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  چکیده
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شـرط دائـر بـر    
تنصیف اموا ل زوج در صورت طالق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که بـا  

د. آیـ  در مـی  ر زمره یکی از شروط ضـمن عقـد نکـاح   امضاء شرط مزبور توسط طرفین د
یـا بـدون علـم    هاي صورت گرفته در جامعه ما بـا علـم و    جشرطی که به بسیاري از ازدوا

شود ولیکن شاید در وادي عمل چندان مـورد اعتنـاي دسـتگاه قضـا      متعاملین آن ملحق می
قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکـار حقـوقی مناسـبی بـراي     

  به زن وارد می گردد. پیشگیري و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر
  .حقوق مالی، دارایی،زنان، زوج، شرط تنصیف، طالق :ها کلیدواژه

  
  . مقدمه1

در تعـارض   هر شرطی را که رفین عقد نکاح اجازه  داده است ؛قانون مدنی به ط 1119ماده 
  با مقتضاي ذات نکاح نباشد؛ در آن بیاورند.

روري اسـت کـه در عـرف جامعـه ایـران      توجه به این نکته ض به عنوان خاستگاه بحث
گردد و چه بسا بنا به مصالح خانواده زن در منزل می مانـد   استقالل مالی زن عمال حفظ نمی

 به همین جهت قانونگذار می بایسـت تـدابیري جهـت حفـظ مصـالح مـالی زن بیاندیشـد       
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ر صـورت  ). تا کنون اقداماتی در این جهت توسط قانونگذا1391:305(مهرپور و غنی زاده، 
گرفته است. برهمین مبنا در این مقاله به راهکارهاي قانونی حمایـت از حقـوق مـالی زنـان     
اشاره اي خواهیم داشت .راهکارهاي مزبور شـامل مهریـه، اجـرت المثـل ، نحلـه ، شـرط       

این اقدامات درج شرط تنصیف امـوال در    اشتراك اموال و شرط تنصیف می باشد. یکی از
ب بخشنامه اداره ثبت اسناد و امالك بوده است که در ایـن مقالـه بـدان    عقد نامه ها به موج

خواهیم پرداخت. به همین جهـت مفهـوم شـرط و انـواع آن و مفهـوم تنصـیف را از نظـر        
  خواهیم گذراند.

ی تـازه وارد در حقـوق مـا  بـا     شرط تنصـیف نظیـر بسـیاري دیگـر از مفـاهیم حقـوق      
دید بسیاري از حقوقدانان و فقها قرار گرفته و هایی مواجه شده  و صحت آن مورد تر چالش

مطالعه لعه شرط مزبور ما را  ناگزیر از از جهت دیگر نیز بدان ها پاسخ داده شده است . مطا
مباحث یاد شده می سازد. اهم ایرادات وارد بدین شرط  مجهول بـودن، معلـق بـودن، غیـر     

صحت شروط تنصیف به مبـانی   بومی بودن و الحاقی بودن است. پس از پرداختن به چالش
پذیرش چنین شرطی شامل اصل احترام به اموال، اصل  الضرر، اصل عدم تبرع، اصل الـزام  
آور بودن قراردادها و حق شبه عینی زن بر اموال زوج می پردازیم. شرایط اعمال شـرط یـاد   

  شده نیز آخرین مبحث ما در این نوشتار خواهد بود. 
ی و عرفی ایران و نقش زنان در نگهداشت اقتصاد خـانواده و   با توجه به ساختار اجتماع

در عین حال خانه نشینی برخی از آنان به  منظور حفظ مصـالح خـانواده و نداشـتن تـأمین     
مناسب در هنگام طالق براي بسیاري از آنان، بحث شرط ضمن عقـد تنصـیف دارایـی هـا     

ن دسته از زنان داشته باشد.امید آنکه اهمیت یافته و می تواند کارکرد مثبتی در احقاق حق ای
با این نوشتار گامی در  راستاي تبیین شرط مزبور و هموار ساختن  راه اعمال آن در مراجـع  

  قضایی به  منظور حمایت از حقوق زنان برداشته باشیم.
  

 کارهاي حفظ حقوق مالی زنان راه. 2

  مهریه 1.2
که بر سبیل متعارف زوج به زوجـه در هنگـام   مال  و یا چیزي دانسته اند  "مهر را به معناي

  )468: 1395(جعفري لنگرودي، "عقد می دهد  و یا به نفع زوجه بر ذمه قرار می گیرد
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در اینکه مهریه یکی از کارآمد ترین طرق قانونی و عرفی در جامعه ایران جهـت حفـظ   
ــوق وي    ــییع حق ــگیري از تض ــین پیش ــوق زن و همچن ــد.  حق ــی باش ــکی نم ــت ؛ ش اس

  )1390:56 داماد، ق(محق
اما در عمل اگر چه علی العموم و حسب قانون امکان مطالبه مهریـه  بـه محـض وقـوع     
نکاح وجود دارد ولیکن مطالبه آن در عرف جاري  کشور ما در حال زندگی مشترك چندان 

). مطالبه مهریه در هنگام طالق نیز عمومـاً   1393:21جا افتاده و پسندیده نمی باشد(حدادي، 
دو مانع مواجه است؛  یکی اینکه در مواردي که مهریه به وجه نقد است  به مرور زمان و  با 

با تورم ، ارزش پول کم می گردد و مبلغ مهریه در زمان طالق ، حامل ارزش معـامالتی کـه   
ه قانون الحاق یک تبصره به مـاد در زمان  عقد بوده است ، نمی باشد. بر همین مبنا حسب  

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب بـا تغییـر شـاخص    " مقرر گردید؛قانون مدنی  1082
قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقـد کـه توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري       
اسالمی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکـه زوجـین در حـین    

  "نداجراي عقد به نحو دیگري تراضی کرده باش
مشکلی عملی دیگر که گریبانگیر بسیاري از زنان بوده و در موارد زیادي به ناحق مـانع  
دستیابی آنها به مهریه شان می گردد، مواجه شدن با ادعـاي چـه بسـا نابـه جـاي اعسـار و       

  تقسیط مهریه و در موارد متعددي توأم با اختفاي اموال  توسط شوهر می باشد.
  
