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چکیده
در فقه شیعه و بهتبع آن در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران ،عقد موقت بهعنوان یکی از اقسام عقد نکاح
به رسمیت شناخته شده است .از جمله مباحث مهم و چالشی دربارة ازدواج موقت ،حقوق جنسی زوجه و
امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد میباشد .مقالة حاضر میکوشد به روش توصیفی و تحلیلی به
پرسشهای مربوط به آن پاسخ دهد :آیا برای زوجة موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت
است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ ،امتناع شوهر از ایفای وظیفة زناشویی زوجه چه اثری دارد و
وی چگونه میتواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانوادة ایران دربارة این مسایل ساکت و
دیدگاههای فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که برای زوجة موقت ،حق
نزدیکی ثابت است .همچنین در ازدواج طوالنیمدت ،زوجه از حق انس و الفت برخوردار است .درنتیجه،
نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است .درصورتی که شوهر از ایفای وظیفة زناشویی زوجة موقت
امتناع نماید ،به درخواست زوجه ،دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت مینماید.

کلیدواژهها
عقد موقت ،حقوق زوجه ،حق قسم ،حق نزدیکی ،نشوز زوج.
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( .1نویسندة مسئول) استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
ac.dehghannezhad@azaruniv.ac.ir
 .2دانشیار گروه فقه و حقوق .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی .قم .ایران hedayat47@gmail.com
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مقدمه
مسئلة اصلی نوشتار کنونی «امکان ترتب نشوز زوج در نکاح موقت» است .این مسئله در
زمان ما مورد ابتالی فراوان است .تأخیر در ازدواج بهدلیل مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،اختالفهای خانوادگی و کاهش رضایت زناشویی ،افزایش جمعیت بانوان بیوه و
مطلقه و برخی جهات دیگر ،باعث گرایش به ازدواج موقت گردیده است (ر .ک .احمدی و
همکاران ،1390 ،صص 150و 151؛ فروتن ،1400 ،مندرج در سایت www.eghtesadonline
 .).comافزون بر این ،آسانگیری شرعی و قانونی در فرایند ازدواج موقت مانند عدم الزام
به ثبت ،فقدان طالق ،فقدان رابطة وراثت و تعهد به انفاق ،جذابیت ازدواج موقت را برای گروهی
از مردان و زنان افزایش داده است (ر .ک .احمدی و همکاران 1390 ،ش ،صص 150و 151؛
فروتن ،1400 ،مندرج در سایت  .)www.eghtesadonline.comبنابراین احکام ازدواج موقت
در زمان ما نسبتبه گذشته اهمیت بیشتری دارد .با وجود این و بهرغم مشروعیت این نوع
ازدواج در حقوق خانوادة ایران ،بیشتر احکام آن در قوانین کنونی بیان نشده است و دربارة
آن خألهای قانونی فراوانی وجود دارد .از سوی دیگر ،قضات نمیتوانند به بهانة سکوت یا
نقص و اجمال قانون از صدور حکم خودداری نمایند؛ بلکه ناگزیرند به دستور اصل 167
قانون اساسی 1و مادة  3قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی 2،به
منابع یا فتاوی معتبر مراجعه و اقدام به صدور حکم نمایند .از جملة مسایل حقوقی مورد ابتال

« .1قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد ،با استناد به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا
تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
« .2قضات دادگاهها موظفاند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت
نمایند .درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیة
مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با
موازین شرعی نباشد ،حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض
قوانین ،از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته و به مجازات
آن محکوم خواهند شد».
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در ازدواج موقت که قانون دربارة آن ساکت است ،حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز
زوج و آثار آن است.

مفهومشناسی مصطلحات
برای تبیین مسئلة اصلی و اهمیت آن ،تعریف مختصر سه اصطالح «نشوز»« ،زوجیت» و
«ازدواج موقت» ضروری است.

 .1نشوز
واژة «نشوز» در لغت به معنای برتری ،برآمدگی و ارتفاع (فراهیدی 1410 ،ق ،ج  ،6ص
 )232و در اصطالح به معنی «خروج از طاعت» یا امتناع از عمل به وظایف همسری معنی
شده است (حلی 1408 ،ق ،ج  ،2ص 282؛ سبحانی تبریزی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)298مقصود از
نشوز زوج در نوشتار کنونی همین معنی میباشد.

 .2زوجیت
واژة «زوجیّت» مصدر جعلى از کلمة «زوج» و در لغت خالف فرد است (جوهری1410 ،
ق ،ج ،1ص )320و به هر دو قرین از مذکّر و مؤنّث اطالق میشود (راغب اصفهانی 1412 ،ق،
ص  .)384مقصود از زوجیت در اصطالح فقهی ،رابطة خاصى است که از عقد ازدواج و پیمان
زناشویى ناشى مىشود و براساس آن زن و مرد زندگى مشترک و در کنار هم بودن را
آغاز مىکنند .این رابطه اثر مستقیم عقد نکاح است و از آن قابل سلب نیست .از منظر فقه
امامیه ،نکاح به دائم و منقطع تقسیم میگردد (موسوی خمینی1390 ،ش ،ج  ،2ص .)246

 .3ازدواج موقت
به عقد نکاحی که برای مدت معین مانند یک روز ،یک ماه و یک سال و  ...منعقد میشود،
متعه یا منقطع گفته میشود (حلی 1420 ،ق ،ج  ،3ص .)519
این نوشتار مشروعیت نکاح موقت را مفروض پنداشته ،از بیان ادلة آن خودداری مینماید.
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در قوانین خانوادة ایران نیز ،نکاح موقت شناسایی و برخی ویژگیهای آن بیان شده است؛
مانند مادة  1075و  1076ق .م .درخصوص معین بودن مدت بهطور کامل در این نوع عقد
نکاح ،مادة  1113ق .م .دربارة نفی تعهد به انفاق ،مادة  22قانون حمایت خانواده دربارة لزوم
ثبت ازدواج موقت در بعضی موارد و غیره.
پیشینة پژوهش :دربارة نشوز زوجین در ازدواج دائم ،پژوهشهای فراوانی وجود دارد؛ ولی
دربارة موضوع مذکور در ازدواج موقت ،پژوهشی مشاهده نشده است .هرچند مسئلة نشوز
زوج در نکاح منقطع از نظر فقهی دارای سابقه و پیشینه است ،دربارة آن اختالفنظرهای
فراوانی مشاهده میشود و همین مسئله کار را برای دادرسان دشوار مینماید و احیان ًا به
تشتت رویة قضایی میانجامد .به همین دلیل ،تحقیق پیرامون آن ضروری مینماید.
برای بررسی مسئله ،ناگزیر باید حقوق زوجه در نکاح موقت بررسی و مصادیق آن معین
شود .در نکاح موقت ،زوجه مستحق نفقه نمیباشد؛ بنابراین حقوق زوجه به امور غیرمالی
محدود است .درصورتی که برای زوجة موقت ،حقوق زناشویی (جنسی) ثابت گردد ،شوهر
مکلف است به آن پاسخ دهد و درصورت امتناع ،احکام و آثار نشوز بر عمل وی مترتب
میشود .فرضیة نوشتار این است که برای زوجة موقت ،حق نزدیکی ثابت است؛ نیز در نکاح
طوالنیمدت ،زوجه دارای حق انس و الفت است و تبع ًا نشوز زوج در همین فرض مطرح
میگردد .برای بررسی دقیق حقوق جنسی زوجة موقت و آثار نشوز زوج ،مباحث نوشتار
در دو قسمت کلی به شرح زیر سازمان مییابد:
الف .نقد ادلة انکار ترتب نشوز زوج در نکاح موقت؛
ب .بررسی ادلة حقوق زناشویی زوجه و آثار نشوز زوج در نکاح موقت.
رویکرد پژوهش فقهی و حقوقی است .همانطور که اشاره شد ،در قوانین خانوادة ایران،
دربارة احکام ازدواج موقت سکوت اختیار شده است؛ به همین دلیل ،بخش عمدة مباحث این
نوشتار فقهی میباشد.

