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  ازدواج موقت)( ويك قانون جديد حمايت خانواده مزايا و معايب ماده بيست

  فاطمه قادري

  كيخا محمدرضا

  22/12/96تاريخ پذيرش:     18/11/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
ترين نهاد اجتماعي، داراي جايگاه وااليي است و به  و با هويت ترين مهم عنوان بهخانواده 

در اسـالم اگرچـه مبنـا بـر      .افراد و جامعـه دارد  سرنوشت در توجهي قابلدنبال آن نقش 
ازدواج دائم است، ولـي در مـواردي، بنـا بـر مصـالح و ضـروريات، ازدواج موقـت را نيـز         

برخي بوده و مقبوليـت   گرايانه منفينه و پذيرد. اما ازدواج موقت، دستخوش نگاه بدبينا مي
باشـد. قـانون جديـد     مـي  برانگيـز  جنجـال يكي از موضوعات  همواره رو ازاين و نيافته عام

قانون اساسـي، و مبنـي بـر ايجـاد      10كه در راستاي اصل  1391 حمايت خانواده مصوب
 كرده اشارهخود، به ازدواج موقت،  21در ماده  باشد، ميقوانيني براي تأمين مصالح خانواده 

دهد  ها نشان مي كرده است. يافته اعالم الزامي بلكه تأييد، تنها نهو در مواردي ثبت آن را 
اين ماده منتقديني دارد كه معايبي چـون ايجـاد عسـر و حـرج بـراي زوجـين، گسـترش        

نشـان   تحقيـق  ايـن . داننـد  يهوسراني و عدم تمايل به ازدواج دائم را از آثار اين مـاده مـ  
 منـد  نظـام دهد اين انتقادها وارد نيست و حتي مزايايي مثل حمايت از حقوق كودكان،  مي

  شدن اين نوع ازدواج، سالمت جامعه و پيشگيري از برخي اختالفات را در پي دارد.

  :يدواژگانكل
.از كـودك  يـت حما يعه،، فقـه شـ  21 مـاده  نواده،خـا  حمايت ازدواج، ثبت موقت، ازدواج 
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  مقدمه
سيس نهاد ازدواج در حقيقت بـه نيـاز و   أت نظام حقوقي و فقهي اسالمي با طرح تشكيل خانواده و

-خواسته طبيعي انسان پاسخ داده است. در اين نظام، پيوند ازدواج تنها در قالب ازدواج دائم پيش

و  ازدواج موقت عنوان بهديگري  سازوكار ها و ضرورتبيني نشده و در شرايطي بنابر برخي مصالح 
ترين روش در عـرف  است. در اين ميان شيوه نخست، فراگيرترين و پذيرفته شده يطراح دار مدت

امـا  در نظام فقهي و ديني اسالم داشته و دارد.  توجه قابلشود و اولويتي  يمجوامع انساني شمرده 
ي خصوصيات باعث شده اسـت  ا پارهازدواج موقت يا متعه در عين مشروعيت ديني به دليل وجود 

 يـز برانگ چـالش يكـي از موضـوعات    عنـوان  بـه اي نگاه شود و  يژهوتا به اين موضوع با حساسيت 
بـا   .1بوده اسـت  نظران صاحبو جدال  بحث موردآن  چندوچونفقهي، حقوقي و اجتماعي همواره 

را دعـاوي خـانوادگي تشـكيل     هـا  دادگـاه ي مطروحه در ها پروندهاينكه بخش زيادي از  توجه به
 موجب بهاليحه جديد حمايت از خانواده مدعي هستند كه  كنندگان ينتدودهد و از طرف ديگر  يم

شده است لـذا ضـروري بـه نظـر      برطرفموجود در قوانين خانواده  يخألهااين اليحه نواقص و 
 موردبحـث اين قانون كـه   21ماده  خصوصاًرسد كه به بررسي و نقد قانون حمايت از خانواده  يم

كشور را در تدوين قانوني جـامع و مفيـد مـدد     گذاران قانونماست، پرداخته شود، و از اين رهگذر 
هاي اجتماعي ممانعـت بـه    يناهنجاراختالفات خانوادگي و شيوع  روزافزوننماييم. تا از گسترش 

دولـت و تقـديم بـه مجلـس      يئـت همل آيد. اليحه جديد حمايت از خانواده پس از تصويب در ع
 خصوصـاً و  دانـان  حقـوق ي اجتماعي، ها گروهشوراي اسالمي با واكنش شديد و فراواني از سوي 

آن، موضوعي است كه توجه بخش عظيمـي   21ماده  يژهو بهي بانوان مواجه شده است. ها تشكل
هدف از انتخاب اين موضوع نيز بررسـي مزايـا و   . 2به خود معطوف نموده است از افكار عمومي را

در جامعه اسـت، مقالـه    يرانكارناپذو با توجه به اينكه ازدواج موقت امري  استمعايب همين ماده 
قانون جديـد حمايـت از خـانواده كـه در      21ماده  يزبرانگ چالشي ها بحثپيش رو در نظر دارد تا 

پاسـخ   سـؤاالت قرار دهد، و به ايـن   يموردبررستصويب شده، را  يتازگ بهت خصوص ازدواج موق

                                                            
 .8-7ص )، قم: موسسه بوستان كتاب، 1385( ها چالشازدواج موقت و  شريفي، حسن، .1

 .4ص ، [بي تا]. بررسي و نقد اليحه جديد حمايت خانوادهمتدين طوسي، احمد،  .2
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) قانون جديد حمايت از خانواده در مقايسه با قوانين قبلي در خصوص عقد موقت چه اوالًدهد كه، 
) معايـب  ثالثـاً هايي نسبت به قوانين قبلي دارد؟  يتمزياً) قانون جديد چه ثانتغييراتي داشته است؟ 

  ؟اند كدماين قانون 

  پيشينه تحقيق. 1
يي در اين زمينه توسط محققين صورت گرفته است كه برخي از ها پژوهشي اخير ها سالدر طي 

  آنان عبارت است از:
ازدواج موقـت و اخـالل در اركـان آن در فقـه و حقـوق       "ي بـا عنـوان  ا مقالـه قباد نادري،  .1

). در خصــوص مشــروعيت اصــل ازدواج موقــت بحــث نمــوده اســت و 1393("موضــوعه
و از احكـام   شـده  يرفتهپذكند كه ازدواج موقت، در قانون مدني ايران  يمهاي آن بيان  يافته

تمـايزات ايـن ازدواج بـا ازدواج    باشد. همچنين به بيان تشابهات و  يماختصاصي فقه شيعه 
اسـت و حتمـاً بايـد در     دائم پرداخته است و اينكه دو ركن مهر و مدت از اركان اين ازدواج

  صيغه عقد ذكر شوند.
بررسـي تطبيقـي ازدواج موقـت در فقـه و     "خود با موضـوع  نامه يانپامهدي اسدي، در  .16

ج دائـم و موقـت پرداختـه    ي ميـان ازدوا هـا  تفاوتو  ها شباهت به ).1389("حقوق اسالمي
موافقين و مخالفين مشروعيت ازدواج موقت، بررسي نسخ و  ةادلّ ةمطالعاست. همچنين به 

و  تحريم آن و جايگاه متعه در ميان فرق اسالمي، اهداف تشريع متعه و آثـار اجتمـاعي آن  
  است.قرار داده  يدتأكدر اين زمينه را مورد  يساز فرهنگو لزوم  سپس موانع رواج متعه

). در 1389("ازدواج موقـت در فقـه اماميـه   "خود با موضـوع   نامه يانپاستار جوزي، در  .17
خصوص تنها اختالف موجود در زمينه مشروعيت ازدواج موقت، كه نسخ و يا عدم نسخ آن 
است، بحث نموده است و در ايـن تحقيـق سـعي نمـوده بـا توجـه بـه آيـات و روايـات و          

زدواج موقت و نياز اجتمـاع بـه وجـود چنـين ازدواجـي را      ي منطقي، عدم نسخ اها استدالل
  اثبات كند.

