
 

 
 

 

 

 

 

 ش.ه 3120-3130پهلوی اول، ۀدوراسناد هویتی ایرانیان در 

 (سند ازدواج:  موردی ۀمطالع)
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 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

 بهاره پارسا آرا 
 کارشناسی ارشد اسناد و مدارک آرشیوی دانشگاه تهران

 (79 ص تا 38ص  از)
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 چکیده
حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ۀند که بازگوکنندست اول و مهم در مطالعات تاریخی اسناداز جمله منابع د

، در و برای استفاده محققین ،این منبع مهم برای مردم عادی، از لحاظ اطالعات مندرج در آنها. ندعصر و زمانه خود
های اولیه در جستجوی گیری اجتماعات بشری، انسانبا شکل. استزش و اهمّیت دارای ار ،های تحقیقاتیفعالیت

با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد . هویت خود و متمایز ساختن خویش بودند
ا صدور اسناد های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شده که مهمترین آنهبیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش

پیدایش  ۀمحصول و نتیج ی و به دنبال آن طرح اسناد هویتیسازهویت طرح. برای افراد جامعه بوده است هویتی
اسناد هویتی هستند که به دلیل  ۀاز نمون( نامهنکاح)های ازدواج عقدنامه. پهلوی اول بوده است دوم دولت ۀنیم

دوم دولت  ۀدر نیم. اندلحاظ تاریخی و حقوقی حائز اهمیت آن، از ، باالخص مباحث هویتیهااطالعات مندرج در آن
موظف به احراز هویت زوجین  ین دفاتر ازدواج برای ثبت هر سندسازی، مسئولهویت این طرحرضاشاه،  به دنبال 

 .بودند و بدین ترتیب روند تاریخی تداوم و تحول سند ازدواج در تثبیت هویت ایرانی مورد توجه قرار گرفت
 

 .پهلوی اولدورۀ اسناد هویتی، سند ازدواج، سندشناسی،  :کلیدی هایواژه

                                                           
 Zandiyehh@ut.ac.ir:                                                                     سئولرایانامۀ نویسندۀ م.   
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 مقدمه. 3
و یک جامعه است  اوضاع و احوال ۀکنندنمایانگر و منعکس اسناد و مدارک در هر مقطع از تاریخ

. باشد گیری این اسناد در آن میاین چه از نظر ظاهری و چه از نظر محتوا نشانگر بسترهای شکل
های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این اسناد ن بین، پژوهندگان اسناد و تاریخ جنبهدر ای

الی سطور آن کاوش کرده و برای شناخت هرچه بهتر زندگی گذشتگان به کار می را از البه
 .برند

تحوالت نو و متفاوتی نسبت به  أبه قدرت رسیدن خاندان پهلوی و شخص رضا شاه منش
وی و همفکرانش در صدد اصالح و . کهن ایرانی شد ۀجامع ۀر در ساختار پیکرهای دیگحکومت

از جمله خصوصیات . جامعه قاجاری و بر اساس الگوهای غربی بودندبا ای متفاوت  ساختن جامعه
وی با این . گرایی در قدرت دانستگرایی و تمرکزگرایی، اصالحتوان اقتدارشاه را می حکومت رضا

نظام قضایی از جمله ارکانی بود که که  .ایرانی بود ش برای نوسازی در جامعۀیات در تالخصوص
 و اصالح نظام قضایی در این دوره تحول ۀاز مشخصات ویژ .نوگرایی دولت قرار گرفت ۀدر دایر

قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طالق بود که  ۀعرفی کردن قضاوت و محدود ساختن حوز
تا پیش از این، قضاوت عموماً بر  .بودنددنبال به گرا روشنفکران غرببرخی از  پس از مشروطیت

 .(188: 1871 ،پهلوانی و زندیهده) عهده علما و روحانیون بود

نیز از جمله تشکیالت « دفتر ثبت ازدواج»به دنبال آن  و« سازمان ثبت اسناد و امالک»
 سازی ملی در دورۀهویت طرحبه کمک شایانی  قی بودند که با  ایجاد آنهانوین قضایی و حقو

بنا به فرمان  ،هـ ق1871ثبت اسناد و قوانین مرتبط با آن، برای اولین بار در سال  .پهلوی گردید
بایست بر نامه، معامالت میبر اساس این آیین .(82: 1834 ،دیانی) مطرح شد ناصرالدین شاه قاجار

-ا عموم مردم از این قوانین استقبال نمیام. دوشهای مخصوص نوشته و روی آن تمبر زده برگه

ق، در هـ  1887االول جمادی 18در  ،اولین قانون مدون ثبت، پس از انقالب مشروطه. کردند
ماده داشت و در آن موضوع تشکیل ادارات ثبت  187این قانون . مجلس دوم به تصویب رسید
مذکور هم عمومیت پیدا نکرد و با وجود این، قانون . بینی شده بودتحت نظر وزارت عدلیه پیش