 .1نقد دالیل نفی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت
گروهی از فقیهان ،حقوق زناشویی زوجه را نفی کردهاند (سیوری حلی 1404 ،ق ،ج  ،3ص
480؛ نجفی 1404 ،ق ،ج  ،29ص  115ـ  .)117مبتنیبر این دیدگاه ،نشوز زوج نیز امکان
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وقوع ندارد .بعضی نیز انتساب وصف نشوز به زوج را نفی کرده یا آن را امری نفسانی
شمردهاند (طوسی ،بیتا ،ج  ،3ص 189؛ شوشتری 1406 ،ق ،ج  ،9ص  .)134درنتیجه بر
امتناع زوج از ایفای وظیفة زناشویی نشوز اطالق نمیشود .مشروح مطالب و نقد دالیل آن
در ادامه بیان خواهد شد.

1ـ .1نفی حقوق زناشویی زوجه در نکاح موقت
عدهای از فقیهان حقوق جنسی زوجة موقت را بهطور کلی یا در بعضی مصادیق نفی
کردهاند .درصورتی که ادلة این نظریه تمام باشد ،احکام نشوز بر زوج ممتنع از ایفای وظیفه
زناشویی در نکاح موقت مترتب نمیگردد .مقصود از حقوق زناشویی زوجه در این نوشتار،
همان حقوق جنسی شامل حق قَسم و حق وطی (نزدیکی) است .بنابراین باید مباحث مربوط
به هریک بهطور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

1ـ1ـ .1نفی حق نزدیکی زوجة موقت
گروهی از فقیهان ،حکم حرمت ترک وطی بیش از چهار ماه را ویژة زوجة دائمی دانسته
و تصریح کردهاند که زوجة موقت از این حکم مستثنی است (سیوری حلی 1404 ،ق ،ج ،3
ص 480؛ نجفی 1404 ،ق ،ج  ،29ص  115ـ  .)117بعضی دیگر این قول را «اَجوَد» و بعضی
صحّ» شمردهاند (عاملی جبعی  1413 ،ق ،ج  ،7ص  66و 67؛ حائرى 1409 ،ق،
دیگر آن را « َا َ
ج  ،2ص  .)311دالیل این نظریه به شرح زیر است:
الف .آیات ایال؛ هرچند دربارة مسئلة مورد بررسی ،دلیل نقلی خاص مشاهده نشد ،از آیات
ایال ممکن است نفی حق نزدیکی زوجة موقت استنباط گردد .مطابق آیات  226و  227سورة
بقره ،درصورتی که مردی به ترک نزدیکی با زوجة خود سوگند خورده باشد ،حداکثر چهار
ماه فرصت دارد به وی رجوع کند یا طالقش دهد .بعضی فقیهان به این دلیل که در ازدواج
موقت ایال نیست ،در حکم حرمت ترک وطی زوجة موقت بیشتر از مدت مزبور اشکال کردهاند
(ر .ک .طباطبایى یزدى 1428 ،ق ،ج  ،2ص .)770
به نظر میرسد ،حکم مذکور در آیات فوق تعبدی و مربوط به مورد خاص آن است .به
همین دلیل ،بعضی در تسرّی حکم آن به زوجه دائمی و استنتاج حرمت ترک نزدیکی بیش از
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چهار ماه در غیر مورد ایال نیز تردید کردهاند (خویی 1418 ،ق ،ج  ،32ص 116؛ سبحانی
تبریزی ،بیتا ،ج  ،1ص .)102
ب .عدم صدق زوجیت بر نکاح موقت؛ بعضی فقیهان با استناد به تعابیر بهکاررفته در
س َت ْأ َجرَاتٌ» (کلینی 1407 ،ق ،ج ،5
ن ُم ْ
س َت ْأ َج َرةٌ» یا « َف ِإ َّن ُه َّ
ي ُم ْ
روایات مربوط به متعه مانند « ِإ َّنمَا ِه َ
ص  ،)452اطالق زوجیت حقیقی بر زوجة منقطع را نفی کردهاند (حائری طباطبایی ،بیتا ،ص
528؛ ر .ک .نجفی 1404 ،ق ،ج  ،29ص  115ـ  .)117اگر این ادعا درست باشد ،اثبات احکام
زوجیت حقیقی از جمله حرمت ترک نزدیکی بر زوجة موقت ،نیاز به دلیل دارد .لیکن پذیرش
این نظریه دشوار است؛ چرا که تعابیر مذکور ،از باب تشبیه مجازی است؛ نه اینکه بهطور
حقیقی آنان را مستأجره قلمداد کرده باشند؛ یعنی همانطوری که پس از مدت اجاره ،ارتباط
حقوقی اجیر با مستأجر قطع میشود ،بعد از اتمام یا هبة مدت ،بدون نیاز به طالق ،رابطة
زوجیت نیز گسسته میگردد (سبحانی تبریزی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)68مؤیّد مجازی بودن
تشبیهات مذکور این است که در باب جواز نظر به مخطوبه نیز بهطور مکرر تعبیراتی مانند
«یشتریها بأغلى الثمن» به کار رفته و عقد نکاح به بیع تشبیه شده است (کلینی 1407 ،ق ،ج ،5
ص )365؛ درحالیکه این تعبیر کنایهای است (مکارم شیرازی 1424 ،ق ،ج  ،5ص 68؛
طباطبایی حکیم 1416 ،ق ،ج  ،14ص  .)109اگر ماهیّت این عقد ،اجاره بود ،باید انشای عقد
متعه با الفاظی مانند «استأجرتک» و «آجرُتک» صحیح میبود؛ حال آنکه تقریب ًا تمام فقیهان
قائلاند که انشای عقد متعه با سه لفظ «متّعتک ،زوّجتک و انکحتک» صحیح است (مکارم
شیرازی 1424 ،ق ،ص .)55
ممکن است گفته شود :مهر در متعه رکن است و بنابراین متعه مثل نکاح دائم نیست و
شبیه معاوضات است .در پاسخ این شبهه نیز باید گفت :رکن بودن مهر در نکاح موقت دلیل
بر این نیست که جزء معاوضات قرار گیرد؛ زیرا نوع ًا غرض اصلی در آن تمتع و تلذذ طرفین
است (میرزای قمی 1427 ،ق ،ج  ،2ص  .)935از سوی دیگر ،برای عرف غیرقابلپذیرش است
که متعه را از عقود معاوضی قلمداد و «بضع» را مال محسوب نمایند (خوانساری 1405 ،ق،
ج  ،4ص .)295
ج .اکتفا به قدر متیقن و اصل برائت؛ بعضی فقیهان با طرح این پرسش که «آیا حکم حرمت
ترک وطی بیش از چهار ماه ،مختص زوجة دائمی است یا حکم عام میباشد» ،چنین پاسخ
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گفتهاند :قول مناسبتر ،اختصاص حکم به زوجة دائمی است؛ از باب اینکه درصورت تردید
به موضع یقین اکتفا (عاملی جبعی 1413 ،ق ،ج  ،7ص  66و  )67و در غیر آن به مقتضای
اصل برائت عمل میشود (حائری طباطبایی ،بیتا ،ص  .)528این استدالل درصورتی پذیرفتنی
است که ادلة اثبات حق نزدیکی زوجة موقت ،که پس از این بیان خواهد شد ،مورد پذیرش
قرار نگیرد؛ زیرا با وجود دلیل ،نوبت به اصل عملی نمیرسد.

