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 قوانین حقوقی و فقهی در عقد موقت

 :دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید

در  ازدواج نیز معروف است، نوعی از یازدواج انقطاع یا صیغه که به ازدواج موقت یا نکاح مُنقَطِع یا تعِهمُ

 مرد و زن ای معلوم، بین مهریه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با شیعه مذهب

در میان مسلمانان در مورد جواز این . شود خود منقضی می زوجیت خودبه شود و با پایان آن رابطه بسته می

آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح  زیدیان و اباضیه ،اهل سنت .نظر است ازدواج اختالف

دو نوع تعریف  ازدواج دانند و معتقدند در شریعت اسالم برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی. دانند می

  .است ، تشکیلازدواج که هدف از ، درحالیتمتع متعه یعنی. است نشده

 

شرایط و ارکان . است شده  ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته  قانون مدنی ۵۷۰۱  در ماده

تعیین مدت مشخص و   صحت نکاح دائم به اضافه عبارتند از شرایط( ازدواج موقت)اساسی نکاح منقطع 

  .ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند موانع. تعیین مهر معین برای زن

  

بطالن  عدم وجود مهر موجب  اما در نکاح منقطع  وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است در نکاح دائم عدم 

تاکید فراوان کرده و مطابق مواد  زن در ازدواج موقت  قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه. شود عقد می

. وقت به هر ترتیب به وی تسلیم شودزن در ازدواج م  مهریه قانون مدنی ترتیباتی داده که ۵۷۰۱تا  ۵۷۰۱

شوهر  عدم نزدیکی  شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج عقد مالک مهر می زن پس از جاری شدن

  .کند نمی  با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط

  

  مشکالت نداشتن دفتر صیغه  

شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است، اما در صورت امتناع همسر   ازدواج زمان در صورت عدم نزدیکی در

در مواردی که . خواهد بود پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع از

کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه  می زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری

  .دشوار است این اثبات کاری د نیست،موجو

  

  ضرورت رضایت پدر  

 در صورت امتناع. پدر یا جد پدری الزم است  اجازه  اعم از منقطع و دائم مطابق قانون در نکاح دختر باکره

تواند با معرفی مرد  دختر می  عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان  غیرموجه پدر از دادن اجازه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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در حال حاضر بسیاری از دفاتر . ازدواج کند   درخواست اجازه د نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاصمور

نیز    پدر  اجازه ازدواج موقت دختر بالغ را بدون  دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه و عاقدان، به

  .کنند جاری می

  

  سن ازدواج موقت  

  .سال است ۵۱دنی سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم قانون م( ۵۷۰۰و  ۵۷۰۱مواد )در 

  

  نداشتن حق نفقه  

شرط شده باشد یا آنکه  انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه   درعقد»  قانون مدنی ۵۵۵۱  تصریح ماده به 

نه نیست و ترک انفاق شوهر عمل مجرما  نفقه اما حتی در صورت شرط» .عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

  .الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند تواند از دادگاه زن تنها می

  

  زوجین از هم ارث نمی برند  

  نباشند از یکدیگر ارث  ارث از  و ممنوع  ها دائمی بوده آن  زوجیت  که  زوجین»قانون مدنی  ۰۰۷ماده  مطابق

  .برند زوجین از هم ارث نمی  طعمنق لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح» .برند می

  

  عدم ثبت ازدواج موقت باعث تضییع حقوق فرزندان است  

درست همانند  حقوقی  مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج   حاصل از ازدواج موقت فرزندان

ه دادن نفقه و پدر موظف ب  شوند شناخته می یعنی فرزندان مشروع پدر  فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند

اینجاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت  اما مسئله. برند می نگهداری آنان است و از پدر ارث

اثبات نسب برای فرزند  آن توسط زوجین یا عاقدان گمنام و فاقد دفتر،  اکثر موارد، جاری شدن صیغه در

شناسنامه  در حال حاضر به وفور شاهد بی. د بودخواه حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن

  .تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم این فرزندان یا ماندن

  

  ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب است  

  این مطلب به بیان نظر برخی مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب برای روشن شدن

  .پردازیم است، می

  

باشد، هر چند سال غائب  تا زمانی که در عقد شوهرش(: العالی ظله مد)ای  خامنه العظمی... حضرت آیت ا ردفت

