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شرط پرداخت مهريه بهصورت عنداالستطاعه 
 

مجتب∂ تقديس∂۱
اشاره: 

در ت→→→اريخ ۱۱ د＾م→→→اه س→→→ال ۱۳۸۷ س→→→ايت رس→→→م∂ س→→→ازمان ث→→→بت اس→→→ناد و ام→→→ال∑ ك→→شور، ب→→ه ن→→قل از 
ي→ك∂ از م→عاونين س→ازمان ث→بت اعالم ن→مود كه ۲ شرط به شروط دوازدهگانه مندرج در سند ازدواج 
اض→→→افه م→→→∂شود و ع→→→ندالم→→→طالبه ب→→→ودن و ن→→→يز ع→→نداالس→→تطاعه ب→→ودن در س→→ندها＾ ازدواج درج خ→→واه→→د 

شد. متن خبر به نقل از سايت رسم∂ سازمان ثبت عيناҐ به شرح زير است: 
«...، م→→عاون ام→→ور اس→→ناد س→→ازمان ث→→بت اس→→ناد و ام→→ال∑ ك→→شور از اض→→افه ش→دن دو ش→رط ب→ه شراي→ط۲ 
۱۲گ→→→→انه چ→→→→اپ∂ دف→→→→ترچهها＾ ن→→→→كاحيه، در اج→→→→را＾ م→→→→فاد دس→→→تورالع→→→مل ش→→→ماره Ｑ۳۹Ｑ۸/℮۱/۳ م→→→ورخ 
ه→فتم ب→همن ماه ۱۳۸Ｑ م→بن∂بر ق→يد ع→نداالس→تطاعه ب→ودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و 

امضا＾ زوجين در موقع اجرا عقد خبر داد. 
ب→→→ه گ→→زارش اداره ك→→ل رواب→→طعموم∂ س→→ازمان ث→→بت اس→→ناد و ام→→ال∑ ك→→شور، و＾ ب→→ا اش→→اره ب→→ه م→→واف→→قت 
ح→→سينعل∂ ام→→ير＾ م→→عاون ق→→وهقضائيه و رئ→→يس س→→ازمان ث→بت اسناد و امال∑ ك→شور ب→ا چ→اپ اي→ن دو 
ب→ند بهعنوان ب→ندها＾ ۱۳ و ℮۱ در دف→ترچهها＾ نكاحيه گ→فت: گ→رچه ط→∂ بخشنامها＾ سران دفاتر 

۱. سردفتر دفتر ازدواج شماره ۱۱۱ تهران.                                                                   
از ه→→→مه خ→→→وان→→ندگان ب→→هويژه ك→→ارشناسان و م→→تخصصان خ→→واه→→شمند است ن→→ظرها و ان→→تقادها＾ خ→→ود را ب→→ه ن→→شان∂ 

 jtaghdisi@yahoo.com                                                          نگارنده ارسال نمايند؛
۲. ت→→→وضيح م→→→اهنامه «ك→→→انون»: اس→→→اساҐ ب→→→هنظر م→→→∂رسد م→→→عنا＾ واژگ→→→ان «ش→→→راي→→→ط» ب→→→ا «ش→→→روط» م→→→تفاوت ب→→اشد. لذا 

درخصوص مورد، كاربرد واژ↓ «شروط» به مفهوم و مقصود نزدي−تر و صحيح است. 
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ازدواج م→كلف ب→ه تبيين و تشريح و ت→فهيم م→وضوع گ→رديدهان→د، ام→ا گاه∂ م→شاهده ش→ده ك→ه بعض∂ 
از سران دفاتر به اين تكليف عمل نكرده و موجب بروز مشكالت∂ در اين زمينه شده است.  

ب→→→ه گ→→→فته و＾ ب→→→راي→→→ناس→→→اس در چ→→اپ ج→→ديد دف→→ترچهها＾ ن→→كاحيه، دو ش→→رط ۱۳ و ℮۱ ب→→ه ت→→رتيب ب→→ا 
ع→→→ناوين «م→→→هريه ب→→→هصورت ع→→→ندالم→→→طالب→→→ه م→→→∂باشد» و «م→→→هريه ب→→→هصورت ع→→→نداالس→→تطاعه م→→∂باشد» ج→→هت 

 
امضا＾ يك∂ از اين موارد به انتخاب زوجين درج خواهد شد.»۱

اي→ن خبر ب→ارها و ب→ارها در رس→انهها＾ خ→بر＾ منعكس و در راديو و تلويزيون نيز با اين مضمون كه 
دو ش→رط ب→ه ش→روط ۱۲گ→انه سند ازدواج اض→افه م∂شود و عندالم→طالبه ي→ا عنداالس→تطاعه بودن به 

شرايط ۱۲ گانه افزوده م∂شود، منتشر شد. 
ان→تشار اي→ن خ→بر، م→وجب شد ك→ه م→ردم نسبت ب→ه اين مسأله حساس شوند و بسيار＾، از اهل فن 
س→→→ؤال ك→→→نند ك→→→ه ع→→→نداالس→→→تطاعه چ→→→يست ك→→→ه ب→→→ه ق→→→بالهها＾ ازدواج اف→→→زوده ش→→→ده است و چ→→ه ب→→سيار 
س→ؤال ش→د ك→ه آي→ا پ→رداخت م→هريه عنداالس→تطاعه شده است؟ حت∂ برخ∂ از كسان∂ كه آشناي∂ با 
 Ґع→→لم ح→→قوق دارن→→د ب→→هويژه ب→→رخ∂ م→→داف→→عين ح→→قوق زن→→ان گ→→مان ب→→ردند ك→→ه در س→→ندها＾ ازدواج اج→→بارا
ش→→رط م→→∂شود ك→→ه پ→→رداخت م→هريه ع→نداالس→تطاعه ب→اشد و ب→ه سرعت ج→بههگير＾ ك→رده و م→قاالت∂ 

در اين راستا نگاشته شد. 
ب→→ا ت→→وجه ب→→ه اي→→ن خ→→بر و اق→→دام ع→→مل∂ س→→ازمان ث→→بت كه در اينخصوص ص→ورت گرفت و ت→صورها＾ 

نادرست پيشآمده توسط عدها＾ از مردم، بر خود الزم ديدم كه شرط بالغ را بهجا آورم. 
 

۱ ـ س→→→→→ازمان ث→→→→→بت اس→→→→→→ناد و ام→→→→→→الｄ ك→→→→→شور، ارزش→→→→→مندترين و م→→→→همترين س→→→→ازمان ك→→→→شور ج→→→→هت 
ت→→→→→→نظيم اس→→→→→→ناد م→→→→→→→∂باشد و پ→→→→→→ر واض→→→→→→ح است ك→→→→→ه دقت در ك→→→→→→ار ح→→→→→قوق∂ و ث→→→→→بت∂ ب→→→→→سيار خ→→→→→طير و 
غ→→يرقابلان→→→كار است. لذا س→→خن گ→→فتن از م→→سايل ح→→قوق∂ و ث→→بت∂ ه→→م دقت ف→→راوان م→→→∂طلبد. ب→→ا 
اي→ن ت→فصيل، ب→→هنظر ن→گارنده، اع→→الم اي→ن خ→بر ب→ه اي→→نصورت؛ «اضافه شدن دو شرط به شرايط 
۱۲گ→→→→→→→→انه چ→→→→→→→اپ∂ دف→→→→→→→ترچهها＾ ن→→→→→→→كاحيه» ن→→→→→→→شان م→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→ه در اع→→→→→→→→الم و چ→→→→→→گونگ∂ ب→→→→→→يان آن 
ع→→→جوالنه ع→→→مل ش→→→ده و ب→→→→∂دقت∂ ص→→→ورت گ→→رفته است. در ت→→وضيح اي→→ن م→→طلب خ→→وب است ك→→ه 
ن→→→→گاه∂ دوب→→→→→اره ب→→→→ه ش→→→→راي→→→→ط چ→→→→اپ∂ م→→→→ندرج در دف→→→ترچهها＾ ن→→→→كاحيه و س→→→ند ازدواج ك→→→ه ذك→→→ر ش→→→د 

۱. ر.∑.: نشان∂ اينترنت∂؛                                                                   
http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=۹ΩＱ℮⅛۸۷ＱΩ۳۱⅛⅛۹۳& curPage=0&Search

Text& عنداالستطاعه= PageFlag=SearchResult.