1ـ1ـ .2نفی حق قسم زوجة موقت
قَسم به معنی نصیب و بهره است (ابن منظور 1414 ،ق ،ج  ،12ص  )478و منظور از آن
در حقوق زناشویی ،قسمت کردن شبها میان همسران است (مشکینی ،بیتا ،ص  .)425حق
قسم با حق زوجه بر نزدیکی متفاوت است و مبنای آن نیاز همسر به انس و الفت است .به
همین دلیل ،اگر همسر در شرایطی باشد که نزدیکی با وی مقدور یا جایز نباشد ،حق قسم
وی ساقط نمیگردد (حلی 1387 ،ق ،ج  ،3ص  .)249درصورتی که مردی بیش از یک همسر
داشته باشد ،باید شبهای خود را میان آنان تقسیم نماید .گروهی از فقیهان برای زوجة تنها
نیز حق قسم را ثابت دانستهاند (ر .ک .هدایتنیا ،1397 ،ص  121ـ .)130
ق قسم را برای زوجة موقت نفی کردهاند (حلی 1413 ،ق ،ب ،ج
مشهور فقیهان امامیه ح ّ
 ،7ص 318؛ همو 1413 ،ق ،الف ،ج  ،3ص 90؛ حلی1387 ،ق ،ج  ،3ص 249؛ اصفهانی1422 ،
ق ،ص 754؛ شبیری زنجانی 1428 ،ق ،ص )553؛ البته بعضی آن را به ظاهر اتفاقی دانسته
(فاضل هندی 1416 ،ق ،ج  ،7ص  489و  )490و بعضی نیز دربارة آن ادعای اجماع کردهاند
(سبزواری 1413 ،ق ،ج  ،25ص  .)206دالیل و شواهد این نظریه به شرح زیر است:
الف .روایات؛ تنها روایت مربوط به مسئله ،روایت هشام بن سالم جوالیقی از امام صادق(ع)

است .وجه استدالل به این حدیث چنین است :امام(ع) به سؤالکننده درمورد شرایط ازدواج
ك« :به آن زن میگویی
س ُم َل ِ
ب ال َّل ِه َو ُس َّن ِة َن ِب ِّي ِه َ ...و لَا َأ ْق ِ
ك َعلَى ِكتَا ِ
موقت فرمودَ :تقُو ُل َل َها َأ َت َز َّو ُج ِ
براساس کتاب خدا و سنت پیامبر با تو ازدواج میکنم  ...و برای تو َقسم را رعایت نمیکنم»
ك»
س ُم َل ِ
(طوسی1365 ،ش ،ج  ،7ص 268؛ حر عاملی 1409 ،ق ،ج  ،21ص  .)79جملة « َو لَا َأ ْق ِ
بر نفی حق قسم زوجة موقت داللت دارد .بر استدالل به این روایت اشکاالتی وارد است.