 شهـ  1818در سال  .(83: 1834داوود، آل ) رساندکمتر کسی داوطلبانه اوراق خود را به ثبت می
مورد اصالح قرار  1814بهمن  81مجلس گذشت و در قانون ثبت اسناد و امالک از تصویب 

تهیه  1819ی در سال ، و قانون دفاتر اسناد رسم1812امالک در سال قانون ثبت عمومی . گرفت
ها آن در شهرستان ۀثبت اسناد و امالک در تهران و ادارات تابع ۀو تصویب شدند و بتدریج ادار

برای ثبت مشخصات امالک و صدور اسناد مالکیت رسمی به وجود آمدند و وضع مالکیت امالک 
اول قانون  در مادۀ. داد خاتمهۀ گذشته طبق مقررات قانونی مشخص گردید و به اوضاع آشفت
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دارات وزارت عدلیه ا گانۀاین اداره یکی از ارکان پنج ،1819مصوب  ،اصول تشکیالت عدلیه
اول از قانون ثبت اسناد و امالک، مقصود از تشکیل این  ۀدر ماد. (487: 1878 ،زندیه) قلمداد شده

 : چنین بیان شده استاداره 
اول ثبت امالک تا اینکه مالکین و حقوق ذوالحقوق : شددوایر ثبت اسناد و امالک برای دو مقصود تشکیل می

 .دارای اعتبار شود دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً. نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و مالک، کارکنان آن سازمان، همانند بخشی از قضات 
هر یک در حد لزوم  ،دانش و اطالعات عمومی دادگستری، با برگزاری امتحانات و تعیین میزان

سازمان ثبت اسناد سیس أاز ابتدای ت .(178: 1883 ،شهسوارانی) شدندبه مشاغل مورد نظر برگزیده می
که در عین حال در نوع  ،و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن و امالک کشور

 یعنی دفاتر اسناد رسمی ،تخصصی مدنی نهادهای هی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بخود مترق
 1819ماه فاتر اسناد رسمی مستقالً در بهمنقانون د.  است محول شده ،و دفاتر ازدواج و طالق

باب مستقلی را  1811و  1813تصویب گردید و مواد آن با جرح و تعدیلی در قانون ثبت اسناد 
  .(98: 1897 ،محمدی) تشکیل داد

رسید و در نتیجه ضوابط خاصی بر این ازدواج و طالق اشخاص به ثبت نمی 1811تا سال 
پس از انحالل و . الزامی بود عمالً و عرفاً امور حاکم نبود، مگر ضوابط شرعی که البته رعایت آنها

واج، در کنار دفاتر اسناد اکبرداور، به دنبال اجرای قانون ثبت و قانون ازدتوسط علی (1)افتتاح عدلیه
به  ،دوره همزمان با تغییر و تحوالت قوانین این در. ، دفاتر ازدواج و طالق نیز تأسیس شدرسمی

 ح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین،ثبت نکا. یز توجه شدقوانین ثبت ازدواج ن موضوع
 .گذاران واقع شدمورد توجه قانون فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث

داشت، از  بر که مقررات طالق را هم در ،ماده 81قانون ازدواج مشتمل بر  1811ماه در مرداد 
، ازدواج و تصویب مجلس گذشت و مقرر گردید در نقاطی که وزارت عدلیه تعیین و اعالم کند

 ،پورکریم) به ثبت برسد نظامنامهطالق و رجوع باید در یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طالق مطابق 

در زمان حضور زوج و زوجه و پس از احراز و ثبت  سناد ازدواج در دفاتر ثبت ازدواجا .(81: 1892
 .  شدهویت آنها و اطالعات الزمه به زوجین داده می

طرح اسناد هویتی برای  پهلوی اول درصدد ایجاد آن برآمد ای که دولتاز جمله موارد ویژه
توان آگاهی از آمار نفوس جامعه، آگاهی از وضعیت ازدواج و ت آن را میایرانیان بود که عل ۀهم

طالق، اطالع دقیق از نیروهای آماده به خدمت برای ارتش و سایر اطالعات و مشخصاتی 
 .نیل به اهداف خود به آن نیاز داشتدانست که یک دولت مدرن برای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 (محتوایی)های ازدواج عناصر سندشناسی عقدنامه. 2
دست به ها و اقتضائات جامعه، دولت اقتدارگرای پهلوی بر اساس نیازهای ایدئولوژیک و ضرورت

 در این نیمه از دورۀ .ایجاد قوانین و مقررات مدنی زد که از کشورهای غربی اقتباس گردیده بود
گرفته در قوانین جاری، محتوای اسناد به علت تغییرات صورت( ش.ه 1881-1811) هلوی اولپ

اول  ۀنیم)ن آن با دورۀ قبل از دولت مدرن نیز به تبعیت از حکومت جدید و تغییرات بنیادی
ای و با یک متن سناد ازدواج اغلب به صورت دفترچهدر این دوره، ا. متفاوت بود( حکومت رضاشاه

