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 چکیده
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1. مقدمه و بیان مسئله 
نهاد خانواده در اسالم موقعیت ویژه ای دارد و شارع مقدس اراده ی زوجین را در عقد ازدواج 
محدودکرده است تا با آن حیات اجتماعی را تضمین کند. خانواده کانون محبت و صفا و بستر 
ازدیاد، تربیت و رشد نسل برای بقای جامعه و تقویت آن  است. به رغم اهمیت ممتاز خانواده، اگر 
زن و مرد نتوانند آرامش و آسایش متقابل را فراهم و این نهاد مقدس را به عرصه ی جدال تبدیل 

کنند، به انحالل این کانون ناگزیر خواهند شد.
برخالف ازدواج که به اراده ی زوجین وابسته  است، مطابق فقه شیعه، طالق ایقاع است )النجفی، 
1400: 257( و حق طالق به مرد واگذار شده  و در قوانین جمهوری اسالمی ایران نیز چنین حقی 

پذیرفته شده است.1 براساس جواز وکالت و توکیل به غیر در مباحث شرعی، زنان نیز می توانند 
به جای وکیل ایفای نقش کرده و در مواردی از دادگاه درخواست طالق کنند.2 

در دهه های اخیر، گذشته از باال رفتن نرخ طالق، بیشتر طالق ها به دادخواست زن )احمدیه و 
جعفرپور، 1380( و در برخی موارد نیز طالق های توافقی با توافق زوجین انجام شده است. ازجمله 

موارد طالق گرفتن زنان دریافت شرط وکالت در طالق از مرد یا شرط توکیل است که در آن مرد 
با اختیار خود، وکالت در طالق را به زن واگذار می کند. وکالت زن در طالق، مطلق و بالعزل است 
و منوط به هیچ قیدی نیست و زنان هر زمان که بخواهند می توانند با اخذ تمام حقوق مادی یا 

بذل اندکی از مهریه به زندگی زناشویی خاتمه دهند. 
با این تعریف، هنوز این مسئله ی اجتماعی و فرهنگی برای عموم مردم شفافیت ندارد و از آن 
ناآگاه اند. بعضی از دختران یا خانواده ها ی آنها برای ازدواج و تشکیل خانواده شرط توکیل در طالق 
را بدون آگاهی کامل از پیامدهای پیش آمده آن اخذ می کنند؛ درصورتی که در برخی موارد، این 

شرط به سستی و فروپاشی نهاد خانواده منجر  شده  است. 
تردیدی نیست که زن و مرد در خانواده معنا پیدا می کنند و قوام و پایداری خانواده نیز در 
گرو مسئولیت پذیری و تقسیم وظایف و نقش های وابسته به آنهاست. در سبک زندگی اسالمی و 
ایرانی قوامیت خانواده به مرد وابسته است و به نظر می رسد که اخذ شرط توکیل در طالق زنان 
ممکن است، قوامیت مرد را خدشه دار کند و باعث فروپاشی نهاد خانواده شود. به این جهت، 
بررسی ابعاد، بسترها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طالق امری ضروری است. این مقاله 

1 . ماده 1133 قانون مدنی: »مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد )1119(، )1129( و )113۰( این قانون، از دادگاه تقاضای طالق نماید.«

2. مواد )1۰29(، )1129( و )113۰( قانون مدنی که طالق براساس مفقوداالثرشدن زوج، ترک انفاق و عسر و حرج زوجه 
مطرح است.
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درصدد است، این موضوع را از منظر صاحب نظران و کارشناسان ذی ربط بررسی کند تا افراد با 
آگاهی دقیق، این حق را اخذ یا واگذار کنند.

2. پیشینه ی پژوهش
کتاب های  در  طالق«  در  »وکالت  بحث  می دهد  نشان  شده  انجام  تحقیقات  بررسی  
رودیجانی)1389(، صفایی)1375( ، رایگان)1393(، مهرپور)1379(، دیانی)1386(، جاللی)1393( 
و در رساله هایی از ملکیان )1387( و نجف زاده )1390( بررسی شده است، اما این پژوهش ها 
تنها ابعاد فقهی- حقوقی حق مرد و وکالت زن در طالق یا چگونگی اختیار و حق مرد و زن در 
قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهای اسالمی و یا شروط ضمن عقد موجود 
در نکاح نامه ها  را بررسی کرده اند. به عبارت دیگر به نظرات موجود در فقه پرداخته اند و به این 
نتیجه رسیده اند که در این باره سه دیدگاه جواز، امتناع و توقف در فقه موجود است و مشهور 
فقها به جواز واگذاری شرط توکیل زن از جانب شوهر نظر داده و در قوانین جمهوری اسالمی 

ایران نیز این نظر انعکاس یافته است. 
بنابراین اگرچه برخی از آثار مذکور مطالب مفیدی در باب شرط توکیل و پیامدهای اجتماعی 
طالق بیان کرده اند، اما در موضوع مطلق شرط توکیل، به پیامدهای متعدد آن ورود پیدا نکرده  و 
به موضوع شرط وکالت در طالق به عنوان یک پدیده ای اجتماعی نوپدید در سال های اخیر پرداخته 
نشده است. بنابراین پژوهش حاضر، مقوله ی شرط وکالت در طالق را به مثابه یک واقعیت اجتماعی 
واجد آثار مختلف حقوقی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان مسئله ی تحقیق انتخاب و تالش کرده 

است تا ابعاد آن را از دیدگاه کارشناسان فقهی، حقوقی و جامعه شناختی بررسی کند. 

3. مالحظات نظری
در این بخش با توجه به رویکرد کیفی پژوهش ابتدا مفهوم وکالت در طالق تعریف شده و در 

ادامه نظریه های مرتبط با موضوع در راستای حساسیت پژوهش آمده است.

3-1. مفهوم وکالت در طالق و انواع آن 
وکالت برای اعمال طالق با حق طالق زن متفاوت است. وکالت عقدی است که به موجب آن 
اختیار در انجام فعلی که قائم به شخص نیست به دیگری واگذار می شود. برخی وکیل را نماینده ی 
فرد با اجازه ی او -که به او در انجام کاری اعتماد شده است - دانسته اند )طهرانی، 1383: 794(. مفهوم 
توکیل نیز وکیل کردن یا کسی را بر چیزی گماشتن است )همان، 221( و عالوه بر وکالت در انجام 
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امری اختیار دارد که به فرد دیگری وکالت دهد تا کار وکالت را انجام دهد )معین، 1375: 5051(. 
براساس ماده ی )1133( قانون مدنی، حق طالق با مرد است و زن می تواند در شرایط محدودی 
تقاضای طالق کند، اما مرد می تواند اجرای حق خود در طالق را به همسرش یا هر شخص دیگری 

وکالت بدهد که به دو صورت است: 
1. طبق ماده ی )1119( قانون مدنی، وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطی در خارج است؛ 
به این معنا که باید شروط مندرج در نکاح نامه یا هر شرطی که مخالف مقتضای ذات عقد ازدواج 

نیست، به وقوع بپیوندد تا زن از جانب شوهر، وکیل در مطلقه کردن خودش شود؛
2. وکالت مطلق است و زوجین به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و زوج به زوجه 
وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر می دهد که زن در هر زمان و در هر شرایطی اختیار داشته 
باشد، خود را به هر نوع طالق و به هر طریق، اعم از گرفتن یا بخشش مهریه، مطلقه کند )کالهان، 

1384: ج 1؛ جاللی، 1393 الف: ج 1، ص 212(. 

