Cyrus Heydari, PhD in Private Law, Private Law Department,
Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University (Corresponding Author)
Paria Zarin, PhD Candidate of Private Law, Shiraz University

Civil Law Knowledge | Fifth Year. Second Issue. Autumn& Winter 2016 (Tome 10)

Long – Term Temporary Marriage

Abstract
Although temporary marriage has a lot of similarities to permanent marriage, it has its own conditions and
characteristics. One of these characteristics is necessity of determination of term. Legislator of Iran hasn’t defined
any provisions for maximum duration in temporary contracts. The purpose of this essay is to distinguish the power
of parties in determination of maximum period in temporary marriage. It tries to answer this question: does being
long-term effects the legal status and nature of temporary marriage? Based on general legal principles and study of
religious sources, we should say that parties are free to determine maximum term of temporary marriage. Therefor
being long-term doesn’t alter legal status and nature of temporary marriage by itself.

Keywords: temporary marriage, long-term marriage, obligatory termination of temporary marriage.
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نکاح موقت طویلالمدت
سیروس حیدری
٭٭2
پریا زرین

٭1

تاریخ دریافت 93/9/23 :؛ تاریخ پذیرش95/8/22 :

چکیده

نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است؛ لیکن دارای شرایط و ویژگیهای مخصوص به خود است .یکی از این
ویژگیها ،لزوم ذکر مدت است .قانونگذار ایران ،راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت ،ضابطهای تعیین نکرده است .هدف مقالۀ
حاضر ،تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده
شود که طویلالمدت شدن ،چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد .با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر
فقهی ،باید گفت اصل حاکمیت اراده ،ایجاب میکند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت ،مختار باشند .لذا ،طویلالمدت
بودن ،فینفسه ،ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمیدهد.

کلیدواژهها :الزام به بذل مدت ،متعه ،نکاح طویلالمدت ،نکاح منقطع ،نکاح موقت.

٭ دکتری حقوق خصوصی ،استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (نویسندۀ مسئول).
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لزوم ذکر مدت در نکاح موقت و ضمانت اجرای آن

مدت در نکاح موقت خواهیم
در این مبحث ،نخست به نقش ّ
پرداخت .سپس ،ضمانت اجرای لزوم ذکر مدت در نکاح موقت را

نقش مدت در نکاح موقت

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است :نکاح دائم و نکاح منقطع
که آن را متعه و نکاح موقت نیز میگویند .هرچند قانونگذار ایران
بهصراحت نکاح دائم را تعریف نکرده ولی با توجه به مادۀ 1075
ق.م 1.که در مقام تعریف نکاح منقطع است ،تعریف نکاح دائم
روشن میگردد .اگرچه نکاح دائم و منقطع از جهات مختلف با
یکدیگر تفاوت دارند ،ولی تمایز ماهوی و تفاوت اصلی میان آن
دو ،این است که در نکاح منقطع ،زن و مرد تصمیم میگیرند
بهطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت ،اگر مایل به
ادامه آن بودند ،عقد را تجدید کنند وگرنه با انقضای مدت از هم
جدا خواهند شد درحالیکه مقتضای طبع نکاح دائم ،دوام و بقای
عقد است (محقق داماد.)211 :1385 ،
تفاوت دیگر این دو نکاح در این است که نکاح موقت ،وابستگی
بیشتری به ارادۀ آزاد طرفین در شرایط ،آثار و احکام خود دارد و
متعاقدین میتوانند با آزادی بیشتری ،شرایط مورد نظر خود را از
قبیل مدت ،تولید نسل ،نفقه ،تمکین عام و خاص و شیوۀ انحالل،
در عقد دخالت دهند؛ بنابراین ،این نوع عقد ،با مادۀ  10قانون
مدنی که از ابتکارات قانونگذار مدنی است ،سازگاری و انطباق
کامل دارد؛ در حالی که نکاح دائم محدودیتهای خاص خود
را دارد و حتی اگر طرفین نخواهند بعضی از آن محدودیتها را
بپذیرند ،باز هم نمیتوانند از زیر بار قبول آن شانه خالی کنند؛
همچون وجوب نفقه ،توارث ،تشریفات خاص طالق و امثال آن
(لطفی31-32 :1388 ،؛ وثیق زاده انصاری.)58 :1380 ،
نکاح منقطع از ویژگیهای مذهب تشیع است و در فقه عامه،
آن را معتبر نمیشناسند .فقهای امامیه برای صحت این نکاح به
آیات قرآن بهویژه آیۀ  24از سورۀ نساء 2و نیز روایات و اخبار و
اجماع استناد میکنند (صفایی و امامی.)17 :1370 ،
در فقه عامه ،نکاح موقت مجاز شمرده نشده است و این
موضوع یکی از مسائل مورد اختالف بسیار قدیمی است .جای
تردید نیست که نکاح موقت در صدر اسالم ،یعنی زمان رسولاهلل
(ص) و زمان ابوبکر و مدتی در زمان عمر ،میان مسلمانان بهعنوان
یک عمل مجاز ،رایج بوده است و نیز این نکته مسلم است که
در زمان خلیفه دوم (عمر) ،نکاح منقطع ممنوع اعالم گردیده
(محقق داماد )213-214 :1385 ،و این جمله متن گفتۀ اوست:
«متعتان کانتا علی عهد رسولاهلل (ص) حالال و انا انهی عنهما و
اعاقب علیها» «دو متعه زمان رسولاهلل (ص) حالل بود که من،
آن دو را امروز ممنوع میکنم و بر آن مجازات مینمایم» (شهید
ثانی259 :1410 ،؛ اردبیلی ،بیتا .)516 :یکی از آن دو متعه،
متعۀ نکاح بوده است.
اهلبیت اطهار (ع) که همواره بر آن بودند که احکام الهی
بههیچوجه ،مورد جابجایی و یا تغییر ناصحیح قرار نگیرد ،سخت
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مقد ّمه

قانونگذار ایران ،تعیین مدت را در نکاح موقت الزامی دانسته است
اما در مورد حداقل و حداکثر مدت در نکاح موقت سکوت اختیار
کرده است .علت لزوم ذکر مدت در نکاح موقت ،مشخص کردن
مرز میان نکاح دائم و موقت است.
گاه نکاح موقت برای مدت بسیار طوالنی منعقد میشود؛
بهگونهای که عرفاً از عمر آدمی میگذرد .چنین عقدی در عرف،
موسوم به عقد موقت نودونه ساله است .در خصوص ماهیت و
وضعیت حقوقی نکاح موقت طویلالمدت ابهامات فراوانی وجود
دارد .برخی از فقها حکم به صحت چنین نکاح موقتی دادهاند و
معتقدند که تعیین مدت عقد وابسته به ارادۀ طرفین است و فرقی
بین اینکه زمان آن بلند یا کوتاه باشد ،وجود ندارد؛ اما به عقیدۀ
دستۀ دیگری از فقها ،عقد موقت نودونه ساله در حکم نکاح دائم است.
در این پژوهش سعی شده است به این دو پرسش پاسخ داده
شود -1 :آیا طوالنی شدن مدت در نکاح موقت بر ماهیت و
وضعیت حقوقی آن تأثیر میگذارد؟ به عبارت دیگر ،تعیین مدت
در نکاح موقت تا چه میزان به ارادۀ طرفین عقد بستگی دارد؟
 -2بر فرض حاکمیت اراده در تعیین مدت ،چگونه میتوان از
حقوق طرفی که ممکن است بهموجب طویلالمدت بودن عقد
متضرر شود ،حمایت کرد؟ بهتبع این دو پرسش سؤاالت دیگری
ّ
نیز مطرح میشود :اگر در نکاح موقت طویلالمدت ،حق مطالبۀ
نفقه صریحاً شرط نشده باشد ،آیا زوجه میتواند بهموجب شرط
ضمنی عرفی ،از زوج مطالبۀ نفقه کند؟ اگر ادامۀ زندگی زناشویی
برای زوجه توأم با سختی و مشقت باشد ،آیا وی میتواند الزام
زوج به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید؟
موضوع این پژوهش ،مورد عنایت اغلب حقوقدانان قرار
نگرفته است .در اکثر کتابها و مقاالت حقوقی ،تنها به لزوم ذکر
مدت در نکاح موقت اشاره شده است؛ بدون اینکه این مسئله
مورد بررسی قرار گیرد که کیفیت و کمیت مدت در نکاح موقت
به چه نحو باید باشد .در این پژوهش ،سعی ما بر این است که
بهطور مجزا ،ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت طویلالمدت
و آثار ناشی از طویلالمدت بودن عقد را در روابط زوجین مورد
تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
این پژوهش ،از پژوهشهای توصیفی -تحلیلی است که
گردآوری مطالب آن به شیوۀ کتابخانهای صورت گرفته است.
در این تحقیق ،سعی نمودهایم تا با مراجعه به کتابها و مقاالت
متعدد ،نظریات نویسندگان را اخذ نماییم و مورد بررسی قرار
دهیم و در نتیجۀ نقد و تحلیل این نظریات ،به نتایج جدیدی
دست یابیم .این مقاله مشتمل بر سه مبحث است؛ مبحث اول
با عنوان لزوم ذکر مدت در نکاح موقت و ضمانت اجرای آن،
مبحث دوم با عنوان تأثیر طویلالمدت بودن عقد بر ماهیت و
وضعیت حقوقی نکاح موقت و مبحث سوم با عنوان آثار ناشی از
طویلالمدت بودن نکاح موقت بر روابط زوجین است.

مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 .1مادۀ  1075ق.م .مقرر میدارد« :نکاح وقتی منقطع است که برای مدت
معینی واقع شده باشد».

« .2فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة :زنانی که از
آنها برخوردار شدهاید ،مهر مقررشان را بپردازید».
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با متروک شدن نکاح موقت مخالفت نمودهاند ولی ناگفته پیداست
که هیچگاه نظر اسالم آن نیست که نکاح موقت بهعنوان یک
اقدام اصل شناخته شود بلکه در امر وصلت و زناشویی ،اصل
نکاح دائم است و نکاح موقت تنها برای افراد نیازمند و کسانی که
امکان تشکیل خانواده برای آنان مهیا نیست ،وضع گردیده است.
شاهد این مدعی ،آنکه بهکرات دیده شده که آن بزرگواران،
همسرداران را از نکاح موقت منع نمودهاند (محقق داماد:1385 ،
.)215
همانگونه که گفته شد ،علت لزوم تعیین مدت در نکاح
موقت ،مشخص کردن مرز میان نکاح دائم و موقت است؛ چراکه
تفاوت اصلی میان نکاح دائم و موقت در این است که در نکاح
موقت ،پیمان زناشویی برای مدت مشخصی بین زن و مرد بسته
میشود و پس از انقضای مدت ،زوجین از یکدیگر جدا میشوند؛
درحالیکه هدف در نکاح دائم ،زندگی مشترک همیشگی و
تشکیل خانواده است.
قانون مدنی با تأکید بر لزوم تعیین مدت در نکاح موقت ،در
مادۀ  1076ق.م .مقرر میکند« :مدت نکاح منقطع باید کام ً
ال
معین شود» .بر طبق مفاد این ماده ،علم تفصیلی نسبت به
مدت نکاح موقت الزم است (جعفری لنگرودی)120 :1376 ،؛
یعنی مدت باید طوری باشد که هیچگونه ابهامی نداشته باشد و
ابتدا و انتهای مدت نکاح موقت کام ً
ال معین باشد؛ حتی اگر کم
باشد ،مانند یک روز یا یک ساعت یا مدت نکاح موقت طوالنی
باشد ،مانند سی و چهل سال (گنجی .)79 :1384 ،البته بعضی
از حقوقدانان بر این عقیدهاند که اگر اصل منقطع یا موقت بودن
عقد تصریح شود ،هرچند مقدار مدت کام ً
ال معین نشده باشد ،در
این صورت دیگر نمیتوان گفت ،عقد دائم است (محقق داماد،
.)217 :1385
چنانچه در نکاح موقت ،مدت ذکر شود اما اول و آخر آن
معین نشود ،مانند اینکه مردی ،زنی را به مدت یک سال به عقد
نکاح موقت خود درآورد و معلوم نکند که آغاز یک سال از چه
وقت است ،بیان شده است که ابتدای آن از زمان عقد محسوب
میگردد؛ زیرا اطالق عقد اقتضا دارد که مدت بالفاصله شروع
شود (امامی.)102 :1370 ،
اگر مدت در نکاح موقت ،منفصل از عقد قرار گیرد ،اگرچه به
زمانی طوالنی باشد ،مانند آنکه مردی ،زنی را برای مدت شش
ماه از اول فروردین سال آینده به نکاح موقت خود درآورد ،بعضی
از حقوقدانان معتقدند که این امر منافات با منجز بودن نکاح
موقت ندارد و صحیح است؛ زیرا عقد مزبور منجز است و برحسب
انشاء ،موقوف بر تحقق زمان آینده نیست .در این صورت ،زوجیت
از زمان عقد حاصل میگردد ولی زوج نمیتواند قبل از مدت،
با زوجه نزدیکی کند (همان)؛ اما برخی از حقوقدانان اظهار
میدارند «آغاز مدت ازدواج موقت باید پیوسته به زمان انعقاد
عقد باشد و نباید جدای از آن باشد» (جعفری لنگرودی:1376 ،
121؛ گنجی .)80 :1384 ،بر طبق این نظر ،نمیتوان مدت نکاح
منقطع را منفصل از عقد قرار داد (لطفی .)35 :1388 ،به نظر
میرسد که در چنین فرضی جریان آثار عقد به انقضای مدتزمان
معینی موکول گردیده است و از آنجا که انقضای زمان مزبور

قطعی است ،نمیتوان چنین عقدی را معلّق دانست زیرا در عقد
معلق ،معلق علیه باید یک امر محتمل الحصول باشد .بهعالوه،
وقتی از نظر فقهی برای نکاح موقت اقل و اکثری تعیین نشده
و ارادۀ طرفین در این خصوص حکمفرما شناخته شده است،
بعید به نظر میرسد که بتوان مانعی برای نفوذ ارادۀ طرفین در
خصوص تعیین نقطۀ آغاز مدت عقد قائل شد .برخی از حقوق
دانان نیز ضمن اشاره به اینکه دلیل منطقی بر بطالن نکاح در
فرض مطروحه وجود ندارد ،صرفاً از باب احتیاط ،بر ترک چنین
امری نظر دادهاند (محقق داماد.)220 :1385 ،

ضمانت اجرای لزوم ذکر مدت

تعیین مدت در نکاح منقطع ،الزم و ضروری است بهنحویکه اگر
مدت در نکاح منقطع ذکر نشود ،بیشک عقد بهصورت موقت
واقع نخواهد شد اما اینکه آیا چنین عقد نکاحی اساساً باطل
است یا خیر ،اختالفنظر وجود دارد (محقق داماد216 :1385 ،؛
لطفی32 :1388 ،؛ مدنی .)186-187 :1385 ،بنا بر قول گروهی
از فقهای امامیه ،نکاح بهصورت دائم واقع خواهد شد (طوسی،
340 :1407؛ طوسی489 :1400 ،؛ نجفی172 :1404 ،؛ موسوی
الخمینی ،بیتا)290 :؛ زیرا لفظ ایجاب میتواند مفید نکاح دائم یا
منقطع باشد و فقط ذکر مدت است که آن را به متعه اختصاص
میدهد و اگر مدت ذکر نشده باشد ،برای عقد دائم خواهد بود.
بدین ترتیب ،اگر اولی (نکاح منقطع) منتفی باشد ،دومی (نکاح
دائم) تحقق خواهد یافت .بهعالوه ،اصل در عقد ،صحت است
و فساد برخالف اصل میباشد .در تأیید این نظریه به پارهای
روایات و اخبار نیز استناد شده است (صفایی و امامی18 :1370 ،؛
اسعدی131 :1387 ،؛ جعفری لنگرودی .)119 :1376 ،بهعالوه،
از مفهوم مادۀ  1095قانون مدنی که عدم ذکر مهر در نکاح
منقطع را موجب بطالن عقد معرفی نموده ،حالآنکه برای ذکر
مقرر نگردیده است ،چنین استنتاج
مدت ،ضمانت اجرای بطالن ّ
شده است که عدم ذکر مدت در نکاح منقطع موجب تبدیل عقد
به نکاح دائم خواهد بود (جعفری لنگرودی.)121 :1376 ،
بعضی از فقها بر این اعتقادند که اگر در عقد نکاح منقطع
مدت ذکر نشود ،نکاح باطل است (عالمه حلی520 :1420 ،؛
شهید ثانی)287 :1410 ،؛ زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع مدت
را در عقد ذکر نکنند ،چون قصد به نکاح دائم تعلّق نگرفته است،
نکاح نمیتواند بهصورت دائم واقع شود .به تعبیر دیگر ،عقد تابع
قصد است و در فرض ما ،قصد نکاح دائم منتفی است .در مورد
اصل صحت گفتهاند که این اصل ،هنگامی قابل اجرا است که
دلیلی برخالف آن وجود نداشته باشد و در اینجا چنین دلیلی
موجود است .روایت هم قطعنظر از ضعف سند ،داللت بر آن
ندارد که اگر با قصد متعه ،مدت ذکر نشود ،عقد بهصورت دائم
واقع میشود و فقط این را میرساند که در عقد دائم ،مدت ذکر
نمیشود (صفایی و امامی18-19 :1370 ،؛ اسعدی:1387 ،
 .)131نصوص و روایات نیز بر این امر تصریح دارند ،از جمله،
زراره از امام صادق (ع) نقل میکند که آن حضرت فرمود« :متعه
واقع نمیشود ،مگر به دو امر؛ مدت معین و اجرت معین» (شهید
ثانی440 :1413 ،؛ حر عاملی.)349 :1418 ،