  مقرري ماهیانه 2.2

، به نظـام حقـوقی   1353قانون حمایت خانواده  مصوب   11ماهیانه به موجب ماده  مقرري
ایران معرفی گردید. پیش از  آن چنین  نهادي در نظام حقوقی ایران کامال بـی سـابقه بـوده    

تواند به تقاضـاي هـر    دادگاه می ") حسب ماده یاد شده120:  1383است.(درویشی هویدا، 
رفتار و قصـور   ءصدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو یک از طرفین در صورتی که

پرداخـت مقـرري    دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی بـه  طرف
مشروط به اینکه عدم بضـاعت متقاضـی و    ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید

رت ازدواج مجـدد  محـرز باشـد. پرداخـت مقـرري مـذکور در صـو       استطاعت طرف دیگر
محکـوم علیـه یـا فـوت      محکوم له یا ایجاد درآمد کافی براي او یا کاهش درآمد یا عسـرت 

  ".محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد
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بر مبناي این ماده ، براي زنی که پس از طـالق ، داراي در آمـد و ممـر اعاشـه مناسـبی       
گردید . اگر چه مفاد ماده ناظر به زوجین است و حسـب مـاده یـاد     نبود، مقرري تعیین می

شده ممکن است چنین تسهیالتی به نفع زوج نیز حکم می گردید ولیکن عمالً از  آنجـایی  
که مراتب منوط به استطاعت یک طرف و عدم بضاعت طرف دیگر بود، زوجه از این مـاده  

بیه مردي که زن خود را طالق می دهـد از  بهره مند می گردید. تأمین مالی زن و همچنین تن
  )117انگیزه هاي تصویب این مقرره به نظر می رسد. (همان: 

مقرره مزبور را نمی توان نفقه در نظر گرفت از آنجایی که پس از طالق حکم بدان صادر 
می گردد. شایان ذکر است این ماده در  هنگامی که قانون یاد شده هنوز معتبر بود، متأسـفانه  

  .)1391:2ندان مورد حکم واقع نگردیده  و متروك تلقی می گردید.(محمودجانلو، چ
  
  اجرت خدمات زن در دوران زناشویی 3.2

، زوجـه  ایـن     1370قانون اصالح مقررات مربوط بـه طـالق مصـوب     6به موجب تبصره 
طلب امکان را  یافت که اجرت المثل خدمات انجام شده در  دوران زندگی مشترك خود را 

قـانون مـدنی    336نماید. البته پیش ازاین نیز با عنایت به عمومات قانون مدنی و مفاد مـاده  
تبصـره اي بـه مـاده     23/10/1385امکان مطالبه از باب استیفا وجود داشت. برهمین مبنا در 

قانون مدنی اضافه گردید. اگر چه مطالبه اجرت المثل و نحله ؛ تاحدودي براي برخـی   336
در هنگام طالق راهگشا خواهد بود ، لیکن اول ایراد دست یازیـدن بـه ایـن مقـرره      از زنان

اینکه  شأن مادري و همسري را  به  شأن اجیر و محاسبه اجرت اعمالی که بهـایی برایشـان   
نیست نظیر شیر دادن به نوزاد ، محبت به کودك و ....تنزل می دهد  و دیگـر اینکـه  عمـالً    

  ن شده در دادگاهها بسیار اندك  می باشد.میزان اجرت المثل تعیی
  

  نحله 4.2
نحله را اعطیه اي تعریف نموده اند  که در مقابل آن ثمن و عوض نمی باشد نحله بخششی 
است در ازاء کارهاي زوجه که در زندگی مشترك در منزل شوهر انجام داده کـه ایـن امـور    

  .باشد می المثل شرعاً به عهده وي نبوده و منصرف از موارد اجرت
قانون اصالح مقـررات مربـوط بـه طـالق  وارد       6این تأسیس به موجب بند ب تبصره 

در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زنـدگی  " :دارد نظام حقوقی ایران شد که مقرر می
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مشترك و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغـی  
  ".نماید خشش (نحله) براي زوجه تعیین میرا از باب ب

  
  شرط اشتراك اموال 5.2

اشتراك اموال زوجین سالهاي سال است که در  حقوق کشـورهاي اروپـایی پذیرفتـه شـده     
 1386پس از ازدواج دیگر دو مال وجود نخواهد داشت (دژخواه،  "کامن ال"است ، حسب 

می باشد . اگر چه مقرره قانونی اي نیز ) . پذیرش چنین حالتی در حقوق ما بسیار دشوار 2:
در این خصوص  در حال حاضر وجود ندارد و پذیرش آن به صورت شـرط ضـمن عقـد    
محل ایرادات فراوانی می باشد و صحت آن توسط برخی از حقوقدانان مـورد تردیـد قـرار    

ري ) برخی درج چنین شروطی را مغایر بـا امـ  305: 1391گرفته است .(مهرپور و غنی زاده، 
دانستن قواعد نکاح دانسته اند بدین شرح که اصل استقالل امـوال زوجـین امـري اسـت و     

) نکته شایان  توجه اینکه  شرط اشتراك 178: 1380شرط خالف آن نافذ نیست. (کاتوزیان، 
اموال کسب شده در دوران زناشویی اساساً و ماهیتاً با شرط تنصیف اموال که شـرط فعلـی   

  وت می باشد.است توسط شوهر متفا
 

  شرط انتقال اموال 6.2
این شرط شرط فعلی است که  مقرر میدارد ، زوج متعهد شـود در شـرایط خاصـی میـزان     
مشخصی از اموال خویش به عنوان مثال تا حد نصف یا ثلث آن را به نام همسـرش منتقـل   

ه ) چنین شرطی بـه  صـورت دسـتور العمـل  شـمار     306: 1391نماید.( مهرپور و غنی زاده،
شورایی عالی قضایی بـه    28/6/1362به تاریخ  31823/1و  19/7/1361به تاریخ  34823/1