هـا و پيامـدهاي ازدواج    ينـه زمبررسـي  "خود با موضـوع   نامه يانپا در معصومه پريشي، .18
ها و پيامدهاي ازدواج موقـت   )، در پژوهش خود به شناخت زمينه1387( "موقت براي زنان
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يشـه و...) زنـاني كـه    كل زندگي (مـذهب، هاي  و همچنين به بررسي كيفي و ميداني، زمينه
نمـوده اسـت كـه: داليـل      گيـري  يجهنتسابقه ازدواج موقت را دارند، پرداخته است و چنين 

تركيبـي از   -3نياز عاطفي و جنسي  -2نياز مالي و اقتصادي  -1ازدواج موقت زنان شامل 
  .استنياز به حمايت اجتماعي  -4ي، عاطفي و جنسي اقتصادنيازهاي 

بررسي نكاح موقت در فقه اماميه و تطبيـق  "نامه خود با موضوع  يانپافريبا فالح زاده، در  .19
و ادله موافقين و مخـالفين   ). در خصوص تفاوت ازدواج دائم و موقت1377( "با ديگر مذاهب
ايـن   ، مخـالف هـا  اسـتفاده نموده است كه گروهي، به علت وجود سوء  يانب و آن بحث نموده
كـه   كه موافقين اين ازدواج بر اين باورنـد،  يدرحالبايد اين ازدواج طرد گردد.  ازدواج هستند و

توانـد راه مناسـبي بـراي     يمـ اين نوع ازدواج، براي كساني كه امكانات ازدواج دائم را ندارنـد،  
كنترل غرايز باشد. همچنين موانعي كه بر سـر راه ايـن ازدواج وجـود دارد، را بررسـي نمـوده      

  است.
يم ا نمودهقانون جديد حمايت خانواده بحث  21مزايا و معايب ماده  در خصوصن پژوهش اما در اي

 ها پژوهشاز  كدام يچهتواند باشد. بنابراين  يمكه تصويب اين ماده داراي چه آثار مثبت و يا منفي 
هـاي اينترنتـي و سـاير     يتسـا هاي انجام شـده در   يبررسبه اين امر نپرداخته است و با توجه به 

ازدواج مجدد دائم، موقـت و مهريـه، تحقيـق منسـجمي در      ينةدرزمكثرت مقاالت  باوجودابع، من
  كه درباره ازدواج موقت است صورت نگرفته است. 21خصوص ماده 

  مفهوم شناسي واژه متعه. 2

  معناي لغوي متعه .1.2
است كـه در لغـت بـه معنـاي آن      "متع"در خصوص معناي لغوي متعه، آمده است: متعه از ماده 

. در مفـردات  2شـود  يمـ و انتفاع قليل و موقت بـرده   1شده است يمند بهرهچيزي است كه از آن 
دهد براي  يمآن است كه مرد زني را به مهريه و مال مشخصي كه به او  متعه"راغب آمده است: 

                                                            
 .239ص ، 8ج ، دارصار )، بيروت،ه 1414العرب (، لسان ابن منظور، محمدبن مكرم .1

 االسالميه.، تهران: دارالكتب 6ج )، 1371( قرشي، علي اكبر، قاموس القرآن .2
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و پس از پايان مدت بدون طالق از يكـديگر جـدا    آورد يدرممعلوم به عقد خود  مدت مشخص و
  .1 "شوند يم

  معناي اصطالحي متعه .2.2
وكيل خويش خـود را بـراي    يلهوس بهيا  شخصاًآن است كه زن  "ازدواج موقت"يا  "متعه نساء" 

زدواج را نداشـته باشـد،   به ازدواج مردي درآورد، كه مانع شرعي ا شده يينتعمدتي معلوم با مهريه 
. بنابراين متعه عقـدي  2يا شوهر داشتن عدهمانع شرعي مانند: خويشاوندي نسبي، سببي، شيري، 

. 3گيرد يماي معين صورت  يهمهراست كه به سبب آن رابطه زوجيت تا مدت مشخصي در مقابل 
اينكـه،   ازجملـه باشـد،   يمشرايطي را كه اسالم براي اين ازدواج در نظر گرفته است، بسيار آسان 

پايـان يـافتن مـدت توافـق شـده بـين        محـض  بهو طالقي در كار نيست و  نبودهنيازي به شاهد 
  .4شوند يماز هم جدا  خود خودبهطرفين، 

  وضعيت ازدواج موقت در ايران. 3
ازدواج موقت از قوانين مترقي اسالم از نگاه مذهب جعفـري اسـت. البتـه     معتقدندشهيد مطهري 

اينكـه ازدواج موقـت داراي محـدوديت     ازجملـه يي ميان ازدواج دائم و موقت وجود دارد ها تفاوت
همـين موقـت    ازجملهباشند.  يمهاي بيشتري  يآزادنيست و نسبت به ازدواج دائم، طرفين داراي 

بعد از انقالب اسالمي در سـال  5ي از آزادي اراده طرفين در اين نوع ازدواج است.ا نمونهبودن كه 
ي نماز جمعه توسط آقاي هاشمي رفسـنجاني  ها خطبهبا مطرح شدن ازدواج موقت در  ش 1369

اين موضوع در مطبوعات و محافل اجتماعي مطرح گرديد. در آن زمان، مسؤوالن از اين پيشنهاد 
حمايت كردند و درخواست نمودند كه مجلس براي آن، طرحي مصوب كند تـا قـانون مـدوني در    

وقت حمايـت   جمهور يسرئمشكيني از زمره اولين كساني بود كه از سخنان اين زمينه باشد. علي 
يك جريان فكري در جامعه به  ازآن پسنمود. گرچه در اين زمينه، قانوني از مجلس نگذشت، اما 

                                                            
 .758 ، دفتر نشر الكتاب. ص)1408القرآن (لمفردات في غريب  ا راغب اصفهاني، حسين بن محمد، .1
 .13، تهران: مجمع علما اسالمي. ص )1377( ازدواج موقت در اسالم عسكري، مرتضي، .2

 .9ص ، بيروت: االضواء. )1413( ياالجتماعالمتعه و اثرها في االصالح  فكيكي، توفيق، .3
 .245ص  ،5ج  بهيه في الشرح المعه الدمشقيه شهيد ثاني،ر. ك. الروضه ال .4
 .48 ص ر.ك. نظام حقوق زن در اسالم، شهيد مطهري، .5
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قـانون   1075در مـاده   .1شـود  يمـ از مسائل چالشي جامعه محسوب  مسئلهوجود آمد و هنوز اين 
عـالوه  ». وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشـد  نكاح«مدني ايران آمده است: 