تأثیر طویلالمدت بودن عقد بر ماهیت و وضع ّیت
حقوقی نکاح موقت

با توجه به اینکه قانونگذار در مورد حداکثر مدت در نکاح موقت،
ضابطهای تعیین نکرده است ،این سؤال مطرح میشود که تعیین
مدت در نکاح موقت تا چه میزان تحت حاکمیت ارادۀ طرفین
قرار دارد؟ آیا طوالنی شدن مدت بر ماهیت و وضعیت حقوقی
این عقود تأثیر میگذارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسشها،
دیدگاههای مختلفی قابل طرح است که در این مبحث ،به بیان
آنها خواهیم پرداخت.

تأثیر طویلالمدت بودن عقد بر وضعیت حقوقی
نکاح موقت

قانونگذار ما بهطور کلی راجع به حداکثر مدت در نکاح موقت
بحث ننموده است .مادۀ  1075قانون مدنی در بحث نکاح منقطع
مقرر کرده است« :نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی
واقع شده باشد» .مادۀ  1076به این مطلب اشاره میکند که
مدت نکاح منقطع باید کام ً
ال معین باشد .لیکن قانون مدنی دربارۀ
حداکثر مدت در نکاح موقت هیچ نصی ندارد.
با توجه به سکوت قانونگذار راجع به نحوۀ تعیین مدت در
نکاح موقت ،حقوقدانان نیز کمتر به این بحث پرداختهاند .برخی
از حقوقدانان در آثار خویش بهنوعی اصل حاکمیت اراده را مورد
پذیرش قرار دادهاند و تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت را
منوط به خواست و ارادۀ متعاقدین میدانند .به اعتقاد برخی از
حقوقدانان ،در نکاح منقطع «اجل ،حداقل و اکثر ندارد؛ بنابراین
میشود مدت آن را به کمتر از زمانی که برای جماع الزم است،
تعیین نمود و همان قسم اگر مدت طوالنی باشد که زائد از حد
عمر عادی باشد ،نیز جایز است؛ مثل اینکه  150سال زنی برای
مردی صیغه شده است .این عقد متعه دارای آثار است تا موت
یکی از طرفین و یا بذل بقیۀ مدت» (حائری.)936-937 :1376 ،
همچنین برخی معتقدند «مدت ممکن است بسیار کوتاه مث ً
ال
یک یا چند ساعت یا بسیار طوالنی مث ً
ال  99سال باشد ،ولی باید
بهطوری قاطع باشد که اختالف در میزان آن پیش نیاید» (مدنی،

 .3أجمع األصحاب علی أن ذکر األجل شرط فی صحة نکاح المتعة ،قالوا :و
ال یتقدر فی القلة و الکثرة بهقدر ،بل بما تراضیا علیه و إن بلغ فی حد الکثرة
إلی ما یقضی العادة.
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بسیاری از حقوقدانان نیز نظر دوم را اقوی و قابلقبول
میدانند (کاتوزیان91 :1388 ،؛ صفایی و امامی19 :1370 ،؛
محقق داماد217 :1385 ،؛ اسعدی131 :1387 ،؛ گنجی:1384 ،
)79؛ زیرا در حقوق امروز نیز عقد تابع قصد است و هرگاه قصد
نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد ،نمیتوان
برخالف مقصود طرفین قائل به وقوع نکاح دائم شد .با این همه،
بطالن عقد مربوط به فرضی خواهد بود که انعقاد نکاح موقت
مورد ارادۀ طرفین واقع شده است بدون آنکه مدت این عقد
تعیین شده باشد؛ لذا ،در فرضی که نکاحی واقع شده و بین
طرفین در خصوص دائم یا منقطع بودن آن اختالف باشد ،چنین
عقدی حمل بر نکاح دائم خواهد شد مگر آنکه موقت بودن آن
اثبات گردد (کاتوزیان91 :1388 ،؛ جعفری لنگرودی:1376 ،
119؛ مدنی.)190 :1385 ،

 .)188 :1385همین مطلب عیناً در اثر سایر حقوقدانان نیز تکرار
شده است که «این مدت میتواند خیلی کوتاه و یا طوالنی باشد،
ولی آنچه مهم است ،تعیین این مدت بر اساس زمانی باشد که
بیم کم و زیاد شدن در آن راه نیابد» (لطفی35 :1388 ،؛ دیانی،
 .)112 :1379حقوقدانان دیگری بهاجمال ،تعیین مدت نکاح
منقطع بهصورت بسیار طوالنی و حتی زائد بر عمر متعارف را
بدون اشکال دانسته و علیالظاهر آن را تابع احکام نکاح موقت
تلقی نمودهاند (جعفری لنگرودی.)121 :1376 ،
پس از بررسی نصوص قانونی و نظریات حقوقدانان ،اکنون باید
به تحلیل و جمعبندی موضوع بپردازیم .همانگونه که گفته شد
در نصوص قانونی هیچ محدودیتی برای تعیین کمیت مدت در
نکاح موقت وجود ندارد؛ بنابراین مطابق اصل یکصد و شصت و
هفتم قانون اساسی در این مورد باید به منابع معتبر اسالمی و
فتاوای معتبر مراجعه کنیم .بر اساس این اصل« :قاضی موظف
است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مد ّونه بیابد و اگر
نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکم
قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم
امتناع ورزد» .با توجه به پژوهش صورت گرفته ،اکثر فقهای
امامیه در بحث لزوم تعیین اجل در نکاح منقطع دربارۀ حداکثر
مدت سکوت کردهاند (خوانساری288 :1405 ،؛ طوسی:1407 ،
340؛ عالمه حلی)227 :1413 ،؛ به عبارت دیگر ،فقهای امامیه
برای تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت محدودیتی قائل
نشدهاند .برخی از فقهای امامیه به این نکته اشاره کردهاند که
تعیین مدت در نکاح موقت از نظر کمیت به خواست و ارادۀ
متعاقدین بستگی دارد( 3بحرانی.)138 :1405 ،
از مرحوم میرزای قمی چنین سؤال شده است که «شخصی
شصتساله متعه نود سال میکند .جایز است یا نه؟» و ایشان
چنین پاسخ فرمودهاند« :بلی جایز است .حد معینی در متعه در
جانب قلت و کثرت در شرع ثابت نشده  ...و اما در جانب کثرت:
پس خالفی در مسئله ندیدم و شاید اجماعی باشد ،چنان که
بعضی گفتهاند که ظاهر این است که اجماعی است .بهمقتضای
عمومات هم صحیح است و مانعی از برای آن نیست به غیر
احتمال مرگ قبل از تمام شدن و این مضر نیست با وجود
تراضی طرفین» (میرزای قمی.)436 :1413 ،
باید گفت فقهای امامیه برای تعیین مدت در نکاح موقت قائل
به حد و حصری نیستند؛ بنابراین باید قائل به صحت نکاح موقت
طویلالمدت باشیم؛ زیرا اصل بر جواز و اباحه است و ممنوعیتی
برای انعقاد نکاح موقت بهصورت طویلالمدت وجود ندارد .لذا
صرف طوالنی شدن مدت وضعیت حقوقی عقد را تغییر نمیدهد.
با توجه به استدالل فوق ،فقهای معاصر نیز در بحث راجع به
حکم نکاح موقت نودونه ساله فتاوایی را صادر کردهاند که به برخی
از آنها اشاره میکنیم .در فتوای بعضی از فقها آمده است« :در عقد
ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طوالنی باشد ،عقد متعه حساب
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میشود» (موسوی الخمینی .)244 :1422 ،این مسئله در جای
دیگری دوباره تکرار شده است که ذکر مدت در نکاح منقطع
شرط است و تعیین اینکه مدت کوتاه باشد یا طوالنی ،به نظر
متعاقدین بستگی دارد (موسوی الخمینی ،بیتا .)290 :برخی
دیگر از فقهای معاصر نیز بر موقت بودن نکاح منقطع نودونه
ساله تأکید میکنند« :مقدار مدت در نکاح موقت منوط به
تراضی است و فرقی بین اینکه طویل یا قصیر باشد ،نیست»
(بهجت فومنی گیالنی .)10 :1426 ،در جای دیگر در پاسخ به
این سؤال که آیا نکاح موقت نودونه ساله صحیح است و آیا حکم
عقد دائم را پیدا میکند ،چنین آمده است« :تا هر مقداری که
به سفاهت نرسد ،ازدواج موقت صحیح است» (بهجت فومنی
گیالنی.)151 :1428 ،
البته شایانذکر است که فتاوایی نیز مبنی بر دائمی بودن
نکاح منقطع نودونه ساله وجود دارد که در جای خود به آن
اشاره خواهیم کرد .هرچند در خصوص حکم نکاح موقت نودونه
ساله بین فقها تشتت آراء وجود دارد لیکن نظر غالب فقهای
معاصر بر صحت و موقت بودن نکاح طویلالمدت است .با توجه
به سکوت قانون در این خصوص ،قاضی موظف است حکم قضیه
را در منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر اسالمی بیابد؛ اما با
توجه به اختالفنظر میان فقها ،تشخیص حکم قضیه برای قاضی
بسیار مشکل است .اگرچه ادلۀ قائلین به موقت بودن نکاح منقطع
نودونه ساله از قـوت بیشتری برخوردار است؛ لیکن مداخلۀ
قانونگذار در این زمینه ضروری جلوه مینماید.
به نظر میرسد با توجه به اصل حاکمیت اراده باید قائل به
صحت نکاح موقت طویلالمدت شویم .به دلیل نبود نص قانونی و
فقهی مبنی بر ممنوعیت متعاقدین از انعقاد نکاح موقت بهصورت
طویلالمدت ،اصل بر جواز است؛ منتهی برای حمایت از حقوق
طرف متضرر در این عقود باید تدابیری اندیشید.