سازمان  ثبت اسناد و امالك کشور ابالغ شد تا در دفترچه هاي عقد نامه درج گردد. اگر چه 
شرط مزبور با ایرادات  متعددي روبرو گردید که در این مقاله بـه آنهـا خـواهیم پرداخـت ،     

  م و عملی در جهت حمایت از حقوق زنان تلقی میگردد.ولیکن گام مه
  
  تر . شرط تنصیف، از نگاهی نزدیک3

پیشتر آوردیم که بحث اشتراك اموال زوجین که در حقوق کشورهاي غربی ریشه اي دیرینه 
دارد ؛ در حقوق ما امري بدیع می باشد. برهمین مبنا فقها و حقوقدانان تالش نموده اند، آن را 

  .) 1393:146رط ضمن عقد گنجانده و توضیح دهند.(عابدي و صفوي شاملو، در قالب ش
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  تعریف شرط 1.3
:ذیل شرط) و همچنین 1382شرط به معناي پیمان، عهد و وابستگی امري به امر دیگر(معین ، 

). در فقه به معناي مطلـق تعهـد   17: 1394الزام چیزي  و التزام به چیزي آمده است(شهیدي،
عقد یا مستقل و جداي از عقد . شرط در اصول آن به معناي  امري است  است  اعم از ضمن

)در حقوق 230: 1395جعفري لنگرودي، (که وجود آن براي دستیابی به امر دیگر  الزم است 
شرط ضمن عقد به معناي  تعهد تبعی است که همراه با  عقد و در کنار آن پدید می آید. بر 

اند که پیوست شرط به عقد پس از نکاح صحیح نمی  باشد همین مبنا  برخی استدالل نموده 
). شرط در معناي مصدري معـادل  مـرتبط کـردن  تعهـد     77: 1388(یزدانیان و علیرضایی، 

  )18(شهیدي: مستقیم و یاغیر مستقیم  به اراده طرف هاي آن است
شرط ممکن است حاوي موضوع مستقلی نبوده و پذیرش آن به صورت التـزام مسـتقل   
ممکن نباشد نظیر شرط صفت. همچنین ممکن است  موضوع شرط به خودي خود  امـري  
مستقل باشد ولیکن طرفین با اراده خود و بنا به دالیلی آن را به صورت  شـرط درج نمـوده   

  .)118: 1387باشند .( فهرستی وچاوشی ها ، 
  
  اقسام شرط 2.3

انجام و یا خودداري از انجـام  اقسام شرط عبارت است از ، شرط فعل به معنی شرط کردن 
) ، شرط نتیجـه حسـب   65: 1394عملی به وسیله یکی از  طرفین عقد و یا ثالث ( شهیدي، 

آن است که  تحقق امري در خارج شرط شـود و در پایـان شـرط صـفت شـرط       234ماده 
مربوط به صفتی از اوصاف معامله که ممکن است مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد و یا 

  باشد.  س مورد معامله یا کمیت و مقدار مورد معاملهجن
زوج مکلف است  تا نصف اموال خود را.. به  زوجه  "با عنایت به  مفاد شرط  تنصیف:

باشـد.   ) مـی 148: 1393بدي و صفوي شـاملو،   شرط فعلی حقوقی مثبت (عا  "انتقال دهد 
  ده است.چنین شرطی در واقع شرط فعل تملیک مجانی نصف دارایی در آین

از آنجایی که قصد این شرط انتقال تا نیم اموالی است که در آینده کسب می گردد درج 
  چنین شرطی به صورت شرط نتیجه امکان پذیر نیست. 

تشخیص نوعیت شرط  تنصیف اموال در تعیین ضمانت اجراي عـدم انجـام آن ، تـأثیر    
حق فسـخ معاملـه اسـت    گذار خواهد بود. ضمانت اجراي تخلف از شرط نتیجه و صفت، 
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قانون مدنی  اگـر   239تا  237ولیکن ضمانت اجراي شرط فعل متفاوت است. حسب ماده  
مشروط علیه در شرط فعل از انجام فعل مورد نظر خودداري نماید دو راهکـار پـیش روي   
مشروط له می باشد. یکی الزام به انجام شرط و دیگري حق فسخ معامله در صورتی  الـزام  

  شرط ممکن نباشد.  به انجام
 240تـا   237در خصوص  شرط تنصیف  برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به ماده 

قانون مدنی  زن می تواند شوهر را الزام به  این امر بنماید و در  غیر این صورت  براي وي 
حق فسخ ایجاد می گردد. در برابر این استدالل این امر رخ می نمایاند که نکاح بـه جهـت   
ویژگی هاي خاص آن داراي احکامی  متفاوت از سایر معامالت می باشد . خاتمـه  یـافتن   
آن تنها با اسباب ذکر شده در قانون اعم از طالق و فسـخ  بـه جهـات مـذکور در قـانون و      

  )80: 1388و یا بذل مدت قابل تصور است . (یزدانیان و علیرضایی،  موت ، انقضاي مدت
نکه   با توجه به مندرجات  شرط تنصیف، اعمال  این شرط تنها ا ما نکته شایان توجه ای

در هنگام  طالق متصور خواهد بود . بر همین مبنا هنگام طالق  شـوهر  بنـا بـه تشـخیص     
دادگاه مکلف به  تنصیف اموال خود است و در صورت امتنـاع از ایـن تکلیـف ، حـاکم از     

  باب والیت ممتنع جایگزین وي خواهد شد (همان).
  
  تعریف تنصیف 3.3

نزد محاسبان عبارت اسـت از بیـرون سـاختن نیمـی از       وبه دو نیم کردن  در لغت به معنی
آمده است. کلمه مزبور در عبارت شرط تنصیف نیز به همین معنا می باشد.در متن عدد را... 

