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چکیده
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفتهشده در فقه و حقوق اسالمی است که در برخی احکام و ویژگیها،
تفاوتهایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه ،که در نکاح موقت برخالف نکاح دائم ،زوج وظیفه
ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد.
شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت بهعنوان یک شرط بنایی ،از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که
شارع و قانونگذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاقنظر وجود دارد .اصل حاکمیت ارادة طرفین در
شکلگیری قراردادها نیز مؤید این امر است ،اما باید توجه داشت که نفقة مشروط در نکاح موقت ،تابع آثار
نفقه در نکاح دائم نیست ،بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت میکند .مسئلة دیگر دراینباره،
مدتزمان شرط پرداخت نفقه است که میتواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد ،اما در اینمورد که
درصورت انحالل عقد منقطع به واسطة فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت ،این شرط به قوت خود باقی میماند
و یا خیر ،اختالفنظر وجود دارد که به آن پرداخته میشود .این پژوهش با روش گردآوری اسنادی ـ
کتابخانهای و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده میپردازد.
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مقدمه
مُتعِه يا نکاح مُنقَطِع يا ازدواج موقت كه در حقوق اسالمي و عرف ايران ،به صیغه يا ازدواج
انقطاعي نیز معروف است ،نوعي ازدواج است كه در آن ،عقد ازدواج برای مدت معین و
محدود و با مهريهای معلوم ،بین زن و مرد بسته ميشود و با پايان آن رابطه ،زوجیت
خودبهخود منقضي ميشود .اين نوع ازدواج ،خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه اين
نوع نکاح را براساس آيه  24سوره مباركه نساء صحیح ميدانند؛ در اين آيه آمده است« :مهر
و كابین زناني را كه از آنان بهرهمند شدهايد ،بهعنوان واجب به آنان بپردازيد» .در قانون
مدني نیز در ماده  1075بهصراحت دربارة آن سخن گفته شده است« :نکاح وقتي منقطع است
كه برای مدت معیني واقع شده باشد»؛ بنابراين بهطوركلي ميتوان گفت به عقد زناشويي در
مدّتي معیّن ،ازدواج يا نکاح موقّت ميگويند.
در حقوق موضوعه ايران روابط حقوقي در قالب عقد يا قرارداد ،تعهداتي را برای طرفین
به وجود ميآورد .برخي از اين تعهدات به حکم قانون هستند كه به آنها «تعهدات اصلي» گفته
ميشود ،اما برخي تعهدات و شروط با ارادة طرفین قرارداد وارد عقد ميشوند ،هرچند در
قانون به آناشاره نشده باشد ،با اين شرط كه خالف حقوق موضوعه و شرع نباشند .به اين
نوع تعهدات« ،تعهدات فرعي» گفته ميشود كه تابع تعهد اصلي هستند .شروط ضمن عقد
ازجمله تعهدات فرعي هستند كه ميتوانند وارد عقود و قراردادهايي مانند عقد نکاح شوند.
ازجمله شروطي كه در نکاح منقطع ميتوان وارد كرد ،شرط نفقه است كه دارای مشروعیت
فقهي و قانوني است و معموالً در عقد نکاح منقطع  99ساله يا دارای مدت طوالني شرط
ميشود.
امروزه مسئلة نکاح موقت و احکام آن از حیث فقهي و حقوقي جايگاه ويژهای دارد .كتب
و مقاالت متعددی در بیان تفاوتها و ويژگيهای عقد موقت و دائم نوشته شده است كه
بیشتر آنها به بیان تفاوتهای نکاح دائم و منقطع ازجمله مدت عقد يا وجوب نفقه پرداختهاند؛
اما مسئلهای كه كمتر به آن اشاره شده است ،امکان همانندسازی برخي احکام متفاوت در
عقد نکاح دائم با موقت است .يکي از اين احکام ،انفاق به زوجه توسط زوج است كه در عقد
دائم بهعنوان يک تکلیف و در قالب قانون امری به عهدة زوج است ،اما در نکاح موقت ،زوج

اشتراط نفقه در نکاح موقت 165 

الزامي به پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر اينکه در حیطة توافق طرفین در قالب شروط
مبنايي يا ضمن عقد قرار گرفته باشد ،كه با تصريح ماده  1113قانون مدني و احکام فقهي و
قوانین مرتبط با نکاح منقطع و شروط ضمن عقد الزم اين مسئله تبیین خواهد شد كه اين
شروط بهصورت صريح يا ضمني صحیح و الزماالجرا هستند.
در اين مقاله با توجه به نظر فقه شیعه و حقوق ايران و همچنین صاحبنظران فقهي و
حقوقي در مورد نفقه و صحت نکاح موقت از ديدگاه فقه و حقوق با بررسي جوانب نکاح
موقت و قواعد كلي حاكم بر نظام حقوقي دربارة متعه در پي پاسخ به اين پرسش هستیم كه:
آيا ميتوان شرط پرداخت نفقه را در نکاح موقت ايجاد كرد يا خیر؟ در صورت شرطشدن
نفقه در نکاح منقطع و فسخ يا انفساخ يا بذل مدت قبل از موعد ،آيا طبق شرط نفقه عمل
ميشود و نفقه تا زمان مشخص پرداخت ميشود يا با ازبینرفتن نکاح ،شرط نیز از بین
ميرود؟ و اين امر تابع چه شرايط و قوانیني است؟

مفهوم شناسی مصطلحات
 .1نفقه
الف) مفهوم لغوی
نفقه در زبان عرب به معنای «ما اَنفقتُ و اَستَنفِقتُ علي العَیال و نَفسِک» است؛ يعني آنچه
برای خود و خانواده هزينه ميشود( فـراهیدی ، 1410 ،ج، 5ص  .)177نفقه به معنای از بینرفتن
و آن چیزی است كه خرج مي شود و فقط برای خیر استفاده مي شود(راغب اصفهاني1412،هـ،

ج ،1ص .)20همچنین در تعريف ديگری نفقه به معنای «آنچه صرف هزينة عیال و اوالد كنند،
هزينة زندگي زن و فرزندان ،روزی و مايحتاج معاش» نیز آمده است(دهخدا ،1347 ،ص.)673

ب) مفهوم اصطالحی
نفقه در اصطالح ،آن چیزی است كه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زني در
آنشهر است(حلي1413 ،هـ ،ج ، 2ص .)47مرجع پرداخت نفقه زوجه و فرزند ،عرف است و
تخمیني برای نفقه از نظر شرعي وجود ندارد(عاملي جبعي1413 ،هـ ،ج ،8ص  ،)439بلکه آنچه
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الزم است غذای كافي و پوشاک و مسکن است و آنچه از افزايش لباس در زمستان برای
جلوگیری از بیداری و خواب مورد نیاز است(خوانساری1405 ،هـ ،ج ،4ص .)487نفقه بهمعنای
انفاق و كمکكردن از باب نیکوكاری نیز به كار ميرود كه معموالً جنبة الزامآور دارد؛ مانند
نفقة زوجه و اقارب و خويشاوندان(موسوی خمیني ،1368 ،ج ،2ص )313و طبقنظر برخي
حقوقدانان ،نفقه به معنای آنچه انفاق و بخشش كنند و نیز آنچه صرف هزينه عیال و اوالد
كنند و هزينة زندگي زن و فرزندان ،روزی و مايحتاج معاش نیز تعريف شده است(جعفری
لنگرودی ،1368 ،ص.)718

در تعريف جامعتری نفقه عبارت است از :مخارجى كه در زندگى مورد نیاز است ،اعم
از خوراكى ،آشامیدنى ،پوشاک ،مسکن و لوازم زندگي كه عرفاً جزء هزينة زندگي شخص
و با وضعیت او متناسب باشد ،و خادم ،در صورتي كه عادتاٌ يا به واسطة بیماری يا علت
ديگر مورد نیاز باشد( شريفي اشکوری ،1387 ،ج ،9ص .)228صاحب جواهرالکالم نیز نفقه را
اينگونه تعريف ميكند « :مايحتاج زن ازجمله غذا ،البسه ،مسکن ،خادم و وسايل آشپزی
كـه بهطور متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد»(نجفي ،1366 ،ج ،31ص.)330