همچنين برا＾ ديدن نمونهها＾ قديم و جديد سند ازدواج به صفحات پايان∂ همين يادداشت مراجعه شود. 
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ب→→→يندازي→→→م.۱ ه→→→مان گ→→→ونه ك→→→ه در ش→→→راي→→→ط چ→→→اپ∂ م→→→ذكور م→→→شاهده م→→→∂شود، ش→→راي→→ط دوازدهگ→→انها＾ 
وج→→→ود ن→→→دارد ب→→→لكه ت→→→نها ۲ ش→→رط ي→→عن∂ ش→→رط «الف» و ش→→رط «ب» وج→→ود دارد ك→→ه ش→→رط «ب» 
دارا＾ ۱۲ ب→→ند است. ام→→ا م→→تأسفانه اع→→→الم خ→→بر م→→ورد ن→ظر ت→وسط رس→انهها و ح→ت∂ س→ايت رس→م∂ 
س→ازمان ث→بت، ب→ه اي→→نصورت ب→ود ك→ه ۲ ش→رط ب→ه ش→رايط ۱۲گانه افزوده شد و بارها در رسانهها 

اعالم شد و هرگز اين اشتباه، تصحيح نشد. 
۲ ـ آن→چه ك→ه ب→ه ش→راي→ط چ→اپ∂ اف→زوده ش→د، ش→رط «ج» است ك→ه ب→ه تازگ∂ در ادامه شرايط 

۱. شراي→ط ض→من ع→قد ي→ا ع→قد خارج الزم: الف ـ ضمن عقد نكاح/ خارج الزم زوجه شرط نمود هرگاه طالق                                                                   
ب→نابه درخ→واست زوج→ه ن→باشد و ط→→بق ت→شخيص دادگ→اه ت→قاضا＾ ط→→الق ن→اش∂ از تخلف زن از وظايف همسر＾ 
ي→→ا س→→وءاخ→→الق و رف→→تار و＾ ن→→بوده زوج م→→وظف است ت→→ا ن→→صف داراي→→∂ م→→وجود خ→→ود را ك→→ه در اي→→ام زن→اشوي∂ ب→ا او 
ب→هدست آورده ي→ا معادل آن را طبق نظر دادگاه بالعوض به زوجه منتقل نمايد. ب ـ ضمن عقد نكاح/ خارج 
الزم زوج ب→→→ه زوج→→→→ه وك→→→الت ب→→→العزل ب→→→ا ح→→→قتوكيلغير دادگ→→اه در م→→وارد م→→شروحه زي→→ر ب→→ا رج→→وع ب→→ه دادگ→→اه و اخ→→ذ 
م→→→→→→→→جوز از دادگ→→→→→→→→اه پس از ان→→→→→→→→تخاب ن→→→→→→→→وع ط→→→→→→→→الق خ→→→→→→→→ود را م→→→→→→→→طلقه ن→→→→→→→→مايد و ن→→→→→→→→يز ب→→→→→→→ه زوج→→→→→→→→ه وك→→→→→→→الت ب→→→→→→→العزل ب→→→→→→→ا 
ح→→→قتوكيلغير داد ت→→→ا در ص→→→ورت ب→→→ذل از ط→→→رف او ق→→→بول ب→→→ذل ن→→مايد. م→→وارد＾ ك→→ه زن م→→∂توان→→د ح→→سب م→→وارد از 
دادگ→→اه ت→→قاضا＾ ص→→دور اج→→ازه ط→الق ن→مايد ب→→ه ش→رح زي→ر است: ۱ ـ اس→تنكاف ش→وهر از دادن ن→فقه زن ب→→ه م→دت 
ششم→→→اه ب→→→ه ه→→→ر ع→→→نوان و ع→→→دم ام→→→كان الزام او ب→→→ه ت→→→أديه ن→→→→فقه و ه→→→مچنين در م→→→ورد＾ ك→→→ه ش→→وهر س→→اير ح→→قوق 
واج→→به زن را ب→→ه م→دت ششم→اه وف→ا ن→→كند و اج→بار او ب→ه اي→فا ه→م م→مكن ن→باشد. ۲ ـ س→وءرفتار و ي→ا س→وءمعاشرت 
زوج ب→→ه ح→د＾ ك→ه ادام→ه زن→دگ∂ را ب→را＾ زوج→ه غ→يرقابل تحمل نمايد. ۳ ـ ابتالءزوج به امراض صعبالعالج به 
 Ґن→→→→حو＾ ك→→→ه دوام زن→→→اشوي∂ ب→→→را＾ زوج→→→ه م→→→خاطرهآميز ب→→→اشد. ℮ ـ ج→→→نون زوج در م→→→وارد＾ ك→→→ه ف→→→سخ ن→→→كاح ش→→→رعا
م→→مكن ن→→باشد. Ｑ ـ ع→→دم رع→→ايت دس→→تور دادگ→→اه در م→→ورد م→نع اش→تغال زوج ب→ه ش→غل∂ ك→ه ط→بق ن→ظر دادگ→اهصالح 
م→ناف∂ ب→ا م→صالح خ→انوادگ→∂ و ح→يثيت زوج→→ه ب→اشد. ⅛ ـ م→حكوميت شوهر به حكم قطع∂ به مجازات پنج سال 
ح→بس ي→ا ب→يشتر ي→ا ب→→ه ج→زا＾ ن→قد＾ ك→→ه ب→ر اث→ر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و 
ج→زا＾ ن→قد＾ ك→ه مجموعاҐ منته∂ به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. ۷ ـ 
اب→→→→تالءزوج ب→→→→→ههرگونه اع→→→تياد م→→→ضر＾ ك→→→ه ب→→→→ه ت→→→شخيص دادگ→→→اه ب→→→ه اس→→→اس زن→→→دگ∂ خ→→→انوادگ→→→∂ خ→→→لل آورد و ادام→→→ه 
زن→→→→دگ∂ ب→→→→را＾ زوج→→→→ه دش→→→→وار ب→→→اشد. ۸ ـ زوج زن→→→دگ∂ خ→→→انوادگ→→→∂ را ب→→→دون ع→→→ذر م→→→وجه ت→→→ر∑ ك→→→ند، ت→→→شخيص ت→→→ر∑ 
زن→→دگ∂ خ→→انوادگ→→∂ و ت→→شخيص ع→→ذر م→→وجه ب→→ا دادگ→اه است و ي→ا ششم→اه م→توال∂ ب→دون ع→ذر م→وجه از ن→ظر دادگ→اه 
غيبت نمايد. ۹ ـ محكوميت قطع∂ زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر 
ارت→كاب ج→رم∂ ك→ه م→غاير ب→ا ح→يثيت خ→انوادگ→∂ و ش→ؤن زوج→ه ب→اشد ت→شخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و 
ش→→→→→ؤن خ→→→→→انوادگ→→→→→∂ است ب→→→→→ا ت→→→→→وجه ب→→→→→ه وض→→→→→ع و م→→→→→وقعيت زوج→→→→→ه و ع→→→→→رف و م→→→→→وازي→→→→ن دي→→→→گر ب→→→→ا دادگ→→→→اه است. ۱Ω ـ 
درص→→ورت∂كه پس از گ→→ذشت پ→→نج س→→ال زوج→ه از ش→وهر خ→ود ب→ه ج→هت ع→قيم ب→ودن و ي→ا ع→وارض ج→سم∂ دي→گر 
زوج ص→→احب ف→→رزند ن→شود. ۱۱ ـ درص→ورت∂كه زوج م→→فقوداالث→ر شود و ظ→رف ششم→اه پس از م→راج→عه زوج→ه ب→ه 
دادگ→اه پ→يدا ن→شود. ۱۲ ـ زوج ه→مسر دي→گر＾ ب→دون رض→ايت زوج→ه اخ→تيار ك→ند ي→ا ب→→ه ت→شخيص دادگ→اه ن→سبت به 