3-2. نظریه ی خانواده در اسالم و حق طالق
در تعالیم اسالم، خانواده مهم ترین نهاد و هسته ی اجتماعی است. براین اساس اسالم با انحالل 
این کانون مخالف است و هر نوع تدابیر اخالقی و اجتماعی را برای حفظ آن به کار می برد و طالق 
را، جز در مواقع ضرورت، تجویز  نمی کند. در این آیین، هرآنچه موجب استحکام کانون خانواده 
شود، ارزشمند و هرآنچه که موجب ازبین رفتن آن شود، منفور است )نوری، 1408: ج 14، ص 280؛ 
کلینی، 1407: ج 5، ص 54(. اسالم طالق  را به مرد سپرده است؛ هرچندکه از جانب زن نیز مسدود 

نیست،1 اما این حق، به طور طبیعی، در اختیار مرد است. برخی علت این امر را برمبنای علقه ی 
طبیعی میان زوجیت دانسته اند )مطهری، 1388: 266-267(. 

یکی از مواردی که در اسالم موجب تحکیم نهاد خانواده می شود قوامیت و مدیریت یک فرد 
در خانواده است، بدین معنا که پذیرش مدیریت مرد از جانب زن باعث اتخاذ تصمیم نهایی در 
زندگی زناشویی می شود. در فقه شیعی، اقتدار بیشتر شوهر در خانواده جنبه ی توافقی دارد که از 
طریق تلفیق قدرت با ویژگی های اخالقی مانند فروتنی، مهرورزی، گذشت و حسن معاشرت روابط 
زوجین را تلطیف و از تبدیل شدن به یک رابطه ی زورمدارانه جلوگیری می کند )بستان، 1394: 93(. 

1. مواد )1۰29( و )1129( و )113۰( قانون مدنی که طالق قضایی مطرح می شود، اگرچه اخیراً بحث وکالت در طالق را که 
چه به صورت شروط ضمن عقد یا به نحو مطلق اخذ می نمایند، به منزله ی اصل ثانویه در مباحث شرعی استنباط شده  است.
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دیدگاه اندیشمندان مسلمان در این باره دوگونه است؛ گروهی از اندیشمندان معتقدند: خانواده 
یک واحد کوچک اجتماعی  است که به مسئولی برای اداره ی امور نیاز دارد و اساس، دوام و قوام 
این واحد اجتماعی مدیریت برمبنای مشارکت و با تکیه بر عواطف و وفاست )مکارم شیرازی، 1374: 
ج 3، ص 370(. گروه دوم معتقدند: قوامیت به معنای قیم بودن، والیت داشتن و سیطره ی مرد بر زن 

است )طبرسی، 1360: ج 5، ص 130(. 
اسالم به رعایت فضایل اخالقی -که از عوامل بسیار تأثیرگذار در استحکام روابط اعضای 
اخالقی  ارزشی  را  زن  لطف  و  شفقت  و  می کند  تأکید  است-  خانواده  نهاد  تحکیم  و  خانواده 
برای زنان برشمرده  است )بستان، 1394: 326-244(. اسالم برای رفتار صحیح با زنان، به مردان 
توصیه های فراوانی می کند. این توصیه ها نشان دهنده ی میزان اهمیت نهاد خانواده و تبدیل آن به 
ساختاری آزادی طلب و مساوات جو است که در آن، همسران با تعامل صحیح و مشورت با یکدیگر 
تصمیم  گیری کرده و براساس تفاوت های زیستی، روانی و اقتصادی خود، نقش های متفاوتی برعهده 
خواهند داشت. بدین معناکه مسئولیت های مربوط به تقویت اقتدار و مدیریت خانواده به مرد و 
مسئولیت های مربوط به تقویت عواطف خانواده و مدیریت داخلی آن به زن واگذار می شود؛ به 
این ترتیب مالحظه می شود که سلسله مراتب در نقش های خانوادگی وجود دارد و انتصاب مدیر 
در آن موجب آرامش و استحکام این نهاد مقدس خواهد شد )مصباح، 1386: ج 3، ص 80(. اگر 
اداره ی خانه هم زمان به زن و مرد واگذار شود و هردو با هم مسئول باشند، تصادم، تزاحم، برخورد 
و جدایی درپی خواهد داشت و آرامش خانواده به مخاطره می افتد، بنابراین الزم است یکی از آن 

دو مسئول باشد )جعفری، 1360: ج 11، ص 267(. 

3-3. نظریه ی فمینیسم اسالمی و حق طالق
تردیدی نیست که نحله های مختلف فمینیستی بر برابری یا تفاوت یا جدایی یا حتی برتری 
زنان اصرار کرده و تفاوت های طبیعی میان زن و مرد را ناچیز دانسته و بر نفی تأثیرگذاری آن در 
عرصه ی عمومی تأکید داشته  و خواهان ازمیان برداشتن تمام تفاوت ها و عوامل تفاوت ساز بوده اند. 
همچنین اصالحات فرهنگی و اجتماعی را پیش شرط تحقق برابری کامل زن و مرد دانسته  و طرح 
تساوی حقوقی و تغییر را مطرح کرده و درصدد تغییر مفاهیم و مقوالت قانونی اند )شورای عالی حوزه 
علمیه، 1388: 24(. بعضی از نحله های فمینیستی، نظام خانواده را منشأ ستم بر زنان و ایدئولوژی 

خانواده خواهی را منشأ ایجاد نظام طبیعی تقسیم کار می دانند که در آن مرد تأمین کننده ی منابع 
مادی و زن تیماردار و تأمین کننده ی خدمات رایگان است )آبوت و واالس، 1383: 291(. از این رو، 
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فمینیست ها با تبلیغ برابری حقوقی و نفی تمایزهای میان زن و مرد، مقابله با مدیریت مرد و 
نهادینه کردن این ایده در متون حقوقی به ساختارشکنی در نهاد خانواده اقدام می کنند.

در دهه های اخیر، اصطالح »فمینیسم اسالمی« در ادبیات فمینیستی مطرح شده و با تبلیغ 
گسترش برابری در عرصه های مختلف، فرهنگ اسالمی را براساس شاخص های فرهنگ مدرن 
و غربی نقد کرده  است. این شاخه جدید از نحله ی فمینیسم، حاصل فعالیت های دو گروه از 
فمینیست هاست؛ گروه اول، افرادی که توجه به اسالم را یک سیاست راهبردی برای توسعه ی مفاهیم 
فرهنگی غرب و مقابله با اصول گرایی کشور های اسالمی می دانند و به این نتیجه رسیده اند که ادبیات 
فمینیستی، به شکل عریان، در جوامع اسالمی پذیرفته نمی شود، درنتیجه، ادبیات دینی را به کار 
گرفته و با تعدیل دیدگاه های لیبرالی تنها راه دفاع از آموزه های فمینیستی را ایجاد جنبش های 
زنانه و مقابله با اصول گرایی اسالمی می دانند. گروه دوم، روشنفکران مسلمان اند که آشنایی با 
فرهنگ مدرن آنها را با یک چالش اساسی درباره ی رابطه ی میان سنت و تجدد مواجه کرده  است. 
این گروه، به دلیل داشتن پیوندی عاطفی با دین و پذیرش بن مایه های فرهنگ مدرن، اصالحات 
در دین را با ترازوی فرهنگ مدرن ضروری می دانند؛ لذا ادبیات انتقادی مانند آزادی، فردگرایی و 
برابری را مطرح کرده و به ضرورت تفکیک گوهر دین از متون و گزاره های دینی، عرفی شدن دین 
در عرصه ی  اجتماع، ضرورت تحول در احکام شریعت، جداسازی قرآن از سنت و ضرورت اجتهاد 
در مبانی تأکید کرده اند که مستلزم نفی روشمندی اجتهادی است )شورای عالی حوزه علمیه، 1388: 

28-27؛ زیبایی نژاد و سبحانی، 1388: 116(.