برخي از فقها ،عالوه بر آنچه در قانون مدني بهعنوان نفقه ذكر شده است ،مصاديق
ديگری به معنای نفقه اضافه كردهاند ،همانند« :وسائل تنظیف و آرايش ازجمله شانه ،كرم،
صابون و هزينة حمام درصورت نیاز»(عاملي جبعي1410 ،هـ  ،ج ،5ص.)469

 .2نکاح
الف) مفهوم لغوی
نکاح مصدر نَکَحَ ،يَنکِحُ و بر وزن ضَرَبَ ،يَضرِبُ است(ابنمنظور1414 ،هـ ،ج ،2ص625؛ طريحي

نجفي ،بيتا ،ج ،4ص .)369عدهای از واژهشناسان معتقدند نکاح در لغت به معنای وطي و جماع
است(ابنمنظور1414 ،هـ ،ج ،2ص .)626برخي از مفسران نیز معتقدند اصل «نکاح» به معنای
جماع است ،و بر اثر كاربرد زياد ،در معنای عقد هم به كار رفته است(طبرسي ،1372 ،ج،3

ص .)45راغب اصفهاني در اين زمینه مي گويد« :نکاح» در اصل بهمعنای عقد است و سپس
بهطور استعاره برای همبستری نیز استفاده ميشود و محال است كه اوّل برای جماع وضع
شده باشد و پس از آن به استعاره در عقد به كار رفته باشد؛ زيرا نامهای جماع همه
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كناياتاند و عرب تصريح به آن را قبیح ميداند ،و اين غیرممکن است كه با لفظ قبیح از
غیرقبیح تعبیر آورند؛ يعني لفظي كه برای جماع وضع شده است ،در عقد خواندن به كاربرده
باشند(راغب اصفهاني1412 ،هـ ،ص .)823گفتني است تقريباً در تمام موارد ،آنچه از واژه «نکاح»
در قرآن كريم آمده به معناى تزويج و ازدواج است.
ب) مفهوم اصطالحی
معنای اصطالحي نکاح طبق اين روايت از پیامبر(ص) كه فرمود« :النِّکَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ
رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي» ،همان عقد ازدواج است؛ زيرا اين سخن كه ازدواج سنّت من
است ،قطعاً تنها همبستری موردنظر آن حضرت نبوده است ،بلکه ايشان در مقام توصیه
به ازدواج و تشکیل خانواده چنین گفتاری را بیان فرمود(شعیری ،بيتا ،ص .)101مشهور آن
است كه نکاح در شرع ،حقیقت در عقد است(محقق كركي1414 ،هـ ،ج ،12ص )7؛ اما ميتوان گفت
نکاح عقدی است كه متضمن اباحه وطي است(جرجاني1403 ،هـ ،ج ،1ص )246؛ و يا عقدی است
كه مورد آن تملیک منفعت بضع است(خطیب شربیني1415 ،هـ ،ج ،4ص.)200

 .3متعه
الف) مفهوم لغوی
در لغت به معنای لذت ،خوشي ،برخورداری ،كیف ،عیش ،شهوتراني ،انبساط ،بخشیدن،
شاد بودن ،لذت بردن ،رفتار كردن ،مورد عمل قرار دادن واز مادة «مَتَعَ» است كه در لغت
به معنای بهرهبرداری ،برخورداری ومستفیدشدن و انتفاع قلیل و موقت است(ابنمنظور،
1414هـ ،ج ، 8ص239؛ قرشي ،1371 ،ج ،6ص.)239

ب) مفهوم اصطالحی
متعه در اصطالح فقهي ازدواجي است كه مردی با زني تا مدت زمان معین با مهرية معین،
نکاح انجام داده است و با سرآمدن وقت تعیین شده ،مرد و زن از همديگر بدون طالق
جدا ميشوند(راغب اصفهاني1412 ،هـ ،ج ،1ص.)757
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نکاح موقت در فقه اسالمی و قوانین ایران
درخصوص نهاد نکاح موقت در قانون ايران در ماده  1075به صورت صريح آمده است كه
نکاح موقت طبق قانون ايران دارای شرايطي مانند شرط مهر و أجل كه شرط صحت عقد
نکاح موقت و در بسیاری از شرايط مانند عقد نکاح دائم است ،مگر مواردی مانند :ارث ،نفقه،
ايالء ،لعان (مگر در قذف به زنا) ،طالق و غیره كه از نکاح دائم استثنا شده است .موارد فوق
در صورت ايجاد شرط ضمن عقد نکاح موقت و يا پس از آن با توافق طرفین به وجود ميآيد
كه در فرض موجود در صورت توافق بر نفقه برای زن ،بر عهدة مرد گذاشته ميشود.
همچنین در منابع معتبر فقهي ،تعاريفي از نکاح موقت و آثار و احکام و اركان آن بیان شده
است كه در اكثر اين موارد ،اين مسائل بسیار مشابه يکديگر هستند؛ هرچند در برخي جهات
تفاوتهايي با يکديگر دارند؛ ازجمله تمايز ماهوی میان نکاح موقت ودائم اين است كه در نکاح
منقطع زوجین تصمیم ميگیرند بهطورموقت باهم ازدواج كنند و پس از پايان مدت ،اگر مايل
به ادامة آن بودند ،عقد را تجديد كنند ،وگرنه با انقضای مدت از هم جدا خواهند شد ،درحالي
كه مقتضای نکاح دائم ،دوام و بقای عقد است(محقق داماد ،1387 ،ص .)207نکاح موقت وابستگي
بیشتری به ارادة آزاد طرفین در شرايط و آثار و احکام خود دارد؛ اما نکاح دائم محدوديت
های خاص خود را دارد كه حتي زوجین با توافق نیز نميتوانند از زير بار قبول آن شانه
خالي كنند(لطفي ،1388 ،ص31ـ32؛ وثیقزاده انصاری ،1380 ،ص.)58

 .1ارکان نکاح موقت
اركان نکاح موقت در اكثر منابع معتبر فقهي عبارت است از .1 :صیغه :اعم از ايجاب و
قبول است .الفاظ ايجاب مانند :زَوَّجتُکَ ،أَنکَحتُکَ ،مَتَّعتُکَ هستند ،كه برخي مانند صاحب
مسالک قائل به اين امرند كه با الفاظي به غیر از موارد مذكور ،ايجاب منعقد نميشود .همچنین
بهكاربردن الفاظي مانند تملیک ،هبه نفس يا بُضع و يا اجاره برای ايجاب ،طبق نظر صاحب
كشف اللثام صحیح نیست؛ همچنین لفظ قبول لفظي است كه داللت بر معنای قبول ميكند،
مانند قَبِلتُ و رَضَیتُ و مانند آن؛  .2زوجه يا محلِّل؛  .3مَهر :تعیین آن ،شرط صحت عقد است؛
 .4مدت :تعیین اين مورد نیز شرط صحت عقد نکاح متعه است؛ مانند يک شب ،يک ماه ،يک
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سال .اگر مدت در عقد ذكر نشود ،اصل بر دوام عقد است و عقد دائم تلقي ميشود؛ اما اگر
قصد عقد موقت داشته باشد ،ولي مدت ذكر نشده باشد ،عقد كامالً باطل است؛ البته میزان
مهر و مدت نکاح ميتواند كم يا زياد باشد و محدوديتي در آن وجود ندارد(شامي عاملي جزيني،
1410هـ ،ص181ـ182؛ عاملي جبعي1413 ،هـ ،ج ،7ص427ـ429؛ فاضل هندی1416 ،هـ ،ج ،7ص283ـ274؛
حلّي1418 ،هـ ،ج ،1ص181ـ182؛ طباطبايي حائری1418 ،هـ ،ج ،11ص313ـ.)333