همسران خود اجرا＾ عدالت ننمايد.  
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ق→بل∂ در س→ندها＾ ازدواج و دف→اتر ث→بت∂ درج گرديده و حدوداҐ از خردادماه ۱۳۸۸ اين سندها＾ 
ازدواج و دف→→ترچهها＾ ن→→كاحيه ت→وزيع ش→ده و ب→ه دست ب→رخ∂ از س→ردفتران ازدواج رس→يده ك→ه ب→ه 

شرح زير است: 
ج: ن→→حوه پ→→رداخت ص→→داق ۱ـ م→يزان................................................  ب→ر ذم→ه زوج است ك→ه ع→ندالم→طالبه ب→ه 

زوجه پرداخت نمايد. امضا زوج:............. امضا زوجه:............. 
۲ ـ م→يزان...............................................................ب→ر ذم→ه زوج است ك→ه در ص→ورت اس→تطاعت م→ال∂ زوج 

به زوجه پرداخت نمايد. امضا زوج:...........امضا زوجه:............. 
 Ґ۳ ـ ب→ا ت→وجه ب→ه آن→چه در ب→اال م→→شاهده م→→∂كنيد ش→رط «ج» دارا＾ دو بند است كه احتماال
ي→→→→ك∂ از آنه→→→→ا ب→→→ايد ام→→→ضا ش→→→ود م→→→→گر اي→→→ن ك→→→ه پ→→→رداخت ب→→→خش∂ از م→→→هريه ع→→→ندالم→→→→طالبه ب→→→اشد و 

بخش∂ عنداالستطاعه. لذا به شرايط قبل∂، ي− شرط افزوده شده است؛ نه ۲ شرط. 
هرچند كه قاطب↔ مردم كه اطالع∂ از مسايل حقوق∂ و ثبت∂ ندارند و افراد غيرمتخصص 
اي→→ن ش→→راي→→ط را ب→→→هعنوان ش→→راي→→ط دوازدهگ→→انه م→→∂شناسند و گ→اه∂ ه→م خ→برنگاران در ب→→ازتاب خ→بر 
اش→تباه م→→∂كنند، دستك→م انتظار م∂رود كه جهت تصحيح اشتباه آنان، اقدام شايسته صورت 
گ→→يرد. ض→→من اي→→ن ك→→ه ح→داق→ل درج اي→ن اش→تباه در س→ايت اي→نترنت∂ خ→ود س→ازمان ك→ه ي− س→ايت 

تخصص∂ بهشمارم∂رود، غيرقابلاغماض است. 
℮ ـ ه→→→→→→مانگونه ك→→→→→→ه در ش→→→→→→رطґ اف→→→→→→زودهشده، دي→→→→→→ده م→→→→→→→∂شود؛ ب→→→→→→نابر م→→→→→→واف→→→→→→قت زوج و زوج→→→→→→ه، 
چ→→→→گونگ∂ پ→→→رداخت م→→→هريه ب→→→ين زوج→→→ين م→→→ورد ت→→→واف→→→ق ق→→→رار م→→→∂گيرد ول∂ اگ→→→ر ب→→→ا ك→→→م∂ دقت ب→→→ه 
ن→→→گارش ش→→→راي→→→ط ق→→→بل∂ ب→→→→نگريم، م→→→∂بينيم ك→→ه در آغ→→از ش→→رط «الف» و ش→→رط «ب» اي→→ن ع→→بارت 
آم→→→ده: « ض→→من ع→→قد ن→→كاح/ خ→→ارج الزم...» ول∂ در ش→→رط ”ج“ چ→→نين ع→→بارت∂ دي→→ده ن→→م∂شود و 
ت→→صريح ب→→ه «ش→→رط ب→→ودن» و ن→→گارش م→→عمول ح→→قوق∂ ك→→ه در ش→راي→ط ق→بل∂ لح→اظ ش→ده، رع→ايت 
ن→شده است. الب→ته الزم ب→ه ذك→ر است ك→ه ه→رچند آمدن يا نيامدن عبارت مذكور در برخ∂ موارد 
م→→→انند ش→→رط «ب» ب→→سيار ح→→ائز اه→→ميت است ول∂ در م→→ورد ش→→رط «ج» ت→→فاوت چ→→ندان→→∂ ن→→دارد و 
ف→قط رع→ايت ن→→گارش م→عمول ح→قوق∂ ن→شده است و اگ→ر نتوان به آن، عنوان «شرط» را اطالق 
ك→→→→→→رد، م→→→→→→∂توان ب→→→→→→ه آن «ت→→→→→→واف→→→→→→ق و ق→→→→→→رارداد» گ→→→→→فت و ب→→→→→نابر م→→→→→اده ۱Ω ق.م. ۱ خ→→→→→لل∂ در آن وارد 

۱. م→→اده ۱Ω ق.م.: «ق→→رارداده→→ا＾ خ→→صوص∂ ن→→سبت ب→→ه ك→→سان∂ ك→→ه آن را م→→→نعقد ن→→مودهان→د، درص→ورت∂كه م→خالف                                                                   
صريح قانون نباشد، نافذ است». 



 ۱ΩＱ ۳                                                                                      ماهنام↔ كانون / شماره℮

 

نم∂شود و اين توافق الزماالجرا خواهد بود. 
Ｑ ـ در س→→→ال ۱۳۸Ｑ دس→→→تورالع→→→→مل∂۱ از س→→→→و＾ س→→→ازمان ث→→بت ص→→ادر ش→→د ك→→ه م→→تن ك→→→امل اي→→ن 

بخشنامه به شرح زير است:  
"س→ردفتران ازدواج مكلفاند در موقع اجرا＾ صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، درصورت∂كه زوجين 

در ن→→حوه پ→→رداخت م→→هريه، ب→→ر ع→→نداالس→تطاعه م→ال∂ زوج ت→وافق ن→مايند، بهصورت ش→رط ض→من ع→قد 
درج و به امضا＾ زوجين برسانند." 

ط→→بق اي→→ن ب→→خشنامه، در ص→→ورت∂ ك→→ه زوج و زوج→→ه ت→→واف→→ق ب→→ر ع→→نداالس→→تطاعه ب→ودن م→هريه 
داش→→→→ته ب→→→→اشند و ت→→→→واف→→→→→قكنند ك→→→ه زوج در ص→→→ورت اس→→→تطاعت و ت→→→وان→→→اي∂ م→→→→ال∂ م→→→لزم ب→→→ه پ→→→رداخت 
 Ґم→هريه است، س→ردفتر م→كلف است ك→ه ن→گارش ح→قوق∂ را رعايت نموده و اين توافق را صراحتا
ب→→هصورت ش→→رط در ادام→→ه م→→هريه ب→نويسد. پس ب→ا ت→وجه ب→ه اي→ن ب→خشنامه، لزوم→∂ ب→را＾ اف→→زودن 

شرط «ج» بهصورت چاپ∂ ديده نم∂شود. 
⅛ ـ ب→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→وجه ب→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→خشنامه ف→→→→→→→→وقالذك→→→→→→→→ر در ن→→→→→→→→→گارش ش→→→→→→→→رط «ج» س→→→→→→→→هلان→→→→→→→→گار＾ ش→→→→→→→ده و 
ه→→مانگونهكه در ب→→اال اش→→اره ش→→د، ن→ه ت→نها ن→گارش ح→قوق∂ رع→ايت ن→شده و ك→تابت آن ب→→هصورت 

