دجمهور فقهاي عامه تفويض طالق به زوجه را جايز مي دانن

دهد ، در حالي که زن خود را مطلقه مي کند و کاري به مشيت خود وبراي  مي آورند بدين استدالل که وکيل کاري براي ديگران انجام مي

خود انجام مي دهد. بنابراين توکيل اگر چه صريح باشد تفويض محسوب مي شود. در مقابل حنابله مي گويند: نيابت در طالق چه به صورت 

  .توکيل باشد چه با صيغه تفويض يا تخبير توکيل بشمار مي آيد

  :عامه براي صحت تفويض به داليل زير استناد کرده اند جمهور فقهاي
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 :از سوره احزاب 22و22آیه (1

يا ايها النبي قل الزواجك ان کنتن تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميال. وان کنتن تردن اهلل و  

به روايت عامه زنان پيامبر )ص( از کمي نفقه به او شکايت بردند و اين آيات  رسوله والدار االخره فان اهلل اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما.

 در باره ايشان نازل شد. جمهور فقهاي عامه مي گويند: مقصود از اراده دنيا در آيه کريمه اختيار طالق است وبدين ترتيب پيامبر )ص( امر

  .ود که اگر خواستند خود را مطلقه کنندطالق را به زنان خود تفويض کرد و آنان را در اين کار مخير نم

 در صحيح بخاري از عایشه روایت شده است که: (2
پيامبر خدا )ص( ما را مخير کرد وما خدا ورسول او را اختيار کرديم و پيامبر )ص( آن را بر ما به چيزي نگرفت. ودر روايت ديگري 

ر جمهور فقهاي عامه داللت دارد بر اينکه اگر زنان پيامبر )ص( نفس خود را آمده است : پس آن را طالق بشمار نياورد. اين حديث بنابر نظ

 )همان(.اختيار مي کردند طالق محسوب مي شد

مقصود تخيير زنان پيامبر )ص( بين دنيا وآخرت است نه  :ظاهريه بر خالف جمهور، تفويض طالق را منع کرده ودر تفسير آيه گفته اند

فتعالين امتعکن اين است که اگر در زندگاني دنيا را انتخاب کرديد پس بياييد که شما را طالق دهم و بهره  تخيير بين فراق و بقا و معني

مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبي خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنيا را اختيار کردند آنان را طالق دهد و اين امر مستلزم آن 

 د.باشنان آنيست که امر طالق در اختيار 

 طالق درحقوق ایران

بيان شده است به نظر مي رسد که اعطاي وکالت  13۱تا  111با توجه به قواعد و مقررات وکالت که در فصل سيزدهم قانون مدني و از مواد 

 امامي اساتيدوعلماي حقوق همانند دکتر سيد حسن امامي حسين صفايي و اسداهلل .به زوجه از سوي زوج براي طالق پذيرفته شده است

ده و نظم عمومي مخالف هر چند دکتر عبدلعلي صابري صفايي ، وکالت بدون قيد و شرط زن را با حفظ اساس خانوا اين امر را پذيرفته اند.

در حقوق کنوني شوهر حق طالق دارد و مي تواند بر اين پايه به زن خود وکالت دهد وانگهي با  .(1۳، ۳۱۴1)صابري صفايي، دانسته است

ديگر هيچ ترديدي در نفوذ و اعتبار اين ماده نمي ماند و بايد گفت در حال حاضر  7۱و  1۳قانون مدني در تجديدنظر سال  ۳۳۳۳اده حفظ م

با نسخ قانون حمايت خانواده وضعيت به دوران قبل از تصويب آن برگشته و همان مقررات کلي در مورد وکالت زوجه در طالق حاکم مي 

 .باشد

 قوکالت مطلالف. 

قانون مدني در صورت وقوع حوادث خاصي که در عقد شرط شده مانند گرفتن زن ديگر از سوي شوهر، ترک انفاق و... زن  ۳۳۳۳در ماده 

 .مي تواند خود را به وکالت از شوهرس مطلقه سازد

مي فرمايد : زنان مي توانند در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکيل باشند در طالق، به صورت مطلق  (قدس سره شريف)امام خميني 

يعني اگر شوهر بدرفتاري کرد يا مثال زن ديگري گرفت زن وکيل باشد  ،ست طالق بگيرند يا به صورت مشروطيعني هر موقع که دلشان خوا

 (2۳1٬1382٬توانند خود را طالق دهند)همو مي و آيد نمي پيش ها خانم براي اشکالي هيچ ديگر که خود را طالق دهد ،با اين تفسير 

نمي توان شرط ضمن عقد را موافقت با طالق به شمار آورد. توافق براي طالق هنگامي واقع مي شود که زن و شوهر طي قرارداد جداگانه اي 

 .باشد داشته وجود غيرمتعارفي فاصله(  قبول و ايجاب)  آنان ، بدون اينکه بين ارادهن زمينه اعالم کننداراده خود را در اي

 وکالت مشروط الف. 