شوهر اختالف وجود دارد و شوهر راضى به طالق نیست  ایشان جایز نیست؛ بله اگر بین زن و باشد، ازدواج با



 

3 
 

به  تواند ن شرایط را تحمل نماید، مىای تواند  عسر و حرج و مضیقه است و زن نمى این زندگى موجب و ادامه

با شرایط )پس از احراز موضوع  دارد، مراجعه کند تا   این خصوص یکى از نمایندگان حاکم شرع که اجازه در

توان با او  پس از اجراى طالق و سپرى شدن عدّه، مى و  ، صیغه طالق را جارى نمایند(شرعى و قانونى

  .ازدواج نمود

  

  .جایز نیست(: مدظله العالی)سیستانی  العظمی.. .دفتر حضرت آیت ا

در صورتی که طالق نگرفته باشد ازدواج کردن (: مد ظله العالی)مکارم شیرازی  العظمی... دفتر حضرت آیت ا

  .با او جایز نیست

  

  ازدواج موقت با زن کافر شوهر دار  

عقد و نکاح همه ادیان و  ملت و مذهبی برای ازدواج و زناشویی، عقد و نکاح خاص خود را دارد و اسالم هر

را محترم شمرده است و  …و ( کمونیست)پرست، مادیگرا  ها اعم از مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، بت ملت

آیین خود  زن کافر و مرد کافر طبقبنا براین اگر . داند هایی را حالل زاده می ازدواج فرزندان حاصل از چنین

داند و از آن جا که  آنان را زن و شوهر می این ازدواج آنان را معتبر دانسته و با هم ازدواج کرده باشند، اسالم

 توان با زن شوهردار از نظر اسالم حرام و باطل است، از نظر حکم اسالمی نمی ازدواج دائم و موقت با زن

طالق بگیرد، بعد از سپری  اج موقت کند، مگر آن که به هر دلیلی از شوهر خودکافری که شوهر دارد ازدو

  .شود با او ازدواج موقت داشت شدن عده طالق می

  

  تمدید صیغه موقت  

شده باشد یا مدت  کسی بخواهد عقد موقت همسرش را تمدید کند پیش از تمدید باید عقد قبلی تمام اگر

عقد کرده باشند و بعد از مدتی بخواهند  پس اگر مثالً یک ماه. ده باشدباقیمانده توسط شوهر بخشیده ش

تاریخ آن گذشته باشد یا در صورتی که یک ماه نگذشته مدّت باقیمانده  مدت را بیشتر کنند باید یک ماه از

جایز است  پس  (و زن با کس دیگری عقد نکرده است)و اگر مدت تمام شده   شوهر بخشیده شود از طرف

  .داشته باشد گذراندن دوران عدّه با همان شوهر سابق خود عقد موقت جدید بدون

  

  جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت  

طالق  بدون( ساله خوانده شده باشد ۰۷مثال عقد موقت )موقتی که مدت آن طوالنی است  در ازدواج

  .طالق اقدام کرد ازبلکه باید نسبت به پرداخت مهریه قبل   توان از یکدیگر جدا شد نمی

با بخشیدن مهلت توسط مرد آن ازدواج فسخ  اما در ازدواج موقتی که طوالنی مدت نیست، در آن صورت

  :پذیر است در ازدواج موقت به یکی از دو طریق زیر امکان زیرا از نظر اسالم جدایی  خواهد شد
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  .ستتمام شدن مدت ازدواج موقت که در هنگام عقد تعیین شده ا -الف

  .بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد -(ب

 

است که مدت آن  اساس اگر مرد مهر تعیین شده را پرداخت کرده باشد و عقد وی از جمله عقدهایی این بر

اما اگر عقدی است که . موقت خود جدا شود تواند با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر طوالنی نیست، می

شود و با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر خود جدا  محسوب می ن ازدواج دائمای مدت آن طوالنی است،

در کنار هم  این که تا آخر عمر در ضمن اگر زن به شرط. برای جدا شدن نیاز به طالق دارد شود بلکه نمی

 پیمان عمل کند و است باید به عهدو باشند حاضر به ازدواج موقت شده و مرد چنین شرطی را قبول کرده

 .گرنه در پیشگاه خداوند به همسر خود مدیون است باید رضایت همسر خود را فراهم سازد و