  218دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /75پاييز و زمستان 1400

س ْعدَان» و
ن َ
روایت فوق از نظر سند ضعیف است .هشام بن سالم روایت را از «مُوسَى ْب ِ
ن ا ْلقَاسِم» نقل مینماید .مقصود از «عبداللّه بن القاسم» بهقرینة راوى از او که
« َعبْدال َّل ِه ْب ِ
«موسى بن سعدان» است ،همان «عبداللّه بن قاسم حضرمى» است .بعضی وی را کذاب و
غالی شمردهاند (نجاشى 1407 ،ق ،ص  .)226موسى بن سعدان هم ضعیف شمرده شده
است (همان ،ص  .)404بنابراین سند روایت درخور اعتنا نمیباشد .افزون بر ضعف سند ،در
داللت روایت فوق نسبتبه دیدگاه مشهور اشکال است .از ظاهر روایت چنین استفاده میشود
که عدم قسم جزء ماهیّت عقد متعه نیست و به اعتبار شرط ضمن عقد است (مکارم شیرازى،
 1424ق ،ج  ،6ص .)135
از ضعف سند روایت فوق به اعتبار عمل مشهور میتوان چشمپوشی کرد (همانجا) .داللت
روایت فوق بر نفی حق قسم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا جملة مزبور و مانند آن شرط ضمن
عقد نیست ،بلکه احکام متعه است .با توجه به اینکه ماهیت عقد متعه و احکام و شرایط آن
براى بسیارى روشن نبود ،امام(ع) ذکر آنها را الزم شمردهاند (همانجا؛ بحرانی1405 ،ق ،ج
 ،24ص .)139
ب .اجماع؛ بعضی برای نفی حق قسم زوجة موقت به اجماع تمسک کردهاند (سبزواری،
 1413ق ،ج  ،25ص 206؛ فاضل هندی 1416 ،ق ،ج  ،7ص  489و  .)490با قطع نظر از احتمال
ال اشاره شد ،بعضی از
مدرکی بودن اجماع ،در تحقق آن تردید وجود دارد .همانطور که قب ً
قول مذکور به «مشهور» و بعضی دیگر آن را «اتفاقی» خواندهاند .بعضی دیگر به وجود
اختالف در مسئله تصریح کردهاند (بحرانی ،بیتا ،ج  ،10ص  .)32بنابراین اجماع ثابت
نمیباشد.
ج .اصل برائت؛ دلیل دیگری که بعضی برای نفی حق قسم زوجة موقت مطرح کردهاند،
اصل برائت است (فاضل هندی 1416 ،ق ،ج  ،7ص  489و 490؛ ر .ک .سبزواری 1413 ،ق ،ج
 ،25ص 206؛ حائری طباطبایی ،بیتا ،ص )528؛ با این استدالل که از لفظ نکاح در ادلة حق
قسم ،نکاح دائمی متبادر میشود (فاضل هندی 1416 ،ق ،ج  ،7ص  489و ) 490؛ اما در
ازدواج موقت ،بهدلیل فقدان دلیل ،با تمسک به اصل برائت از زوج نفی مسئولیت میشود.
استدالل مذکور تمام نیست؛ زیرا ازدواج موقت در زمان صدور احادیث میان اصحاب ائمه
علیهمالسالم رایج بوده است؛ هرچند از علنی کردن آن بیم داشتهاند .ازاینرو ،اطالقات احادیث
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شامل ازدواج موقت نیز میگردد و استثنای آن نیازمند دلیل است.
د .اختصاص حق قسم به چهار زن دائمی؛ بعضی برای نفی حق قسم زوجة موقت ،چنین
استدالل میکنند« :در تمام آن روایات سخن از زوجات اربع بود و اگر هم زوجتان مىگفت،
مىفرمود که دو لیلة دیگر براى زوج است؛ پس این هم نشانة این است که مراد ،زوجات اربعه
است و مىدانیم که انحصار زوجات در اربعه در مورد دائم است نه موقّت؛ چون در موقّت
مسلّم است که عددى معیّن نشده است» (مکارم شیرازى 1424 ،ق ،ج  ،6ص 135؛ ر .ک.
تجلیل تبریزی 1421 ،ق ،ص  .)643این استدالل نیز از قوت الزم برخوردار نیست؛ زیرا عدم
تعیین عدد در ازدواج موقت نظر مشهور فقیهان است (عاملی جبعی  1410 ،ق ،ج  ،5ص207؛
حلی ،بیتا ،ج  ،2ص 16؛ سیوری حلی 1425 ،ق ،ج  ،2ص )142؛ ولی بعضی از فقیهان
بهصراحت بیش از چهار همسر اعم از دائم و موقت را جایز نمیدانند (ابن براج طرابلسی،
 1406ق ،ج  ،2ص  )243و بعضی دیگر این قول را موافق احتیاط و افضل شمردهاند (طوسی،
 ،1400ص 492؛ حلی 1405 ،ق ،ص  .)450بعضی نیز ادلة قول مشهور را ناکافی دانستهاند
(عاملی جبعی 1410 ،ق ،ج  ،5ص  206و  .)207بنابراین با احتمال قرار گرفتن زوجة موقت
در عدد چهار ،حکم شرعی قسم نیز شامل آن خواهد بود.

1ـ .2نفی انتساب وصف نشوز به زوج
از بعضی نظریهها چنین برمیآید که نشوز به معنای امتناع از ایفای وظیفة همسری به
شوهر قابل انتساب نیست ،به شرحی که در ادامه بیان میگردد؛ این نظریه در فقه و حقوق
مدافعانی دارد.

1ـ2ـ .1نفی انتساب وصف نشوز به زوج در فقه اسالمی
براساس نظریههای برخی ،چنین استفاده میشود که نشوز به زوج قابل استناد نیست؛ مانند

عبارت بعضی مفسران که نوشتهاند نشوز صرف ًا از جانب زن است« :فَالنُّشو ُز َيكو ُن مِن ِق َب ِل المَرأ ِة
خاصةً» (طوسی ،بیتا ،ج  ،3ص  .)189انکار نشوز زوج پذیرفتنی نیست؛ زیرا قرآن کریم دربارة

زوج نیز از اصطالح نشوز استفاده کرده و در آیة  128سورة نساء فرموده استَ « :و ِإ ِن ا ْم َر َأ ٌة
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ن َب ْعلِها ُنشُوز ًا َأ ْو ِإعْراض ًا  .»...ظاهر ًا مقصود از انکار نشوز زوج ،نشوز به معنی امتناع از
ت ِم ْ
خا َف ْ
ایفای وظیفة همسری است .مطابق بیان بعضی فقیهان ،نشوز آن است که مرد از همسرش
کراهت دارد و قصد دارد وی را طالق دهد (صدوق 1415 ،ق ،ص 350؛ حلّی 1410 ،ق ،ج ،2
ص 2728؛ راوندی 1405 ،ق ،ج  ،2ص 190؛ طوسی 1400 ،ق ،ص  .)530بعضی معاصرین
نوشتهاند :خروج از طاعت دربارة زوجه صحیح است؛ زیرا بر زوجه واجب است از زوج اطاعت
نماید .این معنی دربارة زوج صحیح نیست؛ زیرا گرچه برای زوجه حقوقی بر عهدة زوج است،
او حق اطاعت ندارد (شوشتری 1406 ،ق ،ج  ،9ص  .)134این نظریه سپس دربارة نشوز زوج
مینویسد :شکی نیست که اگر زوج همسر خود را از حقوقش منع نماید ،زوجه حق دارد آن را
مطالبه کند و حاکم میتواند وی را الزام نماید؛ لیکن این معنی نشوز نیست .نشوز زوج آن است
که وی ارادة طالق همسرش را دارد و زوجه در مقابل اسقاط پارهای از حقوق خود ،از وی
میخواهد که او را طالق ندهد (همان ،ص  .)135نفی اطالق واژة نشوز بر عصیان یا ارتفاع زوج
در آرای بعضی دیگر از فقیهان معاصر نیز دیده میشود (ر .ک .مرکز تحقیقات فقهی امام
خمینی ،1386 ،ج  ،3ص  46و  .)47مطابق این نظریه ،به نقض حقوق زوجه توسط شوهر نشوز
اطالق نمیشود ،بلکه نشوز شوهر ،کراهت وی از زوجه و اعراض از او است.
تعریف یا تفسیر نشوز شوهر به کراهت وی از همسر و قصد طالق پذیرفتنی نمیباشد.
نشوز در اصطالح فقهی به معنی خروج از اطاعت و امتناع از ایفای وظایف همسری است (حلی،
 1408ق ،ج  ،2ص  .)282بعضی با تصریح به یکی بودن ضابطة نشوز زوج و زوجه نوشتهاند:
همانا ضابطه در هر دو نشوز امر واحد و آن خروج از طاعت واجب است (سبحانی تبریزی،
 1416ق ،ج  ،2ص  .)302تعریف نشوز با ضابطة مزبور در بسیاری از منابع دیده میشود
(فاضل آبی 1417 ،ق ،ج  ،2ص 194؛ حلی 1420 ،ق ،ج  ،3ص 596؛ عاملی 1410 ،ق ،ص 187؛
نجفی1404 ،ق ،ج  ،31ص  .)200این اشکال که شوهر تکلیفی به اطاعت از زوجه ندارد
(شوشتری 1406 ،ق ،ج  ،9ص  )134وارد نمیباشد؛ چرا که میتوان گفت :مقصود از «اطاعت»
عمل به وظایف شرعی در روابط همسری است و طبیعت ًا نشوز به معنی خروج از اطاعت
پروردگار در عمل به احکامی است که در روابط زوجین تشریع کرده است .تعریف نشوز زوج
به کراهت وی از زوجه دلیلی جز ظاهر روایات مربوط به آیة  128سورة مبارکة نساء ندارد.
از جملة آن روایت ابوبصیر از امام صادق علیهالسالم است که در قالب پرسش و پاسخ بیان
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ن َب ْعلِها ُنشُوز ًا َأ ْو ِإعْراض ًا  »...پرسیدم؛ امام
ت ِم ْ
شد .راوی میگوید :از امام راجع به آیة « ِإ ِن ا ْم َر َأ ٌة خا َف ْ
فرمود :مقصود زنی است که شوهرش از وی کراهت دارد و تصمیم دارد وی را طالق دهد؛ او
میگوید :مرا نگهدار و طالق نده ،من در مقابل از حقوق خود مىگذرم و از مال خودم هدیهاى
تقدیم مىکنم و حق بالین خود را بر تو حالل مىکنم .در این صورت ،این حقوق بر شوهر او
حالل خواهد شد (کلینی 1407 ،ق ،ج ،6