آمده اسـت . ایـن بـدان      "تا نصف دارایی "شرط مندرج در عقد نامه هاي رسمی عبارت 
که قاضی در بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص  لزومـاً حکـم بـه  تنصـیف      معناست

  اموال زوج نمی نماید و می توان میزان کمتري از نصف را  مورد  حکم قرار دهد.
به مناسبت  استفاده از کلمه دارایی در این بخش شایان ذکر اسـت ،  توسـط برخـی از     

ه از آنجـایی کـه در شـرط تنصـیف ، بناسـت      حقوقدانان و فقها این ایراد وارد شده است ک
دارایی زوج تنصیف گردد و دارایی اعم اسـت اعـم از  دیـون و امـوال (عابـدي و صـوفی       

) یعنی هم  دارایی هاي مثبت و اموال و هـم دارایـی هـاي منفـی ، الزم     163: 1393شاملو.، 
ایـد اذعـان   است زن در بدهی هاي مرد نیز در همان حدود شریک گردد. ولیکن در پاسخ ب

داشت که مراد از  تنصیف دارایی ، تنها اموال است چه اینکه درلسان عرف دارایی به دارایی 
  )38: 1384مثبت  اطالق می گردد (دیانی، 
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نکته شایان توجه در شرط تنصیف  اینکه موضوع این شرط  بالعوض مـی باشـد. ایـن    
خـدماتی را  بـدون قصـد    شرط برخالف اجرت المثل  است که از بابت آن زن می بایست 

تبرع در منزل انجام می داده ، چه اینکه حسب مفاد شرط تا نصفی از داراي مرد به  صورت 
بالعوض به زن منتقل می گردد. بر همین مبنا  شرط تنصیف شرطی در برابر خدمات ارائـه  
شده توسط زن به شمار نمی رود.همچنین این شرط را واجـد وصـف تنبیهـی دانسـته انـد      

  )  1393:155بدي و صفوي شاملو، .(عا
دیگر اینکه از آنجایی که  مبناي این  تنصیف توافق طرفین است می توان مقرره مشابهی 

ی از امـوال زن در صـورت طـالق    نیز به نفع مرد درج نمود بـدین شـرح کـه مـرد در نیمـ     
  گردد. شریک
  

  شرط تنصیف. چالش صحت 4
بر شرط تنصیف اموال زوج  ایرادات عدیده اي   وارد شده است .به عنوان مثال گفته شـده  

) بدین شرح  196، ص  1380(کانوزیان ،  است که این شرط،  شرطی مجهول است 
بایست  خود را در هنگام نکاح یا طالق مییی اکه مشخص نیست دقیقا مرد چه میزانی از دار

دانان بر مشکالت  عملی و اجرایی این شرط انگشت نهاده اند . به  زن بدهد. برخی از  حقوق
چرا که شرط مزبور شرطی قراردادي است و نه قانونی  و دیگر اینکه  معیار تعیین  تا نصف 
دارایی ضابطه مند نبوده و به نظر قاضی واگذاري گردیده است و از همه دشوار تر اینکه  بار 

  ندگی مشترك به عهده زن است.  اثبات اموال تحصیل شده در دوران ز
بنابراین اهم ایرادات مطرح شده در این خصوص عبارتند از مجهول بودن، معلق بـودن،  

  .الحاقی بودن ، غیر بومی بودن که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت
 

  شرط تنصیف ایرادات وارد بر 1.4
  مجهول بودن 1.1.4

آنجایی که نکاح عقـدي معاوضـی و یـا    در این خصوص اینگونه استدالل شده است که از 
شبه معاوضی است  و شرط تنصیف جزئی از عوضین عقد نکـاح  تلقـی مـی گـردد و بـر      
همین مبنا جهل رخ داده از باب شرط تنصیف به عوضین سرایت  نمـوده و عقـد غـرري و    

ایراد دیگري که بر آن وارد نموده اند معلوم نبـودن موضـوع حـین     .درنتیجه باطل می گردد
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المعامله است  که از  شرایط صحت معامالت است .معین نبودن را  ایراد دیگر ایـن شـرط   
دانسته اند بدین شرح که مشخص نیست دقیقا  تا نصف دارایی مـرد بـه زن مـی رسـد یـا      

  نصف آن.
  شرط تنصیف را از چند جهت مجهول دانسته اند:

 نفس وجود اموال زوج در زمان طالق   ـ
 ه می رسدنسبت اموالی که به زوج ـ
 میزان اموال حین طالق ـ
 زمان ایفاي تعهد توسط مرد ـ
 .) 155: 1393زمان حصول معلق علیه( عابدي و صفوي شاملو،  ـ

  معلق بودن 2.1.4
برخی معتقدند با تعلیق شرط، عقد هم معلق می گردد این در حالی است که  حسـب مـاده   

عبارت دیگر انتقال  نیمی از به  تعلیق در نکاح جایز نبوده و موجب بطالن آن است.  1068
  اموال  مرد به زن معلق است بر  طالق و سایر شروطی که در متن آمده است .

  غیربومی بودن 3.1.4
ایراد دیگري که بدین شرط وارد نموده ند از این حیث که از حقوق  غربـی برداشـته شـده    

برخوردارنیسـت و  است این است که در آن کشورها  زن از حقوق مالی نظیر مهریه و نفقه 
این امر متفاوت با حقوق ایران می باشد.  اینگونه استدالل شده اسـت کـه  درآن نظامهـاي     
حقوقی که زنان از سایر حقوق مالی محرومند  ممکن است پیدایش یک نوع شرکت مـدنی  
پس از  ازدواج قابل توجیه باشد.ولیکن در نظام حقوقی ایران که زن از بابت اجرت المثل و 

یه مبالغی را از همسرش دریافت می نماید؛ حکم نمودن بر لزوم واگذاري نیمی از اموال مهر
با ساختار حقوقی و اجتماعی ایران امري ناهماهنگ می باشد. بر همین مبنا بر لـزوم توجیـه   

) حتـی  39: 1384مفاد شرط یاد شده در هنگام ازدواج به زوج تأکید گردیـده اسـت(دیانی،   
نامعقول و بیهوده  دانسته شده است به این شرح که  زوج مکلـف    این شرط توسط برخی

به تأمین نفقه و همچنین مهریه زن است وعلی العموم  با فعالیـت اقتصـادي خـود نهایتـا از     
 )  81: 1388پس تعهدات مزبور برآید . (یزدانیان و علیرضایی،
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  الحاقی بودن 4.1.4
رسم است که  ابتداصیغه طالق در محلـی بـه   از آنجایی که در بسیاري از موارد در شهر ها 

جز دفتر ثبت ازدواج جاري می گردد و سپس در  دفتر ثبت و در نتیجه امضاء  عقد نامـه و  
مآالً پذیرش شروط ضمن عقد پس از عقد صورت می گیرد بر همین مبنـا پـذیرش شـرط    

ط را آن تنصیف پس از عقد را  صحیح ندانسته اند .  شیخ انصاري  از شرایط صـحت شـر  
دانسته است که ضمن عقد و در متن عقد بیاید و بسیاري از فقها  نیـز در ایـن  نظـر از وي    

  تبعیت نموده اند .
  