اری شدن و ثبت اسناد از آنجا که اد. شد میسازی و یکدست چاپ و همسان خانهدر چاپ یکسان
 ها و خروج از حالت سنتی خودخانهرضاشاه مطرح شد، چاپی شدن اسناد در این چاپ در دولت

 ۀشداسناد طبق فرم از پیش طراحی ،دیگربه عبارت . یکی از این مراحل اصالحات اداری بود
به  خانهدر اسناد ازدواج عالوه بر ذکر نام چاپ. شدتنظیم می( ز اسلوب اروپاییبرگرفته ا)اداری 

. شدمیای چاپ به صورت دفترچه ازدواج اسناد قریب به اتفاقِ. دگردی میمحل چاپ آن نیز اشاره 
های این اسناد ازدواج شامل سرفصل این دفترچه بودند، ۀازدواج موظف به ارائ دفاتر ۀکلی

بندی منظم و مرتب آن نی بودند به طوری که خواننده با دیدن آن متوجه تقسیممشخص و معی
چه از نظر محتوا و چه از نظر ظاهر، دارای ساختار منظم و  ،در مجموع اسناد این دوره. شودمی

تدریجی بود و پهلوی اول به صورت  ۀسازی اسناد ازدواج در دوراین روند یکسان. یکدستی بودند
 .رضاشاه تثبیت گردید ۀدر اواخر دور
به نهادهایی که سند ازدواج به آن ، بود مقدمه در حکمآغازین اسناد ازدواج، که  ۀدر صفح

رفته در این صفحه  نشان شیر و خورشید، وزارت عدلیه، کارعناصر به. بود توجه شده استوابسته 
 درج  قیمت دفترچۀ اج، و چاپخانه وثبت اسناد و امالک کل مملکتی و دفتر رسمی ثبت ازدو

مشخصات این اسناد را در ادامه بررسی  بقیۀ .بوده است (معموال در حاشیه سمت راست)دواج از
  .کنیممی

 

 تسمیه . 2. 3
عنوانی است  است وگذاری  تسمیه در لغات به معنی نام. است ه و تحمیدیهبسمل مترادف عنوان

 ۀدر صفح .درخور توجه از آغاز متن قرار دارد ۀجهت ذکر نام و یاد خداوند در صدر سند و با فاصل
در . نداهای به خود گرفتۀ پیشین حالت سادهها به نسبت دور، تسمیههاول اسناد ازدواج این دور

این . گوینده میه که از روی اختصار به آن بسملدآممی« الّرحیماهلل الّرحمنابسم»شروع صفحه 
 تکرار شدهدر باالی صفحه و در قسمت وسط آن ره بدون استثنا در تمام اسناد این دو بخش
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ی از نوع هایتوان دریافت که دیگر از عنواندوم پهلوی می با مطالعه در اسناد ازدواج نیمۀ. است
که عالوه بر حمد و ثنای خداوند، نوعیت سند را نیز تعیین میکردند،  ،«ااهلل بین القلوب هو»

قاجار بیشتر  ۀاول حکومت رضاشاه به تبعیت از دور ۀها در نیماین نوع تسمیه. خبری نیست
 .  تاسمشهود 

 

 خطبه. 2. 2
و تشویق زوجین به ( ص)در این قسمت از اسناد به حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر 

 های این دوره یکسانهای عقدنامهاسلوب تمام خطبه. شده استپرداخته ا ازدواج جهت تحکیم بق
 .ستاو  به صورت  چاپی 

شماره، : قانون ثبت، اطالعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج شده، عبارتند بود از 11 ۀمطابق ماد
به نحوی که در هویت آنها تردیدی  ،تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین

و امضای  مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان
خواهیم  بررسیادامه در  اند دوم اسناد ازدواج ذکر شده ۀدر صفح ذکور مواردی را کهاشخاص م

 . کرد
 

 تاریخ وقوع عقد. 1. 2
های ها به ماهقانون تبدیل برج. تاریخ وقوع عقد در اسناد این دوره تماماً به هجری شمسی است

قوقی برای تکوین های حخورشیدی به تصویب رسید، یکی از روش 1814که در نوروز  ،فارسی
شماری ختا و ایغور بر اساس این قانون، ترتیب سال. پهلوی اول بود ۀهویت ایرانی متجدد در دور

مبدأ که  در تقویم سابق منسوخ شد و به جای آن، تاریخ رسمی کشور بدین ترتیب معمول گردید
اسامی  باشد و یسال شمسی حقیق باشد، ، آغاز سال روز اول بهارپبامبر باشدتاریخ سال هجرت 

فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و : به این قرار هاماه
بایست به حروف بوده و روز، ماه و سال تماماً ذکر ذکر تاریخ عقد می .(893: 1834 ،اکبریعلی) اسفند

 .(دفتر ثبت ازدواج و طالق ۀنامنظام 18 مادۀ) دوش

 