ص 1.)146

از آیة مبارکه و روایات واردة پیرامون آن فهمیده نمیشود که نشوز زوج کراهت وی از
زوجه باشد؛ زیرا مفاد آیة مبارکه و روایت مربوط به آن «خوف نشوز» است و توصیه به
مصالحه نیز ناظر به همین مرحله و با هدف پیشگیری از نشوز است .روشن است که خوف
نشوز وقتی حاصل میگردد که نشانههای آن در رفتار زوج دیده شود .مردی که از همسرش
کراهت دارد و تعامالت عاطفی وی با او حداقلی شده است ،این حالت خوف نشوز را به دنبال
دارد و اگر چاره نشود ،به نشوز ،یعنی عصیان و امتناع از عمل به وظایف زوجیت منتهی
میگردد .بنابراین صرف کراهت زوج از زوجه نشوز نخواهد بود ،مگر اینکه به امتناع از عمل
به وظایف همسری منجر شود .کم نیستند مردانی که از همسران خود کراهت دارند ولی به
فرمان خدای متعال با آنان مهربان و حقوق آنان را رعایت مینمایند (هدایتنیا ،1397 ،ص

 48و  .)49در آیة  34سورة نساء« ،نشوز» و «اطاعت» در مقابل هم به کار رفته استَ « :و الَّتى
ن َ ...ف ِإ ْن أَط ْعنَك ْم  .»...با توجه به اینکه «اطاعت» امری رفتاری است« ،نشوز» نیز
تخَافُو َن نُشو َز ُه َّ
مربوط به حوزة رفتار است (هدایتنیا1397 ،ش ،ص .)59

1ـ2ـ .2نفی انتساب وصف نشوز به زوج در حقوق خانواده
در قوانین خانوادة ایران ،نشوز منحصر ًا دربارة زوجة ممتنع از ایفای وظایف زناشویی به
کار رفته است و همین مسئله باعث گردید بعضی نشوز را وصف اختصاصی زوجه به شمار
آورند .ادارة حقوقی قوة قضائیه در نظریة شمارة  7 /5105مورخ  1377 /8 /19اظهار داشته
است« :در قوانین جاریه ،نشوز زوج پیشبینى نشده است و اصو ًال چون نشوز در مقابل تمکین

« .1هَذَا َتكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا ُتعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لَا ُتطَلِّقْنِي وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي
وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ َيوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ كُلُّهُ».
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به کار مىرود و تمکین خاص زوجه است ،نشوز هم مختص او خواهد بود ( »...مرکز تحقیقات
فقهی امام خمینی1386 ،ش ،ج  ،3ص  .)26استدالل ادارة حقوقی قوة قضائیه نادرست است؛
زیرا نشوز مصادیق متعددی دارد که یکی از آنها عدم تمکین است .حتی مصادیق نشوز زوجه
نیز منحصر در عدم تمکین نیست .به همین دلیل ،نشوز و تمکین متقابل یکدیگر نیستند (هدایتنیا،
1397ش ،ص  58و  .)59با توجه به آنچه در تعریف نشوز بیان گردید ،نشوز زوج به معنی
امتناع وی از ایفای وظایف همسری است .این معنی در نکاح موقت نیز قابل تحقق است؛ چرا که
مطابق مباحث سابق ،در بعضی انواع نکاح موقت ،برای زوجه حقوق جنسی ثابت است؛ درنتیجه
امتناع زوج از ایفای وظیفة زناشویی موجب تحقق نشوز خواهد بود.
ال نفی حقوق
از مباحث این قسمت معلوم شد که دالیل نفی انتساب نشوز به زوج او ً
زناشویی زوجه و ثانی ًا نفی انتساب وصف نشوز یا نشوز رفتاری به زوج است .بررسیهای
این نوشتار نشان داد که دالیل این دو از قوت الزم برخوردار نمیباشد.

 .2بررسی ادلة حقوق زناشویی زوجه و آثار نشوز زوج در نکاح موقت
برخالف نظریة نخست ،گروهی از فقیهان ،حقوق زناشویی بهطور کلی یا حق نزدیکی را برای
زوجة موقت ثابت دانستهاند .در ادامة نوشتار ،ادلة هر یک از این نظریهها را بررسی و ترتب
آثار نشوز بر زوج ممتنع را تشریح خواهیم کرد.