 شـده  يانبمطلق  صورت بهقانون ازدواج  1و ماده  اسناد ثبتقانون  31در ماده  "نكاح "بر آن واژه 
 طـور  بهكه بيانگر اين است كه ازدواج اعم از دائم و موقت بايد به ثبت برسد. اما اولين قانوني كه 

به تصويب  "قانون حمايت خانواده "با عنوان 1346ه پرداخته است، در سال خاص به نهاد خانواد
اي را مطرح نمود. لـذا   يحهال، مجلس 1346، در زمينه اصالح قانون مصوب 1353رسيد. در سال 
با همان عنوان، جايگزين قانون قبـل گرديـد. امـا بعـد از پيـروزي انقـالب        1353قانون مصوب 

يت در درنهاهاي شرعي، تعدادي از مواد اين قانون لغو شد. و رت و مباينتاسالمي، به دليل وجود مغاي
اليحه حمايت از خانواده، از سوي رئيس قوه قضائيه به مجلس ارائه گرديد، كه سـرانجام   1386سال 

اين قانون به ازدواج موقت پرداخته اسـت،   21ماده به تصويب نهايي رسيد. ماده  58، با 1391در سال 
  خالي از اشكال نيست و به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت.كه البته 

  در خصوص ازدواج موقت 91نوآوري قانون جديد حمايت خانواده مصوب . 4
اي كـه در   يحهالدر خصوص ازدواج موقت بحثي صورت نگرفته بود. اما در  1353در قانون سال 

ي شده بود. ا اشارهازدواج موقت  ي بها تبصرهقانون حمايت خانواده تنظيم شد در  براي 1386سال 
ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و «آمده كه:  گونه يناين قانون ا 22در ماده 

  بطالن نكاح و طالق الزامي است.اعالم 
  »رسد. يماي كه به تصويب وزير دادگستري  نامه يينآثبت نكاح موقت تابع  تبصره:
بـود،   ذكرشـده ي ا مـاده در  مسـتقالً توان گفت كه ثبـت ازدواج دائـم در ايـن قـانون      يمبنابراين 

مستقل ذكر نشـده   طور بهي ا مادهتبصره در اين ماده آمده، و در  عنوان بهكه ازدواج موقت  يدرحال
الزامي عنـوان نشـده    هم آننامه قرار داده و در خصوص ثبت  يينآاست. عالوه بر اين، آن را تابع 

)، در مـورد ثبـت نكـاح موقـت، بـه سـه       91مصـوب  اما در قانون جديد حمايـت خـانواده (   است.
شده است كه الزم است اين نوع نكاح ثبت شود: اول زوجه بـاردار شـود، دوم طـرفين     مورداشاره

                                                            
، فصلنامه بانوان شـيعه )، 1387كريمي، شيوا، جايگاه نكاح منقطع در فقه شيعه و امكان و موانع ترويج آن در جامعه ايراني ( .1

 .16شماره 
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توافق كنند، سوم ضمن شرط عقد. قوانين قبلي، الزامي در اينكه نكاح موقت به ثبت برسد ايجـاد  
 طـور  بهي ا مادهاين قانون، به اين نوع ازدواج اهميت بيشتري داده شد و  كه در يالدرحنكرده بود، 

از ثبت آن نيز سخن گفته و در سه  صراحتاًاست و عالوه بر آن  شده گرفتهمستقل، برايش در نظر 
مورد مذكور، ثبت آن را الزامي نموده است؛ بنابراين در اين خصوص تغييراتي نسبت به قـوانين و  

  مقررات قديم اتفاق افتاده است.

  قانون جديد حمايت از خانواده 21مزايا و معايب ماده . 5
يران در جهت محوريت و اسـتواري  حقوقي جمهوري اسالمي ا نظام«: دارد يممتن اين ماده مقرر 

دهـد. نكـاح    روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مـي 
ـ  1موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:

  »ـ شرط ضمن عقد 3 ـ توافق طرفين 2باردارشدن زوجه 

  مزاياي ماده .1.5

  سرپرست بيحمايت از حقوق كودكان و كاهش افراد  .1.1.5

ممكن است اشكال گرفته شود كه ازدواج موقت، همانند ازدواج دائم دوام نـدارد، بنـابراين مـامن    
و  سرپرست بياين فرزندان در آينده  چراكهامني براي كودكان حاصل از اين ازدواج، نخواهد بود. 

هـاي   پدر و مادر خود خواهند بود. در پاسخ بايد گفـت كـه يكـي از تفـاوت    هاي  محروم از حمايت
 بـار  زيـر  از توانند نمي طرفين از يك هيچ دائم ازدواج درازدواج دائم و موقت در توليد نسل است. 

 هـر  و نيسـت  گونه اين موقت ازدواج در كه درحالي كنند خالي شانه ديگري رضايت بدون تناسل،
فرض اگر از اين ازدواج فرزندي حاصل شود، از نظـر عاطفـه طبيعـي تفـاوتي     . به آزادند طرف دو

قبل از تصويب اين قـانون، اثبـات نسـب فرزنـدان      .1ميان فرزند ازدواج دائم و موقت نخواهد بود
اي موارد غير ممكن بود. چراكه نداشتن  ، بسيار مشكل، و در پارهنشده ثبتحاصل از ازدواج موقت 

اين فرزنـدان و در نتيجـه باعـث تضـييع      هويتي بيواده توسط پدر، منجر به شناسنامه و ترك خان
شد. بنابراين با توجه بـه وجـود چنـين مشـكالتي، در قـانون       ، از جمله ارث ميها آنبرخي حقوق 

جديد تاكيد شده است كه اگر بارداري صورت گيرد، طـرفين ملـزم بـه ثبـت ازدواج موقـت خـود       
                                                            

 .69 ر.ك.نظام حقوق زن در اسالم، شهيد مطهري ص. 1
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 و پـدر  از كدام هيچ به نامشروع روابط از حاصل فرزندان اسالمي وقحق و فقه در عالوه بههستند. 
فرزندان حاصل از ازدواج موقت در مقايسه با فرزندان ازدواج دائـم   كه درحالي، نيستند وابسته مادر

 ترين تفاوتي ندارند. بنابراين شروط مذكور در اين مـاده  از نظر حقوق اجتماعي، ميراث و... كوچك
حقوق كودكان در ازدواج موقت بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد؛ زيـرا بـدواً و   باعث شده كه 

قبل از تولد، پدر شرعي او به دور از هر ابهامي شناسـايي و بـراي زوجـين در نكـاح موقـت سـند       
توان حكم كرد كه بـا ثبـت چنـين ازدواجـي بـه       و عقال مي 1شود زوجيت ازدواج موقت صادر مي

 خواهد شد. سرپرست بيو كاهش افراد  بيشتر از كودكان طريق اولي باعث حمايت

  شدن ازدواج موقت مند نظام .2.1.5

فرمايند: ازدواج موقت از آن جهـت تشـريع شـده اسـت كـه ازدواج دائـم        ره) مي( شهيد مطهري
قادر نبوده است در همه شرايط، احتياجات بشر را رفـع كنـد و انحصـار بـه ازدواج دائـم       تنهايي به

ين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند يا در ورطه كمونيسـم جنسـي   مستلزم ا
غرق شوند. بديهي است كه هيچ پسر يا دختري آنجا كه برايش زمينـه زناشـويي دائمـي فـراهم     