  پاسخ ایرادات شرط تنصیف 2.4
  پاسخ ایراد مجهول بودن 1.2.4

برخی فقها بطالن شرط مجهول را فقط ناظر به بیع می دانند . برخی  معلوم شدن  تدریجی 
که در زمان اجراي  شرط مشخص باشد براي صحت آن کـافی مـی داننـد و    را  به صورتی 

برخی دیگر  معتقدند  عدم سرایت جهل به عوضین براي  صحت شرط کافی است.(عابدي 
  )156: 1393محمد و صفوي شاملو، حسین، 

اما حقوقدانان در این  خصوص اینگونه استدالل کرده اند که  شروط مزبور جزء ارکـان  
بوده و در درجه دوم اهمیت می باشند . لـذا جهـل در خصـوص آنهـا اگـر بـه        اصلی عقد ن

  )136: 1386عوضین سرایت ننماید ،  موجب غرر نیست(دژخواه، 
اگر شـرط شـود کـه  مضـارب ضـامن       "که خود بیانگر شرط مجهولی است  558ماده 

عقد باطل سرمایه خواهد بود  و یا خسارت  حاصله از تجارت  متوجه مالک نخواهد شد ، 
است  مگر اینکه  به طور لزوم شرط شده باشد که  مضارب از مال خود  به مقدار خسارت  

از مالك این ماده براي صحت شرط تنصیف می توان  "یا تلف مجانا به مالک تملیک نماید.
کمک گرفت. بدین شرح که در این ماده  حالتی تصور شده است که مضـارب بـه موجـب    

ه  تملیک  میزان مالی که در زمان عقد مجهول است معادل با زیـان  شرط ضمن عقد تعهد ب
که به شرط باطل پرداختـه اسـت    232احتمالی آینده می نماید . همچنین قانونگذار در ماده 

نامی از شرط مجهول نیاورده و همچنین در شروط باطل و مبطـل در مـاده بعـد نیـز نفـس      
  )160: 1393عابدي و صفوي شاملو، شرط مجهول را باطل و مبطل ندانسته است . (
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از طرف دیگر نکاح عقدي غیر مالی است ، لذا علم اجمالی به شرط مزبور کفایـت مـی   
). میزان دقیق شرط بعد از حکم دادگاه و تعیین نسبتی از امـوال کـه قـرار    161نماید( همان:

امکـان شـرط    1119است به زوجه تعلق گیرد تعین می یابد. لذا از آنجایی که حسب مـاده  
) الزم 165نمودن در  ضمن عقد نکاح مطرح شده است و بر مبناي اصـاله الصـحه (همـان:   

 است شروط مندرج در ذیل  عقد نکاح را صحیح بیانگاریم.

  پاسخ به ایراد معلق بودن 2.2.4
در قانون مدنی  شرط و تعلیق با حدود و ثغور تقریبا مشخصی از هم تفکیک گردیده انـد .  

رسد در  مانحن فیه  تحقق آثار شرط( تنصیف تا نصف اموال) وابسته به امـوري  به نظر می 
است نظیر وقوع طالق، عدم درخواست زوجه براي طالق و عدم انتساب طـالق بـه سـوء    
رفتار وي و غیره. در واقع با حصول معلق علیهم؛ زوجه  نسـبت بـه امـوال زوج تـا سـقف      

به این ایراد باید دانسـت کـه عقـد نکـاح      درصد مشخصی حق پیدا خواهد نمود. در پاسخ
منجزاً واقع شده است ولیکن تأثیر شرط در آینده به اموري معلق گردیده است که خللی بـه  
صحت عقد نمی زند( پیشین)  به عبارت دیگر  اوالً تعلیق در انشاء موجب خلل به صحت 

ده اسـت. ثانیـاً   عقد می شود و در  صورت  شرط تنصیف   عقد به نحو منجز واقع  گردیـ 
درج شرط ضمن عقد دائر بر تنصیف اموال را اساساً نمی توانست  تعلیق دانست چه تعلیق 

  در انشاء و چه تعلیق در منشاء.

  بومی بودنپاسخ به ایراد غیر 3.2.4
تاختن به شرط تنصیف تنها به این جهت که خاستگاهی غیر بومی دارد نه تنها  غیر منطقـی  

حقوق را از پویایی باز داشته و  به موجودي ایستا تبدیل می نماید.  است که چنین دیدگاهی
اگر چه اشتراك دارایی ها  از نظام حقوقی غربـی منبعـث گردیـده اسـت؛ ولـیکن بـا نظـام        
اجتماعی و عرفی ایران که در آن بسیاري از زن ها به جهت ازدواج حیات اجتماعی خویش 

لق وابسته به همسر می گردند همخوان است . این را از دست داده و از نظر مالی به نحو مط
ایراد که در نظام حقوقی ایران زوج مهریه و اجرت المثل می پردازد و بـدین جهـت تعهـد    
علی حده اي براي وي پـذیرفتنی نیسـت رانیـز مـی تـوان اینگونـه پاسـخ داد کـه  اختیـار          

منتقـل گـردد ؛ دقیقـا     وصالحدید مقام قضایی در تعیین میزان اموالی که می بایسـت بـه زن  
بدین جهت است که مواردي از این دست را در نظر آورد . به همین جهت میزان مهریه زن 
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و همچنین اجرت المثل و یا نحله احتمالی از عواملی است که در تعیـین میـزان  نسـبتی از    
  .اموال که به زوجه منتقل می گردد،  توسط قاضی لحاظ خواهد گردید