تأثیر طویلالمدت بودن عقد بر ماهیت نکاح
موقت
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اکنون باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا طوالنی شدن مدت،
موجب انقالب در ماهیت نکاح موقت میشود؟ به عبارت دیگر،
آیا انعقاد نکاح موقت بهصورت طویلالمدت ،ماهیت آن را به نکاح
دائم بدل میکند؟
در ابتدا ممکن است این ایده به ذهن خطور نماید که هرچند
از سوی شارع و قانونگذار ،صریحاً محدودیتی از حیث تعیین
حداکثر مدت نکاح موقت مقرر نشده است اما با لحاظ عمر
متعارف آدمی ،چنانچه مدت نکاح موقت چندان طوالنی باشد
که از مدت عمر متعارف یک انسان فراتر باشد ،مانند اینکه زن و
مردی حدودا ً سیساله نکاح موقت برای مدت نودونه سال منعقد
نمایند باید چنین عقدی را حمل بر نکاح دائم نماییم .این ایده
ممکن است در ابتدا تا حدی قابل تأمل به نظر آید اما در نهایت
مردود خواهد بود زیرا نکاح موقت نهادی مشروع و قانونی برای
همۀ اشخاص است که دلیل قانونی یا شرعی برای تحدید مدت
آن به زمان مشخص وجود ندارد؛ بهعالوه ،اشخاص در توسل به
نکاح دائم یا موقت از آزادی عمل برخوردارند و نمیتوان موجبی

برای الزام ایشان به انعقاد نکاح دائم معرفی نمود هرچند که
مطلوبیت انعقاد نکاح دائم در راستای تشکیل خانواده و استواری
بنیان اجتماع امری مسلم و مفروغ عنه میباشد.
بهطور کلی باید گفت ،طوالنی شدن مدت در نکاح موقت،
فینفسه باعث تغییر در ماهیت آن نمیشود .آنچه میتواند
ماهیت نکاح موقت را به نکاح دائم مبدل کند ،کشف ارادۀ باطنی
متعاقدین است؛ بنابراین ،در صورتی که ارادۀ باطنی طرفین
حاکی از آن باشد که آنها نکاح دائم را قصد کردهاند؛ باید عقد را
مطابق با مقصود واقعی متعاقدین تفسیر کرد.
نخستین وسیلۀ ابراز اراده که درعینحال وسیلۀ کشف ارادۀ
طرفین عقد نیز به شمار میرود ،لفظ است .کلمات و عبارات،
خواه بهصورت نوشته درآید یا بهصورت لفظ ،شایعترین وسیلۀ
ابراز ارادۀ طرفین قرارداد میباشد .در تفسیر قرارداد ،الفاظ،
خصوصیت و موضوعیت ندارند و صرفاً از حیث کاشفیت از
قصد مشترک طرفین ،وسیلۀ تفسیر قرار میگیرد؛ بنابراین،
اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری
کلمات به کار برده شده ،مغایرت دارد؛ از داللت لفظ و عبارت
صرفنظر میشود و مقصود طرفین قرارداد ،مطابق ادلۀ تعارض
و اصول به دست میآید (شهیدی.)296-297 :1385 ،
قراین نیز ،اوضاع و احوالی است که میتواند به کشف مقصود
طرفین عقد کمک کند .دادرس میتواند از این وسایل برای
تفسیر قرارداد و کشف ارادۀ باطنی طرفین استفاده کند و با ارائۀ
توصیف قضایی مناسب ،مبانی حکمی دعوا را که مدعی دعوای
خود را بر آن استوار کرده است ،تغییر دهد و بر مبنایی که از نظر
وی درست است ،استوار نماید (دیانی.)54 :1385 ،
در مواردی ،برخی از فقها با مالحظۀ ارادۀ باطنی متعاقدین،
حکم به دوام نکاح موقت نودونه ساله دادهاند .بهعنوان نمونه،
در فتوای یکی از مراجع تقلید معاصر چنین آمده است که:
«نکاح منقطع حد معینی ندارد؛ ولی اگر مدت آن بسیار طوالنی
قرار دهند ،یا حتی بیشتر از عمر طبیعی ،مانند  99سال باشد،
احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم بر آن جاری کنند
البته در مواردی که مقرون به احتیاط است -؛بنابراین ،مردانیکه برای فرار از زیر بار رفتن وظایف عقد دائم ،صیغۀ موقت
 99ساله جاری میکنند ،فایدهای برای آنها ندارد» (مکارم
شیرازی.)344-345 :1427 ،
در جای دیگر ،در پاسخ به این پرسش که آیا ازدواج موقت
 99ساله صحیح است ،میخوانیم« :عقد مزبور باطل نیست،
لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند .در
صورتی که در عقد ،شرط ارث یا نفقه نشده ،زن مطالبۀ ارث و
نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط ،عالوه بر ابراء مدت،
مرد او را طالق هم بدهد» (تبریزی ،بیتا .)342-343 :از فتاوای
مزبور ،اینگونه استنباط میشود که نکاح موقت طویلالمدت
صحیح است ،زیرا مدت در نکاح منقطع ،حد مشخصی ندارد اما
در مواردی که الفاظ یا قرائن ،مانند شرط توارث ،شرط نفقه یا
مدت بیشتر از عمر طبیعی ،حاکی از قصد طرفین مبنی بر دوام
باشد ،بنابر احتیاط باید حکم به دائمی بودن نکاح داد.
با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر میرسد طوالنی شدن مدت،

آثار ناشی از طویلالمدت بودن نکاح موقت بر
روابط زوجین

گاه در نکاح موقت طویلالمدت ،زوجه به دلیل طوالنی شدن مدت،
متحمل زیانهایی میشود .در این مبحث ،درصدد پاسخگویی به
این سؤاالت هستیـم که آیا در نکاح موقت طویلالمدت ،زوجه
میتواند مطالبۀ نفقه کند؟ اگر ادامۀ زندگی زناشـویی برای زوجه
توأم با مشقت باشد ،آیا وی میتواند الزام زوج به بذل مدت را از
دادگاه تقاضـا کند؟ آیا شرط توارث در نکاح موقت طویلالمدت
صحیح است؟

نفقۀ زوجه منقطعه

در این مبحث درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا
در نکاح موقت طویلالمدت ،شرط ضمنی عرفی مبنی بر التزام
زوج به پرداخت نفقه وجود دارد یا خیر؟ سپس ،به بررسی امکان
انحالل نکاح در فرض عدم تأدیه نفقه از جانب زوج ،خواهیم
پرداخت.