 .2شرط صحت نکاح موقت
وجوب تعیین مهر و مدت معین در نکاح موقت برخالف نکاح دائم به اين دلیل است كه در
نکاح دائم هدف تداوم نسل است؛ اما در نکاح موقت ،هدف انتفاء جنسي است .ممکن است
شارع برای جلوگیری از اعمال منافي عفت و فساد ،نکاح موقت را تجويز كرده باشد تا به
بهانة عدم قدرت مالي ،افراد خودشان را آلوده به اعمال زشت نکنند .برای اثبات شرط صحت
بودن مهر و مدت ،عالوه بر اجماع ،روايات موثق نیز وجود دارد و در اثبات شرعي خود نکاح
موقت آيه  24سوره نساء و همچنین دو روايت متواتر از طرق خاص و عام مؤيد اين امر
است .در قرآن و شرع با اين نکاح مخالفتي نشده و به آن تصريح شده است و دعوی نسخ
آن ثابت نشده است و چیزی كه بر عدم تحقق آن داللت كند وجود ندارد .از طرفي رسول
خدا(ص) متعه را حالل اعالم كرد و تا آخر عمر خويش اين نوع نکاح را حرام نفرمود(صدوق،
1409هـ ،ج ،5ص114ـ.)116

نفقه در نکاح موقت
اين موضوع از دو منظر بررسي ميشود .1 :فقه شیعه .2 ،حقوق ايران.
 .1ازمنظر فقه شیعه
در مذهب شیعه ازدواج موقت از نهادهای پذيرفته شده است كه در آن عقد ازدواج برای
مدت محدود و تعیینشدهای و با مهريه معلوم بین زن ومرد بسته ميشود .از نظر اكثر فقها
الزام شوهر به دادن نفقه فقط از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقّت ،شوهر چنین الزامي
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ندارد .اكثر تعهدات زوجین در اين نکاح جنبة قراردادی دارد و توافق طرفین است كه ميتواند
میزان نفقه ،تمکین ،رياست شوهر ،كیفیّت رياست مذكور و به نظر برخي از فقها ،اصل ارث
را معین كند(عاملي جبعي1410 ،هـ ،ص .)296همانطوریكه در اين نوع نکاح سرپرستي شوهر
ثابت نیست ،نفقه هم كه تعهد مقابل آن است ،وجود ندارد؛ بلکه زوجین ميتوانند ضمن عقد
نکاح موقت شرط كنند كه زوجه تحت سرپرستي زوج باشد و زوج ملزم به تأمین هزينة های
زندگي زوجه باشد؛ هرچند بايد توجه داشت كه منشا اين امر قرارداد است نه شرع يا قانون،
بنابراين در صورت تخلف و امتناع زوج ،آثار ترک انفاق كه در مورد زوجه دائم مترتب است
جاری نخواهد شد(محقق داماد ،1387 ،ص.)308

اكثر اهل سنت عقد متعه را قبول ندارند و عقدی به نام « مسیار» را ايجاد كردهاند كه به
نظر آنان عقدی دائم است ،ولي تمام ويژگيهای عقد متعه در مذهب شیعه را دارد ،يعني
زوجه همانطوركه در عقد متعه حق ارث و حق نفقه و حق قسم ندارد ،در عقد مسیار هم
حق میراث و حق قسم و حق نفقه برای او وجود ندارد(مکارم شیرازی1424 ،هـ ،ج ،6ص37؛

قرافي1994 ،م ،ج ،4ص.)404

بعضى از اهل سنّت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» را به معناى نکاح دائم گرفتهاند نه به معناى تلذّذ يا متعه،
و برخي ديگر در اين آيه شريفه متعه را نکاح موقت دانستهاند(قرطبي1405 ،هـ ،ج،5
ص)132؛درحالىكه در هیچيک از منابع لغت ،استمتاع به معناى نکاح دائم نیامده است(مکارم
شیرازی1424 ،هـ ،ج ،5ص.)12

مشهور فقهای شیعه ،تمکین را همانند عوض يا شبهعوض در برابر نفقه قرار دادهاند و
نفقه را مشروط به تمکین كردهاند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین كامل زوجه
دانستهاند(حلي1413 ،هـ ،ص52؛ عاملي جبعي1410 ،هـ ،ج ،2ص465؛ طباطبايي حائری1418 ،هـ ،ج ،12ص
.)521

تنها دلیلي كه قائالن به اين نظر اقامه كردهاند ،شهرت بین فقها است و هیچ آيه و روايتي
كه داللت بر اين شرط داشته باشد ،وجود ندارد(نجفي ،1366 ،ج ،31ص .)304گروهي از فقها عقد
نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه ميدانند و معتقدند به جهت اينکه ادله وجوب نفقه ،بر عنوان
زوجه حمل ميشود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل ميشود ،پس عقد ،سبب وجوب انفاق
است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد(مؤمن سبزواری1423 ،هـ ،ج ،2ص.)297
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نفقه در نکاح موقت ،موافقان و مخالفاني داشته است كه برخي مخالفان نفقه در متعه ،به
اين استدالل تمسک ميجويند كه زنى كه متعه مىشود ،كنیز نیست ،همچنین زوجه هم
محسوب نمىشود؛ زيرا آثار عقد نکاح صحیح مانند نفقه ،ارث و طالق ،بر آن مترتب نیست.
ازجمله مخالفان اين نظر فخر رازی است(جمعي از مؤلفان ،1385 ،ص.)101
موافقان نفقه در نکاح موقت در پاسخ به مخالفان ،چنین اشکال وارد ميكنند كه گروه
مذكور بین آثار شىء و مقوّمات آن خلط كردهاند .آنچه به متعه زيان ميرساند ،نداشتن
مقوّمات ازدواج است نه برخى از آثار آن؛ زيرا نکاح عبارت از رابطه و علقهاى بین زن و مرد
است ،همچنان كه بیع عبارت از رابطة مالي بین دو نفر است .آنچه وجودش در عقود و
معامالت الزم است ،همان چیزى است كه در تعريف نکاح و بیع آمده است و دو طرف عقد
ازدواج يا دو طرف عقد بیع را شامل ميشود؛ اما غیر از اينها ،هر چه هست از آثار آن است
كه ممکن است بر آن مترتب شود و ممکن است از آن تخلف شود(همانجا).

زكاتدادن به زوجه در نکاح متعه ،هرگاه فقیر باشد ،جايز است ،به شرطى كه در صیغة
تمتّع شرط نشده باشد كه نفقه يا كسوه او با شوهر باشد و اين بدان معني است كه شرط
كردن نفقه در اين عقد ،پذيرفته شده است(نراقي1425 ،هـ ،ص.)235

 .2ازمنظر حقوق ایران
مبنای نفقه در نکاح موقت در نظام حقوقي ايران ،ماده  1113است ،كه با پذيرش ماهیت
قراردادی برای نفقه در نکاح منقطع ،قلمرو آزادی ارادة طرفین را گسترش داده است.
قانونگذار در نکاح موقت ،اصل را عدم وجوب نفقه دانسته است و برای رفع ابهام در اين
خصوص ،بهصراحت بیان داشته است« :در نکاح موقت حق نفقهای برای زن نیست» (منصور،
 ،1389ص.)307

با توجه به اصل حاكمیت اراده و ماده  10قانون مدني ،زوجین ميتوانند وجوب پرداخت
نفقه را در قرارداد فيمابین خود وضع كنند يا مبنای عقد موقت يا منقطع را پرداخت نفقه قرار
دهند؛ هرچند در قلمرو توافق كتبي آنها وارد نشده باشد .يکي از نتايج خالف اصلبودن
وجوب انفاق در عقد منقطع ،از جهت بار اثباتي اين موضوع است ،به نحوی كه مدعي شرط
انفاق يا قرارگرفتن مبنای نکاح منقطع بر انفاق به زوجه ،بايد اين ادعا را ثابت كند ،زيرا گفتة
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او خالف اصل است و بايد بر ادعای خود دلیل بیاورد .در خصوص نفقه در نکاح موقت،
قانونگذار به ماده  1113بسنده كرده است .اين ماده بیان ميكند« :در عقد انقطاع ،زن حق
نفقه ندارد؛ مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاری شده باشد» (كاتوزيان،1394 ،
ص.)675

