انعقاد ازدواج
شرایط مربوط به طرفین عقد به چند دسته تقسیم میشوند:
الف) شرایط مثبت
ب) شرایط منفی

شرایط مثبت شرایطی است که وجود آن برای درستی و صحت نکاح الزم استت و عبارتنتد از :االتتجن جتن ،
شرایط سن ،شرط اجازهی پدر و شرط سجمت عقل

شرط اجازه پدر
ازدواج دالتری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ هم رستیده باشتد موتروط بته اجتازهی پتدر یتا جتد
پدری اوست گرچه ازدواج یک زن و مرد باید با قصد و رضایت و توافت آن دو صتور گیترد امتا تاکیتد قتانون
بر اجازهی پدر یا جد پدری بهواسطهی عو و عجقهای است که والدین به فرزندان الود دارنتد آناتا بتهدلیتل
تجربه و شناالت الود از زندگی و نیز بهواسطهی همبستگی افراد الانواده و ارتباط الونی و احساسی کته نستبت
به یکدیگر دارند ،در مورد ازدواج فرزندان الود و انتخاب همسر از سوی آنان ،احساس مسئولیت میکنند از این
رو اجتتازهی پتتدر از طرفتتی بتترای حمایتتت از دالتتتر استتت و از طتترن دیگتتر بتترای تاییتتد شخصتتی کتته بتته
عنوان داماد التانواده ،پت از ازدواج عضتوی از التانواده الواهتد شتد االتیتار پتدر از نظتر قتانون ،محتدود بته
مصلحت فرزند است و از این جات تفاوتی بین دالتر و پسر صغیر وجود ندارد

سفیه و ازدواج با سفیه
از نظر قانونی ،به افرادی را که قادر به ادارهی اموال الویش نیستند و بهعبار دیگر صجح التویش را توتخی
نمیدهند و دست به معامج غیرعاقجنه میزنند اصطجحا «سفیه» میگویند حقوقدانان ازدواج سفیه را صحیح
میدانند و به قانون مدنی استناد میکنند که در شرایط اهلیت زوجین اشارهای بته لتزوم رشتد نکترده استت و
میگوید عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد لیکن در تواف نسبت به مار سفیه آزاد نیستت و بایتد بتا اجتازهی
ولی یا قیم او باشد زیرا بهطور مستقیم با اموال او ارتباط دارد و میزان مار نیز با رضای زوجین معین متیشتود
نه حکم قانون

مشکالتی که بیمار روانی قبل و بعد از ازدواج ایجاد میکند
اول :اگر جنون و بیماری شخ
شخصی از وضعیت روانی شخ

مسلم باشد ازدواجش بهعلت نداشتن ارادهی صحیح درست نیستت حتال اگتر
مجنون آگاهی داشته باشد و با وی ازدواج کند ،نمیتواند اعتراض کند

دوم :ممکن است شخ ندانسته با کسی ازدواج کنتد کته در زمتان عقتد ازدواج دچتار جنتون بتوده استت در
صورتیکه بیماری وی قابل معالجه نباشد ،همسر شخ دیوانه میتوانتد بته دادگتاه مراجعته و تقاضتای فست
ازدواج کند
سوم :اگر زن و مرد هنگام ازدواج عاقل باشند اما پ از ازدواج یکی از آنان دچار جنون شده در اینصور بتین
حالتی که شوهر دیوانه شود و حالتی که زن دیوانه شود تفاو وجود دارد اگر شوهر پ از ازدواج دیوانه شود
زن متتتیتوانتتتد بتتته دادگتتتاه مراجعتتته و درالواستتتت «فست ت » ازدواج کنتتتد دادگتتتاه پت ت از بررستتتی در
صورتیکه جنون شوهر را مسلم و محرز توخی دهد ،رای فس ازدواج میدهد اما اگر زن دچار جنتون شتود
چون االتیار طجق با مرد است نیازی بته فست نتدارد و مترد متیتوانتد در دادگتاه یکتی از دالیتل درالواستت
طجق را جنون زن عنوان کند

شرایط منفی یا موانع عقد ازدواج
موانع ازدواج را شرایط منفی ازدواج نیز مینامند شرایط منفی شرایط اجتماعی یا طبیعی موجود بین یک زن و
مرد است که وجود آن شرایط مانع از ازدواج آن دو نفر است این موانع عبارتند از :الویواوندی یا حدود معتین،
قرابت-در حدود معین ،-ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عتدهی شتوهر قبلتی استت عتدهی زن،
ازدواج با زن سهطجقه و نهطجقه ،احرام ،کفر ،لعان ،زن ایرانی با تبعهی الارجی و

خویشاوندی
الویواوندی بر سه گونه است :الف) الویواوندی نسبی ب) الویواوندی سببی ج) الویواوندی رضاعی