2ـ .1بررسی ادلة حقوق زناشویی زوجه در نکاح موقت
2ـ1ـ .1ادلة حق نزدیکی زوجة موقت
بسیاری از فقیهان برای زوجة موقت حق نزدیکی را ثابت میدانند؛ بدین صورت که بعضی
بهطور مطلق و بدون استثنای نکاح منقطع بر عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه فتوا
دادهاند (حلی1387 ،ق ،ج  ،3ص  ،126عاملی 1410 ،ق ،ص 174؛ حر عاملی 1409 ،ق ،ج  ،20ص
140؛ خوانساری 1405 ،ق ،ج  ،4ص  )148و شماری دیگر بهطور صریح به حرمت ترک وطی
زوجة موقت فتوا دادهاند (عاملی جبعی 1410 ،ق ،ج  ،5ص  104و 105؛ کاشفالغطا 1423 ،ق ،ج
 ،4ص 152؛ طباطبایی یزدی 1428 ،ق ،ج  ،2ص 770؛ مدنی تبریزی 1419 ،ق ،ص 289؛ فاضل
لنکرانی ،1384 ،ص 433؛ ر .ک .راشدی ،1379 ،ص )586؛ بعضی دیگر قول مزبور را موافق
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احتیاط (اصفهانی 1393 ،ق ،ج  ،3ص 146؛ حائری طباطبایی ،بیتا ،ص 528؛ سبزوارى ،بیتا ،ص
550؛ وحید خراسانی 1423 ،ق ،ص  ،664سیستانی 1422 ،ق ،ص  )480و برخی نیز آن را اقوی
شمردهاند (گلپایگانى 1413 ،ق ،ج  ،2ص 306؛ مرعشى نجفى 1406 ،ق ،ج  ،2ص 207؛ سبحانی
تبریزی ،بیتا ،ج  ،1ص  104و .)105
مهمترین دلیل برای اثبات حرمت ترک وطی زوجة دائمی ،روایت صفوان بن یحیی است.
همین روایت مهمترین دلیل ثبوت حق وطی برای زوجة موقت نیز میباشد .در این روایت ،نهتنها
واژة «المرأة» و حکم مذکور در آن مطلق است و هیچ قیدی ندارد ،بلکه بعضی آن را از این جهت
عام دانستهاند (حائری طباطبایی ،بیتا ،ص 528؛ عاملی ترحینی 1427 ،ق ،ج  ،6ص 148؛ خویی،
 1418ق ،ج  ،32ص 117؛ مکارم شیرازی 1425 ،ق ،ص 47؛ سبحانی تبریزی ،بیتا ،ج  ،1ص
 104و  .)105بعضی با قدری توضیح نوشتهاند« :عدم فرق بین زوجة دائمه و منقطعه بهدلیل
اطالق صحیحة صفوان است؛ چون موضوع حکم در آن زوجه است بدون قید به دائمه؛ گرچه
صاحب جواهر حکم را مختص زوجة دائمه دانسته و گفته برای منقطعه واجب نیست ،به دلیل
اینکه ایال و احکام زوجیت مانند نفقه و غیر آن در آن ساقط است ،چون بهمنزلة مستأجرات
هستند .ولی این مطالب موجب سستی اطالق صحیحة مزبور نمیشود؛ زیرا اطالق آن مانع از
اخذ به متیقن است .عالوه بر این ،بین حکم ایال و ما نحن فیه (حرمت ترک وطی بیش از چهار
ماه) مالزمهای نیست» (مدنی تبریزی 1419 ،ق ،ص.)290
بعضی در مقام نقد استدالل مذکور گفتهاند« :تمسک به اطالق کلمات ائمه درمورد متعه مشکل
است؛ چون مسئلة تمتع در عصر معصومین علیهمالسالم امرى مخفى و غیرمتعارف بوده است
و در این صورت ،اطالق به مصداق متعارف یعنی نکاح دائم منصرف خواهد بود» (شبیری
زنجانی 1419 ،ق ،ج  ،5ص  .)1440بعضی نیز گفتهاند :نکاح دائم قدر متیقّن از لفظ نکاح است و
قدر متیقّن مانع از تمسک به اطالق میباشد (نجفی 1404 ،ق ،ج  ،29ص  .)117این اشکاالت
وارد به نظر نمیرسد؛ زیرا ازدواج موقت در عصر ائمه علیهمالسالم ،میان شیعیان نامتعارف
نبود .چگونه میتوان ازدواج موقت را در عصر ائمه علیهمالسالم نامتعارف به شمار آورد،
درحالیکه روایات فراوانی دربارة آن وجود دارد .صاحب وسائل روایات مربوط به آن را در
 46باب گردآوری کرده است (ح ّر عاملی 1409 ،ق ،ج  ،21ص  5ـ  .)81البته بهدلیل شرایط
سیاسی و اجتماعی حاکم ،از علنی شدن آن خودداری میشد .از سوی دیگر ،غرض اصلی از
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نکاح متعه ،استمتاع و عفتورزی است (عاملی 1414 ،ق ،ج  ،13ص  .)19بعضی دیگر معتقدند:
غرض عمدة ازدواج موقت تمتع و تلذذ جنسی طرفین بوده و بسا این غرض از سوی زن بیشتر
است (میرزای قمی 1427،ق ،ج  ،2ص  .)935بنابراین ،این تصور که غرض بانوان از ازدواج
موقت صرف ًا جنبة اقتصادی است ،نادرست میباشد .دراینصورت ،نفی حق استمتاع برای
زوجة موقت نقض غرض بوده ،منطقی نمیباشد.

2ـ1ـ .2ادلة حق قسم زوجة موقت
بعضی فقیهان عدم حق قسم برای زوجة منقطعه را قول مشهور خواندهاند (حلی 1413 ،ق،
ب ،ج  ،7ص  .)318از این عبارت معلوم میشود که قول غیرمشهور ،ثبوت حق قسم برای زوجة
موقت است .بعضی دیگر مسئلة حق قسم برای زوجة موقت را اختالفی شمرده و از ابن عقیل
نقل کردهاند که وی قسم را برای زوجة موقت ثابت میداند (ر .ک .بحرانی ،بیتا ،ج ،10ص .)32
از عبارت بعضی دیگر در نفی رعایت عدالت میان همسران موقت نیز چنین برمیآید که آنان
اصل حق قسم برای زوجات منقطعه را پذیرفتهاند ولی رعایت عدالت را الزم ندانستهاند (ر .ک.
ابن ادریس حلی 1410 ،ق ،ج  ،2ص 624؛ ابن زهره حلبى 1417 ،ق ،ص  .)356بعضی نیز در
بیان کسانی که برای آنان قسم ثابت نیست ،اشارهای به زوجة منقطعه نکردهاند (فیض کاشانى،
بیتا ،ج  ،2ص  .)294بنابراین قول به ثبوت قسم برای زوجة موقت قائل دارد.
برای این دیدگاه ،دلیلی در منابع فقهی مشاهده نشده است؛ اما میتوان برای اثبات حق
قسم زوجة موقت ،به ماهیت مشترک نکاح موقت و دائم استدالل کرد (ر .ک .دهقاننژاد و
همکاران ،1397 ،ص  116ـ 120؛ دهقاننژاد و احدی ،1400،ص  171ـ  .)174بعضی
معاصرین نیز با تصریح بر ماهیت مشترک ازدواج دائم و موقت مینویسند« :درخصوص
تفاوت نکاح دائم و موقت اطالة کالم درست نیست؛ چرا که این دو عقد از لحاظ لغت ،شرع و
عرف ،حقیقت واحده هستند و اختالف آنها فقط در بعضی آثار شرعیه میباشد؛ همانطوری
که طالق رجعی و بائن و همچنین بیع الزم و خیاری حقیقت و ماهیت واحدی دارند و اختالف
ن مستأجرات» در نکاح منقطع ،موجب خروج آن از
در بعضی آثار آنهاست .إطالق «إ ّنما ه ّ