حق یا حکم بودن نفقه در نکاح دائم و منقطع
لزوم پرداخت نفقه در نکاح دائم طبق تصريح قانون مدني ،حکم است و الزماالجرا است؛ زيرا
ماده  1106قانون مدني ،امری است و هرگونه توافق خالف آن پذيرفته نیست و اسقاطناپذير
است؛ هرچند در اين خصوص اختالف آرائي وجود دارد؛ اما مشهور فقها و حقوقدانان بر
اين نظر هستند و نفقه در نکاح دائم را مقتضای عقد نکاح دائم و واجب ميدانند و حکم به
غیرترخیصي بودن حکم نفقه و امریبودن قانون نفقه دادهاند ،درنتیجه اشتراط اسقاط نفقه
در نکاح دائم را شرط خالف مقتضای عقد نکاح و مخالف شرع و نیز از مصاديق اسقاط
مالميجب دانستهاند(يوسفیان ،بيتا ،ص40؛ مکارم شیرازی1424 ،هـ ،ج ،7ص)41؛ هرچند برخي از فقها
اسقاط نفقة گذشته و آينده را از سوی زوجه مقبول ميدانند(ر.ک :خويي1410،هـ ،ص.)289

طبق ماده  1113قانون مدني ،در نکاح موقت شرط پرداخت نفقه ازجهت اعمال حق است،
نه حکم ،و خالف مقتضای اطالق عقد و از قوانین تکمیلي است كه هر نوع شرط مشروعي
درجهت اعمال يا اسقاط آن صحیح و تابع اراده طرفین است؛ به نحوی كه در اشتراط آن يا
پس از اشتراط در اسقاط آن مختارند ،زيرا حق برای شخص ايجاد سلطنت ميكند و همچنین
اختیار اسقاط ميدهد ،اما حکم اين چنین نیست(خوانساری1418 ،هـ ،ص.)109

تمایز مدت زمان طوالنی و کوتاه در نکاح موقت
نکاح موقت ميتواند برای مدت كوتاه يا طوالني منعقد شود ،ازاينجهت در قوانین ايران و فقه
اسالمي ممانعتي به عمل نیامده است .قانونگذار ايران راجع به حداكثر مدت نکاح موقت سخني
به میان نیاورده است .در قانون مدني نیز با توجه به عدم حصریبودن مدت در نکاح موقت
و اصل حاكمیت اراده طرفین در تعیین مدت ،محدوديتي برای مدت زمان عقد منقطع وجود
ندارد .برخي حقوقدانان مدت نکاح موقت را هرچقدر هم كه طوالني يا زائد بر عمر متعارف
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عقد باشد ،آن را تابع احکام نکاح موقت ميدانند(جعفری لنگرودی ،1376 ،ص .)121برخي ديگر از
حقوقدانان نیز معتقدند زماني كه در عقود منقطع طويلالمدت ،مانند عقود  99ساله ،زن و
شوهر با هم به سر ميبرند و زندگي مشترک دارند و يا تصمیم به زندگي مشترک در اين
نوع از عقود با اين مدت زمانهای طوالني دارند ،درواقع نوعي تباني ضمني در التزام به دادن
نفقه توسط زوج به زوجه محسوب ميشود(،كاتوزيان ،1388 ،ج ،1ص)183؛ اما در فرضي كه
نکاحي منعقد شده باشد و بین طرفین در خصوص دائم يا منقطعبودن آن اختالفنظر باشد،
اصل بر دائميبودن نکاح است؛ مگر موقتبودن آن اثبات شود(جعفری لنگرودی ،1376 ،ص .)119

برخي از فقها دربارة عقود طويلالمدت ،مانند عقود 99ساله ،نکاح منقطع را دارای آثار
نکاح دائم دانستهاند و احتیاط واجب را بر دائميدانستن عقود موقت  99ساله ميدانند و بنابر
احتیاط واجب ،شرايط حاكم بر نکاح دائم ازجمله وجوب پرداخت نفقه را در اين نوع نکاح
جاری ميدانند(مکارم شیرازی1427 ،هـ ،ج ،2ص344ـ .)345برخي ديگر از فقهای امامیه بیان داشته
اند كه تعیین مدت در نکاح موقت به خواست و اراده طرفین بستگي دارد و اراده واقعي آنها
بايد مالک قرار گیرد(بحراني1405 ،هـ ،ص.)138

شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد در قانون مدني و فقه اسالمي دارای مصاديق مختلفي هستند .اين
شروط به اعتبار صحت يا بطالن آنها به دو مورد تقسیم ميشوند:
 .1شرط خالف مقتضای ذات عقد؛  .2شرط خالف مقتضای اطالق عقد.
ماده  232قانون مدني ،شروط باطلي را كه مبطل عقد نیستند ،و در ماده  233شروط باطل
و مبطل عقد را بیان كرده است كه يکي از اين دو مورد ،شرط خالف مقتضای عقد است؛ با
اين توضیح كه اگر شرطي خالف مقتضای ذات و طبیعت عقد باشد هم شرط و هم عقد باطل
است(كاتوزيان ،1394 ،ص221ـ.)222
در بررسي شرطكردن نفقه در متعه بايد ديد آيا اين شرط ،خالف مقتضای ذات عقد است
يا خالف اطالق عقد؟
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مقتضای عقد ،موضوع اساسي است كه عقد به خاطر آن واقع ميشود و بدون آن
ماهیت خود را از دست مي دهد وشرطي خالف مقتضای (ذات) عقد است كه با فلسفة كلي
و هدف آن عقد ناسازگار باشد؛ به عبارت دقیقتر ،مقتضای ذات عقد اثری است كه اگر از
عقد گرفته شود ،جوهرة و اثر آنچه مورد تراضي است ،از بین ميرود(همو ،1388 ،ج ،1ص)232

اما مقتضای اطالق ،اثری است كه اگر قرارداد ،بدون قیدوشرط و بهطورمطلق واقع شده
باشد ،همین اقتضای بدون قیدوشرط از قرارداد حاصل ميشود(بیات؛ بیات ،1398 ،ص.)197
شرط خالف اطالق عقد ،به صورت فرعي عارض بر عقد ميشود و آثار عقد را كموزياد
ميكند .قانونگذار شرطكردن نفقه در نکاح موقت را خالف مقتضای عقد نميداند ،بلکه خالف
اطالق عقد ميداند و مشروعیت آن را به رسمیت ميشناسد و صحت اين شروط را بر مبنای

اصل حاكمیت اراده و طبق عبارت(العقود تابعه للقصود) و مضمون آية «یا ایها الذین آمنوا اوفوا
بالعقود»(مائده )1 ،پذيرفته است(موحديان ،1384 ،ج ،1ص .)51به اين نحو كه چنانچه در ضمن عقد
موقت ،نفقه شرط شده باشد و يا قبل از عقد بر اين امر توافق شده باشد ،يا عقد بر اين مبنا
جاری شود ،شرط صحیح و الزمالوفا است(محقق داماد ،1387 ،ج ،1ص)307؛ عالوهبرآن ،طبق
اصل كلي آزادی قراردادها و طبق ماده  10قانون مدني كه بیان ميدارد« :قراردادهای
خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كردهاند ،درصورتيكه مخالف صريح قانون
نباشد ،نافذ است» و بر مبنای اين امر كه طرفین يک عقد ميتوانند هر شرط مشروع و مقدوری
را كه منافاتي با مقتضای عقد نداشته و دارای منفعت عقاليي باشد در ضمن قرارداد خود
عنوان كنند يا عقد خود را بر آن مبنا قراردهند؛ وجود چنین شرطي صحیح و الزماالجرا است
و از ضمانت اجرای قانوني برخوردار است(انصاری ،1367 ،ص)276؛ بنابراين وجود شرط
پرداخت نفقه در نکاح موقت ،شرطي خالف اطالق عقد است و نه خالف مقتضای ذات و ماهیت
عقد ،و شرطي صحیح است.