در سال های اخیر، برخی از روشنفکران ایرانی نیز در طبیعی بودن تفاوت های دو جنس زن و 
مرد تشکیک کرده و برای دفاع از حقوق مساوی، تفاوت های طبیعی میان زن و مرد را به چالش 
کشیده و معتقدند که این تفاوت ها نباید موجب تفاوت حقوقی شود، زیرا تفاوت آنها تدریجی و 
تاریخی است و ارتباطی به آفرینش آنها ندارد و با طرح و نقشه ی قبلی نبوده  است، بنابراین این 
تفاوت ها با تغییر شرایط تغییرپذیرند. این عده بر این باورند که در فقه اسالمی در اموری مانند 
طالق، ریاست خانواده، حضانت و ارث میان زن و مرد نابرابری های حقوقی متعددی وجود دارد 
و فقها درباره ی حقوق خانواده فتاوای متفاوتی داده اند. باید دین را، با شرایط امروزی، تفسیر و 

تبیین کرد و متون دینی باید از دیدگاه انتقادی، نقد، بررسی و تفسیر شوند. 
همچنین، عده ای کالم الهی را با سخن بشر، به جای تفسیر، تطبیق می دهند و بر تحول معرفت 
دینی به منزله ی یک معرفت بشری تأکید می کنند و دین را متمایز از معرفت دینی می دانند 
)سروش، بی تا( و برخی از احکام اسالم را که میان زن و مرد تمایزهایی قائل شده را تحت تأثیر 
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فرهنگ مردساالرانه تلقی می کنند )ملکیان، 1379: 34-26(. این گروه از افراد بر مواردی همچون 
برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد اصرار و برای ارتقای عملی موقعیت زنان بسیار تالش می کنند، 
تاجایی که به برخی از ارزش های اسالمی اشکال می گیرند و در مرحله    ی عمل، برنامه هایی را 
پیگیری می کنند که نتیجه ی  آن نفی تمایز است. به نظر ایشان، آنچه خانواده را در جمهوری 
اسالمی تهدید می کند، تقابل زن و مرد و سوق دادن زنان به سمت درخواست حقوق برابر با مردان 
با هدف جلوگیری از نابرابری و تبعیض است که جوهره ی فمینیسم لیبرال محسوب می شود؛ 
ازجمله مصادیق برابری حقوق زن و مرد درخواست حذف حق طالق مرد و یا طالق وکالتی مطلق 
است. ازآنجاکه این گروه نتوانست در روند حق طالق مرد تغییری ایجاد کند، برای اخذ برابری و 
تساوی حقوقی میان زن و مرد تبلیغات زیادی کرده  و دختران در شرف ازدواج را به اخذ طالق 

وکالتی تشویق می کند. 

4. روش شناسی پژوهش
به دلیل ناشناخته بودن ابعاد پدیده ی بررسی شده، این پژوهش جنبه ی اکتشافی دارد و برای 
شناخت ابعاد موضوع از روش کیفی و تحلیل تماتیک به طور خاص استفاده  شده  است. برای 
گردآوری اطالعات از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان 
و صاحب نظران فقهی، حقوقی، قضایی و جامعه شناختی مطلع در خصوص موضوع پژوهش بودند. 
اعضای نمونه با بهره گیری از راهبرد نمونه گیري هدفمند و با بیشترین تنوع مشارکت کنندگان 
انتخاب شدند. فرایند گزینش داده ها نیز تا زمانی ادامه پیدا کرد که در روند کسب اطالعات، 

پاسخ ها مشابه و تکراري  شدند.
 مصاحبه ها انفرادي و رودررو و با سؤال های کلی انجام شد، لکن حین مصاحبه، برای رفع 
ابهامات و عمق دادن به پاسخ ها، از سؤال های کاوشي نیز استفاده شد. سؤال های محوری در این 
مصاحبه درباره ی بسترها و پیامدهای مختلف اخذ شرط طالق بود. در این پژوهش، مصاحبه با 
19 نفر از کارشناسان مرتبط در سه گروه خاص انجام شد؛ گروه اول، قضاتی که درباره ی چگونگی 
اجرای وکالت زن در طالق، در مقام تحقق و رویه ی اجرایی، فعالیت و در مورد این موضوع اجتماعی 
اطالعات مناسبی داشتند. گروه دوم، حقوق دانانی که به لحاظ نظری در بحث زن و خانواده فعالیت ها 
و اطالعات کافی داشتند و در نهایت، گروه سوم جامعه شناسانی که دراین حوزه اثر علمی داشتند. 
پس از انجام هر مصاحبه، فایل مصاحبه ها به متن تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل داده ها به 
روش تحلیل تماتیک انجام شد. پس از دستیابی به متن گفتارهای مشارکت کنندگان، چندین 
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بار متن مرور شد تا برداشت کلي درباره ی متن به دست آید، سپس جمالت یا عباراتی که به نظر 
می رسید به پدیده ی توصیف شده یا آشکارکننده ی آن مربوط اند، انتخاب شدند. جداکردن جمالت 
مضمون دار و تبدیل کردن جمالت گفته شده در هر مصاحبه به تم اولیه، جداگانه، انجام شد. پس 
از طبقه بندی، طبقه ها به شکل الگوهای مفهومی معنادار کنار هم گذاشته شد تا بین آنها ارتباط 
برقرار شود. طبقات اولیه طراحی شدند و مقوله ها در آن طبقات قرار گرفتند. مقوله های اصلی، با 
تغییر و جابه جایی مقوله ها، تلفیق مقوله های مشترك و هم پوشانی و حذف مقوله های نابه جا حاصل 
شد. در نهایت برای بررسی و تأیید مقوله ها، تم های مفهومی و سنجش اعتبار و روایی پژوهش از 
نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شد. در جدول شماره ی 1، مشخصات مشارکت کنندگان 
-که همگی کارشناسان متأهل بودند- در مصاحبه به تفکیک رشته ی تحصیلی، سطح تحصیالت، 