حقیقت نکاح و دخول آن در عنوان معاوضة حقیقی نمیشود؛ همانطوری که عبارت «إنما
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يشتريها بأغلى الثمن» در عقد دائم وجود دارد و در عین حال با عدم تمکین زوجه ،نفقة وی
ساقط میگردد» (سبزوارى 1413 ،ق ،ج  ،24ص  .)87ولی برخی ماهیت ازدواج موقت را
متفاوت از ازدواج دائم فرض کرده و به همین دلیل ،احکام ازدواج دائم از جمله قسم و وطی
را از زوجة موقت نفی کردهاند ،درحالیکه هیچ دلیل محکمی از آیات و روایات بر این ادعا
ن مستأجرات» در بعضی روایات مجازی
ال اشاره شد ،عبارت «ه ّ
وجود ندارد .همانطور که قب ً
یا کنایهای است.
به هر حال ،هرچند نکاح موقت و دائم ماهیت مشترکی دارند ،استدالل مذکور بهتنهایی
نمیتواند حق قسم زوجه موقت را اثبات کند؛ چرا که در برخی از آثار و احکام متفاوت هستند
و ازاینروی در نکاح موقت ،تعهد به نفقه یا رابطة وراثت وجود ندارد .بنابراین دربارة حق
قسم زوجة موقت باید در پی دلیل دیگری نیز باشیم:
الف .به نظر میرسد دربارة حق قسم باید بین نکاح کوتاهمدت و بلندمدت قائل به تفصیل
شویم .ازدواج موقت در بعضی موارد بهلحاظ زمان طوالنی است .در زمان ما این نوع ازدواج
رایج است .هدف بانوان در این نوع ازدواج صرف ًا تأمین اقتصادی نیست؛ بلکه غرض از آن،
بهرهمندی از حمایت عاطفی و ارضای نیاز جنسی است؛ ولی به دالیلی به ازدواج موقت
طوالنیمدت تن میدهند .اگر مدت ازدواج آنقدر طوالنی باشد که تا آخر عمر زوجین ادامه
داشته باشد ،شبیه ازدواج دائم است؛ کما اینکه بعضی فقیهان آن را در حکم دائم دانستهاند.
بعضی در پاسخ پرسشی در همین رابطه نوشتهاند« :صیغة  99ساله در حکم عقد دائم است
و تا مراسم طالق انجام نشود ،همچنان زن و شوهر هستند» (مکارم شیرازی ،1400 ،مندرج
در سایت  .)https://makarem.irدر پاسخ این پرسش« :مردى و زنى حدود ًا شصتساله،
ازدواج نموده به عقد انقطاع به مدت  70سال؛ آیا برگشت چنین عقدى به دائم نمىشود؟ چون
اگر برگشت به دائم شود ،احکام دائم در نفقه و ارث با غیردائم تفاوت مىکند» .بعضی فقیهان
چنین پاسخ دادهاند« :بلى ،چنین ازدواجى ملحق است به عقد دائم در احکام آن» (خویی ،بیتا،
ج  ،1ص  .)292بعضی نیز در پاسخ پرسش مشابه نوشتهاند« :عقد مزبور باطل نیست ،لیکن
در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند ( »...تبریزی ،بیتا ،ج  ،2ص .)342
بنابراین زوجه در عقد موقت طوالنیمدت نیز از حق قسم برخوردار میشود.
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ب .ممکن است چنین استدالل شود که از قواعد نفی ضرر (بجنوردی 1419 ،ق ،ج ،1
ص )209و نفی حرج (همان ،ص  ،)247ثبوت حق انس و الفت برای زوجة موقت استنباط
میگردد؛ چرا که بیاعتنایی شوهر به نیازهای عاطفی و جنسی زوجه در نکاح موقت س ّد
طریق عفاف است و در خوشبینانهترین حالت ،وی را در تنگناهای روحی قرار میدهد .ولی
به نظر می رسد قواعد مزبور نمیتواند حق قسم را برای زوجة موقت کوتاهمدت ثابت نماید؛
زیرا این قواعد جنبة ثانوی دارند .از سوی دیگر ،احکام ثانوی جنبة استثنایی یا حداقلی دارند
و به موارد ضروری محدود میباشند (هدایتنیا1392 ،ش ،ص  .)300بنابراین به استناد
قواعد نفی ضرر یا حرج ،نمیتوان شوهر را مکلف دانست شبهای خود را بهصورت برابر
میان همسر دائم و موقت خود تقسیم نماید ،مگر اینکه عقد موقت او طوالنیمدت باشد .البته
باید توجه داشت که نتیجة اعمال قواعد مزبور در مسئلة کنونی ،لزوم توجه به نیازهای عاطفی
همسر و معطّل نگذاشتن او بهمنظور پیشگیری از ضرر یا حرج است؛ حتی در ازدواجهایی
که بلندمدت نمیباشد.

2ـ .2بررسی آثار نشوز زوج در نکاح موقت
همانطور که مشاهده گردید ،حقوق جنسی زوجه در نکاح منقطع ،حداقل در بعضی
صورتها و بعضی مصادیق آن ثابت است .اینک مسئله این است که آیا بر امتناع زوج از
ایفای وظیفة زناشویی در نکاح منقطع ،آثار نشوز مترتب میگردد یا خیر .در ادامة نوشتار،
آثار مدنی نشوز زوج در نکاح موقت تشریح خواهد شد.

2ـ2ـ .1حق دادخواهی زوجه و الزام قضایی
ل آن تکلیفی نیز وجود دارد.
در تمام مواردی که حقی برای کسی ثابت است ،درمقاب ِ
درصورتی که فرد مکلف از عمل به تکلیف خود سر باز زند ،صاحب حق میتواند الزام وی
را از دادگاه بخواهد و دادگاه مکلف را مجبور خواهد کرد .بهلحاظ فقهی ،حاکم بر ممتنع والیت
دارد و همانطور که بعضی تصریح کردهاند (کمپانى اصفهانی 1418 ،ق ،ج  ،2ص ،)399
اصل مسئله اجماعی و جزء مسلمات است .در فقه امامیه (ر .ک .علوی قزوینی و قشالقی،
1395ش ،ص  )111و به تبع آن در قانون مدنی ،دربارة امتناع زوج از انفاق ،به حق دادخواهی
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زوجه و الزام زوج به پرداخت و درصورت عدم امکان ،به طالق از سوی دادگاه تصریح شده
است (ر .ک .مواد  1111و  .)1129درصورتی که زوج از پرداخت نفقة همسر امتناع کند ،به
حکم دادگاه از اموال (مادة  1205قانون مدنی) یا حقوق وی (مادة  96قانون اجرای احکام
مدنی) برداشت میگردد .حتی اگر بتوانیم از طریق الغای خصوصیت ،حکم مواد مذکور را به
نکاح موقت تسرّی دهیم ،ماهیت حق زوجة موقت بر شوهر غیرمالی است .به همین دلیل ،به
ب مذکور در مواد فوق قابل اجرا نمیباشد .درنتیجه درصورتی که شوهر به حکم دادگاه
ترتی ِ
مبنیبر ایفای وظیفه زناشویی تمکین ننماید ،ناگزیر به ترتیبی که در ادامه بیان میگردد ،عمل
خواهد شد.