متعددي آمـده اسـت:    از طرف ديگر در روايات .2كند است، خود را به يك امر موقتي سرگرم نمي
وءِ      مَنْ وَضَعَ نَفْسَ« هُ مَوَאضِعَ אلتُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ אلظَّنَّ وَ قَـالَ ع مَـنْ دَخَـلَ مَـدَאخِلَ אلسـُّ

و سوءظن قـرار ندهيـد. ازدواج    بدگماني. همواره سفارش شده است كه خود را در معرض 3»אتُّهِمَ
كاري شرعي و قانوني است، ولي زوجين بـا رعايـت نكـردن اصـول و ضـوابط آن،       بااينكهموقت 

ها و اتهاماتي نسبت به خود شوند. اما با ثبت آن، از هر نوع تهمت و  ممكن است باعث سوءتفاهم
هاي مثبت اين ماده، ثبت نكاح موقت است  سوء ظن جلوگيري خواهد شد. بنابراين يكي از ويژگي

شبهه و سوءظن و همچنين مشكالتي نظير انكار زوجيت و نسـب را دربـاره    هر نوع آن تبع بهكه 
رسد و اين خود موجب حفظ نظم در جامعه خواهد شد. لذا ايـن مـاده، نـه     اشخاص به حداقل مي

  مندي آن خواهد بود. ت نيست، بلكه گامي مؤثر جهت نظامتنها موجب افزايش ازدواج موق
 

                                                            
 .1392پايگاه تحليلي خبري خانواده و زنان، .1

 .48، ص 1382 مطهري، .2

 .91ص : موسسه الوفا. روتيب )،1404( بحاراالنوار مجلسي، محمدباقر، .3
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 شروط ضمن عقدازدواج موقت با  ثبت الزام .3.1.5

شرط ضمن عقد، همان الزام و التزام است، اساسـاً شـرط در ايــن معنــي بــه تعهــدي گفتــه        
شود كه در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوي كه يكي از متعاقدين انجام كـار يـا نتيجـه عقد  مي

تـوان گفـت    . بنابراين مـي 1پذيرد خواهد و او آن را مي ديگر، يا وصف خاصي را از طرف مقابل مي
گردد، و در اثر ايـن امـر رابطـه بـين آن دو      كه، شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي

گيرد و از جهت معنـي، مـورد يـا جـزء مـورد       شود كه شرط صورت تبعي به خود مي تعهد پيدا مي
  شروط صحت شرط ضمن عقد، در كتاب مكاسب، عبارتند از: .2شود معامله اصلي مي

مخالف كتاب و  -4داراي منفعت عقاليي باشد.  -3جايز باشد.  نفسه في -2 مقدور باشد. -1 
در  -8 مستلزم محال نباشد. -7مجهول نباشد.  -6اي عقد نباشد. منافي مقتض - 5سنت نباشد. 

. همچنين جناب محقق داماد هم در كتاب قواعد فقه خود، به برخي از 3باشد شده بيانضمن عقد 
  .4اند. را نيز اضافه نموده "تنجز"د، و شرط نماين اين شروط اشاره مي

  اقسام شرط ضمن عقد نكاح:. 6

    شرطي كه باطل و مبطل عقد است: .1.6
شروط مفصله ذيل باطل و موجـب بطـالن   دارد:  مدني در اين خصوص بيان مي قانون 233ماده 
شرط مجهولي كـه جهـل بـه آن موجـب جهـل بـه        -2مقتضاي عقد  شرط خالف -1 است دعق

باطل است. منظور از خالف مقتضاي ذات اين » مقتضاي ذات عقد«شروط خالف  .عوضين شود
كـه   است كه با طبيعت و ذات آن قرارداد [در اينجا ازدواج] منافات داشته باشد. بـراي مثـال ايـن   

شرط شود دو طرف ازدواج همسر يكديگر نباشند با طبيعت ازدواج در تضاد است و در صورتي كه 
ي در ازدواج گذاشته شود به اين معناست كه اصـالً منظـور دو طـرف ازدواج نبـوده و     چنين شرط

                                                            
، شروط ضمن عقد نكاح بررسي و مقارنه مواردي از آن در فقه اماميـه و اهـل سـنت    مير شمسي، فاطمـه  .1
 .163ص ، شماره اول. فقه و حقوق اسالمي نامه پژوهش)، 1387(

 .272ص ي اسالميه. فروش كتاب)، تهران، 1340( حقوق مدنيامامي، حسن،  .2

 .15 ص بي تا]، نشر تراث الشيخ االعظم،المكاسب [، انصاري، مرتضي .3
 .67 ص ،2 ج محقق داماد، ،. قواعد فقهر.ك .4
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. پس هم شـرط و هـم خـود عقـد ازدواج باطـل      است نگرفتهها صورت  توافقي بر ازدواج بين آن
  .1شود مي

   شرطي كه باطل است اما مبطل عقد نيست: .2.6
 -1دارد: شروط مفصله زير باطل است ولـي مفسـد عقـد نيسـت:      قانون مدني بيان مي 232ماده 

شـرطي كـه    -3شرطي كه در آن نفـع و فايـده نباشـد     -2شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد 
فرمايند: اگر در عقد نكـاح شـرط غيـر     نامشروع باشد. امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله مي

زن شرط كند كه مرد مانع خروج او از منزل نشود و هر زماني خواسـت و   اينكه مثل مشروع نمايد
خواست برود يا اينكه شرط كند كه حق مضاجعت و همخـوابي هـوو را رعايـت نكنـد، در      هركجا

  .2چنين مواردي شرط باطل است و عقد و مهر صحيح
شـرط   -3 يجـه شـرط نت  -2 شرط صفت-1 :شرط بر سه قسم است - 234ماده شرط صحيح: 
   .فعل اثباتاً يا نفياً

  صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله شرط
  .نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود شرط
  .خارجي شرط شود فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص شرط
شـود.   شرطي است كه عدم آن موجب حق خيار براي مشروط له مـي شرط صحيح  ديگر عبارت به

جايز است كه در ضمن عقد هر شرط جايزي را شرط كند و بر مشـروط لـه، وفـا آن شـرط الزم     
است. اگر شرط كند كه صفتي در زوجه باشد مثل باكره بودن يا شيعه بودن، بعد خالف آن ظاهر 

  .3تواند از آن استفاده كند ميشود، در چنين جايي شرط كننده خيار دارد و 
شود و مستلزم ترك واجب يا انجـام   بنابراين، به علت صحت شروطي كه در ضمن عقد آورده مي

شامل فعـل حـرام و تـرك واجـب      نيز عقد ضمنشوند، لذا شرط ثبت ازدواج موقت، در  حرام نمي
  ت آن را داشته باشند.توانند، در ضمن عقد نكاح شرط ثب نيست، بنابراين هر يك از زن و مرد مي

  

                                                            
 .60ص  ،84تهران: نشر ميزان، هشتم، بهار  .مختصر حقوق خانواده .حسين صفائي و اسداهللا امامي .1

 بي تا]،، مطبعه االداب في النجف االشرف.[ لهيالوستحرير  خميني، روح اهللا، .2

 جا. همان. 3
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  سالمت جامعه .1.2.6

سعادت آدمـي   ها آنخداوند متعال در وجود انسان غرايزي را به وديعت نهاده كه پاسخ صحيح به 
كند. يكي از اين غرايز، غريزه جنسي است كه موجد ادامه نسل آدمي و تكثيـر افـراد    را تأمين مي
شود. بي ترديد اگر به اين غريزه از راه صحيح پاسخ داده شـود سـعادت جامعـه تـأمين      انسان مي