بررسی امکان الزام زوج به پرداخت نفقه

در نکاح دائم ،همینکه عقد واقع شد ،زوج به حکم قانون ملزم به
دادن نفقه میشود (مفاد مادۀ  1106ق.م) .4همچنین ضرورتی
ندارد که زوجین به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای
آن توافق کنند .در نکاح منقطع ،زوجیت با انفاق مالزمه ندارد
و قانون به مناسبت نکاح ،زوج را ملزم به دادن نفقه نمیکند
(کاتوزیان ،)183 :1388 ،چنانکه در مادۀ  1113قانون مدنی
آمده است« :در عقد انقطاع ،زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط
شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».
یکی از تفاوتهای نکـاح دائم با موقت این است که تعهدات
و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در نکاح موقت کمتر از نکـاح
دائم است و این به لحـاظ شرایط آسانتر برای افرادی است که
نمیتوانند تکالیف ،تعهـدات و مسئولیتهای نکاح دائم را بپذیرند
(گنجی.)119 :1384 ،
یکی از تعهدات زوج در نکاح دائم ،عهدهدار بودن نفقه زوجه
است؛ اما در نکاح موقت ،چنین تکلیفی وجود ندارد؛ به عبارت
دیگر ،زوج عهدهدار مسئولیت نفقه زوجه منقطعه نیست و در
واقع ،زوج الزامی به تهیه مسکن ،لباس ،غذا و اثاث منزل که
بهطور متعارف با وضعیت اجتماعی زوجه تناسب داشته باشد،
ندارد .این حکم در نکاح موقت اصل به شمار میرود (همان:
.)119
چنانچه حق نفقه از سوی زوجه در حین عقد شرط شود و
زوج آن را بپذیرد ،این شرط صحیح است و زوج ملزم به انجام آن
 .4مطابق مادۀ  1106ق.م« :.در عقد دائم ،نفقۀ زن به عهده شوهر است».

نکاح موقت طویلالمدت | سیروس حیدری ،پریا زرین

ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر
بهتنهایی نمیتواند ّ
دهد؛ لیکن ممکن است دادرس ،با توجه به قرائن و اوضاع و
احوال مورد ،بتواند ارادۀ واقعی طرفین مبنی بر دائمی بودن نکاح
را کشف نماید.

است؛ زیرا شرط حق نفقه برای زوجه منقطعه ،نه مخالف شرع
است و نه خالف مقتضای عقد (محقق داماد)308 :1385 ،؛ لذا،
شرط نفقه در ضمن نکاح موقت را باید از جمله شروط صحیح و
الزم الوفا دانست.
سؤالی که در اینجا قابل مطرح شدن به نظر میرسد ،این
است که اگر حق نفقه در نکاح موقت طویلالمدت صریحاً شرط
نشود ،آیا میتوان گفت حق نفقه زوجه از شرایط ضمنی عرفی
است یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده است؟ بهمنظور پاسخگویی به
این پرسش ،ابتدا باید مفهوم شرط بنایی و شرط ضمنی را مورد
مطالعه قرار دهیم.
شرط بنایی یا تبانی ،شرطی است که به هنگام ایجاب و قبول،
هرچند به اشاره ،نامی از آن برده نمیشود؛ لیکن پیش از عقد،
طرفین نسبت به آن توافق و سپس عقد را با مبانی ذهنی نسبت
به آن انشاء میکنند .اینگونه شروط در عبارات قرارداد انعکاس
ندارد ،اما فرض بر این است که به هنگام انشاء ،عقد با لحاظ شرط
در ارادۀ طرفین وارد میشود (شهیدی.)41 :1386 ،
شرط ضمنی ،شرطی است که در ایجاب و قبول ،نه بهصورت
صریح و نه بهطور اشاره ،ذکر نمیشود ولی با لحاظ انس جامعه،
وجود شرط ،معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ بهگونهای که
اگر عقد بهطور مطلق هم انشاء شود ،وجود شرط مزبور در آن
عقد ،در ذهن عرف انعکاس مییابد (همان).
هرچند شرط تبانی و شرط ضمنی در این قسمت اشتراک
دارند که در هر دو مورد ،شرط در عقد ذکر نمیشود و آن دو
به هنگام انشای عقد ،مورد لحاظ و متعلق ارادۀ طرفین قرار
میگیرند ،اما تفاوتی که بین آن دو وجود دارد این است که شرط
بنایی ،مورد لحاظ خاص طرفین و معهود ایشان است؛ درحالیکه
شرط ضمنی ،معهود در نزد عرف است و به این جهت مورد لحاظ
طرفین در عقد قرار میگیرد (همان).
حق نفقه در نکاح موقت طویلالمدت ممکن است برحسب
مورد ،بهصورت شرط ضمنی یا شرط بنایی باشد .در واقع ،مبنی
علیه بودن شرط انفاق به دو شکل قابلتصور است :یکی آنکه پیش
از عقد نکاح ،دربارۀ نفقه گفتگو و توافق حاصل شود و سپس ،عقد
با لحاظ آن تشکیل گردد؛ دیگر آنکه نفقه پیش از عقد شرط
نشود ولی از مجموع قرائن و اوضاع و احوال ،بنای طرفین بر آن
احراز گردد (سیمایی صراف« .)72 :1380 ،برای مثال در موردی
که نکاح به مدتی طوالنی (مث ً
ال  99ساله) است ،تبانی ضمنی در
التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد ،بهویژه در موردی که زن و
شوهر با هم به سر میبرند و زندگی مشترک دارند» (کاتوزیان،
 .)183 :1388به بیان دیگر ،التزام به تأمین معاش زوجه نوعی
شرط بنایی در این قبیل ازدواجها تلقی میگردد (همان.)184 :
چنانکه گاه اتفاق میافتد که مرد سالمندی ،پس از مرگ
همسرش با زنی بیوه ازدواج میکند و غرض او ،تشکیل زندگی
دائمی است ،اما به سبب آنکه همسر جدید برای چند صباحی
همدمی ،نتواند از ارث (که حاصل سالیانی تالش و زحمت است)
سود ببرد ،آن را در قالب نکاح موقت سامان میدهد .در چنین
فرضی ،بدیهی است که بنای طرفین بر تکلیف زوج به نفقه است؛
زیرا غرض ،استمتاعی کوتاهمدت نیست ،بلکه تشکیل زندگی
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است و از همین رو ،تصریح به نفقه ،لغو و یا صرفاً تأکید است
(سیمایی صراف.)72-73 :1380 ،
به نظر میرسد ،بهطور مطلق نمیتوان تکلیف به تأدیۀ نفقه را
در نکاح موقت به عهدۀ زوج گذاشت؛ زیرا حق نفقه جزء مقتضای
عقد موقت نیست و با شرط ضمن عقد میتوان آن را محقق
ساخت یا اینکه پس از عقد به تراضی زن و مرد ،زوج متعهد
آن شود؛ اما اگر وجود چنین شرطی احراز نشود ،زوجه در نکاح
موقت حق نفقه نخواهد داشت (جعفری لنگرودی.)186 :1376 ،
چنانچه شواهد و قراین حکایت از آن داشته باشد که بدون
شرط صریح نفقه در نکاح موقت ،زوج ملزم به پرداخت نفقه زن
میباشد ،حق نفقه زوجه به عهده زوج قرار میگیرد .برای مثال،
اگر مدت عقد موقت طوالنی باشد و زوجه نیز در منزلی که
زوج برای او تهیه کرده است ،سکونت نماید و با یکدیگر زندگی
مشترک دارند ،به نظر میرسد که در این صورت ،بتوان با استناد
به مادۀ  225ق.م 5.زوج را به پرداخت نفقه الزام نمود (گنجی،
.)121 :1384

استنکاف زوج از پرداخت نفقه

در صورتی که در نکاح منقطع ،حق نفقۀ زوجه در ضمن عقد
صریحاً شرط شده باشد یا قرائن و شواهد حاکی از وجود چنین
شرطی باشد ،این سؤال مطرح میشود که ضمانت اجرای این
شرط چیست؟ آیا زوجه منقطعه مانند زوجه دائم میتواند در
صورت عدم تأدیه نفقه از ناحیۀ زوج ،تقاضای انحالل نکاح را
بنماید؟
از دیدگاه مراجع عظام ،شرط نفقه در نکاح منقطع صحیح
است و در بعضی فتاوی قید شده است که بهصورت شرط فعل
صحیح است .صحت شرط بدین لحاظ است که چنین شرطی ،نه
مخالف کتاب و سنت است ،نه مخالف با مقتضای عقد؛ بنابراین،
ادلۀ عامه شروط شامل آن میشود ،مانند حدیث نبوی «المؤمنون
عند شروطهم» و همچنین امام صادق (ع) از پدرش نقل کرده
است که امیرالمؤمنین (ع) میفرمود :کسی که برای همسرش
شرطی نماید ،باید به آن عمل نماید؛ زیرا افراد مسلمان پایبند به
شرط خود هستند؛ مگر شرطی که حاللی را حرام نماید یا حرامی
را حالل کند (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه.)5 :1389 ،
در مورد ضمانت اجرای شرط آمده است که شرط مزبور ،الزم
الوفاست و از لحاظ تکلیفی ،اگر زوج به شرط خود عمل نکند،
معصیت نموده است؛ اما از لحاظ حکم و اثر وضعی عدم وفای به
این شرط ،دو دیدگاه در بین فقهای عظام وجود دارد .در دیدگاه
نخست ،در صورت تخلف از شرط ،مشروط له (زوجه) صرفاً حق
دارد با مراجعه به دادگاه ،مشروط علیه (زوج) را ملزم به وفای
به شرط و پرداخت نفقه نماید؛ زیرا وجوب نفقه اوالً و بالذات
نسبت به زوجه دائم است و شامل زوجه منقطعه و موردی که
نفقه با شرط ،الزم شده باشد ،نمیشود و از آن انصراف دارد؛ اما
از دیدگاه دوم ،در صورت تخلف از شرط ،زوجه حق فسخ نکاح را
 .5مادۀ  225ق.م .مقرر میدارد« :متعارف بودن امری در عرف و عادت،
بهطوریکه عقد ،بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ،بهمنزلۀ ذکر در
عقد است».