  اد الحاقی بودنپاسخ به ایر 4.2.4
در پاسخ به این ایراد باید گفت اوالً در عمل تعداد عقد ازدواج هایی کـه همزمـان در دفتـر    
ازدواج و طالق ثبت می گردد  و به همین جهت شروط ضمن عقد نیـز همزمـان بـا وقـوع     
عقد پذیرفته می شود بسیار بیش از حالتی است که در  ایراد مطرح شده در نظر گرفته شده 

. ثانیاً  از این پیش در تعیین انواع شروط ذکر کردیم که برخی از انواع شروط ماهیتـا ً  است 
توان حدوث آنها را به نحو اسـتقالل  تصـور نمـود بـه      و  ذاتاً وابسته به  عقد بوده و  نمی

عنوان  مثال شرط صفت ولیکن برخی دیگراز انواع شروط مثل شرط فعل را هم مـی تـوان   
تصـور نمـود . بـه      –به صـورت شـرط ضـمن عقـد     -هم وابسته به عقدبه  نحو مستقل و 

عبارت دیگر تعهد زوج به انتقال نیمی از  اموال خود هم می توان شرط ضمن عقد باشـد و  
)که مرد براي خود بپذیرد. 135:  1386هم تعهدي جداگانه ضمن عقد خارج الزم (دژخواه، 

ا بنا بر استدالل  خدشه پذیر فوق محل تردید با این تعبیر چنانچه الحاق این شرط به  عقد ر
قـانون مـدنی    10و حسـب مـاده    بدانیم، تعهد فعل جدا از عقد نیز تعهدي اسـت صـحیح  

  .آور است الزام
  
  مبناي تنصیف اموال زوج به نفع زوجه .5

 احترام به اموال 1.5
دادي اجراي عدالت و احترام به عمل مسلم ایجاب می کند حتـی اگـر بـین دو طـرف قـرار     

منعقد نشده و لیکن عرفاً یکی از طرفین حقی در این  خصوص داشته باشـد طـرف دیگـر     
  )309: 1391ضامن و مسئول خواهد بود. (مهرپور و غنی زاده، 

احترام به عمل زن ایجاب می کند با توجه به اینکه وي با کار خود در بیرون و یا حتـی  
ایش دارایی خـانواده نقـش مسـتقیم و یـا غیـر      تنها در داخل منزل در ازیاد پس انداز و  افز

  )310مستقیم دارد ،عملش محترم داشته شود (همان :
قانون مـدنی در   336قاعده مزبور ، مبناي اجرت المثل فعالیت هاي  زن و همچنین ماده 

  باب استیفاء می باشد.
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 عدل و انصاف ةقاعد 2.5
اصلی حقـوق وجـود داشـته و بـه      انصاف را مجموعه قواعدي دانسته اند که در کنار قواعد

قواعـد حقـوقی  را کنـار بگـذارد یـا      جهت مبتنی بودن بر اصوال عالی و اخالقی می تواند 
  ).45، ص  1380تخصیص دهد (کاتوزیان 

بـر همـین مبنـا     1بسیاري از فقها  قاعده انصاف را یکی از قواعد  کلی فقهی دانسته انـد 
خانواده  علی الخصوص در  مورد زنانی کـه در بیـرون از منـزل نیـز اشـتغال       حقوق زن در

داشته اند  فراتر از اجرت المثلی است که برخی اوقات با احراز شرایط و به میـزان محـدود   
می توانند دریافت نمایند. انصاف حکم می نماید حق زن در اموالی که در به دسـت آوردن  

  مستقیمش فعالیت داشته است؛ حفظ گردد.آنها با فعالیت مستقیم و غیر 
  
  الضرر ةقاعد 3.5

قاعده الضرر به عنوان یکی از مهمترین و شاید مهمترین اصل فقهی شـناخته شـده اسـت .    
موارد استناد به این قاعده در فقه و حقوق بسیار است همواره در خصوص این قاعـده ایـن   

رفع حکم دارد  و یا می تواند موجـد  بحث مطرح بوده است که آیا قاعده  الضرر صرفا اثر 
) با فرض اینکه قاعده الضر می تواند ایجـاب حکمـی   67: 1385حکمی نیز باشد. (گرجی، 

نماید  اینگونه استدالل شده است که نبود راهکار حقوقی مناسـب بـراي حمایـت از زن و    
موجـب  شریک نمودن او در دارایی هاي کسب شده در دوران زندگانی مشترك براي زنان  

) کـه بـه  اسـتنادقاعده    312: 1391ضررهاي  جبران ناپذیر اسـت .( مهرپـور و غنـی زاده ،    
الضرر می بایست از بروز آن جلوگیري گردد. شرط تنصیف یکی از بهترین و کارآمد ترین 

  .راهکارها جهت جلوگیري از بروز چنین ضرري است.(پیشین)
  

  اصل عدم تبرع 4.5
حکــم بــه پرداخــت اجــرت المثــل توســط زوج اســت  یکــی از نتــایج اصــل عــدم تبــرع

). همچنین در خصوص مشارکت هاي زوجـه کـه منجـر بـه  افـزایش      1383:307(احمدیه،
دارایی خانواده گردیده است چرا که حسب اصل یاد شده ، زن اقدامات خود در این راسـتا  

وي در اموال  را به صورت  تبرعی انجام نداده و بهترین طریق پاداش این اقدامات ، شراکت
  ). 314(همان :  کسب شده  می باشد
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  آور بودن قراردادها اصل الزام 5.5
داراي مبنـا   "تنصیف تا نیمی از دارایی "به جهت درج شرط فوق الذکر درعقد نامه ها شرط

  و پایه قراردادي بوده  که  طبق اصل الزام آور بودن قراردادها مرعی خواهد بود.
آنجایی که ماهیت آن شرط ضمن  عقد است,  با عدم پـذیرش  البته شایان ذکر است از 

آن از سوي شوهر  و امضا ننمودن آن در  هنگام عقد  علی رغم تمام مبانی فوق الـذکر، زن  
) البته این ایراد را  نیز  به یان شرط وارد نمـوده  312(همان:  از این مزیت  محروم می گردد.