وکالت مشروط که مقيد به تحقق شرطي در خارج است معموال زوج وکالت مطلق براي مطلقه ساختن خود نمي دهد؛ بلکه آن را به شروط 

زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط  .مقيد مي سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه سازد

ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلي يعني شرط وکالت در  .در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد

ش مي نمايد. البته اگر مرد طالق درج نشود در اين صورت زن بنا به تشخيص خود مبني بر تحقق شرايط فوق ، مبادرت به طالق خوي

 .شرايط مذکور را محقق نداند مي تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرايط مذکور را مدعي شود و بدين وسيله طالق مزبور را باطل نمايد

 : حالت دارد 2مشروط در طالق وکالت 

  اشته باشد:وکالت مشروط به تحقق امري در خارج بوده و اثبات آن در دادگاه لزومی ند(1

 .به عبارت ديگر اعمال وکالت از طرف زن متوقف به تشخيص خود زن باشد

 :وکالت مشروط به تحقق امري در خارج و اثبات آن در دادگاه باشد(2
، مثل تحقق وکالت ه صادر مي شودکه در اين صورت پس از اثبات تحقق شرط در محکمه ، حکم مبني بر طالق از طرف دادگا 

 (.۴۱ص ۳۱37مجموعه نشست هاي قضايي مسائل قانون مدني)به استناد شرايط ضمن عقد نامهدر طالق زوجه 
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 نوع طالق واقع شده دروکالت در طالق

 
سوالي که در اين مورد به ذهن مي رسد اين است که هرگاه زوجه با استفاده از وکالت که به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را 

 ق رجعي است يا بائن ؟ مطلقه سازد آيا اين طال

قانون مدني برمي آيد طالق جز در موارد استثنايي مصرح در قانون رجعي است مگر اينکه مشمول  ۳۳۴1به طوري که از فقه اسالمي و ماده 

يا طالق سوم  قانون مدني و به عبارت روشن تر طالق قبل از نزديکي يا طالق يائسه يا خلع و مبارات و ۳۳۴1يکي از موارد مذکور در ماده 

 .باشد

حال اين سوال مطرح است که با فرض اينکه طالق رجعي است آيا زوجه مي تواند با استفاده از همان وکالت مشروط در ضمن عقد مجددا 

 خود را مطلقه سازد ؟

استفاده از همان شرط خود را بنابراين اينك او مي تواند با  .عده اي معتقدند که عمل رجوع ، طالق انجام شده را کان لم يکن ساخته است

در مقابل گروه ديگر اينگونه استدالل  .مطلقه سازد و اگر بار ديگر نيز زوجه از حق رجوع استفاده کند ، زوجه حق انجام طالق خواهد داشت

اول صحيح تر به نظر در جمع بندي نهايي مي توان گفت هرچند توجيه   .کرده اندکه وکالت با انجام متعلق آن توسط وکيل پايان مي يابد

مي رسد ولي براي جلوگيري از مشکالت احتمالي بهتر است به صورتي که ذکر شد زوجه اشتراط قبول خلع را اضافه و طالق را به گونه خلع 

 .جاري سازد تا اختيار رجوع به دست زوج نباشد

 

 بررسی شرط وکالت مندرج در نکاح نامه ها

 

بايد متذکر شد ، که اول اينکه از آنجا که حق طالق با زن نيست، اين شروط بيشتر براي زن است تا درباره شروط گفته شده در نکاح نامه 

تخلف مرد از شروط ضمن عقد  . مرد و دوم اينکه تمامي شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع آنها ، حق طالق را به زن مي دهند

ك يا چند يا همه انها را پذيرفته باشد، به زن اين حق را مي دهد که دادخواست طالق دهد. نکاح ، که در باال ذکر شد. در صورتي که مرد ي

قانون مدني زن مي تواند هنگام عقد ، شروط  ۳۳۳۳شرط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر شده است ، طبق ماده  ۳2البته عالوه بر 

 د.اي آنها عدول کرد ، اختيار تقاضاي طالق براي زن ايجاد شوديگري را تعيين کند و چنانچه پس از ثبت آن شروط ، مرد از اجر

 

 نتيجه گيري

 
موضوع وکالت در طالق از جمله موضوعاتي است که در فقه و نيز نوشته هاي حقوقدانان معاصر به طور کلي پذيرفته شده است . پذيرش 

ريکه در عقد ازدواج اراده طرفين موثر بوده زوجه مي خواهد در همانطو .اين نظر هم در فقه اماميه و هم در قانون ايران به تدريج بوده است

طالق نيز به نحوي اراده وي به عنوان يکي از ارکان مهم تشکيل دهنده خانواده موثر باشد و به اين طريق هم نوعي امنيت براي خود و يا 

 .شود باالتر از آن نوعي حاشيه امن براي خانواده ايجاد کند و هم نوعي موازنه برقرار

يکي ديگر از عللي که زوجه خواستار وکالت خود در طالق شده است اين است که با توجه به مقتضيات زمان وتغييرنحوه نگرش زنان امروزي 