شغل و سن آمده است. 
جدول1.مشخصاتمصاحبهشوندگان

سنشغلسطحتحصیالترشتهشماره

57قاضیسطح چهار حوزهفقه و حقوق اسالمی1

56قاضیدکتریفقه و حقوق اسالمی2

55قاضیدکتریفقه و حقوق اسالمی3

58قاضیسطح سه حوزهفقه و حقوق اسالمی4

50قاضیسطح چهار حوزهفقه و حقوق اسالمی5

52پست قضاییتحصیالت حوزویفقه و حقوق اسالمی6

52قاضی دادگستریدکتریحقوق خصوصی7

55پست قضایی با 13 سال کار در دادگاه خانوادهدکتریفقه و حقوق جزا8

47معاونت مجتمع خانواده یک تهرانفوق لیسانسحقوق خصوصی9

52هیئت علمی دانشگاه قمدکتریحقوق خصوصی10

57هیئت علمی دانشگاه قمدکتریحقوق خصوصی11

59هیئت علمی دانشگاه قمدکتریحقوق خصوصی12

50هیئت علمی دانشگاه قمدکتریحقوق خصوصی13

50هیئت علمی فرهنگ و اندیشهدکتریفقه و حقوق خانواده14

40هیئت علمی دانشگاهدکتریجامعه شناسی15

52هیئت علمی دانشگاهدکتریجامعه شناسی16

45هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدکتریجامعه شناسی17

50هیئت علمی دانشگاهدکتریجامعه شناسی18

55هیئت علمی دانشگاهدکتریجامعه شناسی19
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5. یافته های پژوهش
بر اساس یافته ها و مقوالت به دست آمده از پژوهش، می توان نتایج پژوهش حاصل از دیدگاه 

کارشناسان را در دو بخش اصلی بسترها و پیامدها مطرح کرد. 

5-1. زمینه ها و بسترها 
دیدگاه مصاحبه شوندگان درباره ی زمینه ها و بستر های اخذ شرط وکالت طالق برای زنان در 

حوزه ی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در ادامه به تفصیل آمده است.

5-1-1.زمینههاوبسترهایحقوقی

مشکالت پروسه ی دادرسی دادگاه ها یکی از علت های مهم اخذ شرط توکیل در طالق از 
سوی زنان درخواست کننده وکالت درطالق است. پیمودن پروسه ی طوالنی دادرسی برای انحالل 
زندگی زناشویی، در مواقع ضروری، موجب شده است تا بسیاری از دختران یا خانواده های آنها، در 
یک اقدام آینده نگرانه و به علت مشاهده ی تجربه ی اطرافیان یا روایت دیگران از مشکالت حقوقی 
زنان در محاکم خانواده، به دنبال راه حلی بگردند تا بتوانند خودشان را در زمان مقتضی نجات 
دهند، ازاین رو، به دریافت این شرط در آغاز زندگی اقدام می کنند. یکی از کارشناسان در این باره 
می گوید: »بستر آن سخت بودن جدایی و طالق از نظر پروسه ی دادرسی است و اثبات عسروحرج 

آسان نیست درصورتی که وکالت در طالق کار را تسهیل می کند.« 
یکی دیگر از کارشناسان بیان می کند: »چون طالق گرفتن برای خانم بسیار سخت است. 
اثبات شرایط ضمن عقد مشکل است، خانم وکالت بالعزل داشته  باشد بهتر است و اگر بالعزل 

نباشد و یا وکیل در توکیل گفته نشود، با بودونبود آن فرقی نیست.« 
احساس ناکامی های حقوقی و دستیابی نداشتن به برخی از حقوق در زندگی افراد موجب 
می شود تا دیگران و آشنایان درپی پیشگیری از آن برآیند. بنابراین یکی از دالیل و زمینه های اخذ 
شرط توکیل در طالق، از دیدگاه مصاحبه شوندگان، دسترسی نداشتن عده ای به حق و مشاهده ی 
تجربه ی زیسته ی اطرافیان در طالق است. یکی از کارشناسان می گوید: »مثاًل خانم، خواهرش 
رو دیده یا خاله اش رو دیده، دختر عمه اش رو دیده، زندگی افرادی که طالق گرفتند رو دیده، ... 
این تجربه های زیسته ی مشاهده شده شخصی توی ذهن فرد نهادینه می شه، بنابراین اون وقتی 
که می خواد ازدواج بکنه، همه ی اینها مثل یک فیلم دور سرش می چرخه. نگاهش می کنه. یادش 
می آد ... پس حداقل این رو داشته باشم، اگر یک وقتی قرار شد از این اتفاق ها برام بیفته، از این 

استفاده کنم.« 
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5-1-2.زمینههاوبسترهایفرهنگی-اجتماعی

پس از بررسی فرایند حقوقی، زمینه ها و بسترهای فرهنگی- اجتماعی تمایل به اخذ شرط 
توکیل در طالق بررسی می شود تا ابعاد متعدد آن برای مخاطب معین شود.

الف.فردگراییمتورم

یکی از اموری که مانع رسیدن به کمال و سعادت در زندگی می شود، وجود منیت و تک روی 
در زندگی است. برخی از کارشناسان معتقدند ازجمله عوامل اخذ شرط توکیل در طالق این 
است که فردگرایی افراطی در افراد افزایش یافته  است. در این باره یکی از کارشناسان می گوید: 
»تقویت حق مداری در خانواده )به مفهوم حق خواهی خودخواهانه( علت اتخاذ این شرط است و 
دامن زدن به این گونه حق مداری ها که دقیق تر آن مطالبه گری های مبتنی بر »مِن متورم« است، 
سازوکار خوبی نیست در فضای خانواده ... و هر چقدر من را تقویت کنید در حوزه های مختلف 
دچار مشکل می شوید ... اگر »ما« را به »من« فرو بکاهیم و من را متورم بکنیم در قسمت های 

دیگه دچار اختالل می شه به خصوص تو فضاهای فرهنگی جامعه ی ما«.

ب.قدرتطلبییکجانبه

تأثیرپذیری از نظریه های فمینیستی یکی دیگر از علل اخذ شرط توکیل در طالق است که 
در فضای فرهنگی-اجتماعی جامعه ی  ایران ترویج می شود، بنابراین افراد تحت تأثیر نظریه ی 
برابری و مساوات قرار گرفته و به دنبال افزایش قدرت خویش بوده اند. در این باره نگاه یکی از 
کارشناسان این است: »این آزادی فمینیستی و مطالبات زنان در عرصه ی عمومی موجب شد تا 
قدرت و ثروت پیدا کنند و پول داشته  باشند و شغل داشته باشند، بعد به اینجا برسند که حاال 
می خواهی ازدواج بکنی، این شرط و این حق را از شوهرت بگیر. این ابزار قدرت را داشته باش تا 

بتوانی زندگی را پیش ببری.«

ج.گسترشبیاعتمادی
بی اعتمادی پدیده ای روان شناختی است که در آن فرد اطمینان به  خود را ازدست می دهد و 
به ناتوانی خود اذعان می کند. در چنین فرایندی، توان حرکت و خالقیت از فرد سلب می شود و او 
را به موجودی بی تحرك، خنثی و فاقد معیار تبدیل می کند )سهراب زاده، 1389: 86(. بی اعتمادی 
فردی و اجتماعی زنان و نبود شناخت کافی درباره ی فردی که قصد ازدواج با او را دارد، نیز موجب 
اتخاذ شرط توکیل در طالق دانسته  شده است، زیرا اعتماد اجتماعی موجب تسهیل روابط میان 
افراد شده و یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل اساسی برای تداوم زندگی 
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خانوادگی و جمعی است. ازاین رو، صاحب نظران معتقدند: »بی اعتمادی و نبود شناخت درباره ی 
خانواده ها از عوامل اخذ این شرط است. بحث نبود اعتماد شک و ذهنیت منفی میاره« و »در 
زندگی مشترك، اگر دو طرف به هم اعتماد داشتند این کار را نمی کردند و به نظر من قراردادن 