شرط نفقه در نکاح موقت از دیدگاه فقها
امروزه مراجع و فقهای كنوني در اينکه نفقه در نکاح موقت برشوهر واجب نیست ،اتفاقنظر
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دارند؛ ازجملة آنها امام خمیني(ره) است كه ميفرمايد :زنى كه صیغه شده اگرچه آبستن شود،
حق خرجى ندارد(موسوی خمیني1426 ،هـ ،ص.)509

دربارة شرط پرداخت نفقه در متعه ،بین فقها اختالفنظر وجود دارد .برخي از مراجع
معتقدند در نکاح موقت ،نفقة زن بر شوهر واجب نیست ،مگر اينکه در ضمن نکاح موقت شرط
كرده باشند ،كه در اين صورت مرد بايد پرداخت كند(سیستاني ،1393 ،ج ،1ص265؛ نوری همداني،

 ،1392ج ،1ص ،)250و بنا به نظر برخي ديگر ،همسر در ازدواج موقت حق خرجي ندارد ،هرچند
باردار شود؛ بنابراين ،اين شرط را خالف مقتضای عقد ميدانند وعمل به آن را واجب
نميدانند(مکارم شیرازی ،1376 ،ص.)406

وجوب نفقه در متعه بهعنوان شرط ضمن عقد
باتوجه به ماده  1113قانون مدني ،يکي از مواردی كه طرفین عقد منقطع ميتوانند بهعنوان
شرط در عقد نکاح خود تصريح كنند ،پرداخت نفقه به دست زوج است كه امری اختیاری و
بر مبنای توافق طرفین است .البته منظور از تصريح ،صرف كتبيبودن نیست ،بلکه توافق به
صورت شفاهي نیز مشمول عنوان تصريح ميشود و كتبيبودن موضوعیت ندارد .همین كه
طرفین ارادة خود را ابراز كنند و از مقصود هم آگاه شوند ،به معنای تصريح است.
هر شرطي كه شرعاً جائز باشد و در اصل عقد موقت ذكر شود الزم است ،نه صرفاً آن
شرطي كه پیش از عقد يا بعد از عقد گذاشته شود؛ مثالً شرط شود كه بکارت زوجه از بین
نرود يا آنکه با وى دخول نکند يا شرط كنند كه هر دو يا يکي از آنها ارث برد ،عملكردن به
اين شروط واجب و الزماالجرا است .با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم نکاح موقت ،استمتاع
و بهرهجويي است كه با شرط ضمن عقد ميتوان اين مهم را اسقاط يا محدود كرد يا شرط
توارث را ملحق به عقد كرد ،پس به طريق اولي شرطكردن نفقه در نکاح موقت نیز شرطي
صحیح است(اصفهاني1400 ،هـ ،ج ،1ص.)145

يکي از انواع شروط ضمن عقد ،شروط بنايي يا مبنايي است كه الزام به پرداخت نفقه در
عقد موقت ميتواند در قالب شرط بنايي نیز قرار گیرد .شرط ضمني يا بنايي يک تعهد تبعي
است كه در متن عقد ذكر نميشود ،اما بنا به خواست طرفین يا عرف ،در قرارداد ذكر ميشود
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و مانند شروط ضمن عقد كتبي يا شفاهي ،الزماالجرا است .استناد به شرط ضمني بنايي
زماني شايسته است كه وجود اين شرط به نحوی مسلّم و بديهي باشد؛ بدين معنا كه تصريح
به آن لغو باشد يا برای تأكید بیايد(سیمايي صراف ،1380 ،ج ،1ص .)98در شرط بنايي يا شرط
تباني ،طرفین معموالً پیش از عقد بر آن توافق ميكنند و سپس عقد را با بنای ذهني نسبت به
آن انشا ميكنند .اينگونه شروط در عبارات قرارداد تصريح نميشود ،اما فرض بر اين است
كه به هنگام انشاء عقد ،با لحاظ شرط در اراده طرفین وارد ميشود(شهیدی ،1386 ،ج ،1ص.)41

شرط بنايي ،در فقه امامیه نیز پذيرفته شده است و از اين منظر كه نه تنها امری كه در
متن عقد به آن تصريح شده است الزمالوفا است ،بلکه شرطي كه عقد برمبنای آن واقع
ميشود نیز الزمالوفا است و اين مهم مورد اتفاق فقها است .يکي از مسائلي كه در مورد
شروط مبنايي پیش ميآيد ،بار اثبات آنها است كه در صورت وجود اختالف بین طرفین عقد
به علت عدم تصريح چه بسا اثبات آن امری مشکل باشد .دربارة اثبات سهلتر اين شروط،
بايد به قرائن و شواهد حاكم بر عقد و ارادة طرفین و عرف معمول در آن موضوع مراجعه
كرد ،بهعنوان مثال زماني كه عقد منقطع برای مدت طوالني مانند  99سال منعقد ميشود ،اگر
بین زوجین دربارة شرط مبنايي پرداخت نفقه توسط زوج يا عدم اشتراط اين شرط اختالف
به وجود آيد ،با توجه به مدت نکاح منقطع كه طوالني است و هدف استمتاع كوتاه مدت نیست،
بلکه به نوعي تشکیل زندگي است ،شرط پرداخت نفقه نیز بديهي و محرز به نظر ميرسد؛ اما
زماني كه عقد متعه برای مدتي كوتاه مثالً دو ماه منعقد شده باشد ،لزوم پرداخت نفقه بهعنوان
شرط مبنايي دور از ذهن به نظر ميرسد و بار اثبات آن به مراتب سختتر از نوع اول
است(سیمايي صراف ،1380،ص.)72

عدم پرداخت نفقه در نکاح موقت بهعنوان وقف
هرگاه زوج بهعنوان نفقة مورد شرط در عقد متعه و يا نفقة زوجیت در نکاح دائم ،مالى را
وقف كند ،آن وقف صحیح نیست؛ زيرا واقف آنچه را كه از نظر قانونى ملتزم به پرداخت آن
بوده ،وقف كرده است و نتیجة آن وقف بر نفس است ولى در صورتى كه واقف مالى را به
طور مطلق براى نفقة زوجه خود وقف كند و بهعنوان نفقة مورد شرط در متعه و يا نفقه
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زوجیت در نکاح دائم نباشد ،وقف صحیح است و عالوه بر آنچه از موقوفه عايد زوجه
ميشود ،زوج بايد نفقه مورد شرط در متعه و نفقة زوجیت را در عقد دائم بدهد(امامي و صفايي،
 ،1391ج ،1ص.)79

در پاسخ به پرسشهای موجود در زمینة شرط نفقه در نکاح موقت و مباحث مربوط به
آن ،ابتدا بايد شروط ضمن عقد موجود در قانون ،و سپس صحت يا عدم صحت برخي
شروط ضمن عقد بررسي شود.

آثار نفقه در نکاح موقت و دائم
بنا به مادة  1106قانون مدني ،در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است(كاتوزيان،1394 ،

ص .)672ماده  1107قانون مدني نفقه را اينگونه تعريف كرده است« :نفقه عبارت است از همة
نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزينههای
درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتیاج به واسطة نقصان يا مرض» (منصور،

 ،1389ص.)306
اين آثار و تعاريف دربارة نفقه در نکاح دائم است كه قوانین آمره هستند و نميتوان خالف
آن را شرط يا آن را اسقاط كرد ،اما با توجه به تفاوت بین آثار و اهداف نکاح دائم با منقطع
نميتوان اين شرايط را حاكم بر شرط نفقه در نکاح موقت دانست ،زيرا نفقه در نکاح دائم از
باب قاعده نظم عمومي و قانون امری است ،اما نفقه در نکاح موقت بهعنوان يک شرط ضمن
عقد الزم بررسي ميشود كه آثار و توابع شرط را دارد و تابع ارادة طرفین و حق آنهاست،
به نحوی كه زوجین ميتوانند آن را اسقاط كنند يا خالف آن را شرط كنند .همچنین طبق
ظاهر ماده  232قانون مدني برای صحت شرط كافي است كه شرط مقدور عرفي و مشروع
باشد و نفع عقاليي داشته باشد ،ولي به لحاظ منطقي شرط ،درواقع خود عقدی است كه بايد
اصوالً تمام شرايط اساسي صحت معامالت را داشته باشد(بیات؛ و بیات ،1398 ،ص.)194