 تاریخ ثبت  .8. 2
درج تاریخ . گردیدانجام میبالفاصله بعد از وقوع عقد، مراحل ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج 

تاریخ ثبت عقد ازدواج با تاریخ عقد معموالً یکی و تمام . این مراحل بود ۀثبت ازدواج از جمل
 .ویژگی آن را دارا بود
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 معرفی زوجین. 5. 2
ایرانی، یکی از الزامات آن داشتن اطالعات  نو کردن جامعۀبرای به دنبال سیاست کلی رضاشاه 

در معرفی . ها نیز الزامی شددقیق هویت از تمام مردم ایران بوده که درج آن اطالعات در عقدنامه
نام و مشتمل بود بر  زوجین اطالعاتی که الزم  بود تا در هویت آنان اطمینان کامل حاصل شود، 

 ۀورق»و  «نمره»کلمات رضاشاه  ۀدر دور)شناسنامه  ۀت زوجین و شمارنام خانوادگی و تابعی
، تاریخ ، محل صدور آن(شدبه کار برده می« شناسنامه»و  «شماره»به ترتیب به جای « هویت

-ضمن در بعضی از اسناد در . تولد زوجین، نام پدر و مادر زوجین، محل سکونت و مذهب آنان

پس از معرفی  .ندارندشد که سواد دارند یا واد آنان نیز نوشته میمعرفی زوج و زوجه در رابطه با س
دیگری دارد یا خیر سؤال ( همسر)باره که زوج عیال  زوجین در همان صفحه، آخر خط در این

 .شدمی
 
 

  نام و نام خانوادگی. 3. 5. 2
به سایرین  معرف هویت و نماینده شخصیت هر فردی در جامعه نام و نام خانوادگی است که او را

در میان افراد و  ه تمایز به صورت و اشکال مختلفاین وج. سازدمعرفی و از دیگران متمایز می
الدوله ۀ وثوقتا پیش از کابین .(118: 1882میثاقی ممقانی ) یابدآحاد جوامع بشری بروز و ظهور می

با : شناختندروش میایران مرسوم نبود و افراد را به یکی از سه  نام خانوادگی در( ق.ه1879)
مردم بر روی کسی  ۀالقاب را یا عام. اضافه کردن به نام پدر و مادر، با ذکر محل تولد یا لقب

این سه طریق . دادقدرتی به افراد میشد یا شاه و صاحبگذاشتند و به تدریج ثابت میمی
اری داشت و نه زیرا نه وضع انحص ،رفتهیچکدام برای شناسایی شخص راه کاملی به شمار نمی

و الفات و اشتباهات در هویت اشخاص به دنبال اخت .(189: 8889محبوبی اردکانی ) از تکرار مصون بود
ای که نامه ن تصمیم رسمی به صورت تصویباولی ش.هـ 1878تزلزل حقوق آنان، در اواسط سال 

أت وزیران وقت ماده بود، برای برقراری امر ثبت احوال در ایران به تصویب هی 41مشتمل بر 
بدون اینکه از کیفیت آن بحث نمایند، به صورت رسمی  ،رسید که در آن نام و نام خانوادگی را

تشکیالت  ۀسجل احوال از ادارۀ دایر 1812اردیبهشت  11به موجب اعالن مورخ . درآوردند
 .بلدیه واگذار شد ۀنظمیه منتزع و به ادار

برای فراخوان عمومی سربازان، گرفتن شناسنامه  (نظام اجباری)با تصویب قانون سربازگیری 
، قانونی به مجلس 1812به دنبال آن در بهمن . گردیدو ثبت اطالعات هویتی نیز ضروری 
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-183همان، ) پیشنهاد و تصویب شد و به موجب آن گرفتن شناسنامه برای خانوارها اجباری شد

شورای عالی »حاتی به عمل آمد اصال 1812و  1818و  1814های در این قانون در سال .(187
شد و به این طریق ثبت احوال به طور متناوب تشکیل می 1819تا   1814نیز از سال  «احصائیه

. ها تأسیس شدبه تدریج در سراسر کشور عمومیت یافت و اداراتی هم برای این کار در شهرستان
صائیه و سجل احوال کل اح» ۀسجل احوال مستقل گردید و به نام ادار ۀادار 1819در سال 

کل  ۀادار»برحسب تصویب ریاست وزرا، نام این اداره به  ،1814 در بهمن. نامیده شد «مملکت
 «آمار و ثبت احوال ۀادار»نیز نام آن به  1812تغییر نام یافت و در سال  «احصائیه و ثبت احوال

سجل احوال  ۀه ادارآوری آمارهای مختلف نیز بجمع ۀبر اساس این قانون، وظیف. تبدیل شد
ت احوال از یکدیگر تفکیک و وظایف ادارات آمار و ثب 1889در  (.198-121همان، ) محول گردید

 .(121همان، )تشکیل شد « اداره کل ثبت احوال»ای به نام  اداره
 

 (مهریه)صداق .  8. 2
سند ش، مهریه از جمله عناصر .ه 1814تا  1819های به دنبال وضع قانون مدنی بین سال

مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح  .ازدواج بود که تعریف مختص خود را گرفت
-هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می. شودمرد ملزم به دادن آن به زن می

حکم قانون الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از  .(831: 1839 ،حسینی) (1193 ۀماد)توان مهر قرار داد 
قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت طرفین در عقد و حتی توافق بر این که زن  ۀاست و ریش

(. قانون مدنی 1139 ۀماد)توان تکلیف مرد را در این زمینه از بین برد مستحق مهر نباشد نمی
. نندکدر باب میزان و نوع مهر با هم توافق می ،مرسوم است که زن و شوهر ضمن بستن عقد

 شود، در اصطالح حقوقمهری را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می
اند یا ولی در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده. نامندمی «مهرالمسمی»

ای موارد و در پاره« مهرالمثل»قراردادشان به جهتی باطل است، قانون مدنی زن را مستحق 
های ازدواج در این دوره، مورد صداق در اکثر عقدنامه. (113: 1889 ،کاتوزیان) داند می «مهر المتعه»
قابل توجه در این قسمت تغییر واحد پول  نکتۀ. آمده استیشتر نقدی بوده و از حالت جنس درب

 .های نقدی مشهود استز دینار به ریال است که در مهریهایران ا
 

 نوع عقد. 8. 2
نوعیت عقد  وره نیز نیاز به ثبت آن بوده استهای ازدواج این د در عقدنامه از جمله اطالعاتی که

یکی دائم و دیگری منقطع که : مدنی دو قسم نکاح شناخته شده استطبق قانون . باشدمی
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عقد بین  ۀحقوقی که به وسیل ۀنکاح دائم عبارت است از رابط. به لحاظ حقوق لوازمی داردهریک 
. دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرندگردد و به آنها حق میصل میزن و مرد برای همیشه حا

 1198 ۀطبق ماد. (827: 1883امامی، )ست به اعتبار همیشگی بودن نکاح مزبور، دائم نام نهاده شده ا
های نکاح منقطع از تفاوت. نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شود قانون مدنی

قانون  1118 ۀماد)به عدم حق نفقه برای زن مگر در صورت شرط خالف توان یا نکاح دائم می
اسدی )اشاره کرد ( 1178 ۀماد)، لزوم ذکر مهر معین (قانون مدنی 741 ۀماد)، عدم توارث (مدنی

1839 :181). 
 

 شروط . 4. 2
د شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قراردا

توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف این شروط را می. شودازدواج می
اگرچه در قانون  .است نزد زوجیناز وظایف سردفتر ازدواج تفهیم و تشریح شروط . رسمیت داد

-شود، میولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می ،مدنی تعریفی از شرط نشده است

توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد تعیین و در کنار تعهد اصلی ایجاد 
شود و آنچنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً می

ه عقدی که شرطی ضمن آن شده،  عقد مشروط یا مقرون ب .(38: 1824 ،محقق داماد) شودمنتفی می
 :ده است آمقانون مدنی  1117 ۀدر ماد. (27: 1827 ،صفایی) شودشرط نامیده می
توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج با عقد الزم دیگر طرفین عقد می

انفاق نماید یا بر علیه  بنماید مثل این شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک
حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در 

 .(33: 1824 ،محقق داماد) توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد

 :موده است قانون مدنی  شروط ضمن عقد را بر دو قسم ن
 

 شروط فاسده و شروط صحیحه. 3. 4. 2
ند ولی در عقد تاثیر ندارند و آنرا باطل اطلای که بادسته: اندنوبۀ خود بر دو دسته شروط فاسده به

 .و مبطل عقد نیز هستند اندای دیگر که باطلدسته. کنندنمی
، ولی مفسد عقد ستذیل باطل ا ۀشروط مفصل»، قانون مدنی 888 ۀطبق ماد :شروط باطله

:نیست  
 ؛که انجام آن غیرمقدور باشدشرطی .1
 ؛که در آن نفع و فایده نباشدشرطی .8
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 «.که نامشروع باشدشرطی.8
 :باطل و موجب بطالن عقد است ذیل ۀشروط مفصل» قانون مدنی، 888 ۀمادطبق 

 ؛شرط خالف مقتضای عقد. 1
 .(824 -828: 1883 ،امامی)« .شودمیشرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین . 8

:شرط بر سه قسم است»: گویدقانون مدنی می 884 ۀماد :شروط صحیحه  
 (عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت معامله) شرط صفت  .1
 ؛(آن که تحقق امری در خارج شرط شود) شرط نتیجه . 8
اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر  ست که اقدام یا عدما آن) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً . 8

 .(891همان، )« (شخص خارجی شرط شود
 

 شهود و معرفین. 3. 2
حضور دو  ،در فقه عامه .است طرف عقد یعنی زوجین 8حضور شاهد در عقد ازدواج جهت معرفی 