این شرط در اول ازدواج، یک نوع داللتی بر نبود اعتماد ... طرفین دارد.«

د.ضرورتهایاجتماعی

برخی از مصاحبه شوندگان ضرورت های موجود در جامعه را منشأ اخذ شرط توکیل در طالق 
دانسته و بر این باورند که مکانیسم های به کار گرفته شده در کشور و حرکت به سمت مدرنیسم 
از  این شرط تالش کنند. یکی  اخذ  برای  تا دختران  اجتماعی موجب شده  افزایش مفاسد  و 
کارشناسان در این باره می گوید: »در جامعه ی امروزی که این همه فساد .. هست چاره ای نیست 
و یا این همه مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی زیاد شده و با چاقو، باالی سر زنش می رود، کاری 
نمی شود کرد...اگر شرط مطلق نباشد زن ناچار است، با معتادبودن...بسازد ... برخی نامرد هستند. 

این زن باید خودش را آزاد کند.«

ه.رهیافتمتظاهرانه

یکی دیگر از عوامل فرهنگی-اجتماعی شرط وکالت در طالق این است که بعضی از مردان 
می خواهند خودشان را درظاهر بزرگ منش نشان دهند، خواسته ی زنان را برای اخذ وکالت در 
طالق می پذیرند، هرچند که بیشتر آنها پس از مدت زمانی از این کرده ی خود پشیمان می شوند. 
»در برخی موارد وجود داشته که مرد به خاطر اینکه می خواهد صداقت خود را به اثبات برساند، 
وکالت در طالق را به خانم داده است و به خاطر اینکه زندگی پابرجا بماند، این شرط را به زن 
می دهد« و نیز »خیلی از زن ها شوهرهای خود را فریب می دهند و می گویند اگر من را دوست 
داری و می خواهی با من زندگی کنی، بیا یک وکالت در طالق به من بده. مرد هم به خاطر عالقه ای 

که دارد می رود، وکالت در طالق را می دهد«. 

و.ناامنیروانی-اجتماعی

تردیدی نیست که نیاز انسان ها، ازجمله زنان -به علت ویژگی خاص تکوینی وجودی- به 
محترم بودن و باارزش بودن از نیازهای اساسی است. ازاین رو، تا زمانی که در تعامل و ارتباط با 
دیگران احساس پذیرفته شدن و محترم بودن را داشته باشند، احساس امنیت روانی هم دارند. 
مسائلی مانند استرس و احساس ترس ظهور و بروز ناامنی روانی را موجب می شود. خانواده یکی 
از عوامل مهم برای ایجاد، حفظ و تقویت امنیت روانی است، بنابراین، زوجین همواره به دنبال 
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کاهش یا حذف ناامنی روانی اند که ازجمله ی این راهکارها اخذ شرط توکیل در طالق است. یکی از 
کارشناسان در این باره می گوید: »نگرش اجتماعی اش برمی گرده به جامعه. افراد در زندگی امروزه، 
توی ازدواجشون واقعاً یه احساس ناامنی دارن، یعنی از یه طرف، آقا احساس می کنه که اصاًل 
چرا من با این زن ازدواج کردم ... از اون طرف تو خانم ها احساس ناامنی است. در جامعه شناسی، 

احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره ....«

ز.آیندهنگری

ازدواج و تشکیل خانواده مهم ترین بستر برای ایجاد، حفظ و کنترل امنیت روانی افراد است، 
زیرا این نهاد مقدس محیطی برای ابراز عواطف، امنیت بخشی و احساس ارزشمندی است، اگر 
افراد احتمال بدهند که از جانب چیزی یا فردی در معرض تهدید قرار می گیرند، آینده نگری کرده 
و درصدد کسب راهکارهایی برمی آیند که یکی از آنها اتخاذ شرط توکیل در طالق در ابتدای 
تشکیل خانواده است. بنابراین برای رهایی از خطرات احتمالی و امکان فرار از بی تعهدی مرد، 
چنین رویکردی را بر می گزینند. دیدگاه صاحب نظران در این باره متفاوت است. برخی آن را 
کنشی عقالنی برشمردند: »کنش عقالنی است تا منافعی را به دست بیاورند و ترس از قربانی شدن 
است.«، عده ای دیگر معتقدند: »خانمی که این وکالت را می گیرد ... حس می کند که این آدمی 
که من باهاش ازدواج کردم، االن خیلی خوبه. من رو دوست داره. اظهار محبت می کنه و...، اما 

هیچ تضمینی ندارم که سال آینده یا دو سال آینده، همین آدم باشه.«

 6. پیامدها 
براساس نتایج به دست آمده، دیدگاه کارشناسان درباره ی پیامدهای اخذ شرط توکیل زن در 
طالق متفاوت است. برخی از آنها درباره ی نتایج این موضوع اجتماعی موضع مثبت  و برخی موضع 

منفی  اتخاذ کردند. در ادامه، به تفصیل نظرات کارشناسان مطرح می شود. 

6-1. پیامدهای مثبت اخذ شرط وکالت در طالق برای زنان
از نظر برخی از کارشناسان، اخذ شرط توکیل در طالق برای زن ممکن است تأثیرات مثبتی 

داشته  باشد و موجب سرعت بخشی و تسهیل امر طالق  شود. 

الف.کاهشهزینههایطالق

یکی از مهم ترین عوامل ارزشی، فرهنگی و اجتماعی اخذ شرط توکیل در طالق خود اختیاری زن 
در فروپاشی زندگی است، به این معنا که خواست فردی و اراده اش محوریت دارد و موجب می شود 



159

زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طالق 

تا بدون هیچ مانعی اقدام به خاتمه به زندگی زناشویی کند و با احساس رضایت از رهایی بخشی، 
امکان ازدواج مجدد خود را فراهم کند. از منظر مصاحبه شوندگان، با اتخاذ چنین شرطی فرایند 
و هزینه ی دادرسی کاهش می یابد: »هزینه های طالق کمتر می شود و خیلی راحت جدا می شود 

و مجدداً ازدواج می کند.« 

ب.بازدارندگیازظلم

دیدگاه مصاحبه شوندگان درباره ی نتایج مثبت این شرط، برای زنانی که آن را اخذ کرده اند، 
مختلف است. بعضی از آنها اخذ شرط را موجب پیشگیری از ظلم و ستم احتمالی مردان قلمداد 
کرده و معتقدند: »اگه یه روزگاری قرار شد به من ظلمی و ستمی بشه و این آدم بخواد سوء استفاده 
بکنه، یه سالحی در اختیارم باشه که بتونم از این سالح در زمان خودش استفاده کنم«. همچنین، 
می تواند در مقابل آزار و اذیت مرد هم مانعی ایجاد کند: »اگر مردی دسِت بزن داشته  باشه، وکالت 