در  .1اهـد داشـت  را در پـي خو  جامعهشود و اگر از راه انحراف باشد، هالكت و بدبختي افراد و  مي
ها و ابزارهاي فساد انگيـزي چـون    مقابل در عصر كنوني، به علت تهاجم فرهنگي از طريق رسانه

-تواند راهكاري براي مقابله با چنين تهاجماتي باشد. همان ماهواره، اينترنت و... ازدواج موقت مي

ر متعـه را حـرام نمـي     گونه كه امام علي (ع) مي مـجـز آدم شـقي زنـا    كـرد كسـي   فرمايند: اگر ع 
غايت اصلي اسالم از تشريع ازدواج، بقاي نسل است، اما ارضاي غريزه جنسـي   بااينكه .2كرد نمي

و حصول آرامش دروني، نيز همواره مورد توجه شارع بوده اسـت. در اسـالم بـراي حـل صـحيح      
ي يـا  دائمـ  صـورت  بـه توانـد   مي ، پيشنهاد شده است، كههمسرگزينيمشكل جنسي، راه ازدواج و 

كند،  موقت باشد. ازدواج دائم، مسئوليت و تكليف بيشتري براي زوجين به خصوص، مرد ايجاد مي
اي از  از ماهيت و حقيقت ازدواج دائم است كه جنبة شـرعي دارد و پـاره   برخاستهاي از آن  كه پاره

ماننـد  و تجمالت و توقعات زايد و غيرضروري اسـت،   ورسوم آدابتكاليف نيز متأثر از يك سري 
هاي سنگين، جهيزيه مفصل، توقع منزل جدا و مستقل و... .  مراسم سنگين عقد و عروسي، مهريه

مزاياي ازدواج موقت براي افرادي كه نياز جنسي دارند و از لحاظ امكانات اقتصادي يا هر جهـت  
ده نماينـد.  تواننـد از ازدواج موقـت اسـتفا    ديگر امكان ازدواج دائم و تشكيل خانواده را ندارند، مـي 

توانند خود را از ارتكاب به گناه و عوارض سـوء سـركوب كـردن غريـزة      ها با ازدواج موقت مي آن
جنسي، نجات دهند و اساساً ازدواج موقت براي جلوگيري از فحشا و فساد در جامعه تشريع شـده  

  .3شود است. ضرورت ازدواج موقت امروزه بيش از هر زمان ديگر احساس مي

                                                            
 .155ص )، تهران: انتشارات سمت. 1387( ديدگاه فقه و حقوق اسالميخانواده از  مشايخي، قدرت ا...، .1

 .206ص )، تهران، كتابخانه بزرگ اسالمي، 1357( ريالغد اميني نجفي، عبدالحسين، .2

 .)، سازمان تبليغات اسالمي1369( همسرانتخاب اميني، ابراهيم،  .3
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  ت وارد بر مادهايرادا .3.6
است اما در طول تاريخ، نگاه منفـي   ذكرشدهدر قانون مدني، ازدواج موقت يا نكاح منقطع  بااينكه

و مقبوليت آنان قـرار نگيـرد و    موردپذيرشزنان و مردان، به ازدواج موقت، موجب شده است كه 
 صـورت  بـه ازدواجي انجام شود، از اقرار به آن ترس و ابا داشـتند درنتيجـه همـواره     چنين هماگر 

شد. بنابراين با اين شرايط هر اقدامي براي به رسـميت بخشـيدن آن،    مخفيانه و پنهاني انجام مي
مورد ارزيابي مثبت قرار نخواهد گرفت، به همين جهت ممكن است ايرادهايي به اين ماده گرفتـه  

  قرار خواهد گرفت. ردبررسيموشود كه 

  ها از هم پاشيدن خانواده .1.3.6

هايي جبران ناپذير را هم  ممكن است كه گفته شود اين قانون نه تنها منافعي ندارد، بلكه گاه زيان
اعتماد ميان زوجـين   در پي خواهد داشت از جمله فروپاشي بنيان خانواده و همچنين از بين رفتن

 وجـود  بـه اي را براي اين فرزندان، همانند فرزندان طالق  شود و به دنبال آن مشكالت عديده مي
خواهد آورد و بازخورد منفي آن متوجه جامعه نيز خواهد شد. از طرف ديگـر بـا توجـه بـه تاكيـد      

ـ    م دارنـد، صـحيح   اسالم بر حفظ پايداري و قداست خانواده، ازدواج موقت مرداني كـه همسـر دائ
هـا   هاي كانون گرم خـانواده آن  نخواهد بود، زيرا در صورت آگاهي همسر دائم از اين ازدواج، پايه

متزلزل خواهد شد. اما در پاسخ بايد گفت: براي حل مشـكالت و نيازهـاي جنسـي، ازدواج دائـم     
را مجـاز  » فحشـا «ايـد  پاسخگو نخواهد بود. بنابراين دو راه در مقابل ما وجود دارد يـا ب  تنهايي به

باشـد   بدانيم و يا اينكه ازدواج موقت را بپذيريم. بديهي است كه ازدواج موقت بهترين راهكار مـي 
و نه آثار سوء  نه شرايط سخت و سنگين ازدواج دائم، از قبيل اشتغال و تمكن مالي را دارد چراكه

بله با عمل سوء زنا در جامعـه و  فحشا را. عالوه بر آن ازدواج موقت راهكاري جهت مقا بار زيانو 
ترين و بهترين راه براي ارضاي نيازهاي جنسي در چـارچوب شـرع، نكـاح موقـت      همچنين آسان

حمايـت از زنـان و    ويـژه  بـه خواهد بود. در واقع اين ازدواج بيشتر درصدد تحكيم بنيان خـانواده،  
شـود. بنـابراين حكـم ازدواج     با ثبت آن جلوي سوءاستفاده از آنان گرفته مي چراكهكودكان است. 

  خدمتي بزرگ به سالم ماندن جامعه است. كند بلكه هاي زندگي را متزلزل نمي موقت نه تنها پايه
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  ازدواج موقت، روسپيگري و زنا .2.3.6

دشمنان با نگاه كينه توزانه و حسدورزانه مانند يك هوو به هووي ديگر به اين مسئله نگاه كـرده  
انـد. تـا جـايي كـه گسـتاخي بعضـي از        عيب تصـوير نمـوده   صورت بهرا و در نتيجه محاسن آن 

در اينجا ممكـن اسـت    .1اند رسيده است كه متعه را به زنا ملحق كرده جايي بهنويسندگان معاصر 
اشكالي مطرح شود و آن اينكه ميان ازدواج موقت و فحشاء هيچ تفـاوتي وجـود نـدارد و هـر دو،     

شوند. اما بايد گفت، ازدواج موقت يكي از تشريعات خداوند متعـال   محسوب مي خودفروشينوعي 
اي جدا و متفاوت از روسپيگري  باشد. بنابراين ازدواج موقت مسئله و در واقع مورد تأييد خداوند مي

ازدواج موقت، مورد تأييد اسالم است. همچنين تمامي مسلمانان اتفاق نظر دارند كـه   چراكهاست 
اي از تاريخ متعه را حالل كرده است. با اين حال اگر متعه را يكي از مصـاديق زنـا    ر برههپيامبر د