شرط∂ نيست بلكه بخشنامه خود سازمان ثبت نيز ناديده گرفته شده است. 
۷ ـ ب→→→نابر اص→→→ول اولي→→→ه ف→→→قه∂ و ح→→→قوق∂، ه→→→ر ب→→→ده∂ و ه→→→ر دي→→ن∂ «ح→→ال» است و ب→→ه ت→→عبير 
دي→گر، م→ديون م→وظف و م→كلف ب→ه پرداخت فور＾ است مگر اين كه برا＾ پرداخت آن زمان و 
ي→→ا ش→→راي→→ط خ→اص∂ پ→يشبين∂ ش→ده ب→اشد. م→→هريه ن→يز از اي→ن ق→→انون ك→ل∂ م→ستثنا ن→يست. در م→اده 
۱Ω۸۲ ق.م.۲ ن→→يز ب→→ه اي→→ن ق→→اعده ت→→صريح ش→→ده است. پس ب→→ه م→→جرد اي→ن ك→ه ع→قد ازدواج م→نعقد 
ش→→د، زن ح→ق دارد ك→ه م→هريه خ→ود را درخ→واست و دري→افت ك→ند م→گر اي→ن ك→ه ب→را＾ پ→رداخت آن 
ش→→→راي→→→ط خ→→→اص∂ م→→→قرر ش→→→ده ب→→→→اشد و لذا در م→→→اده ۱Ω۸۳ ق.م.۳ پ→→→يشبين∂ ش→→→ده است ت→→ا زوج→→ين 
ب→→توان→→ند ب→→را＾ ت→→أديه ت→→مام ي→→ا ق→→سمت∂ از م→→هريه، م→→دت ي→→ا اق→→→ساط∂ ق→→رار ده→→ند. ح→→ت∂ اي→ن ام→→كان 

                                                                   .۱۳۸Ｑ/۱۱/۷ ۱/۳ مورخ℮/Ｑ۳۹Ｑ۸ ۱. بخشنامه شماره
۲. م→→اده ۱Ω۸۲ ق.م.: «ب→→ه م→→جرد ع→→قد، زن م→→ال− م→→هر م→→∂شود و م→→∂توان→→د ه→ر ن→وع ت→صرف∂ ك→→ه ب→خواه→د در آن 

بنمايد». 
۳. ماده ۱Ω۸۳ ق.م.: «برا＾ تأديه تمام يا قسمت∂ از مهر م∂توان مدت يا اقساط∂ قرار داد». 



 ۳Ｑ شرط پرداخت مهريه بهصورت عنداالستطاعه

 

وج→→→ود دارد ك→→→ه ش→→→رط ش→→→ود ك→→→ه ت→→→ا م→→→دت م→→→عين∂ زوج→→→ه ح→→→ق م→→→طالبه ن→→→داش→→→ته ب→→→اشد و ب→→ه ع→→بارت 
دي→گر، ه→ر ش→رط∂ ك→ه م→→خالف ق→→انون ن→باشد، قابل توافق و نوشته شدن است. جالب توجه اين 
ك→→→ه م→→→→مكن است ت→→→واف→→→ق ش→→→ود ك→→ه پ→→رداخت م→→هريه را ش→→→خص ث→→→الث∂ ب→→ر ع→→هده ب→→گيرد. لي→→كن در 
ع→→→نوان اف→→→زودهشده ب→→→ا ق→→→يد ع→→→بارت «ن→→→→حوه پ→→→رداخت ص→→→داق»، دي→→→→گر ن→→حوهها＾ پ→→رداخت م→→هريه 

ناديده گرفته شده است. 
۸ ـ روي→→↔ م→→عمول م→→يان س→→ران دف→→اتر ازدواج چ→→نين است ك→→ه پس از ن→→وشتن م→يزان و م→قدار 
م→→→→→→هريها＾ ك→→→→→→ه پ→→→→→→رداخت ن→→→→→→شده و ب→→→→→→→هعنوان دي→→→→→→ن ب→→→→→ر ذم→→→→→ه زوج است، ع→→→→→بارت∂ ب→→→→→دين م→→→→→ضمون 
م→→∂نويسند؛ «...ك→→ه ب→→ر ذم→ه زوج دي→ن است و ع→ندالم→طالبه ب→ايد ب→ه زوج→ه پ→رداخت ك→ند» و اي→ن 
ع→→بارت اش→→اره ص→→ريح ب→ه م→فاد ق→→انون م→دن∂ در م→اده ۱Ω۸۲ دارد. در م→وارد＾ ه→م ك→ه ط→بق م→اده 
۱Ω۸۳ ق.م. م→→→هريه، اق→→→ساط م→→→→∂شود و ي→→→ا م→→→→شروط ب→→→ه ش→→رط خ→→اص∂ م→→ثل اس→→تطاعت م→→→∂شود، 
ب→هجا＾ ع→بارت ف→وق پس از ن→وشتهشدن م→يزان و م→قدار م→هريه ب→→هجا＾ ع→بارت «و عندالمطالبه 
ب→ايد ب→ه زوج→ه پ→رداخت ك→ند» ع→بارت ديگر＾ نوشته م∂شود كه مشخصكنند↓ اقساط∂ بودن 
م→هريه و ي→ا ع→نداالس→تطاعه ب→ودن؛ است. م→ثال ن→وشته م→∂شود ك→ه «ضمن عقد نكاح شرط شد 
و م→→→→→→قرر گ→→→→→→رديد ك→→→→→→ه م→→→→→→هريه م→→→→→→ذكور در پ→→→→→→نج ق→→→→→سط در ت→→→→→اريخها＾... و... و... و... و... ب→→→→→ه زوج→→→→→ه 
پ→→رداخت ش→→ود.». پس ك→→امالҐ روش→→ن است ك→→ه در ش→→رط «ج»، س→→اير ن→حوهها＾ پ→رداخت م→هريه 

ناديده گرفته شده است. 
۹ ـ ق→→→→→→→بوض اق→→→→→→→→ساط∂ در پ→→→→→→→رداخت دي→→→→→→→ون ازج→→→→→→مله م→→→→→→هريه، ب→→→→→→سيار ق→→→→→→→ابل م→→→→→→→الحظه است.۱ 
درص→→→→→→→ورت∂كه م→→→→→→→قرر ش→→→→→→→ود، دي→→→→→→→ن و ب→→→→→→→ده∂ ب→→→→→→→→هطور اق→→→→→→→ساط و در اوق→→→→→→→→ات ت→→→→→→→عيينشده و م→→→→→→→واع→→→→→→د 
م→وردتواف→ق ط→رفين پ→رداخت گردد، اين قبضها توسط سردفتر صادر و پس از امضا＾ بدهكار 
(درخ→→→→→→صوص م→→→→→→هريه پس از ام→→→→→→ضا＾ زوج) ب→→→→→→ه ام→→→→→ضا＾ س→→→→→ردفتر رس→→→→→يده و م→→→→→هر م→→→→→→∂شود و در 
اخ→→→تيار ط→→→لبكار (درخ→→→صوص م→→→هريه در اخ→→→تيار زوج→→→ه) ق→→→رار م→→→→∂گيرد. لي→→→كن در ش→→رط «ج» اي→→ن 

مسأله به كل∂ به فراموش∂ سپرده شده است و محل∂ از اعراب ندارد در حال∂ كه؛ 
                                                                  

۱. ر.∑.: بند ۳⅛۱ م.ب.ث.  