در طالق تنبیه برای مرد است.« 

ج.زمینهسازبرابری

از نگاه بعضی از کارشناسان، اعطای وکالت به زن حین عقد ازدواج از مسیر قانونی و حقوقی 
-که منع فقهی ندارد- تحقق برابری و شکل گیری خانواده های تساوی گرا را موجب می شود و این 
موضوعی است که فمینیست ها مطرح کرده و درصدد نهادینه کردن آن هستند: »حق زندگی کردن، 
از جنبه ی عاطفی، هم، مسئله ی مهمی است؛ یعنی دو نفر بخواهند و به هم عالقه داشته باشند ... 
و اینکه مردی به صورت یک طرفه حق طالق داشته باشد و با ماده ی )1133( قانون مدنی هروقت 
دلش خواست زن را طالق بدهد، این برای خانم خیلی سنگین است ... اگر زنی بتواند این حق 
وکالت را از مرد بگیرد، برای زنان خیلی مهم است و مهم تر از مهریه است، چون اساس است و 

به نوعی برابری ایجاد می شود.« 

د.اعتمادسازیوامنیتآفرینی

اعتمادسازی در زندگی مهم ترین ویژگی در روابط خانوادگی است، زیرا بدون داشتن اعتماد 
کامل نمی توان هیچ رابطه ی صحیحی با همسر برقرار کرد. بی اعتمادی و شک و تردید بسیاری 
از ناراحتی ها و نگرانی ها در روابط خانوادگی را موجب می شود، ازاین رو، تا اعتمادی در زندگی 
شکل نگیرد، زنان نیز احساس امنیت نخواهند کرد. بنابراین در تشکیل خانواده و روابط زناشویی، 
ایجاد اعتماد مبتنی بر راستگویی اهمیت دارد و نتیجه ی بی اعتمادی دوری و احساس ناامنی 
است. کارشناسان اخذ شرط توکیل در طالق برای زن را موجب خلق اعتماد و درنتیجه، باعث 
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شکل گیری امنیت نیز می دانند. »احساس ترس زن را کاهش می دهد؛ یعنی اگر زنی فکر کند که 
شوهرش ممکن است، هر لحظه، وی را بالتکلیف ول کند و برود، این احساس ازبین می رود« و 
»اگر باتوجه به تفکر و اندیشه ی قبلی باشد، هیچ کدام احساس زیان نمی کنند. نه مرد که مهریه ی 
باالیی قرار داده و نه زن که فکر می کند، در شرایط بحرانی، چگونه خود را نجات دهد؛ لذا این 

شرط اعتمادسازی می کند.« 
به نظر می رسد، برخی از کارشناسان با اخذ چنین شرطی کاماًل موافق اند. این گروه معتقدند، 
باید چنین حقی به زنان اعطا شود، زیرا حق طالق یک طرفه ی مردان نابرابری و نبود تعادل در 

زندگی را موجب می شود و تنها راهکار، در این باره، اخذ شرط توکیل زنان است. 

6-2. پیامدهای منفی اخذ شرط وکالت در طالق برای زنان
برخی از کارشناسان بر پیامدهای منفی شرط توکیل در طالق زنان متمرکز شدند. از منظر 
آنها، این شرط شکل گیری تصمیم های عجوالنه برای فروپاشی زندگی و تنش های روحی و روانی 
در زنان را موجب شده و آنها را آسیب پذیر کرده و آثار و عواقب آن نیز بیشتر به بانوان معطوف 

خواهد شد.

الف.منیتوخودخواهیزنان

از منظر کارشناسان، شکل گیری منیت و ویژگی کنترل گری زنان در زندگی یکی از پیامدهای 
منفی شرط توکیل در طالق برای زنان است. افرادی که این ویژگی در آنها شکل بگیرد، به تدریج، 
خودمحور می شوند و تمام رفتارهای خویش را درست تلقی می کنند و به شرایط و احوال دیگران 
توجهی نمی کنند؛ لذا میان آنها و اطرافیان فاصله ایجاد می شود. یکی از کارشناسان معتقد است که 
شرط وکالت در طالق برای زنان نه تنها، اصول اخالقی را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه شکل گیری 
منیت در زندگی را موجب می شود: »وقتی که این موارد ]شرط توکیل[ وارد زندگی شود، همدلی، 
مهرومحبت و صمیمیت به حداقل می رسد و حتی ممکن است که خیلی از این امور به صورت 
ظاهرسازی صورت بگیرد. تک روی، خودخواهی و منیت هم شکل می گیرد، چراکه زن با اخذ این 
شرط قدرت و توانایی بیشتری را حس می کند« و یا اینکه »این شرط صددرصد موجب تک روی، 
منیت و تکبر خانم می شود، چون وقتی که این شرط را می گیرد ... مثل چماق تو سِر مرد است.« 

ب.کاهشاطاعتپذیریزنان

مصاحبه شوندگان درباره ی سوء استفاده های ناشی از اخذ شرط معتقدند، ممکن است وکالت 
در طالق به سوء معاشرت زن منجر شود، به گونه ای که وی با ابزار تهدید، مرد را تحت فشار قرار 
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داده و از اطاعت  مرد در زندگی -که در تعالیم اسالمی بدان تأکید شده- خودداری کند. یکی از 
پاسخ گویان در این باره می گوید: »حتی افرادی که با مهریه باال هم وکالت را می گیرند، موجب 
سوء معاشرت می شود، چون خانم مغرور می شود که چون مهریه اش سنگین است، آقا نمی تواند 
وی را طالق بدهد و لذا می آید صفت اطاعت پذیری را از خودش دور می کند. درصورتی که با این 
عمل، از چشم مرد می افتد و آقا هم با قسط بندی کردن مهریه، وی را طالق می دهد«. یکی از 
کارشناسان با یک مثال واقعی از سوء استفاده ی زنان در اخذ وکالت بیان کرد: »مرد به خانم اعتماد 
کرده بود و منزل مسکونی را به نام وی زد، ولی خانم به دادگاه آمد و نه تنها مهریه را درخواست 

کرد، بلکه خودش را مطلقه کرد.« 

ج.کاهشآستانهیتحملزناندرزندگی

حساسیت های زنان باعث دلخوری های زودهنگام و اقدامات عجوالنه ای است که ممکن است 
در زمانی کوتاه به پشیمانی منجر شود. یکی از کارشناسان در این باره می گوید: »نوع خانم ها، نه 
هر خانمی، ثبات کمی در تصمیم گیری دارند و زود هم تصمیم می گیرند و این ناشی از ساختار 
تکوینی و شخصیتی آنهاست و این نبود ثبات و تزلزل باعث تصمیمات آنی می شود و اگر ما 
زمام تصمیم را بدون قیدوشرط به خانم دادیم، قطعاً، کاری برخالف پیشگیری و احتیاط است و 
دامن زدن به نوعی سوءاستفاده از حق است« و »خانم با کوچک ترین ناراحتی ... تعهدش را نسبت 