ه عقد به نحوي است که زوج به نحو ضمنی مجبور اند که معموالً شرایط همگام انعقاد خطب
به پذیرش شروط ضمن آن می گردد و  اراده و رضایت واقعی شـوهر در  ایـن خصـوص    

  )81: 1384وجود ندارد. (یزدانیان و علیرضایی، 
  
  حق شبه عینی ناشی از فعالیت زن بر اموال مرد 6.5

متازه اسـتفاده شـده  و بـدین    یون مدر این بحش از وحدت مالك قاعده  فقهی مربوط به د
استدالل حقی شبه عینی براي زن در اموالی که شوهر در دوران زناشویی با او کسـب کـرده   

  است، در  نظر گرفته شده است. 
عالمه حلی در کتاب قواعد در خصوص دیون ممتازه اینگونه می نگارد که  اگـر کسـی   

لباس و قبل از پرداخت مزد کارگر  فردي را اجیر نماید که لباسی را بشوید و پس از شستن
مفلس شود اگر در اثر شستن  لباس توسط کارگر بر بهاي آن  لباس افـزوده شـده  باشـد ،    

شمار غرما  خواهد  تیفا نماید و در غیر این صورت درمیتواند طلب خود را از عین  مال  اس
  )313، 1391رفت (مهرپور و غنی زاده ، 

بنایی براي سهیم بودن زن در  امـوال شـوهر کـه در دوران    ا ز مالك این ماده می توان م
  زندگی مشترك حاصل شده است  به  دست آورد.

  
 شرایط اعمال شرط تنصیف. 6

  زن نباشدطالق به درخواست  1.6
در واقع بنا بر مفاد شرط مندرج در عقد نامه طالق تنها می بایست به درخواست مرد باشد. 
این شرط  در عمل از کارایی شرط ضمن عقد جهت احقاق حقوق زنان کاسته اسـت. چـه   
اینکه در موارد زیادي زوج به جهت عدم تعلق قسـمتی از امـوالش بـه زوجـه درخواسـت       
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دگی را بر همسرش بـه تنـگ مـی آورد کـه وي متقاضـی      طالق نمی دهد ولیکن آنچنان زن
طالق گردد. ایراد اساسی که بر این مقرره وارد است این است که چرا فقط  هنگامی که مرد 
می خواهد زن را طالق دهد این مقرره اجرا شود و نه هنگامی که زوجه به جهـت عسـر و   

ی در طالق، اقدام  می نماید. حرج درخواست طالق می دهد و یا  به استناد به وکالت اعطای
 بنابر این در صورتی که طالق خلع و یا مبارات باشد ، ایـن شـرط قابلیـت اجرایـی نـدارد.     

  )129(گزیده آراء محاکم دادگستري :
در مواردي که  زوجه می تواند براي طالق خود توکیل بگیرد شامل  استنکاف شوهر از  

معاشرت زوج بـه حـدي کـه زنـدگی را بـراي       ماه، سوء رفتار و سوء 6دادن نفقه به مدت 
سال و ابتال زوج  5زوجه غیر قابل تحمل نماید، محکومیت قطعی شوهر  به زندان به مدت 

به هر گونه  اعتیاد مضره نیز الزم است شـرط تنصـیف گسـترش یابـد (عابـدي و صـفوي       
ک  بـدان  ) قاعده عسر و حرج از  قواعد ثانویه فقهی است کـه بـا تمسـ   154: 1393شاملو، 

به دست آمده عدول  "الطالق بید من  اخد بالساق "میتوان  از قاعده اولیه که حدیث نبوي :
کرد و از  حاکم  تقاضاي طالق نمود. اثبات این وضعیت باعنایت به جنبـه نـوعی و فـردي     

  )104:  1380زن  و حقوق انسانی ، عسر و حرج با حاکم شرع است (
ر و حرج از  قواعد ثانویه فقهی است که با استناد به آن این در حالی است که قاعده عس

به دست آمده عدول  "الطالق بید من  اخد بالساق "میتوان  از قاعده اولیه که حدیث نبوي :
کرد و از  حاکم  تقاضاي طالق نمود و حاکم باعنایت به جنبه نوعی و فردي  عسر و حرج 

  .(پیشین) ، مراتب را احراز می نماید.
  
  بر اثر سوء رفتار زن نباشدطالق  2.6

زوجـه بـه نحـو وحـدت مطلـوب از      عدم تقاضاي طالق از ناحیه زوجـه و  عـدم خطـاي    
هاي اعمال شرط تنصیف است اینکه دقیقا چه عاملی خطاي زن محسوب می گـردد و   زمینه

مسقط حق وي در برخورداري از  نصف اموال مرد می باشد، در عمـل و در رویـه محـاکم    
  )38: 1384رگ براي این شرط قراردادي به شمار می آید. (دیانی،چالشی بز

خطاي زوجه امري است که باید با توجه به  عرف وساختار نهاد خانواده مورد بررسـی  
قرار گیرد. ماهیت خطاها متفاوت است  در برخی از آنها عنصر استمرار شرط اسـت  نظیـر   

جهت  عـدم اسـتحقاق زوجـه کفایـت      نشوز و بد رفتاري و در برخی از آنها حدوث یکبار
  )40(همان: نماید  نظیر ارتباط نامشروع وعمل منافی اخالق و منافع خانواده می
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به همین دلیل چنانچه مرد بتواند قبل از درخواست طالق حکمی مبنی بر نشـوز زن لـه   
  .)134: 1386خود کسب نماید ؛ دیگر شرط تنصیف اعمال نخواهد گردید. (دژخواه، 

  
  در طول زندگی مشترك کسب شده باشددارایی  3.6

شرط تنصیف تنها ناظر به اموالی است  که در طول زندگی مشترك با زوجـه کسـب شـده    
  باشد. مناط در این خصوص تاریخ مالک شدن شوهر می باشد.