 ۱ΩＱ ۳                                                                                      ماهنام↔ كانون / شماره⅛

 

۱Ω ـ در اي→→→ن م→→→يان ن→→بايد ف→→رام→→وش ك→→رد ك→→ه ح→→ت∂ م→→مكن است ب→→ه ه→→نگام ع→→قد ن→→كاح ه→→مه 
م→→→هريه و ي→→→ا ب→→خش∂ از آن پ→→رداخت ش→→ود. چ→→نانكه م→→مكن است م→→→هريه م→→→ال∂ غ→→يرمنقول م→→انند 
ي− ب→→→اب آپ→→ارتمان ب→→→اشد ك→→ه ه→→→مزمان ب→→ا وق→→وع ع→→قد، س→→ند م→→ل− ن→→يز ت→→نظيم و م→→هريه ب→→ه زوج→ه 
م→→→→نتقل م→→→→→∂شود۱ و ه→→→→مچنين م→→→→مكن است زوج→→→ه اق→→→رار ك→→→ند ك→→→ه م→→→هريه را ق→→→→بالҐ دري→→→افت ك→→→رده 
است. لذا دي→ن∂ ب→ر ذم→ه زوج ب→اق∂ ن→خواه→د م→اند. ام→ا ب→ا اض→→افه ش→دن ش→رط «ج» بهنظر م∂رسد 

كه اين مسايل نيز مورد غفلت قرار گرفته و لحاظ نشده است. 
۱۱ ـ ح→ت∂ م→مكن است پ→رداخت مهريه بر ذمه شخص ثالث قرار گيرد و يا شخص ثالث 
پ→→→→→→رداخت آن را ض→→→→→→مانت ك→→→→→→رده و ب→→→→→→ر ع→→→→→→هده ب→→→→→→گيرد و اي→→→→→→ن م→→→→→→سأله در ع→→→→→موم م→→→→→اده ⅛۹⅛ ق.م.۲ 

م∂گنجد. 
۱۲ ـ اگ→رچه برخ∂ مواد قانون∂ بهندرت مورد ابتال است و شايد بتوان آن را مهجور اعالم 
ك→→→→رد ول∂ ب→→→→ههرحال ق→→→→انون است و ق→→→→→ابليت اج→→→→را دارد. ك→→→ما اي→→→→نكه م→→→واد ۱Ω۸۹ و ۱Ω۹Ω ق.م.۳ 
طبق منابع فقه∂ اجازه داده كه ممكن است اختيار تعيين مهريه بهعهده شوهر و يا شخص 
ث→→الث و ي→→ا زن داده ش→ود. ب→دينترتيب، اي→ن ام→→كان ه→ست ك→ه م→هريه ن→→كاح دائ→م ب→ه ه→→نگام ع→قد 

تعيين نشود. 
۱۳ ـ از ن→→ظر ح→قوق∂ و ق→ضاي∂، م→شروطكردن پ→رداخت م→هريه ب→ه اس→تطاعت زوج ب→ه دلي→ل 
اب→هام∂ ك→ه در آن است، در اج→را＾ آن ن→يز اب→هام دي→ده م∂شود. زيرا اگر صحت و سالمت اين 
ش→→رط را ب→→پذيريم، زن ن→→خست ب→→ايد اس→تطاعت م→ال∂ ه→مسرش را ث→ابت ك→ند ت→ا ب→توان→د م→هريهاش 
را م→→→→→→طالبه ك→→→→→→ند. م→→→→→→→عموالҐ م→→→→→→حاكم ق→→→→→→ضاي∂ در چ→→→→→→نين م→→→→→وارد＾ رأ＾ ب→→→→→ه پ→→→→→رداخت م→→→→→هريه ص→→→→→ادر 
م→∂كنند ول∂ اج→را＾ ح→كم را م→نوط م→∂كنند ب→ه اي→ن ك→ه زن م→ال∂ را از ش→وهر معرف∂ نمايد. اما 
ق→→→→ابل ت→→→→وجه اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→رخ∂ از ق→→→→ضات ن→→→→ظرشان ب→→→→ر اي→→→→ن است ك→→→→ه در چ→→→→نين م→→→وارد＾ پ→→→رداخت 

                                                                  

۱. ر.∑.: بند ۱Ｑ۳ م.ب.ث. 
۲. ماده ⅛۹⅛ ق.م.: «هر دين∂ را ممكن است ضمانت نمود، اگرچه شرط فسخ∂ در آن موجود باشد». 

۳. م→→→→اده ۱Ω۸۹ ق.م.: «م→→→مكن است اخ→→→تيار ت→→→عيين م→→→هر ب→→→→ه ش→→→وهر ي→→→ا ش→→→خص ث→→→الث∂ داده ش→→→ود. دراي→→→نصورت، 
شوهر يا شخص ثالث م∂تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند». 

ماده ۱Ω۹Ω ق.م.: «اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود، زن نم∂تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد». 



شرط پرداخت مهريه بهصورت عنداالستطاعه ۳۷ 

 

م→→→هريه ب→→→→ايد ت→→→قسيط ش→→→ود. ب→→رخ∂ دي→→گر از ق→→ضات و ح→→قوقدان→→ان ب→→ر اي→→ن ن→→ظرند ك→→ه اس→→اساҐ اي→→ن 
شرط باطل است. 

℮۱ ـ ب→→→→→→→→هنظر ن→→→→→→→→گارنده، اي→→→→→→→ن ش→→→→→→→رط (ي→→→→→→عن∂ پ→→→→→→رداخت م→→→→→→هريه را م→→→→→→نوط و م→→→→→→شروطكردن ب→→→→→→ه 
اس→→→→تطاعت م→→→→ال∂ زوج)، ش→→→→رط∂ م→→→→بهم و غ→→→→يرقابلاج→→→→را و غ→→→→→لط∂ راي→→→ج است ك→→→ه ب→→→را＾ ع→→→دها＾، 
م→→→→ستمسك∂ ب→→→→را＾ ف→→→→رار از دي→→→ن م→→→∂شود و در واق→→→ع پ→→→وشش∂ است ب→→→ه ظ→→→اهر ق→→→انون∂ و ش→→→رع∂. 
ش→رط م→جهول در م→وارد＾ ك→ه م→وجب ب→طالن اص→ل ع→قد نباشد در واقع موجب «غرر» است و 
ب→→→→→نابر ب→→→→→ند ۳ م→→→→→اده ۲۳۲ ق.م.۱ ش→→→→→رط ن→→→→→امشروع، ب→→→→→→اطل است.۲ ت→→→→→عهد و ش→→→→→رط∂ ك→→→→ه م→→→→وضوع و 
ك→يفيت آن م→جهول و غ→يرقابلتعيينباشد و موجب ضرر و زيان يｅطرف (زن) باشد، باطل و 
ن→→→→→→→امشروع است. چ→→→→→→→نين ش→→→→→→→رط∂ ب→→→→→→→رخالف اخ→→→→→→→الق ح→→→→→→→سنه است. چ→→→→→→را ك→→→→→→ه ع→→→→→→دم ت→→→→→→عيين زم→→→→→→ان 
م→→→→شخص ب→→→→را＾ پ→→→→رداخت م→→→→هريه و م→→→→نوطكردن آن ب→→→→ه اس→→→→تطاعت ك→→→→ه اث→→→→بات آن در ج→→→امعه م→→→ا 
گ→اه∂ ام→→ر＾ م→حال و ي→ا ب→→هراح→ت∂ ق→→ابل ك→تمان است، چ→ه ب→سا م→ستمسك∂ ب→را＾ ف→رار از دي→ن و 
ان→گيزه آن رس→يدن ب→ه غ→ايت∂ ن→كوهيده و برخالف مصالح اجتماع∂ است و موجب م∂شود زن 
از ح→ق∂ ك→ه ب→را＾ او گ→ذاردهش→ده، ب→ه آس→→ان∂، م→حروم ش→ود. لذا ب→→هنظر ن→→گارنده، اي→ن شرط را بايد 