 كـه  درحـالي اند،  شود كه خدا و پيامبرش به زنا و فساد امر نموده فرض كنيم، معناي آن چنين مي
ـ  « . همچنان كه خداوند در قرآن فرموده است:2باشد  چنين سخني قابل تصور نمي د يا بنـي آدم قَ

      م لَّهـلَع ه نْ آيـات اللـَّ مـ ك خَيرٌ ذلـ كالتَّقْوي ذل باسل ريشاً و و كُمآتوباساً يواري سل لَيكُمأَنْزَلْنا ع
هاي شما را بپوشاند و لباسـي كـه    اي فرزندان آدم، به يقين بر شما لباسي كه عورت«. »يذَّكَّرُونَ

اوليه آن را در زمين آفريديم و استعداد تهيه آن را به شما مواد (زيب و زيور شما باشد نازل كرديم 
است، باشـد   )براي مردم(هاي خداوند  ها از آيات و نشانه و البته لباس تقوي بهتر است. اين )داديم

  3 .»كه متذكر شوند
له ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين است كه ازدواج دائم بـا روسـپيگري فـرق دارد بايـد     ئمس

اشكالي كه به ازدواج موقت وارد شده، در اينجا هم جاريست پس ازدواج دائم هم فرقـي   گفت كه
شـود و يـا توسـط     با روسپيگري ندارد. زيرا صيغه ازدواج دائم و موقت، يا توسط وكيـل اجـرا مـي   

همچنـين  . 4طرفين بدون وكالت و يا اين كه يكي از طرفين مستقيماً و ديگري با وساطت وكيـل 
نيسـت كـه ازدواج    گونـه  اين .5داراي چهار ركن است: صيغه، طرفين، مدت و مهريهازدواج موقت 

                                                            
 .59ص . 48، شماره 12، سال ع)( تيبمجله فقه اهل )، 1374سنت (ازدواج موقت در كتاب و سبحاني، جعفر،  .1

 .105ر.ك سبحاني، ازدواج موقت در قرآن و سنت، ص  .2

 / اعراف. 26 .3

 منبع پيشين. .4

 .64ص . 48، شماره 12، سال ع)( تيبمجله فقه اهل )، 1374سنت (ازدواج موقت در كتاب و سبحاني، جعفر،  .5
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موقت هيچ شرائط و مقدماتي نداشته باشد بلكه ايـن ازدواج، هماننـد ازدواج دائـم داراي احكـام،     
قواعد و ضوابطي است كه ما ملزم به رعايت آن هستيم. ايجاب عقد موقت مانند ايجاب عقد دائم 

شود. و  يز مانند قبول آن است، با اين تفاوت كه در آن مدت معين و مهر ذكر مياست، و قبولش ن
، مگر مواردي كه استثنا شده، در مـورد ازدواج موقـت   ذكرشدهتمام احكامي كه براي ازدواج دائم 

مـدت  « ق.م: 1079كند. مانند ماده  قانون نيز در موادي به شرايط آن اشاره مي .1نيز صادق است.
در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب « ق.م: 1059و ماده » معين باشد كامالًبايد  نكاح منقطع
زني كه به ازدواج موقت مردي درآمده است، موظف است منحصـراً در اختيـار آن   ». بطالن است

عالوه بـر آن فرزنـد    .2مرد قرار گيرد و هنگامي كه مدت آن پايان يافت نيز، بايد عده را نگه دارد
همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم، تمام احكام براي او نيز جاري خواهـد   حاصل از ازدواج موقت

بـه   از اين شروط وجود ندارد، بنابراين اين دو مسـئله  كدام هيچدر روابط نامشروع،  كه درحاليشد 
و « و روايـات آمـده اسـت:   كـه در آيـات   طـور قابل مقايسه با يكديگر نيستند. همـان  هيچ عنوان

المحصنات من النساء اال ما ملكت أيمانكم كتاب اهللا عليكم و احل لكم ما وراء ذالكـم أن تبتغـوا   
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به مـنهن فـاتوهن اجـورهن فريضـة و ال جنـاح      

{ازدواج بـا} زنـان    و. «3»عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضـة إن اهللا كـان عليمـا حكيمـا    
شوهردار {بر شما حرام شده است} مگر زناني كه {به سبب جنگ بـا شـوهران كافرشـان از راه    

{زناني كـه   غيرازاينو زنان ديگر  خدا بر شماست مقررشدهايد {اين قانون}  اسارت} مالك شده
اموالتـان  حرمت ازدواج با آنان بيان شد} براي شما حالل است كه آنـان را بـا {هزينـه كـردن}     

و مصـون از زنـا    دامـن  پـاك {قصد داريد بـا آن ازدواج}   كه درحاليازدواج} بخواهيد  عنوان به{
واجـب   عنوان بهو نكاح موقت برخوردار شديد مهريه اورا  باشيد. و از هر كدام از زنان به عقد متعه

كردن مهريه} با  مالي بپردازيد و در آنچه پس از تعيين مهريه {نسبت به مدت عقد يا كم يا زياد
  .»است حكيم و دانا خدايكديگر توافق كرديد بر شما گناهي نيست يقيناً 

                                                            
)، ترجمه محسن غرويان و علي شـيرواني، قـم:   1373( هيالدمشقاللمعه  عاملي، محمد بن مكي (شهيد اول)، .1

 .72ص ، 2ج دارالفكر. 

 .)، تهران: دارالكتب االسالميه1353( تفسير نمونه مكارم شيرازي، ناصر، .2

 / نسا.24. 3
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  روايات

عن الفتح بن يزيد قال: سئلت ابا الحسن (ع) عن المتعة فقال هي حالل مباح مطلـق لمـن    .1
 گويد: از حضرت ابا الحسن (ع) در فتح بن يزيد مي 1لم يغنه اللَّه بالتّزويج فليستعفف بالمتعة.

باره ازدواج موقّت سؤال كردم، فرمود: اين ازدواج حالل مطلق است براي كسي كـه ازدواج  
  دائم نكرده است، البته چنين شخصي بايد عفت خود را از راه ازدواج موقت حفظ نمايد.

عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السالم عن المتعة قال: ما انـت و ذاك    .20
علي بن يقطين از حضرت رضا (ع) درباره ازدواج موقت سؤال كرد.  2نها. و قد اغناك اللَّه ع

داراي همسـر دائمـي هسـتي و     باآنكـه حضرت در پاسخ فرموند: تو را با آن چكـار اسـت؟   
  نياز ساخته است. خداوند تو را از ازدواج موقت بي
نسـان بـه نيازهـا و    توان گفت، دين مبين اسالم براي اينكـه ا  بنابراين با توجه به مطالب فوق مي

غرايز طبيعي خود به نحو صحيح پاسخ گويد، دستور ازدواج موقت را وضع نموده است تا انسان از 
باشد. اما روسپيگري عالوه بر اينكه مخالف  انحراف و فساد مصون بماند، لذا مورد تأييد اسالم مي

از ديـدگاه اسـالم نامشـروع    باري و فساد نيز است، بنابراين وبند بيدستورات اسالم است، موجب 
  باشد. در نتيجه الحاق متعه به زنا ممكن نيست و اين اشكال مردود است. مي

  گسترش هوس راني و عدم تمايل به ازدواج دائم .3.3.6

با توجه به اينكه، ازدواج موقت مورد كارشناسي و ارزيابي كامل قرار نگرفته و طرح و نقشه عملي 
يك نظريه و حكم شـرعي مطـرح شـده     عنوان بهو فقط  نشده بيني  پيشو كاربردي نيز براي آن 