پیدا میکند (همان.)5-6 :
اکنون متن استفتائات مراجع عظام را در پاسخ به سؤال ذیل
مطالعه میکنیم:
اگر ضمن عقد منقطع شرط نفقه شده باشد ،آیا این شرط
صحیح است و بر فرض صحت و تحقق تخلف شرط ،آیا زوجه
میتواند تقاضای انحالل نکاح را بنماید؟
 آن شرط صحیح و الزامآور است ولی تخلف از آن خیارآورنیست و اهلل العالم (استفتا از آیتاهلل محمدتقی بهجت ،به نقل
از :همان.)9 :
 شرط مزبور چنانچه در ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگرذکر شود ،صحیح و الزم الوفاست و درصورت تخلف از شرط،
زوجه فقط میتواند با مراجعه به حاکم شرع ،زوج را مجبور به
دادن نفقه و عمل به شرط بنماید و نمیتواند نکاح را فسخ نماید
یا زوج را مجبور به ابراء مدت یا هبۀ آن بنماید و اهلل العالم (استفتا
از آیتاهلل میرزا جواد تبریزی ،به نقل از :همان).
 اگر شرط فعل باشد (یعنی بگوید شوهر نفقه را بدهد)صحیح است ،ولی اگر شوهر تخلف کند و نفقه ندهد ،او را باید
بر عمل به شرط الزام کنند و حق فسخ برای زن پیدا نمیشود و
اهلل العالم (استفتا از آیتاهلل سید علی خامنهای ،به نقل از :همان).
 شرط ،صحیح است و بر زوج واجب است بپردازد .اگرنپرداخت ،زوجه میتواند با مراجعه به حاکم شرع ،بلکه به حاکم
عرفی ،او را ملزم به پرداخت کند ،ولی نمیتواند عقد را فسخ کند
(استفتا از آیتاهلل سید علی سیستانی ،به نقل از :همان).
 شرط ،صحیح است و بر شوهر الزم است که به آن عملکند ،لکن در صورت مخالفت ،خیار تخلف شرط جریان ندارد و
نکاح منحل نمیشود (استفتا از آیتاهلل محمد فاضل لنکرانی ،به
نقل از :همان).
 اشکالی ندارد و در صورت تخلف از شرط ،زوجه حق فسخرا دارد (استفتا از آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی ،به نقل از :همان).
 شرط نفقه در عقد منقطع نافذ است و تخلف از آن ،بنابراحتیاط موجب خیار نمیشود؛ مگر آنکه شرط کند درصورت
عدم انفاق ،خیار داشته باشد (استفتا از آیتاهلل عبدالکریم موسوی
اردبیلی ،به نقل از :همان).
 بلی ،شرط صحیح است و در صورتی که به شرط عملننماید ،حاکم شرع میتواند او را وادار کند که نفقه را بپردازد
(استفتا از آیتاهلل حسین نوری همدانی ،به نقل از :همان).
در قانون مدنی ،حکمی در مورد این مسئله وجود ندارد؛ اما
به نظر میرسد ،تفاوتی میان نکاح دائم و موقت در این زمینه
وجود نداشته باشد؛ بنابراین ،هرگاه بر اساس مادۀ 1113
قانون مدنی ،نکاح موقت همراه با شرط انفاق باشد و زوج از
دادن نفقه زوجه خودداری نماید ،به دستور مادۀ  1111قانون
مدنی که بیان میدارد« :زن میتواند در صورت استنکاف
شوهر از دادن نفقه ،به محکمه رجوع کند .در این صورت،
محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم
خواهد کرد»؛ زوجه میتواند الزام زوج به پرداخت نفقه را از
دادگاه صالح درخواست نماید (گنجی.)122 :1384 ،
چنانچه خودداری زوج از پرداخت نفقه به لحاظ عجز و عدم

احکام ارث در نکاح موقت

در قانون مدنی ،مادهای که تصریح به ارث زن و مرد در نکاح
موقت نماید ،وجود ندارد اما از مفهوم مخالف مادۀ  940ق.م؛ که
ارث بردن زوجین از یکدیگر را فقط مربوط به نکاح دائم دانسته
است 7،استفاده میشود که زوجین در نکاح موقت از یکدیگر ارث
نمیبرند (همان).
در مورد مسئلۀ توارث زوجین در نکاح موقت ،بین فقها
اختالفنظر وجود دارد:
 -1برخی معتقدند که در نکاح موقت ،همچون نکاح دائم ،ارث
مطلقاً ثابت است و اگر خالف آن را شرط کنند ،شرط باطل است؛
به عبارت دیگر ،عدم توارث را شرط کنند یا نکنند ،ارث وجود
دارد (ابن البراج الطرابلسی 240 :1406 ،و  .)243این نظر مورد
انتقاد واقع شده است؛ زیرا ماهیت این دو نکاح با هم فرق میکند
و یکی ،بر اساس پیشفرضها و امری است و دیگری ،بر اساس
اختیار و ارادۀ مکلف است و آزادی بیشتری به مکلف میدهد؛ لذا
برابری آن دو درست نیست (عباس زاده.)202 :1378 ،
 -2برخی بر این اعتقادند که توارث بین زوجین ،منحصر به
عقد دائم است و در نکاح موقت ،مطلقاً توارث نیست؛ چه وجود
توارث را شرط کنند و چه شرط نکنند (ابن ادریس:1410 ،
 .)624این نظر مورد تأیید مشهور فقهای امامیه قرار گرفته است
(جعفری لنگرودی.)122 :1376 ،
 -3دستهای دیگر از فقها معتقدند که توارث در نکاح موقت در
صورتی ثابت است که عدم توارث را در ضمن عقد شرط نکنند؛
به عبارت دیگر ،مقتضای عقد متعه ،توارث است؛ مگر آنکه خالف
آن شرط شده باشد (شریف مرتضی.)584 :1415 ،
 -4به اعتقاد دسته دیگری از فقها ،توارث در نکاح موقت،
درصورتی ثابت است که توارث ضمن عقد شرط شده باشد؛ به
عبارت دیگر ،مقتضای عقد متعه ،عدم توارث است؛ مگر آنکه
خالف آن را شرط کرده باشند (حر عاملی68 :1409 ،؛ جعفری
لنگرودی.)122 :1376 ،
به اعتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی ،شرط توارث زوجین در
 .6مطابق مادۀ  1129ق.م« :.در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ،زن میتواند برای طالق
به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق مینماید .همچنین
است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه».
 .7مادۀ  940قانون مدنی مقرر میکند« :زوجین که زوجیت آنها دائمی
باشد و ممنوع از ارث نباشند ،از یکدیگر ارث میبرند».
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توانایی در پرداخت نفقه باشد و یا آنکه شوهر بدون جهت ،نفقۀ
زوجه خود را نپردازد و دادگاه هم نتواند زوج را ملزم به پرداخت
نفقه کند و یا اجرای حکم ممکن نباشد ،مانند اینکه زوج مدتی
است که زوجه خود را رها کرده است و دیگر به او سر نمیزند و
چند سال هم از مدت عقد باقی مانده است و یا زوج فقیر است و
نمیتواند نفقه زوجه را بپردازد ،در این صورت ،زوجه میتواند با
توجه به مالک مادۀ  1129قانون مدنی 6به دادگاه صالح مراجعه
نماید و دادگاه ،زوج را اجبار به بذل مدت خواهد کرد .نهایتاً در
صورت استنکاف وی از اجرای حکم ،دادگاه زوجه را رها و باقی
مدت را بذل مینماید (همان).