 
باطل دانست به استناد قاعده «غرر» كه منظور از آن نف∂ متضرر شدن است.۳

۱Ｑ ـ ب→→نابر اس→→تفتاي∂ ك→→ه از چ→→ند ت→→ن از م→→راج→→ع ت→قليد ص→ورت گ→رفته، ب→رخ∂ اي→ن ش→رط را ب→ه 
۱. م→→→→→→اده ۲۳۲ ق.م.: «ش→→→→→→روط م→→→→→فصله ذي→→→→→ل ب→→→→→اطل است ول∂ م→→→→→فسد ع→→→→→قد ن→→→→→يست: ۱ ـ ش→→→→→رط∂ ك→→→→→ه ان→→→→→جام آن                                                                   

غيرمقدور باشد. ۲ ـ شرط∂ كه در آن نفع و فايده نباشد. ۳ ـ شرط∂ كه نامشروع باشد». 
۲. ت→وضيح م→اهنامه «ك→انون»: اي→ن م→وضوع ج→ا＾ ب→حث دارد. ام→ا ج→دا＾ از ت→بيين فلسف↔ گنجاندن عنداالستطاعه 
 Ґب→→→→ودن م→→→→هريه در س→→→→ند ازدواج، ي→→→→ادآور＾ اي→→→→ن ن→→→→كته ض→→→→رور＾ است ك→→→→ه ش→→→→→رط∂ ك→→→→ه م→→→→وجب غ→→→→رر ب→→→اشد، اس→→→اسا
ن→→→امشروع ت→→→لق∂ ن→→→م∂شود ت→→→ا در م→→→انحن ف→→→يه، الزام→→→اҐ ش→→→رط غ→→→رر＾، ب→→→اطل م→→→حسوب ش→→→ود. چ→→را ك→→ه م→→مكن است 
زوج→ه ب→ه ع→دم اس→تطاعت ف→عل∂ زوج، آگ→اه∂ داش→ته ب→اشد و ب→دان→د ك→ه در ح→ال ح→اضر (ع→ندالم→طالبه)، زوج توان 
پ→رداخت مهريه را ندارد و حت∂ بتواند حدس بزند كه احتماالҐ در آينده نيز امكان استطاعت مال∂ زوج ضعيف 

است (شرط غرر＾) ليكن به رغم آگاه∂ از موضوع، شرط عنداالستطاعه بودن مهريه را قبول نمايد. 
ع→→→→→الوه ب→→→→ر اي→→→→ن، ق→→→→انونگذار در م→→→→قام ب→→→→يان ب→→→→وده و ف→→→قط ه→→→مين س→→→→ه ش→→→رط م→→→ذكور در م→→→اده ۲۳۲ ق.م. را ب→→→اطل 
دان→→→سته است. ب→→→نابراي→→→ن م→→→∂توان اس→→→تنباط ن→→→مود ك→→ه ش→→رط م→→بهم ب→→ه اس→→تناد م→→فاد م→→اده ۱Ω ق.م. م→→∂توان→→د م→→ورد 

توافق طرفين واقع شود و صحيح است. 
۳. ن.∑.: ك→→→→→→→اتوزيان، ن→→→→→→→اصر؛ ح→→→→→→قوق م→→→→→→دن∂ ق→→→→→→واع→→→→→→د ع→→→→→→موم∂ ق→→→→→→رارداده→→→→→→ا؛ ص→→→→→→ص.۳⅛۱، ℮⅛۱، ۷⅛۱، ۱۷۳، ℮۱۷ و 

همچنين؛ كاتوزيان، قانون مدن∂ در نظم حقوق∂ كنون∂، ذيل ماده ۲۳۲ ش. ⅛. 
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دلي→→→ل م→→→جهولبودن ب→→→اطل دان→→→سته و ف→→→رمودهان→→→د ك→→ه ض→→من ب→→طالن ش→→رط، م→→هريه ح→→ال است و 
زوج م→→→كلف است م→→→هريه را ع→→→ندالم→→→→طالبه ب→→→ه زوج→→→ه پ→→→رداخت ك→→ند. ب→→رخ∂ از م→→راج→→ع ن→→يز ص→→حت 
ش→→→رط را م→→→نوط دان→→→ستهان→→→د ب→→→ه آگ→→→اه∂ زوج→→→ه ب→→→ه م→→→عنا＾ اي→→→ن ش→→→رط. ح→→→ت∂ اگ→→→ر ش→→رط را ب→→ه دلي→→ل 
م→بهمبودن ب→اطل ن→دان→يم، ان→صافاҐ چ→ند درص→د از زن→ان∂ ك→ه چنين شرط＾ را م∂پذيرند به معنا＾ 

واقع∂ اين شرط آگاه∂ دارند. 
م→→→سلم است ك→→→ه اگ→→→ر پ→→→رداخت م→→→هريه م→→→شروط ب→→ه اس→→تطاعت زوج ب→→→اشد، زن ب→→را＾ دري→→→افت 
م→هريه خ→ود از ط→ريق م→→حاكم ق→ضاي∂ و م→راج→ع ث→بت∂ نخست بايد استطاعت مال∂ همسرش را 
ث→→→→→→→ابت ك→→→→→→→ند. ام→→→→→→→ا م→→→→→→→→الｄ اس→→→→→→→تطاعت م→→→→→→→رد چ→→→→→→→يست؟ و درص→→→→→→→ورت پ→→→→→→→نهانكار＾ م→→→→→→→رد، م→→→→→→→بن∂ ب→→→→→→→ر 

مخف∂ساز＾ يا انتقال پنهان∂ اموال خود، راه استيفا＾ حقوق زن چه خواهد بود؟  
⅛۱ ـ م→→→تأسفانه اي→→→→ن س→→→خن ن→→→ادرست ك→→→ه در م→→→→يان م→→→ردم راي→→→ج است؛ «م→→هريه را چ→→ه ك→→س∂ 
داده و چ→ه كس∂ گرفته» بايد از زبانها بيفتد و مردها بدانند كه مهريه، حق شرع∂ و قانون∂ 
زن است و م→→→رد＾ ك→→→ه ت→→→عهد ك→→→رده ب→→→ايد ب→→→ه ت→→→عهد خ→→→ود وف→→→ا ك→→→ند و ه→→→رگز ن→→→→بايد گ→→→مان ش→→→ود ك→→→ه 
م→→هريه را ـخ→→دا＾ ن→→→اكردهـ ف→→قط زم→→ان∂ ك→→ه راب→→طه زن→→اشوي∂ ب→→ه ج→→داي→→∂ م→→∂ان→جامد ب→ايد پ→رداخت 
ك→→→رد. ن→→اديدهگرفتن ت→→عهد، م→→ساو＾ است ب→→ا ب→→∂اح→→ترام→→∂ ب→→ه ح→→قوق دي→→گران و ب→→→∂ارزش دان→→ستن 
وف→→→→→→ا＾ ب→→→→→→ه ع→→→→→→هد. و ام→→→→→→ا ب→→→→→ا ع→→→→→نايت ب→→→→→ه اي→→→→→نكه درح→→→→→الحاضر، زن→→→→→ان در وص→→→→→ول م→→→→→هريه ع→→→→→مالҐ ب→→→→→ا 
م→→شكالت ب→→سيار＾ م→→واج→→ه ه→→ستند، اي→→ن ش→رط در ن→هايت، س→تم م→ضاعف∂ ب→ر آن→ان خ→واه→د ب→ود و 