ولی در فقه امامیه و قانون مدنی حضور شهود  ،شاهد برای صحت نکاح یا نفوذ آن شرط است
سردفتر ازدواج موظف به ثبت اطالعات هویتی شاهدان عقد . (82: 1889 ،کاتوزیان) رورت نداردض

، محل (هویت ۀورق)شناسنامه  ۀاین مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، شمار. باشدنکاح می
در رابطه با معرفین نیز درج این اطالعات . صدور، نام والدین، محل سکونت و امضای آنان است

دفتر ثبت ازدواج و طالق بدین صورت  نظامنامهعلت حضور معرفین طبق مواد . کندیصدق م
 :ذکر شده 

در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت 
مانعی . اوراق نیز قید شود آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی

 .(دفتر ثبت ازدواج و طالق نظامنامه 9 ۀماد) نیست که معرفین معرف طرف دیگر نیز  باشند
 

 ( توشیح)امضا . 3. 3. 2
فرهنگستان  1819در سال ) .است «گذرانیدن و روان کردن»ای است عربی و به معنی واژه امضا

از نظر حقوقی عبارت است از امضا  (.کرده استب به جای امضا انتخارا  «دستینه»معادل فارسی 
نگارش نام و نام خانوادگی یا ترسیم عالمت خاص در ذیل سند عادی یا سند رسمی که به هدف 

از چه تاریخی  امضامحققاً اینکه  .(1: 1878آزادپور )گیرد تأیید مندرجات سند مذکور صورت می
، امضا از جهان شرق بودهاگر مهر از که  معلوم است قدر همین. معمول شده مشخص نیست

اولین نمونه یا نام آن به قرن سیزدهم میالدی رسیده و . است ابداعات دنیای غرب شناخته شده
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میالدی از طرف پادشاه وقت  1818ژوئن  18منشور و فرمان بزرگ و معروف آزادی انگلستان در 
 .(812: 1884 ،میثاقی ممقانی)شد  امضابه نام جان 

و با عبارت قاجار با توشیح محمّدشاه قاجار بر یکی از اسناد سلطانی ظاهر  ۀدور در امضا
از زمان ناصرالدین شاه و بعد از آن  امضا  روال و رواج . ده استشهمراه «  صحیح است»

 پیش از آن مهر تنها نشانه صاحب اثر بوده است. بیشتری یافت و بر روی سند نیز افزوده شد
 .(قدمهم: 1831 ،شهرستانی)

، امضا نیز دارای اثر ش هـ1811با تصویب قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی تا سال 
ایرانی به عنوان یک اثر و پدیده  ۀاول برای جامع ۀقانونی شد و موجودیت رسمی آن در درج

 سوادان، اثر انگشت جای امضا را گرفت و استفاده ازبرای بی. متعلق به او تسجیل و مسلم گردید
مگر در  ،مهرهای شخصی در مراجع ثبتی به کلی از بین رفت و اعتباری برای آن باقی نماند

 .(819: 1884 ،میثاقی ممقانی) اشخاص حقوقی که مکمل امضا از لحاظ اعتباری گردید

بعضی افراد نام و نام خانوادگی خود را به . برای امضا شکل خاص و معینی قرار ندادند     
ای خطوط تزئینی به نام خود عمل برخی دیگر با افزودن پاره. دارندقرار  امضاان طور ساده به عنو

گاه ممکن بود کسی عالمت و شکل خاصی را که مشمول نام وی نبود به . نددادامضا را انجام 
آن چیزی ارائه  ۀقوانین مصوبه در رابطه با تعریف امضا و نحو. دننکعنوان امضای خود اختیار 

 (841: 1897 ،ماحوزی) آمده است 1817ثبت احوال مصوب اردیبهشت  ۀنامفقط در آئین .است نداده
و امضا نیز  ،که در ثبت هر واقعه باید امضاکننده نام و نام خانوادگی خود را بنویسد و بعد امضا کند

 .(813 :همان) بایست به خط و زبان فارسی باشدمی

  
به عنوان یکی از مراحل ثبت اطالعات   ،توسط شهود و معرفین، زوجین و سردفتر ازدواج ۀامضای مندرج در عقدنام ۀنمون

 .هویتی

 ۀشهود، معرفین، مجریان صیغ»دوم عصر پهلوی اول ۀدر اسناد ازدواج مورد بررسی در نیم
زم به تلشود، م، طبق قوانینی که در ذیل به آن اشاره می«حب دفترایجاب و قبول، زوجین و صا

سند پس از ثبت باید به  .نداودهبشده در سند  ثر انگشت جهت تأیید مطالب درجو ادرج امضا 
نفع و سردفتر و دفتریار برسد و اگر متعاملین از امضای آن امضای شخص یا اشخاص ذی