به خانواده کمتر می کنه.« 

د.کشاکشمنفعتطلبانه

منفعت طلبی در زندگی به معنای پیگیری منافع شخصی است. اگر این صفت در مسیر نادرستی 
قرار بگیرد، لجاجت ها و درگیری ها را موجب شده و مضراتی را به بار خواهد آورد. در زندگی خانوادگی، 
هر آنچه به تأمین خواسته ها و منفعت فردی زن کمک کند، منفعت طلبی تلقی می شود، اما این 
کشاکش منفعت طلبانه که در ظاهر عاید زنان شده و در حقوق مادی شان مانند مهریه و اجرت المثل 
نیز برقرار است، ضررهای زیادی به زنان می زند و تداوم زندگی را مختل می کند. به زعم کارشناسان، 
اموری مانند محرومیت زن از تنصیف دارایی-که در عقدنامه ها درج شده- با اعمال شرط وکالت در 
طالق برای زنان گرفته می شود: »خانمی که از حق وکالت استفاده می کند نمی تواند از بند )الف(1 
موجود در عقدنامه استفاده کند.« و ضمن اینکه بی اعتمادی مرد به زن بیشتر شده و اموالش را 
به شخص ثالث واگذار می کند  و آثار بدی نیز در ابعاد دیگر زندگی خواهد گذاشت: »تأثیر منفی 

1. تنصیف دارایی مرد در زمان طالق است که تا نصف آن را باید، براساس تشخیص قاضی، به زن بپردازد.
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روی قناعت پذیری زوجین دارد.« همچنین »در برخی موارد پیش آمده که مرد اموال و یا امالك 
خود را به نام برادر و یا فرد دیگری می کند تا زمانی که خانم خواست خودش را مطلقه کند، نتواند 

مهریه اش را یک جا اخذ کند و همه ی این اعمال از اخذ این شرط ناشی است.«

ه.زمینهسازآیندهینامطلوب

از دیدگاه مصاحبه شوندگان، اخذ شرط وکالت برای زنان نه تنها منفعتی نداشته بلکه اخذ آن از 
آغاز زندگی اختالفات زناشویی را موجب می شود: »اخذ این شرط، از اول، اصاًل، مناسب نیست. مثاًل 
اگر از اول بگوید، یعنی یک تیغ موکت بری را در جیب خود می گذارد و هر آن، ممکنه که وسوسه 
شود و در بیاورد و بکشد. پس باید آن را دور کرد.« همچنین »بنای اختالف از همان اول شروع 
می شه. شاید مرد این وکالت را بدهد، ولی این باعث می شه که هرلحظه استارت اختالف زده بشه.« 
و »بیان این شرط، در جلسات خواستگاری، اصاًل، متعارف نیست و چه بسا، مانعی برای ازدواج باشد 
و آن را کاهش دهد و حتی تفهیم این شروط نکاح نامه هم می تواند، به کاهش ازدواج منجر شود.« 
خطراتی از طریق اعمال این شرط که به مطلقه سازی زن منجر می شود، وی را تهدید کرده و 
آینده ای نامطلوب رقم خواهد خورد، بنابراین مضرات اخذ شرط بیشتر از منافع آن به نظر می رسد.

نظر برخی کارشناسان پیامدگرایان منفی که مخالفت کامل با اخذ چنین شرطی داشتند، با 
رهیافت نظریه ی خانواده در اسالم تطابق دارد. به زعم ایشان، اخذ چنین شرطی کاماًل به زیان 
زنان است. آنها معتقدند که خانواده مقدس ترین نهاد اجتماعی است، بنابراین باید برای حفظ و 
استحکام آن گام برداشت. ضمن اینکه با اعطای این شرط، قوامیت مرد نیز خدشه دار می شود 
و با بروز فرازوفرود در زندگی زناشویی -که امری طبیعی است- زنان -به علت داشتن روحیه ی 
عاطفی و احساسی ذاتی- به فروپاشی این نهاد مقدس اقدام می کنند و برخی از شاخص های 
اخالقی ازجمله عفو، گذشت و ایثار -که الزمه ی تداوم زندگی خانوادگی است- محو خواهد شد 
و آرامش نیز از خانواده -با شکل گیری برخی از ویژگی ها در زنان- سلب خواهد شد؛ لذا این گروه 

از کارشناسان با اخذ این شرط مخالفت می کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری 
این پژوهش، با مطالعه ی کیفی دیدگاه کارشناسان سه حوزه ی فقهی، حقوقی و جامعه شناختی، 
مسئله ی نوپدید اخذ وکالت در طالق برای زنان و عوامل و پیامدهای آن را واکاوی می کند. 
کارشناسان در پرسش از عوامل و شرایط این رویه به موارد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی اشاره 
محاکم  پرونده های  به  رسیدگی  درباره ی  حقوقی  نظام  ناکارآمدی  کارشناسان،  به زعم  کردند. 
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خانواده، ناکامی های حقوقی و اطاله ی دادرسی قضایی از عوامل زمینه ساز این مسئله است. بعضی 
از کارشناسان نیز به عوامل فرهنگی-اجتماعی مانند قدرت طلبی یک جانبه، افزایش بی اعتمادی، 
ضرورت های اجتماعی، فردگرایی متورم، ناامنی روانی و اجتماعی و آینده نگری زنان اشاره کرده اند. 
برخی از مصاحبه شوندگان وکالت مطلق در طالق را رد کرده و آن را موجب زیان دانسته اند، اما 
بعضی دیگر معتقدند، پذیرش کامل آن و ترویج وکالت مطلق در طالق منفعت زیادی برای بانوان 

دارد. این دو گروه درباره ی این مسئله دیدگاه های متفاوتی مطرح کرده اند. 
دیدگاه مثبت نگر درباره ی اخذ شرط، خواسته یا ناخواسته، با نظریه ی فمینیسم اسالمی 
به منظور کسب حق طالق برای برقراری برابری مطابق است و معتقدند که اخذ شرط باعث 
برقراری برابری و تساوی در مباحث حقوقی و اجتماعی شده و موجب شکستن یا تلطیف باورهای 
سنتی موجود و ایدئولوژی های ناقض حقوق زنان خواهد شد. همچنین، معتقدند که ساختارهای 
مردانه اجازه نمی دهد زنان به برابری حقوق دست یابند و بر تفاسیر حق طالق برای مرد در 
متون فقهی اِشکال وارد کرده و آن را یک جانبه برشمرده اند. آنها معتقدند، باید متون دینی از 
دیدگاه انتقادی و مطابق با شرایط روز زنان بررسی و تفسیر مثبت شود و از نابرابری های حقوقی 
ممانعت به عمل آید. این گروه بر دستیابی حقوق برابر زن و مرد در عرصه های متعدد تأکید 
می کنند. در مقابل، دیدگاه منفی نگر اخذ شرط توکیل را به دلیل جنبه های فقهی و شرعی، 
خروج از شرع قلمداد کرده و آن را معادل آسیب های بسیاری برای زنان و مردان دانسته اند. 
برخی از مصاحبه شوندگان که موافق مقید و مشروط اخذ شرط توکیل و مخالف اخذ شرط 
توکیل بالعزل و مطلق زنان در طالق بوده اند ، پای بند نبودن مرد به زندگی را نتیجه  گرفته و 