با قبول اين امر ،آثار عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم و متعه متفاوت ميشود؛ بهعنوان مثال
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم دارای هر دو جنبة كیفری و حقوقي است؛ به
نحوی كه اگر در نکاح دائم زوج باوجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه خودداری كند ،به
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جهت مسئولیت كیفری باعنوان مجرمانة «ترک انفاق» قابل مجازات است و در جنبة حقوقي
نیز بهعنوان متعهد و مديون پیگیری ميشود .همچنین طبق قانون مدني ميتوان مرد را ملزم
به پرداخت نفقه كرد و در صورت عجز يا خودداری از پرداخت ،زن ميتواند از دادگاه
تقاضای طالق كند و عمل مرد طبق قانون مجازات اسالمي در صورت تعمدیبودن جرم
است و طبق ماده  53قانون حمايت خانواده مصوب  1392پیگیری ميشود .در اين ماده آمده
است« :اگر مردی با داشتن استطاعت مالي ،نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ،به حبس
تعزيری درجه  6محکوم ميشود» ،اما در نکاح موقت ،ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه ،همان
ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد است و عنوان مجرمانه جنبه كیفری ندارد و صرفاً
از جنبه حقوقي بهعنوان متعهد و مديون ازجهت تخلف از شروط ضمن عقد يا تخطي از
شروط مبنايي پیگیری ميشود.
تفاوت ديگر نفقه در نکاح دائم و منقطع ،در مبحث نشوز زوجه است كه در نکاح دائم طبق
ماده  ،1108نشوز يا عدم تمکین زوجه بدون مانع مشروع از موارد سقوط نفقه است كه اين
امر مورد اتفاق فقها نیز واقع شده است ؛ اما به نظر نگارنده با در نظر گرفتن ويژگيهای نکاح
منقطع ،در اين نکاح به دلیل اينکه نفقه بهعنوان شرط ضمن عقد و خالف اطالق عقد و اثری
استثنائي است ،تابع شرايط و احکام نفقه در نکاح دائم نیست و در صورت نشوز و عدم
تمکین تعمدی زوجه در نکاح موقت ،حق نفقه زوجه برخالف نکاح دائم ساقط نميشود؛ چون
نشوز زن در نکاح موقت مسقط شرط نفقه نیست و شرط جايگاه خود را حفظ ميكند ،اما
طبق قانون حاكم بر نکاح دائم چنین نیست.

ضمانت اجرای تخلف از شرط انفاق در نکاح موقت
درخصوص تخلف از شرط ،ابتدا متعهد را مجبور به پرداخت متعهدٌ به ميكنند و در صورت
عدم پرداخت متعهدٌ به ،از اموال او ديون مديون را پرداخت ميكنند؛ پس زماني كه زوج ،نفقة
شرطشده در نکاح منقطع را پرداخت نکرد ،ابتدا او را ملزم به پرداخت ميكنند و اگر مجدد
پرداخت نکرد ،از اموال او مشروطٌ به را به مشروطٌ له ميپردازند .البته در آثار شروط ضمن
عقد نکاح با ساير قراردادها يک تفاوت اساسي وجود دارد ،به اين نحو كه اگر در ساير عقود

اشتراط نفقه در نکاح موقت 179 

متعهد نتواند مورد تعهد را انجام دهد و اجبار او نیز ممکن نباشد يا مالي نداشته باشد كه از
آن محل تعهد را اجرا كند برای متعهدٌ له حق فسخ قرارداد حاصل ميشود؛ اما در عقد نکاح،
ضمانت اجرای فسخ عقد به علت تخلف از شرط وجود ندارد و در اينباره فقط ميتوان مطالبه
خسارت كرد .بنابراين اگر زوج به صورت تعمدی شرط را اجرا نکرد و يا مالي نداشت كه
نفقه را از آن پرداخت كند ،زوجه به دلیل تخلف زوج از شرط ضمن عقد ،حق فسخ نکاح دائم
يا منقطع را ندارد و فقط ميتواند مطالبة خسارت كند؛ زيرا فسخ نکاح امری استثنائي است
كه نیاز به تصريح مقنن دارد و در صورت عدم امکان اجبار متعهد ،مشروطٌ له تنها ميتواند
مطالبة خسارت كند(بیات و بیات ،1398 ،ص ،)176اما برخي از حقوقدانان ديگر معتقدند در
صورتي كه اجبار زوج از طريق دادگاه صالح ممکن نبود يا زوج توانايي پرداخت نفقه را
نداشت ،دادگاه ميتواند به واليت از زوج ،زوجه را رها سازد و ما بقي مدت را به زوجه بذل
كند(گنجي ،1384 ،ص.)122

عدهای از فقها مانند آيت اهلل بهجت(ره) در اين مسئله اينگونه نظر دادهاند كه چنانچه شرط
انفاق به زوجه در ضمن عقد نکاح يا عقد الزم ديگری ذكر شود ،شرط الزمالوفا است و در
صورت تخلف از شرط ،فقط زوجه ميتواند زوج را از طريق حاكم شرع مجبور به دادن نفقه
كند و بنا به نظر اكثريت فقها در اين خصوص حق فسخي برای زوجه نیست(بهجت1428 ،هـ،
ج ،4ص.)9

میزان نفقه در نکاح منقطع
ماده  1107قانون مدني نفقه را در نکاح دائم تعريف كرده و میزان آن را نیز بیان كرده است
اما اين تعريف شامل نفقه مشروط در عقد متعه نیست؛ زيرا شروطي كه طرفین با توافق خود
ضمن عقد نکاح بیان ميكنند ،تابع اراده و قصد آنان بوده است و حدود و میزان آن تابع
توافق بین آنها است؛ حال اين توافق ميتواند به صورت صريح يا ضمني باشد .به بیاني ديگر
اگر طرفین حدود نفقه را مشخص كردند ،بر اساس اصل حاكمیت اراده و مقدمبودن ارادة
متعاملین بر قوانین تکمیلي ،میزان نفقه بنا به توافق آنها در نظر گرفته ميشود؛ اما در مواردی
كه میزان نفقة مشروط ،نامعلوم باشد و طرفین عقد ،تصريحي به میزان نکرده باشند ،ناگزير
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بايد از عرف معمول تمسک جست و عرف نیز بر قواعد تکمیلي مقدم است؛ حتي اگر طرفین
نسبت به آن جاهل باشند .1الزام به انفاق در نکاح منقطع ،بر مبنای فقهي و حقوقي ،ريشة
قراردادی دارد و تابع توافق طرفین است و لزومي ندارد كه متناسب با وضعیت زن باشد و
اگر در مورد میزان نفقه به اجمال توافق شده است ،بايد به اقتضای عرف عمل شود(كاتوزيان،
،1388ج ،1ص.)184

به نظر نگارنده ،اين نوشتار در خصوص معیار عرفي میزان نفقة قانوني در نکاح دائم
ميتواند بهعنوان يک مالک در تفسیر و تبیین میزان نفقة مشروط ،در نکاح موقت مد نظر قرار
گیرد؛ زيرا در تفسیر مواردی كه در قرارداد پیشبیني نشده است ،وضعیت متعارف در نظر
گرفته ميشود و میزان نفقه قانوني تعیین شده در خصوص زوجه دائم ميتواند نمايانگر
وضعیت متعارف در جامعه باشد.