نکاح موقت ،نمیتواند ایشان را وارث یکدیگر سازد و از حکم کلی
اعتبار شرط ضمن عقد ،نمیتوان اعتبار شرط مذکور را استنباط
کرد؛ زیرا از یک طرف ،قانون مدنی در مادۀ  ،940دائمی بودن
نکاح را بهصورت قیدی برای توارث زوجین ذکر کرده است و
در هیچ نصی ،توارث زوجین در نکاح موقت ،ذکر نشده است و
اصل نیز ،عدم توارث ایشان است و از طرف دیگر ،مقررات ارث
از مقررات مربوط به نظم مالی و اجتماعی و از قوانین آمره است
که با ارادۀ اشخاص ،تغییر نمیکند وگرنه ارث بردن بیگانه نیز،
با اشتراط ممکن میشد (شهیدی189-190 :1389 ،؛ مدنی،
198 :1385؛ اسعدی .)135 :1387 ،بهعالوه ،شرط توارث در
ضمن نکاح منقطع نوعی تعهد علیه وارث است و هیچکس
نمیتواند علیه دیگری شرط کند (محقق داماد.)309 :1385 ،
در نکاح موقت طویلالمدت نیز ،این حکم جاری است و با
سایر نکاحهای موقت تفـاوتی ندارد؛ مگر آنکه زوجین با شرط
توارث ضمن عقد نکاح ،نکـاح دائم را قصد کرده باشند که در این
صورت ،با توجه بر آنچه در مورد کشف ارادۀ باطنی و تبعیت عقد
از قصـد (العقود تابعة للقصود) گفته شد ،احکـام نکاح دائم بر عقد
آنها جاری خواهد شد.

انحالل نکاح موقت

در این مبحث ،به این پرسش مهم پاسخ میدهیم که آیا در نکاح
موقت طویلالمدت ،زوجه میتواند در شرایط عسر و حرج الزام
زوج به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید یا خیر؟ پیش از آن به
طرق انحالل نکاح موقت خواهیم پرداخت.

طرق انحالل نکاح موقت

نتیجۀ موقت بودن پیوند زناشویی در نکاح موقت ،این است که
با سپری شدن مدت ،این رابطه ،پایان میپذیرد ،بدون اینکه نیاز
به حکم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاصی داشته باشد .شاید از
نظر منطقی ،نتوان گذشتن مدت را در زمرۀ اسباب انحالل نکاح
آورد ،زیرا با پایان گرفتن مدت ،نکاحی باقی نمیماند تا منحل
شود ولی چون طبیعت عرفی و مرسوم نکاح ،اقتضای دوام را
دارد و این خواستۀ زن و شوهر است که آن را زوالپذیر و موقت
میسازد ،میتوان گفت ،سپری شدن مدت از عوامل ارادی انحالل
نکاح است (کاتوزیان.)433 :1388 ،
مدتی که برای نکاح موقت معین میشود ،به سود شوهر تلقی
میشود ،به همین جهت ،او میتواند از این نفع بگذرد و مدتی را
که باقی مانده است ،به زن ببخشد .این عمل حقوقی «بذل مدت»
نامیده میشود.
بذل و یا ابراء مدت ،ایقاع محسوب میشود؛ لذا باید منجزا ً
انجام شود و هرگونه اشتراط ،موجب بطالن آن است .بذل مدت،
میتواند در ضمن یک صلح انجام شود .مث ً
ال زوجه ،چیزی را به
زوج تقدیم نماید ،در مقابل آنکه به نحو شرط نتیجه ،از مدت
بری شود و نیز میتواند ابراء مابقی مدت خویش را بخواهد و
این مصالحه صحیح است و زوج ،در صورت اخیر ،ملزم به ابراء
میباشد و چنانچه امتناع ورزد ،زوجه میتواند از دادگاه ،اجرای
تعهد را درخواست نموده و دادگاه ،زوج را اجبار مینماید و در
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صورت امتناع مجدد ،حاکم رأساً اقدام به ابراء خواهد کرد (محقق
داماد.)408 :1385 ،
فسخ نکاح اختصاص به عقد دائم ندارد و شامل نکاح موقت
نیز میشود .فسخ ،به معنی برهم زدن و انحالل است که یکی از
طرفین عقد ،بهموجب قانون یا شرط خیار ،میتواند از آن استفاده
نماید .عیوبی که موجبات فسخ نکاح موقت را فراهم میکند،
همان است که در نکاح دائم آمده است؛ لذا از بیان تفصیلی مطلب
پرهیز مینماییم.

بررسی امکان الزام زوج به بذل مدت

در نکاح موقت طویلالمدت ،گاه ادامۀ زوجیت موجب عسر و
حرج زوجه است ،بنابراین ،زوجه خواهان خاتمه دادن به این
رابطه است؛ درحالیکه زوج حاضر به بذل مدت نمیباشد .سؤالی
که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در نکاح موقت،
زوجه میتواند در موردی که ادامۀ زوجیت موجب عسر و حرج او
میشود ،الزام زوج به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید؟
فقهای معاصر در مورد این مسئله ،دیدگاههای متفاوتی دارند.
در پاسخ به این سؤال که آیا الزام زوج به بذل مدت و در صورت
مدت توسط حاکم شرع جایز است یا خیر؟ در
امتناع وی ،بذل ّ
استفتائات ،چنین آمده است:
 والیت حاکم شرع در این دو مورد ثابت نیست (استفتا ازآیتاهلل سید علی سیستانی ،به نقل از :معاونت آموزش و تحقیقات
قوۀ قضاییه.)8 :1389 ،
 به نظر حقیر ،عسر و حرج ،مجوز هبۀ مدت توسط حاکمشرع جامعالشرایط نیست؛ بلکه تص ّور اینکه حکم وضعی در
مثل مورد ،موجب عسر و حرج باشد ،مشکل است .بلی ،بعضی
احکام تکلیفی مترتب بر نکاح موقت یا دائم ،مثل احکام تکلیفیه،
اگر موجب عسر و حرج شود ،به قدر رفع عسر و حرج شخص،
حکم تکلیفی رفع میشود و اهلل العالم (استفتا از آیتاهلل صافی
گلپایگانی ،به نقل از :همان).
 بلی ،در فرض سؤال حاکم شرع میتواند زوج را ملزم کند کهبقیۀ مدت را ببخشد یا خودش ببخشد (استفتا از آیتاهلل محمد
فاضل لنکرانی ،به نقل از :همان).
 آری ،در صورتی که نزد حاکم شرع ،عسر و حرج شدید اوثابت شود و زوج حاضر به بذل مدت نباشد ،حاکم شرع میتواند
بذل مدت کند (استفتا از آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی ،به نقل از:
همان).
 در صورت اثبات عسر و حرج واقعی زوجه و امتناع زوج ازبذل مدت ،حاکم شرع (مجتهد جامعالشرایط) میتواند بذل مدت
نماید ،ولی اگر در تعیین مقدار مهر ،زیادی و کمی مدت زوجیت
مورد نظر بوده است ،مقدار مهر مدت بذل شده به نسبت ،به زوج
برمیگردد (استفتا از آیتاهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ،به
نقل از :همان.)9 :
 بلی ،اگر برای حاکم شرع ثابت شود که چنین زندگی موجبعسر و حرج است ،میتواند زوج را وادار به بخشش مدت نماید یا
خود ،عقد را فسخ کند (استفتا از آیتاهلل حسین نوری همدانی،
به نقل از :همان).