  
  دارایی موجود باشد 4.6

ه نمود که در هنگـام  تنها  تا میزان  نصف و یا معادل  آن را می توان از اموالی  از زوج مطالب
وقوع طالق موجود باشد. بر همین مبنا دارایی هاي از بین رفته اعم از منتقل شده و یا تلـف  
شده ،  شامل نخواهند گردید. البته چنین ویژگی امکان تبانی زوج با دیگران جهت محـروم  

  ساختن زوجه از حقوق خود را فراهم می آورد.
  .تنصیف اموالامکان  جمع اجرت المثل و نحله با 

  
  گیري . نتیجه7

درمقاله اي که از نظر گذراندید به شرط تنصیف به عنوان ابزار حقوقی قـراردادي پـرداختیم   
که نقش شایان توجهی در حمایت و حفظ حقوق مالی زنان دارد. چالش هاي صحت چنین 

نـه   شرطی  را بررسی نمودیم و دانستیم که شرط حاضر نه خالف قانون و نه خالف شرع ،
مخل نظم عمومی و نه خالف مقتضاي عقد است. واجد جهلی هم نیست که موجب جهـل  
به عوضین گردد. اگر چه که نکاح را نبایست عقد مالی صرف دانست و معیار هـاي عقـود   
مالی را برآن تحمیل نمود. چه اینکه نکاح به عنوان عقد تشـکیل دهنـده شـاکله اجتمـاع از     

ست و قانونگذار و دستگاه قضا می بایست ، هر آنچه امکان اهمیت صد چندانی برخوردار ا
دارند به کاربندند تا به استحکام  آن و حمایت از حقوق زن بـه قشـر آسـیب پـذیراجتماع،     

  کمک نمایند.
دانستیم که شرط تنصیف داراي دو کارکرد بسیار مهم مـی باشـد از  طرفـی مـی توانـد       

ه تازي و ظلم به زن علی الخصوص در مواردي که داراي اثرپیشگیرانه باشد و زوج را از یک
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زن از مهریه چندانی برخوردار نمی باشد باز دارد  و هم در صورت طالق گامی در راستاي 
  حفظ حقوق  زنان است 

در حقوق  ایران  متأسفانه  به جهت متن پیش نویس تهیه شده توسط اداره ثبت اسناد و 
دوران  زناشویی به دست آمـده اسـت ، بـا طـالق     امالك ، تنصیف دارایی هاي زوج که در 

میسور می شود . در حالی که شایسته است متن شروط به نحوي اصالح گـردد کـه امکـان    
این امر در زمان زندگی زناشویی زوجین فراهم گردد و به این طریق هم موجبات حمایـت   

یی دلگرم تر شـود .   زن  از نظر مالی فراهم گردد و هم وي از نظر معنوي به  زندگی زناشو
مراتب مزبور با عنایت به اینکه تنصیف دارایی نه در قالب قانون که در قالـب شـرط ضـمن    

  عقد آمده است، در  نظام حقوقی ما آسانتر پذیرفته می گردد.
دفاع از شرط تنصـیف آمـده اسـت،     تی که دردر مرحله بعد به پشتوانه  تمامی استدالال

وج در صورت طالق را از شرط ضمن عقد فراتر بـرده و بـه   توان تنصیف دارایی هاي ز می
چه اجراي این شرط در وادي عمل بـا   صورتی الزامی قانونی  در حقوق ایران مطرح نمود .

مشکالت عدیده اي مواجه شده است و زنان نتوانند از این شرط مندرج در عقـد نامـه  آن   
اثبات اموال تحصیل شده در زمان  اندازه  که می بایست منتفع گردند. علی الخصوص اینکه

زوجیت علی الخصوص در صورتی که  شوهر به قصد عدول از ایـن  مقـرره قصـد پنهـان     
در واقع  شرط تنصیف  را داراي نمودن اموال خویش را داشته باشد  ، دشوار خواهد بود و 

اقـع  یک وصف ترمیمی و تنبیهی دانسته اند . از طرفی واجد ویژگی ترمیمـی اسـت  و در و  
کمکی مالی براي زنی به شمار می رود که طالق داده شده است  و براي استقرار مالی خـود  
نیازمند کمک است از جهت دیگر داراي وصف تنبیهی است و همانگونه که در مـتن مـاده    
ذکر شده است براي مواردي است که مرد می خواهد بـدون سـوء رفتـار زن وي را مطلقـه     

ربوط به این شرط این است که  تکلیفی براي مـرد بـدون تعیـین    نماید. کاستی هاي شرط م
کمینه آن ایجاد کرده است.  و بدون اینکه چارچوب و معیاري براي این امر تعیـین نمایـد ،   
مراتب را به دادگاه سپرده است که چه بسا در  این خصوص به جنبه حمـایتی ایـن مقـرره     

 توجه کافی را ننماید.
انان و قضات معتقدند که بـا اعمـال  ایـن شـرط حـق مطالبـه        همچنین برخی از حقوقد

اجرت المثل و نحله از زن ساقط میگردد. که این امر خود موجب تشت در رویـه دادگاههـا   
  گردیده است.



 حقوق مالی زنان کاري جهت حفظ هاي زوج، راه شرط تنصیف دارایی   38

در اعمال شرط تنصیف، اینکه لزوماً طالق نبایست به درخواست زن باشد؛ شرطی غیـر  
نـی زنـان را از حقـوق خـویش محـروم مـی       منصفانه و غیر معقول است و در مـوارد فراوا 

گرداند. به نظر می رسد اینکه طالق صرفاً به دلیل سـوء رفتـار زن نباشـد شـرطی کـافی و      
معقول است . چه اینکه چه بسا زن به جهت سوء رفتار مرد ، غیبت وي و یا عسر و حـرج  

ت از تقاضاي طالق می دهد.  با همین استدالل مقتضی است شرط تنصیف در جهت حمای
 قانون مدنی نیز تسري یابد. 1122حقوق زنان  به  مواردي نظیر فسخ نکاح موضوع ماده 

همچنین معیارهایی جهت تعیین میزان اموال انتقـالی بـه زوجـه جهـت تصـمیم گیـري       
  صحیح تر و یک دست تر در قالب بخشنامه اي در دستگاه قضا تدوین  و ابالغ گردد
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