دالیل ممنوعیت ازدواج با خویشان
دلیل اول :عامل زیستی است که مربوط به ساالتمان جسمی و روحی انسان است امروزه این عقیده وجتود دارد
که ازدواج کسانیکه از یک الون هستند منجر به ضعف نژاد میشود
دلیل دوم :از نظر روحی ،عجقه و تمایل جنسی الویوان نزدیک که دائما با هم زندگی میکنند به قدری ضعیف
است که ممکن است پ از مدتی به کلی از بین برود و این امر با بقای الانواده منافا دارد

دلیل سوم :به عقیدهی بوردوستان و مصلحین برای اینکه دوستی و محبت بین مردم حکمفرما شود الانوادهها و
اقوام مختلف باید بیوتر با هم بیامیزند و یکی از وسایل برقراری ارتباط و دوستی و محبت الویواوندی و دیگری
ازدواج است

خویشاوندی نسبی
الویواوندی نسبی عبار است از الویواوندی که از تولد یکی از دیگری حاصل شود و یا دو نفر که از یک منوأ
بهوجود آمده باشند

خویشاوندی سببی
الویواوندی ،ممکن است ناشی از ازدواج باشد ،این الویواوندی را سببی میگویند کسانی را که ازدواج بتا آناتا
به این دلیل ممنوع است ،محرما سببی میگویند

خویشاوندی رضایی
رضاع بهمعنی شیر الوردن است الویواوندی رضاعی یعنی الویواوندی که بین طفل شیرالوار و زنتی کته او را
شیر داده است و بین هر یک از آناا با الویوان دیگر پیدا میشود

آثار خویشاوندی
الف) الویواوندان نسبی از هم ارث میبرند و توارث بهترتیب طبقا در درجهها روشن میشود
ب) الویواوندان نسبی که در الط مستقیم قرار دارند مکلف به انفاق یکدیگر هستند
ج) محل اقامتگاه پدر ،اقامتگاه اطفال است و نام الانوادگی پدر و تابعیت پدر نیز به فرزندان تحمیل میشود
د) بعضی از الویواوندان نسبی نمیتوانند با هم ازدواج کنند یعنی ازدواج با پدر و مادر و الواهر و برادر و عمه و
عمو و الاله و دایی ممنوع است

موانع ازدواج
 -1ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عدهی شوهر قبلی است
 -2عدهی زن
 -3ازدواج با زن سهطجقه و نهطجقه

-4
-5
-6
-7

لعان
محرومیت ازدواج در حال احرام در حج
ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان (کفر)
ممنوعیت ازدواج زن ایرانی با تبعهی الارجی

دلیل ممنوعیت ازدواج با زنی که در عدهی شوهر قبلی است
طبت قتتانون متتدنی ،یکتتی از شتترایط درستتتی ازدواج ،شتتوهر نداشتتتن زن استتت بنتتابراین اگتتر متتردی زنتتی را
که همسر مرد دیگری است به عقد ازدواج الود درآورد ،این نکاح باطل است و در ایتن متورد فرقتی بتین نکتاح
دائم یا منقطع نیست این حکم در مورد زنی که در عدهی شوهر قبلی است نیز جاری است در این موارد عجوه
بر اینکه زن و مرد از ازدواج با یکدیگر محروم میشوند ،قانون مجازا های شدیدی نیز بترای آناتا مقترر داشتته
است

عده
عتتتده ،عبتتتار استتتت از متتتدتی کتتته تتتتا انقضتتتای آن ،زنتتتی کتتته عقتتتد ازدواج او منحتتتل شتتتده استتتت،
نمیتواند شوهر دیگری االتیار کند

دالیلی که زنان باید عده نگه دارند
به دو دلیل ،زنان عده نگه میدارند :برای جلوگیری از االتتجط نستل ،بتهواستطهی احتترام بته شتخ

متتوفی

اقسام عده
الف) عدهی وفا ب) عدهی طجق و توابع آن طب قانون عدهی وفا چاار متاه و ده روز استت مگتر اینکته زن
حامله باشد که در اینصور عدهی وفا تا موقع وضع حمل است

محرم
محتترم ،شخصتتی استتت کتته مطتتاب شتترع ،توتتریفا معینتتی را بتترای زیتتار الانتته التتدا انجتتام متتیدهتتد

شرایط ازدواج زن ایرانی با تبعهی خارجی
اگر زن ایرانی قصد ازدواج با یک تبعهی الارجی را داشته باشد ،باید از دولت اجازه بگیرید حتی اگر هتی منتع
قانونی مثل (کفر ،احرام ،قرابت و ) هم برای ازدواج وجود نداشته باشد ،علت این ممنوعیتت ایتن استت کته زن
ایرانی پ

از ازدواج با مرد الارجی ،ملیت ایرانی الود را از دست میدهد و به تابعیتت دولتت متبتوع شتوهر در

میآید

مهمترین شرایط عقد ازدواج
 -1قصد یا اراده
 -2رضایت طرفین