2ـ2ـ .2الزام قضایی زوج به بذل مدت
میدانیم که نکاح موقت به انقضا یا بذل مدت منحل میگردد و در آن طالق راه ندارد .از
سوی دیگر ،بذل مدت حق شوهر است و برای زوجه اصالت ًا چنین حقی ثابت نیست .با این
حال ،امتناع زوج موقت از ایفای وظیفة زناشویی ممکن است زوجه را در وضعیت عسر و
حرج قرار دهد .در این صورت ،دادگاه میتواند زوج را به بذل مدت ملزم نماید .هرچند این
مطلب در قانون نیامده است ،با الغای خصوصیت از مادة  1130ق .م ،.میتوان از مالک آن
برای الزام زوج به بذل مدت استفاده کرد (هدایتنیا1398 ،ش ،ص  151و  .)152ادارة حقوقی
قوة قضائیه در نظریة شمارة  7/4140مورخ  1364/2/27با تأکید بر این مطلب بیان داشته
است« :در ازدواج موقت نیز درصورت تحقق عسر و حرج ،میتوان از مالک مادة  1130قانون
مدنی استفاده کرد» (ایرانی ارباطی1385 ،ش ،ص .)22
برداشت فوق با بعضی فتاوی هماهنگ است .بعضی فقیهان در پاسخ به پرسشی مبنیبر
اینکه «آیا در ازدواج موقّت ،عسر و حرج براى زوجه متصوّر است؟» چنین پاسخ دادهاند:
ال مرد در دسترس
«درصورتى که واقع ًا به تشخیص حاکم شرع عسر و حرج حاصل شود (مث ً
نباشد یا مدت را نبخشد) ،تفاوتى بین عقد انقطاعى و دائم نیست و حاکم شرع زوج را ملزم
ى ممتنع ،باقیماندة
به بذل باقیماندة مدّت مىکند و اگر زوج قبول نکند ،حاکم شرع بهعنوان ول ّ
م ّدت را مىبخشد و زوجه مىتواند بعد از سپرى شدن ع ّده ،شوهر کند» (مکارم شیرازی،
 ،1400مندرج در سایت .)https://makarem.ir
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یافتههای پژوهش
پس از بحث و بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی در نوشتار حاضر دربارة حقوق جنسی
زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در نکاح موقت ،نتایج زیر به دست آمد:
ق نزدیکی زوجة موقت را نفی کردهاند .این نظریه دالیل قابل
 .1مشهور فقیهان امامیه ح ّ
اعتمادی ندارد و با توجه به اطالق ادله و همچنین به اقتضای زوجیت و عدم تفاوت ماهوی
عقد دائم و موقت ،حق نزدیکی برای زوجة موقت ثابت است .از سوی دیگر ،دالیل نفی یا انکار
حق قسم زوجة موقت بهطور مطلق پذیرفتنی نیست .صحیح آن است که بین ازدواج کوتاهمدت
و طوالنیمدت تفصیل قائل شویم .در ازدواج کوتاهمدت ،حق قسم فرض ندارد؛ ولی ازدواج
طوالنیمدت شبیه دائم است ،کما اینکه بعضی آن را در حکم دائم دانستهاند .بر فرض که
دالیل اثبات حق قسم برای ازدواج طوالنیمدت ناکافی باشد ،با تمسک به قواعد ثانوی نفی
ضرر و حرج ،بهصورت جزمی میتوان حق انس و الفت را برای زوجة موقت ثابت دانست.
 .2با توجه به اثبات حقوق زناشویی برای زوجه بهصورت فیالجمله ،امتناع زوج از ایفای
وظیفة زناشویی موجب نشوز است و آثار نشوز بر آن مترتب میگردد .زوجه از طریق
مراجعه به دادگاه میتواند الزام شوهر به ایفای وظیفة زناشویی را درخواست نماید و دادگاه
پس از احراز زوجیت و امتناع زوج ،وی را ملزم خواهد کرد .درصورتی که زوج به رأی
دادگاه تمکین ننماید ،به درخواست زوجه ،دادگاه شوهر را به بذل مدت و گسست نکاح مجبور
خواهد کرد.
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 کمپانى اصفهانی ،محمدحسین ( 1418ق) .حاشیه کتاب المکاسب .قم :انوار الهدی ،چاپ اول. گلپایگانى ،سید محمدرضا موسوى ( 1413ق) .هدایه العباد .قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول. مدنی تبریزی ،ســید یوســف ( 1419ق) .منهاج االحکام فی النکاح و الطالق .قم :انتشــارات دهاقانی(اسماعیلیان) ،چاپ چهارم.
 مرعشـى نجفى ،سـید شـهابالدین ( 1406ق) .منهاج المؤمنین .قم :انتشـارات کتابخانة آیتاهلل مرعشـىنجفى(ره) ،چاپ اول.

 مرکز تحقیقـات فقهی امـام خمینی (1386ش) .رویـة قضـــایی ایران در ارتبـاط بـا دادگـاههـای خـانواده.تهران :جنگل ـ جاودانه.
 مشکینى ،میرزا على (بیتا) .مصطلحات الفقه .بیجا :بینا. مکارم شـیرازى ،ناصـر ( 1425ق) .أنوار الفقاهه ــــ کتاب النکاح .قم :انتشـارات مدرسـة اممام علی بنأبیطالب علیهالسالم ،چاپ اول.
 ـــــــــــــــ ( 1424ق) .کتاب النکاح .قم :انتشارات مدرسة امام على بن ابىطالب علیهالسالم. ـــــــــــــــ ( .)1400مندرج در سایت .https://makarem.ir موسـوی خمینی ،سـید روحاهلل (1390ش) .تحریر الوسـیله .قم :مؤسـسـة مطبوعاتی اسـماعیلیان ،چاپدوم.
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میرزاى قمّى ،ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی ( 1427ق) .رسائل .قم :دفتر تبلیغات اسالمى شعبةخراسان ،چاپ اول.
 نجاشـى ،ابوالحسـن احمد بن على ( 1407ق) .رجال النجاشـی ــــ فهرسـت أسـماء مصـنفی الشـیعه .قم:دفتر انتشارات اسالمى.
 نجفى ،محمدحســن 1404( ،ق) .جواهر الکالم فی شــرح شــرائع امســالم .بیروت :دار إحیاء التراثالعربی ،چاپ هفتم.
 وحید خراسانی ،حسین ( 1423ق) .توضیح المسائل .قم :مدرسة باقرالعلوم  ،چاپ چهارم.(ع)

 هـدایـتنیـا ،فرجاهلل ( .)1398حقوق خـانواده در جمهوری اســـالمی ایران .قم :پژوهشـ ـگـاه حوزه ودانشگاه ،چاپ اول.
 ــــــــــــــــ ( .)1392عناوین ثانوی و حقوق خانواده .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی،چاپ اول.
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1397نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران .تهران :پژوهشگاه فرهنگ واندیشة اسالمی ،چاپ دوم.