است و همچنين، فقدان تعريف و تبيينِ روزآمد عرفي، اخالقي، فرهنگي و قانوني از متعه يا نكاح 
كـه، مشـخص    باشـد. ضـمن آن   نخستين مانع بر سر راه تحقق آن در جامعه مـي  عنوان بهموقت 

آن از حيـث مـوارد مزبـور نيـز بـر ابهـام هرچـه بيشـتر موضـوع          هاي  نبودنِ صريح آثار و بازتاب
افزايد. همچنين، نبود هرگونه پيشينة آموزشي و تعليماتي فراگير در جهـت آمـوزشِ همگـاني     مي

رسـاني و   هـاي اطـالع   مطبوعـات، سـايت   ويـژه  بـه هاي جمعـي و گروهـي،    مردم از طريق رسانه
رفت عمومي مردم نسبت بـه آن و فلسـفه وجـودي    نتيجه، فقدان معها و در و مانند آن صداوسيما

                                                            
 .337ص ، 5ج )، نشر دارالكتب االسالميه. 1388( الكافي، كليني، محمد بن يعقوب .1

 .588ص ، 2ج )، قم: موسسه آل البيت الحياالتراث، 1408(مستدرك الوسايل محدث نوري) ( نوري، حسين، .2
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نكته ديگر اينكه، بـا توجـه بـه اينكـه اقتضـاي       .1باشد.  باره مياينمتعه، از ديگر موانع اساسي در
ازدواج موقت و تمايل افراد بيشتر در جهت اختفاي آن است، ثبت آن، موجـب علنـي نمـودن آن    

وقت رفته، و اگر امكان ازدواج دائم را هم نداشـته  شود، در نتيجه افراد كمتر به سراغ ازدواج م مي
شوند. بنابراين اگـر جوانـان    روند و گرفتار فحشا و زنا مي باشند، به دنبال رابطه پنهاني ديگري مي

 شـود:  گيرند. در پاسخ گفته مـي  را به ازدواج موقت ترغيب نماييم، قطعاً مورد سوء استفاده قرار مي
خـدا مرتكـب كـاري حـرام، ماننـد       خانـه  زيارتنشده؟ آيا اگر كسي در استفاده از كدام قانون سوء

گوينـد: تجـويز ازدواج    اي مـي  در نهايت عـده  2شود؟فروش مواد مخدر شد بايد جلوي حج گرفته 
كـه در پاسـخ بايـد گفـت: غـرض از ازدواج موقـت،        3راني مردان است  موقت براي تأمين هوس

يان و از جمله اسالم امري مذموم اسـت ماننـد ايـن    راني در همه ادهوس چراكههوسراني نيست 
إن اهللا عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجـال  « فرمايند ص) كه مي( روايت از پيامبر اكرم
جـويي گرفتـه، سـپس     كام براي رايعني كسي كه زنان » ذواق«كه مرد  .4»وكل ذواقة من النساء

راني نيست، بلكه هدف، رفع نياز غريـزي  دهد، لعن و نفرين شده است. و نه تنها هوس طالق مي
ها در فحشا و گناه، و در نهايت كمـك بـه سـعادت بشـر      بشر و جلوگيري از به دام افتادن انسان

حسن (ع) عـن المتعـة؟   ع) نيز اينگونه آمده است: سألت أبا ال( است. چنانكه در كالمي از معصوم
فقال: هي حالل مباح مطلق لمن لم يغنه اهللا بـالتزويج فليسـتعفف بالمتعـة، فـإن اسـتغني عنهـا       

اگر امروز افراد از ازدواج موقت كـه در واقـع قـانوني الهـي      .5بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها 
اسـتفاده  آن سـوء  است كراهت دارند، مشكل از قانون نيسـت، بلكـه عيـب افـرادي اسـت كـه از      

صـحيح اجـرا    طـور  بـه كنند. اگر ازدواج موقت در جامعه كنوني تحت قوانين و مقررات خاص،  مي
كنند و  استفاده از آن خواهد شد و هم به هنگام ضرورت افراد از آن استفاده ميشود، هم مانع سوء

                                                            
.1 www.khabaronline.ir  زماني درمزاري، محمدرضا، ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم، سايت خبر آنالين 

 .344، ص 3ج )، تهران: دارالكتب االسالميه. 1353( تفسير نمونه مكارم شيرازي، ناصر، .2

 .64ص )، انتشارات صدرا، 1369( نظام حقوق زن در اسالممطهري، مرتضي،  .3

 .54، ص 6ج )، نشر دارالكتب االسالميه. 1388( الكافي، كليني، محمد بن يعقوب .4
 .22ص ، 21ج التراث،  اءي) االحع( تيالببي تا]، قم، موسسه آل [ عهيالشوسائل  بن حسن، محمد ،حرعاملي .5
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نـه تنهـا موجـب     . بنابراين با توجه به مطالب گفتـه شـده، ازدواج موقـت   1كراهت نخواهند داشت
  باشد. راني نيست بلكه، راهكاري در جهت منع آن ميگسترش هوس

  عسر و حرج با ثبت ازدواج موقت .4.3.6

نظام حكيمانه قانونگذاري در اسالم بر پايه كرامت، طهارت و آساني و سهولت است لـذا در عـين   
ترين راهكارها را جهـت  ترين و به ها، آسان دعوت انسان به سوي پاكي و دوري از مفاسد و زشتي

يريد اهللا بكـم اليسـر و اليريـد بكـم     «تعديل و ارضاي نيازهاي انسان ارائه فرموده است و اصل 
، حاكم بر تمامي قوانين آن است. بر اين اساس نه انسان را دعـوت بـه سـركوب غرايـز و     »العسر

پـافراتر   راني شهوتفراط و دهد كه از مرز اعتدال، به ا كند و نه به او اجازه مي تمايالت طبيعي مي
دهد و اين تقسيم نه به جهت تخييـر در نـوع ازدواج    نهد. بنابراين ازدواج را به دو صورت قرار مي

بلكه از جهت قرار گرفتن در موضع اضطرار و عدم تمكن و فراهم نبودن شرايط براي ازدواج دائم 
ائم نباشند، و يا حتي افراد متأهل در . در بسياري از موارد ممكن است افراد قادر به ازدواج د2است

 هاي طوالني مشكل عدم ارضاي غريزه جنسي داشته باشند. عالوه بر آن اگـر مسـافرت   مسافرت
هـاي افراطـي كـه در     و آزادي ها بندوباري بي به خارج از كشور باشد، كنترل ميل جنسي به خاطر

ها به همراه خواهد داشت ، بنابراين  اي را براي آن شود، مشكالت عديده اين جوامع بسيار ديده مي
بـا   كه درحاليتواند بهترين راهكار باشد.  براي كنترل ميل جنسي در اين جوامع، ازدواج موقت مي

يكـي از علـل    چراكـه وضع قانون ثبت ازدواج موقت ممكن است افراد دچار عسر و حرج شـوند،  
 يكــي از مــوارد ضــروري نيــزتشــريع ازدواج موقــت، اســتفاده از آن در مــوارد ضــروري اســت و 

هاست. در موارد ضروري مثل مسافرت امكانات كافي در اختيـار افـراد نيسـت. در واقـع      مسافرت
است كه شرايط و امكانات حالت عادي افراد را ندارد و بايد امـوري بـه    اي گونه بهموارد ضروري، 