در واقع، دعاو＾ خانواده را پيچيدهتر كرده است. 
۱۷ ـ ق→→→→→→→→→→→→ابل ت→→→→→→→→→→→→وجه اي→→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→→ه رع→→→→→→→→→→→ايت ن→→→→→→→→→→→→ظم ع→→→→→→→→→→→موم∂ و ج→→→→→→→→→→→لوگير＾ از ه→→→→→→→→→→→رج و م→→→→→→→→→→→رج و 
س→وءاس→تفادهها＾ اح→تمال∂ اي→→جاب م∂كند كه گاه∂ دولت (اعم از نهاد قانونگذار و ساير قوا) 
دخ→→→→الت ك→→→→ند و ب→→→→رخ∂ از آزاد＾ه→→→→ا را م→→→→حدود ك→→→→ند. م→→→→ثالҐ ب→→→→→هرغم اي→→→ن ك→→→ه در ش→→→رع و ق→→→→انون ب→→→ه 
آزاد＾ه→→ا＾ ف→→رد＾ ت→→ا ج→→اي∂ ك→→ه لط→→→مها＾ ب→→ه اص→→ول و اح→→كام ش→رع و ق→→انون ن→رساند ب→ه ت→واف→قات 
م→يان اف→راد ب→نابر م→اده ۱Ω ق.م. «ق→رارداده→ا＾ خ→صوص∂ ن→سبت ب→ه ك→سان∂ كه آن را منعقد نمودهاند، در صورت∂ 
ك→→→ه م→→→خالف ص→→→ريح ق→→→انون ن→→→باشد، ن→→→افذ است» اح→→→ترام گ→→→ذاش→→ته ش→→ده و لي→→كن ق→→وان→→ين∂ م→→انند ق→→انونكار در 
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ق→رارداده→→ا＾ خ→صوص∂ ك→ارفرما و ك→→ارگر دخ→الت ك→رده و برا＾ جلوگير＾ از تضييع حقوق كارگر، 
ق→→وان→ين آم→ره وض→ع ك→رده و ت→خط∂ از آن را م→→جاز ن→دان→سته است. م→نظور از اي→ن م→ثال اي→ن است 
ك→ه ش→رط ع→نداالس→تطاعه بر فرض درست∂ از نظر قواعد و اصول فقه∂ و حقوق∂، در وضعيت 
ك→→→→نون∂ ج→→→→امعه غ→→→يرقابلپذيرش و ب→→→→هنظر ن→→→→گارنده، م→→→→خالف اخ→→→→الق و ن→→→ظم ع→→→موم∂ و س→→→المت∂ 
ج→→→→امعه است. الب→→→→ته از س→→→→ازمان ث→→→→بت ن→→→→بايد ان→→→→تظار وض→→→→ع ق→→→→→انون را داشت ول∂ دستك→→→→م ان→→→→تظار 
م→→→∂رود ك→→→ه از ط→→→ريق م→→→راج→→→ع ق→→→→انون∂، وض→→→ع ق→→→انون∂ م→→بن∂بر م→→نع ن→→وشتن چ→→نين ش→→راي→→ط∂ را در 
اس→ناد رس→م∂ پ→يگير＾ ن→→مايد و ب→ا ب→خشنامهها＾ خ→ود ن→يز ن→وشتن چنين شرايط∂ را محدود و يا 

حت∂ منع نمايد. 
۱۸ ـ ب→→→→→ا ع→→→→→نايت ب→→→→→ه م→→→→→وارد گ→→→→→فتهشده: م→→→→→ورد «ج» ك→→→→→ه ب→→→→→→هعنوان ش→→→→رط اف→→→→زوده ش→→→→ده است؛ 
ع→→بارت∂ زاي→→د و ب→→∂اه→→ميت است ك→ه ارزش اي→ن ه→مه ت→كرار در رس→→انهها را ن→داشت و ب→ا ت→وجه ب→ه 

ماده ۱Ω۸۲ ق.م.، زايد بودن بند ي− از شرط «ج» بيش از بند دوم آن مشهود است. 
۱۹ ـ ب→ا ع→نايت ب→ه م→حدوديت دف→تر ث→→بت ازدواج و س→ند ازدواج ب→را＾ ث→بت ش→رايط مورد نظر 
زوج→ين، ن→بايد ب→خش∂ ك→ه م→ربوط ب→ه ش→راي→ط ض→من ع→قد است ب→هاي→→نصورت پ→ر م∂شد. زيرا چه 
ب→→سيار پ→→يش م→→→∂آيد ك→→ه زوج و زوج→→ه م→→∂خواه→→ند ش→→راي→→ط∂ ض→→من ع→→قد و در ه→نگام ع→قد ن→كاح 
درج ش→→→→→→→ود و اي→→→→→→ن ح→→→→→→ق آنه→→→→→→ا است و ه→→→→→→مانگونه ك→→→→→→ه در م→→→→→→اده ۱۱۱۹ ق.م. و م→→→→→→اده ℮ ق→→→→→→انون 
ازدواج۱ آم→→→→ده ه→→→→ر ي− از زوج→→→→ين م→→→→∂توان→→→→ند ه→→→→ر ش→→→→رط∂ ك→→→→ه م→→→→خالف ب→→→ا م→→→قتضا＾ ع→→→قد ازدواج 

۱. م→→اده ۱۱۱۹ ق.م.: «ط→→رفين ع→→قد ازدواج م→→∂توان→→ند ه→→ر ش→→رط∂ ك→→→ه م→خالف ب→ا م→→قتضا＾ ع→قد م→زبور ن→باشد در                                                                   
ض→من ع→قد ازدواج ي→ا ع→قد الزم دي→گر ب→نمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت 
م→→عين∂ غ→→ايب ش→→ود ي→→ا ت→→ر∑ ان→→فاق ن→→مايد ي→→ا ب→→→رعليه ح→→يات زن س→→وءقصد ك→→ند ي→→ا س→→وءرفتار＾ ن→→مايد ك→ه زن→دگان∂ 
آنه→→→ا ب→→→ا ي→→→كديگر غ→→→يرقابل ت→→→حمل ش→→ود زن وك→→يل و وك→→يل در ت→→وكيل ب→→اشد ك→→ه پس از اث→→بات ت→→حقق ش→→رط در 
م→→→→→حكمه و ص→→→→→دور ح→→→→→كم ن→→→→→هاي∂ خ→→→→→ود را م→→→→→طلقه س→→→→→ازد»؛ م→→→→→اده ℮ ق→→→→انون راج→→→→ع ب→→→→ه ازدواج: «ط→→→→رفين ع→→→→قد ازدواج 
م→→→→∂توان→→→→ند ه→→→→ر ش→→→→رط∂ ك→→→→→ه م→→→→خالف ب→→→→ا م→→→→قتضا＾ ع→→→→→قد م→→→زبور ن→→→باشد در ض→→→من ع→→→→قد ازدواج ي→→→ا ع→→→قد الزم دي→→→گر 
ب→نمايند م→ثل اي→→نكه ش→رط ش→ود ه→رگاه ش→وهر در م→دت م→عين∂ غ→ايب شده يا تر∑ انفاق نموده يا برعليه حيات 
زن س→→→→وءقصد ك→→→→رده ي→→→→ا س→→→→وءرفتار＾ ن→→→→مايد ك→→→→ه زن→→→→دگان∂ زن→→→اشوي∂ غ→→→يرقابل ت→→→حمل ش→→→ود زن وك→→→يل و وك→→→يل در 
ت→→وكيل ب→→اشد ك→→ه پس از اث→→بات ت→→حقق ش→→رط در م→→حكمه و ص→→دور ح→→كم ق→→طع∂ خ→→ود را ب→→ه ط→→→الق ب→→ائن م→→طلقه 

سازد...». 
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ن→→باشد در ض→من ع→قد ق→يدكنند. ش→راي→ط∂ از ق→بيل آن→چه در ادام→ه م→اده ۱۱۱۹ ب→ه آن اش→اره ش→ده 
و ي→→→ا م→→→→انند آن→→چه در م→→اده ℮۱۱۱ ق.م.۱ آم→→ده ك→→ه م→→مكن است اخ→→تيار ت→→عيين م→→نزل ب→→ه زن داده 
ش→→→ود. پس م→→→حدودترشدن م→→→حل ك→→→→تابت س→→→اير ش→→→راي→→→ط، م→→→وجب ت→→→ضييع ح→→→ق ك→→→سان∂ است ك→→→ه 