شرط زمان پرداخت نفقه در نکاح موقت
از چالشهای نکاح موقت مربوط به زماني است كه زوجه پرداخت نفقه را برای مدتي خاص
معین كرده باشد كه اين مدت ميتواند كوتاهتر يا طوالنيتر از مدت عقد منقطع باشد و عقد
منقطع پیش از اتمام زمان شرطشده برای پرداخت نفقه ،به جهتي از جهات انفساخ يا فسخ يا
بذل مدت ،منحل شود يا زوج پیش از نزديکي ،تمام مدت را به زن ببخشد .حال بايد ديد تکلیف
شرط نفقه چیست؟ آيا مانند نکاح دائم در صورت انحالل عقد ،لزومي به عودت میزان نفقة
دريافتي به زوج وجود ندارد؟ مثالً اگر زوجه پرداخت نفقه توسط زوج را در عقد متعه برای
مدت سه سال شرط كرده باشد يا عقد متعه بر اين مبنا واقع شده باشد ،اما پس از گذشت
چند ماه از عقد ،به دلیل بهوجودآمدن عیوب و يا تخلف از وصف موجود در نکاح ،عقد فسخ
شود و يا به داليل موجه منفسخ شود يا باقي مدت نکاح موقت بخشیده شود ،تکلیف شرط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالک قسمت اخیر ،ماده  356قانون مدني است« :هر چیزی كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبیع
شمرده شود يا قراين داللت بر دخول آن در مبیع نمايد ،داخل در بیع و متعلق به مشتری است ،اگرچه در
عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند».
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نفقه چیست ،آيا شرط نیز به همراه فسخ يا انفساخ ازبین ميرود يا شرط به قوت خود باقي
ميماند و تا مدت معینشده الزماالجرا است و زوج موظف است آن را به زن پرداخت كند؟
درخصوص نکاح دائم اين قضیه روشن است ،زوجه دائم فقط تا زماني كه در زوجیت مرد
است و تمکین ميكند ،مستحق دريافت نفقه است و در صورت عدم تمکین يا بهدلیل وقوع
طالق يا فسخ يا انفساخ ،حق دريافت نفقه ندارد و پرداخت نفقه از عهده زوج ساقط ميشود؛
اما اين مسئله در نکاح موقت متفاوت است؛ زيرا قواعد مربوط به نفقه در عقد دائم جنبة امری
دارد و نميتوان خالف آن را شرط كرد؛ اما شرط نفقه در نکاح موقت جنبة قراردادی دارد و
از آثار و شرايط شروط ضمن عقد تبعیت ميكند .برای فهم بهتر موضوع ابتدا بايد ماهیت
عقد نکاح منقطع و دائم از جهت معاوضي يا غیرمعاوضي تبیین شود.

معاوضی یا غیرمعاوضی بودن عقد نکاح موقت
درخصوص معاوضي يا غیرمعاوضي بودن عقد نکاح بین صاحبنظران اختالفنظر وجود
دارد .مشهور فقهای امامیه ،نکاح را از عقود غیرمعاوضي ميدانند و ضماني را كه بر عهدة
مرد بابت عدم پرداخت نفقه يا مهريه قرار ميگیرد ،ضمان يد ميدانند ،نه ضمان معاوضي
(طوسي ،1387 ،ج ،4ص276؛ عاملي جبعي1413 ،هـ ،ج ،8ص)187؛ اما برخي ديگر از فقها ضمن مقايسة
نکاح با معامالتي نظیر بیع معتقدند كه بضع در تملک اعتباری زوج قرار ميگیرد و به طريق
اولي در نکاح موقت ،مهريه را عوض بضع قرار دادهاند و هدف متعه را بیشتر كامجويي در
مقابل پرداخت مهريه دانستهاند(گلپايگاني1409 ،هـ ،ج ،2ص.)164

قانون مدني نیز بهطور ضمني از ديدگاه مشهور تبعیت كرده و عقد نکاح را غیرمعاوضي
ميداند .براساس اين مبنا اگر نکاح موقت را عقد معاوضي بدانیم تبعاً شروط ضمن آن نیز
از شروط ضمن عقود معاوضي تبعیت ميكند و مشمول ماده  246قانون مدني قرار ميگیرد.
يکي از خصوصیتهای عقود معاوضي برگشت عوضین پس از انحالل عقد است؛ به نحوی
كه با برهمخوردن قرارداد ،عوض و معوض عودت داده ميشوند يا در صورت عدم امکان
ارجاع يا انجام يک طرف تعهد ،طرف ديگر ميتواند مطالبة خسارت كند و در صورتي كه
شرط اجرا نشده باشد ،ازانجام آن خودداری ميشود .در عقد نکاح زن نیز در صورت ترک
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انفاق از سوی شوهر ،بايد بتواند از تمکین يا تعهداتي كه كرده است ،خودداری كند؛ درحاليكه
اين اختیار به او داده نشده است هرچند با توجه به ماده  1085قانون مدني ميتوان گفت كه
فقیهان خواستهاند در مواردی خاص ،قواعد معامالت معوض را به طور ناقص در عقد نکاح
اجرا كنند اما در قانون مدني اين تفکر پذيرفته نشده است(كاتوزيان ،1388 ،ج ،1ص .)146عدهای
ديگر ،تفسیری عام از تمکین آوردهاند و اطاعت زوجه از زوج را منشأ نفقه دانستهاند(جعفری

لنگرودی ،1376 ،ص .)173اين گروه بیان كردهاند كه اثبات رياست زوج بر زوجه در ماده 1105
قانون مدني و اثبات نفقه برای زوجه بالفاصله پس از آن در ماده  1106قانون مدني،
تداعيكنندة اين امر است كه قانونگذار ،رياست زوج بر زوجه و الزام وی به پرداخت نفقه را
دو تعهد متقابل در نظر گرفته است.
در مبحث شرط انفاق در نکاح موقت ،اين پرسش مطرح ميشود كه آيا با انحالل نکاح
موقت قبل از مدت مقرر شرط انفاق باقي ميماند يا خیر؟ و در صورت عدم بقای شرط انفاق،
آيا زوجه مکلف به بازگرداندن نفقه دريافتي خود است؟
در يک تقسیمبندی درخصوص شرط ضمن عقد در نکاح موقت ،شرط نفقه ميتواند به دو
صورت بهعنوان شرط ضمن عقد واقع شود .1 :زماني كه شرط انفاق در مقابل ايجاد عقد و
همزمان با وقوع عقد فعلیت يابد .2 ،زماني كه شرط انفاق در برابر انجام عمل يا تعهداتي
توسط زوجه در مدت معین يا تا پايانِ عقد موقت قرار گیرد .در مورد اول ،شرط انفاق با
ايجاد عقد فعلیت مييابد و زوج به محض وقوع عقد ،ملزم به انجام تمام مورد شرط است و
انحالل يا فسخ يا ازبینرفتن عقد خللي به بقای شرط وارد نميكند ،حتي اگر شرط انفاق برای
مدتي بیشتر يا كمتر از زمان عقد باشد؛ مثالً عقد موقت برای مدت يک سال و شرط انفاق
برای مدت سه سال يا  5ماه ايجاد شده باشد؛ زيرا با ايجاد عقد ،شرط فعلیت يافته است و
استمرار يا عدم استمرار عقد تأثیری در صحت و بقای شرط ندارد و انجام شرط چه به طور
آني امکانپذير باشد چه شرط از اموری باشد كه انجامش در طول زمان استمرار داشته
باشد ،الزام به آن پابرجا است .همانطور كه گفته شد و بنا بر نظر فقیهاني مانند امام خمیني(ره)،

شرط در برابرعقد است و التزامي است كه ظرف آن عقد است ،نه اينکه عقد معلق بر آن شرط
يا مقید بر آن باشد(ر.ک :موسوی خمیني ،1363 ،ج ،1ص .)86در مورد دوم ،شرط انفاق در مقابل
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تعهداتي است كه در حوزة توافق طرفین باشند و ايفای اين تعهدات از سوی زوجه باشد؛
مانند اينکه زوجین توافق كرده باشند در مقابل ايفای تعهدات زناشويي توسط زوجه در مدت
عقد ،زوج ملزم به انفاق به زوجه باشد .در اين موارد تا زماني كه زوجه پايبند به تعهدات
خود باشد ،زوج نیز موظف به پرداخت انفاق است ،اما از زماني كه زوجه از ايفای تعهدات
خويش خودداری كند ،ديگر برای زوج الزامي جهت پايبندی به اين شرط وجود ندارد؛ مانند
زماني كه شرط انفاق در مقابل هرگونه استمتاع جنسي و يا هر تعهد مشروع ديگری برعهده
زوجه قرار گرفته است ،ولي او از عمل به تعهدات خويش سرپیچي كند يا زماني كه عقد قبل
از موعد ،منفسخ يا منحل شود؛ زيرا با ازبینرفتن نکاح يا عدم انجام تعهدات مشروط يا امتناع
زوجه از آنها ،الزام زوج به شرط انفاق تا پايان مدت يا بخشي از مدت نکاح موقت نیز از بین
ميرود .اين مورد با قسمت اول ماده  246قانون مدني مرتبط و اين ماده مالک عمل است؛
زيرا شرط از عقد تبعیت ميكند و با از بین رفتن عقد ،تعهدات زوجه و شرط مقابل آن نیز از
بین ميرود؛ مگر آنکه محدودة توافق طرفین ،خالف اين امر را اثبات كند(كاتوزيان،1394 ،
ص.)228