گردد و تکمیل آن موکول است به کسب اجازه از ثبت محل خودداری ورزند، سند ناقص تلقی می
 (.اصالحی ۀنامآئین 2اد، قانون دفاتر اسن 13 ۀماد)
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برای این که سند ازدواج رسمی محسوب  1811قانون ازدواج مصوب  ۀنام طبق آیین
امضای دو شاهد یا بیشتر  و ازدواج ۀشود، باید به امضای زن و شوهر، مجری یا مجریان صیغ

  :آمده 1811دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب  ۀنامنظام 11 ۀهمچنین در ماد. برسد
ازدواج را امضا  ۀثبت عقد ازدواج، زوج و زوجه باید شخصاً یا توسط وکیل، ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورق برای
سواد است، در دفترخانه حاضر  سواد باشند، باید یک نفر مطلع باسواد که معتمد شخص بی بی هرگاه زوجین. کنند

این قرائت باید ذیل ثبت مزبور قید گردد و عالمت  سواد قرائت نماید، گردد و ثبت سند ازدواج را برای شخص بی
 . «سواد ذیل آن گذارده شود انگشت شخص بی

اگر مجری صیغه عقد ازدواج یک نفر باشد،  111481-81/8/1811ش  ۀنام آیین 8 ۀمطابق ماد

 . (118: 1839 ،اسدی) حداقل امضای سه شاهد الزم است
 

 ایجاب و قبول. 30. 2
در . ین دوره نیز قابل اهمیت بوده استارکانی است که در اسناد ازدواج ا ایجاب و قبول از جمله

قبول، پس از اجرای این صیغه  ایجاب و ۀاجراکنندگان صیغ ازدواج، یکی از صفحات عقدنامۀ
 و شناسنامه، محل صدور ۀنام و نام خانوادگی، شمار چون ،بایست مشخصات شخصی خودمی

های خود را ت تأیید اطالعات فوق پایین نوشتههایت جهمحل سکونت را مکتوب کرده و در ن
ایجاب عبارت است از اعالم قصد ازدواج گوینده با مخاطب خود، و قبول عبارت است . امضا کنند

. تواند هم ایجاب و هم قبول را بگویدیک نفر می. ( 888: 1813 ،امامی) از اعالم قصد پذیرش آن امر
 :این دو صورت دارد

 .صالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف دیگری ایجاب و قبول را بگویدیک نفر ا. 1
 .(111: 1823 ،لنگرودی) یک نفر وکالتاً از طرف زوجین، ایجاب و قبول را بگوید. 8

 ایجاب و قبول سردفتر ازدواج ۀمعموالً در اسناد ازدواج مورد مطالعه دو طرف مجری صیغ
خود را به طور صریح بیان کنند، یا اعمالی انجام  ۀنند ارادتوادر سایر قراردادها، طرفین می. است

گذار در رابطه با نکاح در ولی قانون. دهند که از آنها به طور ضمنی قصد و رضایشان احراز شود
شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً داللت بر نکاح واقع می»: داردمقرر می 1128 ۀماد

وگرنه عقد نکاح باطل  ،ایجاب و قبول باید لفظی باشد .(82: 1889 ،انکاتوزی)« قصد ازدواج نماید
-بلکه طرفین می ،در قانون مدنی تنها لفظ خاص در نکاح شرط نیست. (4: 1823 ،لنگرودی)است 

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر »:  1122 ۀنوشته بیان اراده کنند و حتی بنا به ماد ۀتوانند به وسیل
به اشاره از طرف الل نیز واقع شود، مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از  دو الل باشند، عقد

 .(82: 1889 ،کاتوزیان)« انشاء عقد باشد
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 محل امضای زوجین. 33. 2
طور که در صفحات پیشین اشاره شد، زوجین از جمله اشخاص ملزم به امضا اسناد ازدواج همان

در . اج جهت امضا آنها قرار داده شده استبه طوری که محلی مشخص در اسناد ازدو. هستند
شود و نمایندگان و صورتی که زوج و زوجه سواد نداشته باشند، اثر انگشت جایگزین امضا می

 .کنندمعرفین زوجین در یک جمله اثر انگشت وی را تصدیق می
 

 تصدیق صاحب دفتر. 32. 2
شد، خود شخصاً به تصدیق  پس از درج اطالعاتی که به ترتیب به توضیح داده ،صاحب دفتر

ثبت  ۀاین مهر مخصوص ادار. دنمویا مهر می امضاصحت ثبت این اطالعات پرداخته و آن را 
کم چرا که مهرهای شخصی کم ،کردندرت شخص از مهر شخصی خود استفاده می بوده و به

مهرها طبق  این. جایگاه خود را از دست داده و جای خود را به مهرهای اداری و یا امضا دادند
تصویبی سازمان ثبت بوده و سردفتران حق دخل و تصرف در آن را نداشتند و در آن عالوه  ۀنمون

 . آن دفترخانه نیز مهر شده است ۀشمار ،«دفتر رسمی ثبت ازدواج»بر نام 
 

 عبارت ختمیه. 31. 2
زدواج را به قانون ازدواج یک ورقه از سند ا نظامنامۀ 14 در این قسمت سردفتر بر اساس مادۀ