ثبت ازدواج موقـت،   كه يدرحالنحو تسهيل و آسان انجام گيرد. ازدواج موقت هم اين گونه است. 
حتماً افراد بايد شناسنامه داشته باشند، بـه   چراكهوپاگيري براي افراد شده، موجب دست اي گونه به

ديگر مراحلي كه در ثبت نكاح الزم است، را بايد انجام دهند. و ايـن خـود    و كنندمحضر مراجعه 
در ظاهر امر ممكن است تصور شود كه  اگرچهشود. اما بايد گفت  نوعي عسر و حرج محسوب مي

                                                            
 .383 ، ص3 مكارم شيرازي، ج ك. تفسير نمونه، ر. .1

 .9، شماره مجله شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان)، 1388(مرز شناسي در ازدواج موقت مير خاني، عزت ا...، . 2
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شوند، ولي با توجه به تبعـات ناشـي از عـدم ثبـت ازدواج      با ثبت نكاح افراد دچار عسر و حرج مي
، حمايت نشدن از حقوق كودكان، مشكالت اثبـات نسـب   سرپرست بيمانند افزايش افراد (موقت 

حـرج ناشـي از ثبـت نكـاح، بـا      عسـر و   چراكـه شـود   كودكان براي مادر و ...) اين اشكال رد مي
تبعات ناشـي از عـدم    چراكهگيرد قابل مقايسه نيست.  ت ميأكه از عدم ثبت نكاح نش اي دشواري

بايـد اهـم را بـر مهـم      عسر و حرج بيشتري به دنبال خواهد داشت، لذا عقـالً  مراتب بهثبت نكاح 
  ترجيح داد.

  تكراري بودن برخي از مصاديق اين ماده .5.3.6

توان وارد كرد اين است كه با توجه به شروطي كه در ذيل مـاده   گري كه به اين ماده ميايراد دي
رسد بحث شرط ضـمن عقـد و    به نظر مي بارداري، توافق طرفين، شروط ضمن عقد)( آمده است

شود كه نـام ديگـر آن عقـد     توافق طرفين موضوع واحدي باشد زيرا شرط ضمن عقد توافقي مي
چيزي جز عقد نيست. اولي ممكن است در سند رسمي منعكس شـود و   است و توافق طرفين هم

شـرط  «تواند رسميت يابد. در واقـع   دومي احتماالً در سند عادي يا توافق شفاهي و پس آنگاه مي
آيد كه ضمن عقد ديگري درج شده است.  مي حساب به» توافق طرفين«نيز نوعي از » ضمن عقد

ها در دو حالت است كه ثبـت ازدواج موقـت الزامـي بـه شـمار      رسد در واقع تن به نظر مي رو ازاين
زوجه و دوم، درصورت توافق طرفين بـر ثبـت ازدواج (چـه     باردارشدنرود: نخست، درصورت  مي

باشد). اما در پاسخ  شده گنجاندهباشد، چه در عقد ديگري  آمده عمل بهمستقل  صورت بهاين توافق 
تواند قبل از عقد باشد يا ضمن عقد و يا بعـد از عقـد،    ن ميبه اين ايراد بايد گفت كه توافق طرفي

بـودن نيـز    آور الـزام اما شرط ضمن عقد فقط يك مورد خـاص اسـت عـالوه بـر اينكـه از نظـر       
طـرفين ملـزم بـه     بعدازآننيست ولي  آور الزامتوافق طرفين قبل از عقد  چراكههايي دارند  تفاوت

زوجـين بـر    بعـدازآن مثال اگر در حين عقد دائم مهريه ذكر نشود ولـي   طور بهرعايت آن هستند 
قـانون   1087شـود. مـاده    مي االجرا الزممقدار خاصي از مهريه توافق و تراضي نمايند، اين توافق 

دارد: اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شـده باشـد نكـاح صـحيح      مدني بيان مي
عد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگـر قبـل از تراضـي بـر مهـر      توانند ب است و طرفين مي

ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. اما شروط ضمن عقد چـه   معين، بين آن
شوند. الزم به ذكر است كـه مـتن پيشـنهادي     مي آور الزامقبل و چه بعد از عقد در صورت توافق 
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جلس و نيز نخستين متن پيشنهادي كميسيون قضايي و حقوقي هاي م كارشناسان مركز پژوهش
توجه داشته و تنهـا در همـين دو مـورد لـزوم ثبـت ازدواج موقـت را        الذكر فوقمجلس به مطلب 

در كميسـيون قضـايي و حقـوقي بـود كـه       آمـده  عمل بهپذيرفته بودند، هرچند در آخرين تغييرات 
قـانون   21رد لزوم ثبـت ازدواج موقـت در مـاده    به عنوان يكي از موا مستقالً» شرط ضمن عقد«

  .1درج شد

  هاي پژوهش يافته. 7
اسـت. اصـل در ازدواج، بـر     شده انيبقانون جديد حمايت خانواده  21همانطور كه در ابتداي ماده 

از فوايد و جايگاه ازدواج موقت چشم پوشيد زيـرا   توان ينممبناي ازدواج دائم است اما با اين حال 
بايـد در جايگـاه    تشريع آن براي موارد اضطرار صـورت گرفتـه اسـت و    اسالم است و دييتأمورد 

جامعـه و نجـات از    سـالمت   بـه مناسب خودش استفاده شود تا از آثار مثبت آن در جهت كمـك  
مـورد  نكـاح   نيـ ا كـه  گفـت  تـوان  يمانحرافات جنسي بهره برد. با ارزيابي جايگاه ازدواج موقت 

دليل آن هم، اين است كه در عـرف و ميـان مـردم،     نيتر مهمپشتيباني كامل قرار نگرفته است. 
نانوشته عرفي تبديل شـده اسـت.    جايگاه متناسبي نيافته است و اين عدم رسميت، به يك قانون

، هـا  خانوادهاين قانون معايبي همچون ازهم پاشيدن  21در ظاهر ممكن است گفته شود كه ماده 
راني و عدم تمايل به ازدواج دائم همچنين در برخي موارد موجب عسر و حرج نيز سترش هوسگ
و برخي مصاديق اين ماده نيز تكراري است كه البته بـه ايـن مـوارد پاسـخ داده شـده و       شود يم

 نيتـر  مهـم چشم پوشـيد،   توان ينمبه بحث پرداختيم. البته از مزاياي آن هم  مفصالًپيرامون آن 
پـيش از ايـن، قـانوني در     كه يدرحالن، همين بس كه ملزم به ثبت اين ازدواج شده است مزيت آ

به مواردي از جمله: حمايت از حقـوق   توان يماين خصوص وجود نداشت. از ديگر مزاياي آن نيز 
شدن ازدواج موقت، پيشگيري از اختالف، سـالمت   مند نظام، سرپرست يبكودكان و كاهش افراد 

اين چنين ارزيابي كرد كه، اين مـاده داراي   توان يمكلي اين ماده را  طور بهبنابراين  مود.جامعه اشاره ن
اميدوار بود كه با بررسي اين  توان يمنقاط قوت بسياري است و اگر در برخي موارد ضعفي داشته باشد، 

    در جهت اصالح آن برداشته شود. مؤثري جديد، گامي ها طرحنقاط ضعف و قوت و ارائه 

                                                            
 .1390، 2351روزنامه اعتماد، سعيد حقاني، شماره  .1
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