در عرف برداشتهاي نادرستي از مفهوم وکالت زوجه در طالق وجود دارد که به  .به ازدواج ، آنان درخواست مهريه را دون شأن خود ميدانند

عه هيچ عنوان منطبق با قوانين مربوطه نبوده و متأسفانه مردم برپايه همين برداشتهاي خود رفتار مينمايند و تنها در مواقع اختالف و مراج

در اولين گام عملي براي . اي عرفي به صورت قانوني عمل مي کردند به محاکم است که آرزو ميکنند اي کاش به جاي اتکا بر اين باوره

برخورداري زوجه از وکالت در طالق بايد دقيقاً روشن شود که چه موضوعي ، از طرف زوج به زوجه داده ميشود که بر اساس آن زوجه 

قانون مدني و قاعده  ۳۳۱۱که حق طالق به استناد ماده ميتواند در موارد لزوم با مراجعه به محاکم ، خود را مطلقه نمايد ، با توجه به اين

،  فقهي ))الطالق بيد من اخذ باالساق(( شرعاً و قانوناً منحصراً از حقوق مرد است و تابع اراده زوج ميباشد و در نظام حقوقي کنوني کشور

ين درج عباراتي از قبيل :انتقال حق طالق ، تفويض اصل طالق و حق طالق قابل انتقال و واگذاري به غير از جمله به زوجه نميباشد بنابرا

حق طالق ، واگذاري حق طالق ،اختيار در طالق، يا عبارت شرط شد که حق طالق با زوجه باشد و نيز اينکه زوج بگويد هر وقت خواستي 

قانون  22۴و  2۱2ماده  ۱استناد بند خودت را مطلقه کن و زوجه نيز قبول نمايد و هر عبارت ديگري که زوجه را داراي حق طالق بداند به 

 .مدني باطل تلقي ميگردد و هيچ اثر حقوقي ندارد

با توجه به قواعد عقد وکالت زن ميتواند در انجام تمامي اعمال حقوقي وکيل شخص ديگري شود به عنوان مثال مرد ميتواند با حضور در 

قانون مدني اجراي صيغه ۳۳۱3عمل حقوقي را بدهد ، از طرفي نيز ماده دفترخانه به زوجه خويش وکالت در فروش منزل يا خودرو يا هر 
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طالق را امري نيابت پذير و قابل وکالت دانسته و زوج ميتواند به هر شخص در اجراي صيغه طالق وکالت دهد ، و هيچ منعي در اعطاي اين 

ز راههاي پيش بيني شده در سيستم حقوقي کنوني ، اين قانون مدني يکي ا ۳۳۳۳وکالت به زوجه وجود ندارد و با توجه به صراحت ماده 

، در حقيقت اجراي ايداست که زوج ، زوجه را وکيل خود کند تا صيغه طالق را به وکالت از زوج اجرا نمايد و بدين طريق خود را مطلقه نم

 ارت ))وکالت در حق طالق يا اصل طالق، به همين دليل است که عبده ميشود نه خود طالق يا حق طالقصيغه طالق است که به وکالت دا

نيز باطل ميباشد و هيچ اثري ندارد زيرا همانطوري که بيان گرديد حق طالق تنها در سلطه انحصاري مرد ميباشد و قابل انتقال به اشخاص 

از طرفي  است. يافته انعکاسنيز اين موضوع در فتاواي مراجع عظام تقليد و رويه قضايي کشور  .ديگر از طريق وکالت يا ديگر موارد نميباشد

نکاح هرشرطي که  درهنگام انعقاد ق.م بايد به زوجين حق داد بتوانند۳۱وفق ماده  باتوجه به اصل آزادي اراده اشخاص درتنظيم قراردادها،

 .اي طرفين قرار دهندبرآنچه درقانون آمده است بر به اين ترتيب حق وتکليفي مازاد تا توافق آنهاست درضمن عقد نکاح بگنجانند مورد

با عنايت به مطالب پيش گفته وهمچنين به اين دليل که عدم امکان طالق توسط زوجه باعث تضييع حقوق او مي گردد به نظر مي رسد 

 اعطاي وکالت از سوي زوج به زوجه در طالق راه حل مناسبي باشد تا هم زنان به بخشي از حقوق خود دست يابند و هم بتوان از تاثيرات

از جمله پيامدهاي عدم وجود امکان طالق  پيشگيري به عمل اورد. هکه امروزه درجامعه بواسطه چنين مسئله اي پديد آمد نامناسبيووضع 

توسط زنان بدون رضايت شوهر، قرار دادن مهريه هاي سنگين براي وجود ضمانت اجراي مناسب براي زن درمقابل حق طالق مرد 

زنها با شرط وکالت در طالق خواهند توانست ارزش وجودي خود  .است گرديدهرفتاري و دردسر خيلي از مردها است.امري که امروزه باعث گ

 .ارزش انساني و حق قانوني خود را در اين زمينه اعمال نمايندو  را با مهريه هاي سنگين عوض نکنند
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