همانگونه که گفته شد ،بسیاری از مراجع عظام ،درصورتی که
بقای زوجیت موجب عسر و حرج شدید زوجه در نکاح موقت
باشد ،این اختیار را برای حاکم قائل شدهاند که بتواند زوج را
به بذل مدت الزام نماید و درصورت امتناع زوج ،خود مدت باقی
مانده را بذل و نکاح را منحل سازد؛ اما بعضی از مراجع عظام برای
حاکم شرع در این مورد والیت و اختیاری قائل نشدهاند.
در توضیح این مسئله باید گفت ،اختیار زوج در طالق از احکام
اولیه اسالم است و جواز طالق حاکم در عقد دائم ،درجایی که
بقای زوجیت موجب عسر و حرج شدید برای زوجه باشد و زوج
هم حاضر به طالق دادن نباشد ،امری خالف حکم اولیه است که
از برخی روایات و نیز از ادلۀ ثانویه ،مانند قاعدۀ الضرر و الحرج
استفاده میشود .ممکن است گفته شود ،قدر متیقن از این ادله،
زوجۀ دائمی است و شامل زوجۀ انقطاعی نمیشود؛ اما از دیدگاه
بسیاری از فقهای معاصر ،در عقد انقطاعی نیز در صورتی که بقای
زوجیت برای زوجه ،عسر و حرج شدید در پی داشته باشد و زوج
حاضر به بذل مدت نباشد ،حاکم شرع میتواند مدت باقیمانده را
بذل نماید (همان.)4 :
نظر دوم ،اقوی است به این دلیل که مالک جواز طالق حاکم
در خصوص زوجۀ دائمه این است که رفع عسر و حرج از زوجه
شود؛ بنابراین هرگاه این مالک در عقد موقت نیز وجود داشته
باشد ،مانند اینکه مردی ،زنی را به مدت طوالنی به عقد خود
درآورد و سپس با وی ،بدرفتاری نماید؛ بهنحویکه ادامۀ زندگی
برای زوجه ،عسر و حرج شدید داشته باشد ،در اینجا نیز طبق
همان ادله میتوان گفت که حاکم شرع حق دارد ،مدت باقیمانده
را بذل نماید (همان.)4-5 :
در قانون مدنی و قوانین جاری ،حکمی مبنی بر امکان الزام
زوج به بذل مدت وجود ندارد؛ اما به نظر میرسد که بتوان با
استفاده از وحدت مالک مادۀ  1130ق.م 8.نتیجه گرفت ،زوجه
منقطعه نیز ،مانند زوجۀ دائم میتواند در صورت وجود موجبات
عسر و حرج ،الزام زوج به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید .در
واقع ،قاعدۀ نفی عسر و حرج قاعدۀ ثانوی عامی است که عالوه بر
نکاح دائم ،در نکاح موقت نیز میتوان به آن استناد کرد (گرجی
و دیگران)165 :1392 ،؛ بنابراین« ،در نکاح موقت نیز زن حق
دارد در موردی که ادامۀ زوجیت موجب عسر و حرج او میشود،
الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد» (کاتوزیان:1388 ،
 .)437البته «الزام شوهر به بذل مدت تنها در ازدواجهایی مورد
پیدا میکند که برای مدت طوالنی منعقد شده و روابط زن و
شوهر به منظور تشکیل خانواده است» (همان.)438 :
برخی از حقوقدانان در تأیید این مطلب بیان میدارند« :اگر
ازدواج موقت برای مدت طوالنی منعقد شده باشد ،مث ً
ال شوهر
بیش از پنج سال محکومیت پیدا کند ،یا آنکه مدت ازدواج موقت،
پنجاه سال باشد و پس از مدت دو سال از ازدواج موقت ،مرد،
 .8مطابق مادۀ  1130ق.م« :.درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و
حرج زوجه باشد ،وی میتواند به حاکم شرع ،مراجعه و تقاضای طالق
کند .چنانچه عسر و حرج مذکور ،در محکمه ثابت شود ،دادگاه میتواند
زوج را اجبار به طالق نماید و درصورتیکه اجبار میسر نباشد ،زوجه به
اذن حاکم شرع ،طالق داده میشود».

بحث و نتیجهگیری

قانونگذار ایران ،بهطورکلی ،راجع به حداکثر مدت در نکاح موقت،
سخنی به میان نیاورده است؛ لذا ،با توجه به سکوت قانون ،قاضی
موظف است حکم قضیه را در منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر
اسالمی بیابد.
به اعتقاد اکثر فقهای امامیه ،تعیین کمیت مدت در نکاح
موقت ،به خواست و ارادۀ متعاقدین بستگی دارد؛ به عبارت دیگر،
ایشان برای تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ،قائل به حد و
حصری نیستند؛ با این استدالل که اصل بر جواز است و ممنوعیت
انعقاد عقود موقت بهصورت طویلالمدت محتاج به دلیل است که
در این خصوص دلیلی وجود ندارد .با توجه به این استدالل ،اغلب
مراجع عظام ،فتاوایی مبنی بر صحت نکاح موقت طویلالمدت
صادر نمودهاند .باید گفت ،در فقه امامیه برای تعیین حداکثر
مدت در نکاح موقت به ارادۀ متعاقدین احترام گذاشته شده است؛
لذا با توجه به اصل حاکمیت اراده ،باید حکم به صحت نکاح
موقت طویلالمدت داد و ارادۀ متعاقدین را بر عقد حاکم کرد.
طویلالمدت بودن نکاح موقت ،فینفسه ،باعث انقالب
در ماهیت عقد نمیشود .با وجود این ،گاه کشف ارادۀ باطنی
متعاقدین ،میتواند در تبدیل ماهیت نکاح موقت به نکاح دائم
مؤثر باشد .دادرس میتواند از الفاظ و عبارات عقد و همچنین
قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد ،برای کشف مقصود واقعی
طرفین کمک بگیرد .درصورتی که ارادۀ باطنی متعاقدین ،حاکی
از آن باشد که آنان با انعقاد نکاح موقت بهصورت طویلالمدت ،در
واقع نکاح دائم را قصد کردهاند ،عقد باید مطابق با مقصود واقعی
طرفین تفسیر شود.
بهطور معمول ،وقتی نکاح موقت برای مدت طوالنی منعقد شود
و از قرائن چنین برمیآید که هدف از نکاح ،تشکیل خانواده است،
بنای طرفین این است که زوج نفقۀ زوجه را بپردازد؛ بنابراین،
ضرورتی ندارد که ضمن عقد ،بهطور صریح پرداخت نفقه بر زوج
شرط شده باشد؛ به عبارت دیگر ،در این موارد ،حق مطالبۀ نفقه
از شرایط ضمنی عرفی محسوب میشود و طویلالمدت بودن
نکاح ،قرینهای بر وجود این شرط ضمنی است؛ بنابراین ،در صورت
استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه میتواند الزام وی به پرداخت
نفقه را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتی که زوج ،به هر دلیل ،از
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ترک زندگی زناشویی نموده و دو سال است که مراجعت نکرده
است و مخصوصاً زن هم از نظر سنی جوان باشد و یا آنکه مرد،
دارای سوءرفتار باشد و موجبات آزار زن گردد که تحمل آن برای
وی ،دشوار و همراه مشقت باشد ،در چنین فرضهایی عدم تعیین
تکلیف رابطۀ زوجیت که زن متقاضی خاتمۀ آن باشد ،موجب
ورود ضرر به زن محسوب میگردد و منطقی است که زن بتواند
الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه ،تقاضا نماید و چنانچه به مرد
دسترسی نیابد و نشود وی را ملزم به بذل مدت نمود ،حاکم شرع
از جانب مرد ،بقیۀ مدت را به زن بذل مینماید» (گنجی:1384 ،
 .)91در نکاح منقطع طویلالمدت نیز ،عسر و حرج مصادیق
متعددی دارد که نمیتوان آن را محصور کرد؛ بلکه تنها میتوان
به ذکر مصادیق آن ،از باب تمثیل اقدام نمود.

پرداخت نفقه استنکاف ورزد و الزام وی به انجام تعهد امکانپذیر
نباشد ،زوجه میتواند الزام زوج به بذل مدت را از دادگاه درخواست
نماید.
به اعتقاد مشهور فقهای امامیه ،توارث بین زوجین منحصر
به عقد دائم است و در نکاح موقت ،مطلقاً توارث وجود ندارد،
چه توارث را ضمن عقد شرط کنند و چه شرط نکنند؛ بنابراین
فایدهای بر شرط توارث در نکاح موقت طویلالمدت مترتب نیست
و طویلالمدت بودن ،قرینهای بر وجود شرط توارث در نکاح موقت
محسوب نمیشود؛ لذا احکام ارث در نکاح موقت طویلالمدت با
سایر نکاحهای موقت تفاوتی ندارد؛ مگر آنکه زوجین با شرط
توارث ضمن عقد نکاح ،نکاح دائم را قصد کرده باشند که در این
صورت با توجه به کشف ارادۀ باطنی طرفین و تبعیت عقد از
قصد ،احکام نکاح دائم بر عقد آنها بار خواهد شد.
در قانون مدنی ،نصی مبنی بر امکان الزام زوج به بذل مدت
وجود ندارد؛ اما به نظر میرسد ،با استفاده از وحدت مالک مادۀ
 1130ق.م .میتوان نتیجه گرفت که زوجۀ منقطعه نیز ،مانند
زوجۀ دائم میتواند در صورت وجود موجبات عسر و حرج ،الزام
زوج به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید .قاعدۀ نفی عسر و حرج،
یک قاعدۀ ثانویه است که هرگاه مشقت غیرقابلتحملی از اجرای
احکام اولیه به وجود آید ،آن حکم را تعدیل میکند .لذا ،قاعدۀ
مزبور اختصاص به نکاح دائم ندارد و با رعایت شرایط ،در نکاح
موقت نیز جاری میشود.
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