شرايط∂ با متن طوالن∂ و يا شرايط متعدد دارند. 
۲Ω ـ پس از اف→→→زودن ش→→→رط «ج»، ج→→→ا＾ م→→→ربوط ب→→→ه ن→→→وشتن م→→→هريه ن→→→يز ك→→→م ش→→→ده و گ→→→اه∂ 
م→→مكن است س→→ردفتر ب→→را＾ ن→→وشتن م→→هريهها＾ ط→→والن∂ (از ح→→يث ح→→روف و ك→لمات م→→انند درج 

مهريه و صداق غيرمنقول) با كمبود جا مواجه شود. 
۲۱ ـ م→→→علوم ك→→ردن ك→يفيت و چ→گونگ∂ پ→رداخت م→هريه، ح→داك→ثر ج→نبه ت→عيين ت→كليف ب→را＾ 
س→→→ردفتران ازدواج دارد و م→→→طرحكردن چ→→→نين م→→→طلب∂ در س→→طح گ→→سترده و وس→→يع در ب→→ين ع→→موم 
م→→→ردم و ب→→→زرگنماي∂ آن ت→→→ا ح→→د＾ ك→→ه م→→ردم ب→→→لكه ب→→رخ∂ آگ→→اهان ك→→→متجربه در م→→سايل ح→→قوق∂ 
گ→→→→مانكردند ك→→→→ه س→→→→→ازمان ث→→→→بت در ام→→→→ر ق→→→→انونگذار＾ دخ→→→→التكرده و م→→→→قرر ن→→→→موده ك→→→→ه پ→→→→رداخت 
م→→هريه ع→→نداالس→→تطاعه و م→شروط ب→ه ت→وان م→ال∂ م→رد ب→اشد، ه→يچ ت→وجيه∂ ن→دارد. م→رور＾ ك→وتاه 
در پ→→ايگاهها＾ اي→نترنت∂ و ن→گاه ب→ه م→→قاالت و ن→قدهاي∂ ك→ه ن→وشته ش→ده ب→ه خ→وب∂ اي→ن م→→طلب را 
ن→→→شانم∂دهد ك→→→ه ح→→→اميان ح→→قوق زن→→ان ك→→ه ب→→عضاҐ ك→→→مآشنا ب→→ه ام→→ور ح→→قوق∂ و ق→→انون ه→→ستند ب→→ه 
ش→→دت از اي→→ن ب→→خشنامه ب→→ه وح→→شت اف→تادهان→د. لذا دستك→→م ج→ا داشت ك→ه ع→→الوهبر خ→بر م→ذكور، 

نسبت به اين شرط، اطالعات مختصر＾ هم به مردم ارائه م∂شد. 
در پ→ايان، ب→→رخود الزم م→∂دان→م ب→ه م→طلب∂ م→همتر از ه→مه آن→چه گ→فته ش→د اش→اره كنم و اين 
م→هم، اخ→→الق، ان→صاف و ان→سانيت است. متأسفانه آمارها＾ اعالمشده از ميزان ازدواج و طالق 
در ك→→→→→→→→شور ن→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→ه وض→→→→→→→→ع م→→→→→→→→وجود راض→→→→→→→→∂كننده ن→→→→→→→يست. واق→→→→→→→عيت اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه 
م→→→هريهها＾ س→→→نگين و ن→→→→ابخردان→→→→ه، م→→→شكالت اق→→تصاد＾ و ف→→رهنگ∂ و ع→→وام→→ل پ→→يچيده دي→→→گر＾، 
ه→مه و ه→مه، ازدواج را م→شكل ك→رده و م→تأسفانه م→عضالت فرهنگ∂ و اقتصاد＾ بر آمار طالق 
اف→زوده است. م→شكالت اق→تصاد＾، م→هريهها＾ ب→اال، رس→م و رس→وم دستوپ→→اگير، ت→وقعات نابجا، 

۱. م→اده ℮۱۱۱ ق.م.: «زن ب→ايد در م→نزل∂ كه شوهر تعيين م∂كند سكن∂ نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل                                                                   
به زن داده شده باشد». 
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دخ→→→→→→→التها＾ ب→→→→→→∂مورد و ام→→→→→→ثال اي→→→→→→→نها، رون→→→→→→د ازدواج را در ك→→→→→→→شور ك→→→→→→ندكرده و از ط→→→→→→رف دي→→→→→→گر، 
ن→→→→→→→اآگاه∂ دخ→→→→→→تر و پ→→→→→→سر در م→→→→→→ديريت زن→→→→→→دگ∂، ض→→→→→→عف ف→→→→→→رهنگ∂، م→→→→→→شكالت اق→→→→→→تصاد＾ و ح→→→→→→ت∂ 
دخ→→→→التها＾ دي→→→→گران ب→→→→ر آم→→→→ار ط→→→→→الق اف→→→→→زوده است. ام→→→→ا در گ→→→→يرودار م→→→شكالت ف→→→→∂مابين زن و 
ش→وهر و ك→شمكشهاي∂ ك→ه م→تأسفانه گ→اه∂ خ→صمانه م∂شود، يك∂ از اهرمها＾ فشار كه در 
دست خ→→انمها است، درخ→→واست م→→هريه م→→→∂باشد ك→ه م→→نجر ب→ه م→حكوميت آق→ايان م→→∂شود و در 
چ→→→→→نين م→→→→واق→→→→ع∂، ب→→→→يشترين س→→→→خت∂ م→→→→توجه ك→→→→سان∂ است ك→→→→ه م→→→→هريها＾ خ→→→→ارج از ت→→→→وان خ→→→→ود را 
م→→→→تقبل ش→→→→دهان→→→→د. آن→→→→چه م→→→→→∂توان→→→→د م→→→رهم∂ ب→→→ر اي→→→ن زخ→→→م ج→→→امعه ب→→→اشد، ارت→→→قا＾ س→→→→طح ف→→→رهنگ∂، 
اط→→العرسان∂ ص→حيح و آگ→اه∂ ج→امعه است ت→ا اخ→→الق، ان→صاف و ان→سانيت ب→يش از پيش حاكم 
ش→→ود و الب→→ته ب→→دون ش− و ت→→رديد، آش→→ناي∂ و آگ→→اه∂ ج→→امعه ن→→سبت ب→ه ح→قوق خ→ود و دي→گران و 

يادگير＾ احترام به حقوق ديگر＾ اهميت بهسزاي∂ دارد. 
م→→→→→→هريهها＾ ب→→→→→→اال ه→→→→→→رگز م→→→→→وجب خ→→→→→وشبخت∂ ن→→→→→يست ب→→→→→لكه س→→→→→د＾ در راه خ→→→→→وشبخت∂ است. 
 Ґم→→→→هريه ب→→→→→ايد ب→→→→ه م→→→→يزان→→→∂ ت→→→عيينشود ك→→→ه ق→→→→ابلپرداخت ب→→→→اشد و م→→→ردان ب→→→ايد اي→→→ن م→→→سأله را ع→→→→مال
ب→پذيرند ك→ه اي→ن دي→ن را ب→ايد ب→ه ه→مسرانش→ان بپردازند و مشروطكردن مهريه به شرط∂ مبهم 
و م→→→→جهول راه چ→→→→اره و درم→→→→ان ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود. الب→→→→ته ج→→→→ا دارد ص→→→→احبنظران و اه→→→→ل ق→→→→لم و ف→→→ن و 

دانش حقوق در مقاالت و يادداشتها＾ پژوهش∂ خود به اين مهم بپردازند. 



 ۱ΩＱ ۲℮                                                                                      ماهنام↔ كانون / شماره

 

صفحات ℮۱و ۱Ｑ سند ازدواج جديد 



شرط پرداخت مهريه بهصورت عنداالستطاعه ℮۳ 

 

صفحات مربوط به دفتر رسم∂ ثبت ازدواج 



 ۱ΩＱ ماهنام↔ كانون / شماره                                                                                      ℮℮

 

صفحات ℮۱ و ۱Ｑقديم 



 ℮Ｑ شرط پرداخت مهريه بهصورت عنداالستطاعه

 

صفحات ⅛۱ و ۱۷  