درخصوص مورد دوم ،زماني كه عقد قبل از موعد مقرر از بین برود يا زوجه از ايفای
تعهدات خود امتناع ورزد ،آيا زوجه ملزم به بازگرداندن نفقه دريافتي است يا خیر؟
به نظر ميرسد بايد قائل به تفکیک شد:
 .1زماني كه زوجه تا قبل از انحالل عقد ،به تعهدات خود عمل كرده باشد ،زوج نیز تا آن
زمان موظف به انفاق به زوجه بوده و آن را پرداخت كرده است و استرداد نفقة دريافتي طبق
قسمت اخیر ماده  246امکانپذير نیست؛ زيرا شرط و عوض شرط ،همزمان استمرار داشتهاند
و عمل به آنها واجب بوده است.
 .2مادامي كه زوجه به تعهدات خود عمل نکرده باشد ،مانند زماني كه شرط انفاق در
مقابل استمتاع جنسي توسط زوجه و يا تعهداتي از جانب زوجه قرار گرفته ،اما زوجه از
تعهدات خودش سرپیچي كرده است ،در صورت پرداخت انفاق توسط زوج ،زوجه ملزم به
استرداد آن است ،زيرا در مدت عدم ايفای تعهدات ،عوض شرط انفاق كه انجام تعهداتي
ازقبیل استمتاع توسط زوجه بوده ،صورت نپذيرفته است؛ بنابراين زوج الزامي به انجام شرط
ندارد ،زيرا عوض شرط محقق نشده است و زماني كه زوجه ايفای تعهد كرده و زوج نفقه
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مشروط را پرداخت كرده ،اما عقد منقطع قبل از موعد مقرر از بین رفته است ،تعهدات طرفین
و شرط ضمن عقد به تبع عقد ساقط ميشود .در مواردی كه نتوان از نحوه ايراد شرط ضمن
عقد نفقه در نکاح موقت ،به نحوه توافق طرفین پي برد و طرفین نیز در تبیین شرط ضمن
عقد اتفاقنظر نداشته باشند ،بايد از نحوة ايراد شرط و اوضاع و احوال حاكم بر عقد و شرط،
به محدودة توافق طرفین پيبرد ،زيرا مالک در تفسیر شروط ضمن عقد اراده و توافق طرفین
است كه يا به صورت صريح بیان شده است ،يا در غیر اين صورت بايد از خود طرفین قصد
واقعي آنها را جويا شد و در مواردی كه طرفین در نحوة ابراز اراده خود اختالف نظر داشته
باشند ،از اوضاع و احوال حاكم بر عقد و نحوة ايراد شرط ،بايد پي به ارادة آنها برد(كاتوزيان،

 ،1389ص)163؛ بنابراين در نکاح دائم درصورت فسخ نکاح يا طالق ،نفقة پرداختشده
بازنميگردد؛ زيرا جنبة معاوضي ندارد .اما در نکاح موقت كه پرداخت نفقه به صورت شرط
ضمن عقد آمده ،وضعیت متفاوت است و در اين خصوص از ماده  246قانون مدني تبعیت
ميكند كه بیان ميدارد« :در صورتي كه معامله به واسطة اقاله يا فسخ به هم بخورد ،شرطي
كه در ضمن آن شده است ،باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است،
عمل به شرط كرده باشد ،ميتواند عوض او را ازمشروطله بگیرد»( كاتوزيان ،1394 ،ص.)228

خأل قانونی شرط نفقه در نکاح موقت
يکي از خألهای موجود در قانون مدني دربارة شرط نفقه ضمن نکاح موقت ،عدم تبیین اين
شرط و عدم تفکیک آن از شرايط نفقه در نکاح دائم است؛ بنابراين جا دارد قانونگذار با بیاني
دقیقتر و كاملتر به تبیین احکام حاكم بر شرط انفاق در نکاح متعه بپردازد تا در مورد اين
نوع از نکاح با وضع قوانین آمره بر مبنای قواعد عرفي ،كه مورد ابتالی عرف است ،عالوه
بر مساعدت به انسانهای جامعة اسالمي ،جامعه نیز در پي توسل به قوانین و مقررات
ايجادشده ،دارای استحکام و نظم شود.

یافتههای پژوهش
در فقه و حقوق اسالمي اصوالً منظور از نکاح ،نکاح دائم است ،اما نبايد از نکاح موقت و آثار
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و برخي فوائد آن از قبیل جلوگیری از انحرافات جنسي در آن غفلت شود .در نکاح موقت
همانند نکاح دائم ،پرداخت برخي حقوق مالي به زوجه مانند مهريه واجب است ،اما برخي
ديگر از حقوق مالي مانند وجوب پرداخت نفقه در نکاح موقت به صورت قانون آمره وجود
ندارد؛ اما ميتوان با توافق و در قالب شروط ضمن عقد برمبنای اصل حاكمیت اراده و نه
طبق احکام آمره نفقه در عقد دائم ،پرداخت نفقه به زوجه را برای مدت معین و معلومي شرط
كرد؛ همانطور كه ماده  10قانون مدني نیز به اين مهم اشاره كرده است« :شروط توافقشده
به طور صريح يا ضمني در قراردادهای بین اشخاص در صورتي كه خالف روح حاكم بر
قوانین و مخالف ذات عقود و تعهدات نباشد ،معتبر است» .شرط نفقه در نکاح موقت ،از شروط
مشروعي است كه در ماده  1113قانون مدني و طبق اهداف عقد نکاح موقت و ماده  10قانون
مدني و قواعد كلي حاكم بر قراردادها و اصل حاكمیت اراده ،قانونگذار آن را پذيرفته است.
وجوب پرداخت نفقه در نکاح دائم از جهت قانون امری و حکم است ،اما شرط نفقه در نکاح
منقطع ،از جهت قوانین تکمیلي و شرط ضمن عقد و حق محسوب ميشود .همچنین بر اساس
قاعده نفي عسر حرج و با توجه به مشروعبودن هر شرط موافق قانون در ضمن عقد و عدم
نفي آن توسط شارع و قانونگذار ،شرطشدن نفقه در ضمن عقد موقت ،امری مشروع و موافق
فقه اسالمي و قانون ،و الزماالجرا است .دربارة میزان و شرايط نفقه در نکاح موقت ،محدوده
توافق زوجین مد نظر قرار ميگیرد و تمامي احکام و آثار توافقات بر آن حاكم است؛ مثالً
توافق در مورد تعیین مقدار نفقه ،شرايط پرداخت نفقه ،مدت زمان آن و ساير موارد .ميتوان
گفت در مواردی كه قصد طرفین و محدوده توافق آنها بهطور صريح محرز نشود ،برای
تبیین موضوع حقوقي به قواعد عرفي مراجعه ،و بر طبق عرف مسئله مورد ابهام تبیین
ميشود ،حتي اگر طرفین ادعای جهل به عرف داشته باشند؛ اما دربارة میزان نفقه و شرايط
آن در نکاح دائم ،آنچه در قانون مدني آمده است ،مالک عمل خواهد بود؛ مگر زوجین توافقي
خالف آن را درمحدودة مجاز قانوني انجام دهند؛ اما در جايي كه توافقي بین زوجین در
میزان نفقه يا ساير شرايط آن در نکاح متعه وجود ندارد و زوجین در تبیین مقصود خود به
توافق نرسند به عرف رجوع ميشود و معیارهای عرفي مالک خواهد بود.
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