آن را فراتر از مساوات حقوقی دانسته اند. 
براساس نتایج حاصل از این پژوهش، نگرش گروه سوم بینابین است. این گروه بر این باورند که 
چنانچه اخذ شرط وکالت در طالق زوجه در ازای بذل تمام حقوق مالی باشد، نه تنها از ظلم ها و 
سوء استفاده های احتمالی مردان جلوگیری  می شود، بلکه مانع بسیاری از خالف ها و سوء استفاده های 
احتمالی زنان نیز خواهد شد و فقط برای رهایی و فروپاشی زندگی خانوادگی، در حالت اضطراری، 

کاربرد خواهد داشت و موجب تعادل در امور زندگی می شود.
این پژوهش در نخستین گام درباره ی شناخت عوامل به وجودآورنده ی این مسئله ی اجتماعی 
تالش کرد تا از نظرات کارشناسان فعال در این موضوع بهره مند شود. بی تردید، مشخص شدن 
این عوامل و پیامدهای مختلف آن ممکن است، مشوق بسیاری از خانواده ها و زنان در استفاده 
از این شرط برای کاهش معضالت حقوقی آنها در زندگی آینده شان شود. ازسوی دیگر، تفاوت 
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نگرش کارشناسان درباره ی یک موضوع ممکن است، به شکل گیری فضای گفتمانی در تحقیقات 
منجر شود، ولی خانواده ها را به  اتخاذ راهبردهای فردی، در مواجهه با این موضوع، سوق خواهد 
داد، به گونه ای که خانواده ها، در یک فضای مبهم، مجبور به انتخاب اقتضایی و فردی شده و با 
مشاهده ی تجربه  ی زیسته ی برخی از افراد تصمیم گیری می کنند. اخذ شرط وکالت در طالق، 
در ظاهر، مسئله ی حقوقی به نظر می رسد، اما این مسئله زوایا و ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، 
این مسئله  ابعاد  سایر  آتی  مطالعات  در  بایستی  که  دارد  اقتصادی  و  روان شناختی  اجتماعی، 
افراد و  انجام مطالعه ی پدیدارشناسانه، مطالعه ی تجربه ی زیسته ی  شناسایی شود. همچنین، 
مطالعه ی تأثیرات این مسئله بر وضعیت هر یک از زوجین به رفع ابهامات و افزایش دانش نظری 

و تجربی منجر خواهد شد.
بنابراین، موافقان اخذ شرط وکالت در طالق، به دلیل تغییرات اجتماعی و ضرورت توجه به 
تحوالت فرهنگی جامعه می خواهند فشارهای حقوقی و شرایط ناگوار برخی از بانوان در زندگی 
خانوادگی را کاهش دهند و مخالفان نیز با داشتن رویکرد خانواده محور و تأکید بر توصیه های 

اخالق مدارانه، برای حفظ نقش های سنتی زن و مرد در خانواده سعی می کنند.
پیش بینی می شود، ترویج این مسئله ی اجتماعی در آینده، روند صعودی داشته باشد. در ابتدا، 
ممکن است، پیامدهای آن زیاد باشد و خانواده ها را آسیب پذیر کند؛ لذا اگر مسئوالن فرهنگ 
درست اخذ این شرط را ترویج دهند و از سوءاستفاده ی افراد و طالق قلدرانه جلوگیری کنند، 
ممکن است با بذل تمام حقوق مالی زوجه، تأثیرات مثبتی داشته باشد، اما اگر همین روند اجرایی 
بدون بذل حقوقی ادامه یابد، آسیب های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و مسیر قهقرایی طی 
خواهد کرد؛ همچنین ممکن است، به یک هنجار و رفتار عرفی تبدیل شود و برخی از پیامدهای 
آن نادرست جلوه نکند و برای جامعه عادی شود، به این معنا که گذر زمان آن را به یک مسئله ی 
عادی در زندگی اجتماعی تبدیل کند و سپس جامعه برای این مسئله ی اجتماعی-حقوقی راهکار 
دهد، یعنی خانواده ها تالش خواهند کرد که بتوانند توازن را برقرار و حق شرط وکالت در طالق 
را اخذ یا واگذار کنند تا هیچ کدام از زوجین متضرر نشوند. در این شرایط، با افزایش و گسترش 
این مسئله،  جامعه ی مردان واکنش نشان داده و برای حفظ منافع خود تالش می کنند و جامعه ی 
زنان نیز به دنبال استیفای حقوق خود برمی آیند و منافع خویش را در اخذ شرط توکیل می دانند، 
مگر اینکه قانونی تصویب شود که جلوی اختیاری بودن اخذ شرط گرفته شود. بنابراین تا زمانی که 
قانون مانع اجرای آن نشود و جامعه هم خواهان آن باشد، این مسئله گسترش می یابد و پیامدهای 

آن مشخص تر می شود و نیز راهکارهایی را فراتر از قانون می یابد تا آن را تعدیل کند. 
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رفتار ظالمانه مرد نسبت به زن و یا حق محوری زنان به تهدید و متالشی شدن نهاد خانواده 
منجر خواهد شد، بنابراین ضرورت وجود رفتار اخالق محور، در همه ی زوایای زندگی به ویژه در 
روابط زوجین، بارز است و رعایت آن در خانواده به سالمت فرهنگی آمیخته با اخالق نیازمند 
بوده و جامعه نیز به آموزش این فرهنگ نیازمند است تا به رفتار ظالمانه ی هریک از زوجین 
منجر نشود. برخی از مزایای اخذ شرط توکیل در طالق ممانعت از ستم های احتمالی بعضی از 
مردان، کاهش هزینه ها و اطاله ی دادرسی در طالق های توافقی است، ولی تعصب و تسلب به 
برخی از قوانین و به کارگیری بی دلیل زنان از این شرط نیز ممکن است باعث بروز و ظهور برخی 
از ناهنجاری ها شود، بنابراین باید به تمام ابعاد و اطراف آن توجه کرد، زیرا ممکن است، تأثیرات 
منفی ازقبیل کاهش روابط صمیمانه در همسرداری، تنزل روابط خانوادگی، ازهم پاشیدگی زندگی 
زناشویی براساس غلبه ی احساسات و آسیب  به فرزندان ازجمله بزهکاری، اعتیاد به مواد، افسردگی 

و اختالالت روحی و روانی و حتی خودکشی را به دنبال داشته باشد. 
پیشنهاد می شود، افراد متخصص مهارت های زندگی و روابط همسرداری اسالمی و حقوق و 
قوانین را به زوجین و خانواده ها آموزش دهند، اجرای صحیح و عادالنه ی شرط توکیل در طالق 
اساتید  ازجمله رسانه ها،  نیز شفاف سازی شود، متولیان فرهنگی جامعه  از آن  ناشی  و عواقب 
دانشگاه ها  و مبلغان دینی نیز سوء استفاده های ناشی از اخذ این شرط را مطرح کنند تا خانواده ها 
از عواقب ناشی از آن مطلع شوند. همچنین مراجع حقوقی با ابالغ بخشنامه های ثبتی به دفترهای 
ثبت ازدواج، اخذ شرط توکیل در طالق عادالنه -یعنی شرط مطلق در طالق با بذل تمام حقوق 
مالی زن اما با اخذ حقوق غیرمالی وی، با ادبیات مشابه و متحد الشکل- را اجرا کنند تا اجازه ی 

سوء استفاده به افراد داده نشود. 
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