و شخص پس از دریافت یک نسخه از سند ازدواج به درج امضا و یا  هدادمی( معموالً زوج)زوجین 
صاحب دفتر : که گویدقانون ازدواج می نظامنامۀهم درچها ۀماد. پرداخته استاثر انگشت می

ضای مکلف است که فوراً پس از نکاح یا طالق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از ام
 .اند، به هر یک از زوجین یک نسخه بدهداشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده

است ملک غیر منقول پرداخته  ،صداق ۀازدواج  به تذکر موردی دربار ۀآخر عقدنام در صفحۀ
 : که  متن آن بدین شرح است

بعد از . د رسمی به ثبت برسدباید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسنا ،که صداق ملک غیرمنقول باشددرصورتی
دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه  ۀسردفتر و نمایند ۀدفتر و تاریخ ثبت به وسیل ۀثبت در دفتر اسناد رسمی شمار

  .قید و امضا شود
شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم  در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می

 : آمده 1811نامه مصوب  یینآ 4 ۀدر ماد. رسمی شود
ازدواج را در دفتر اسناد   ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه

ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و  ثبت کند و چنانچه ملک رسمی مطابق مقررات
رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود  چنانچه فاقد دفتر اسناد
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مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت  ۀترین دفتر اسناد رسمی حوز نزدیک دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به
 . برسد
توان  لذا نمیغیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛  ۀمهری

   .(114: 1839 ،اسدی) نسبت به آن اجراییه صادر نمود
 

 نتیجه. 1
انی، فصل جدیدی در نوسازی و ایر ضاشاه و سرآغاز دوران حکومت مطلقۀبا روی کار آمدن ر

دولت قرار  تجدّدۀ نظام قضایی از جمله ارکانی بود که در دایر. سازی ملی ایرانیان آغاز شدهویت
قضاوت  ۀات اصالح نظام قضایی، عرفی کردن قضاوت و محدود ساختن حوزاز مشخص. گرفت

به دنبال تدوین  .روحانیون بود طالق بود که تاپیش از این بر عهدۀشرعی به اموری نظیر نکاح و 
مسأله آن که یکی از مباحث  ،ش.ه 1811تا  1819های و تصویب الیحه قانون مدنی بین سال

چون سازمان ثبت اسناد  آن وانین تشکیالت نوین قضایی و حقوقیو تصویب ق ،نکاح و طالق بود
، به عبارت دیگر. سازی هموار گردیدهویت طرحو امالک و دفتر ثبت ازدواج، راه برای موفقیت 

سازی و تکوین هویت ملی قتدر و مدرن جهت نوسازی، یکپارچههمراه با نیازها و الزامات دولت م
ش قانون ازدواج .ه 1811در سال . گردید ،از جمله سند ازدواج ،یمنجر به سازماندهی اسناد هویت

شده توسط وزارت عدلیه، ازدواج و طالق  در نقاط تعیین و طالق به تصویب رسید و مقرر گردید
ین تغییرات به دنبال ا .به ثبت برسد نظامنامهدر یکی از دفاتر ازدواج و طالق مطابق 

 :اسناد نیز متفاوت گردید ، محتوا و شکلگرفته در قوانین صورت
به طوری  ،های مشخص و یکسان بودندای و با سرفصلسناد ازدواج اغلب به صورت دفترچها .1

اسناد به  ،به عبارت دیگر. شودبندی منظم و مرتب آن می جه تقسیمکه خواننده با دیدن آن متو
-تنظیم می( سلوب اروپاییبرگرفته از ا)اداری  ۀشدطراحیطبق فرم از پیشصورت خام و آماده و 

 . دفاتر ازدواج موظف به ارائه این دفترچه به زوجین بودند ۀکلی. شد

 . مطابق با قانون مدنی و قانون ازدواج و طالق بود کاررفته در اسناد ازدواج کلیه موارد به .8

 طرحجامعه و  نوکردن تغییرات درونی سند ازدواج ارتباط مستقیمی با سیاست رضاشاه در .8
به طوریکه ثبت اطالعات هویتی چون اسم و نام خانوادگی و تابعیت  ،سازی وی داشتهویت

، تاریخ تولد زوجین، نام پدر و مادر زوجین، محل سکونت ۀ شناسنامه، محل صدورزوجین و شمار
 .توسط دفاتر ازدواج الزامی شد... و مذهب آنان و 

 

 هاشتنوپی
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اکبر داور، وزیر دادگستری بایست بیش از هرکسی مدیون علیعصر رضاشاه را می تجدید تشکیالت نهاد دادگستری در. 1

ه مابه وزارت عدلیه منصوب شد و در آخرین روزهای بهمن 1818بهمن ماه  13وی در . دانست ،پرشور و پرتالش رضاشاه
 (.3ص: 1833امین، )بنا نهاد  1812جدید را در اردیبهشت  عدلیه را منحل کرد و عدلیۀ 1818
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