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 ازدواجها انواع با آن مقایسه و مسیار ازدواج تحلیل و بررسی

 

 

 

 2 عارفیان غالمرضا، 1 سکاچایی هدایت سارا

 

 

 

 یرانا بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 1
 (مسؤل نویسنده) یرانا بندعباس، اسالمی، ازاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 2

 

 

 

 کشورهای از برخی در  اخیر سالهای در که است ازدواج نوعی مـسیار ازدواج :چکیده

 نپذیرفتن دلیل به سنت اهل میان در که گفت توان می واقع در است یافته رواج عربی

 نوعی میسار ازدواج .اند آورده روی ازدواج این به زنان و مردان نیاز رفع برای متعه ازدواج

 حق و خوابی هم و نفقه مثل خودش حقوق از برخی از زوجه آن در که است دائم ازدواج

 در زن و برود زن نزد خواست وقت هر که هست مختار زوج و کند می نظر صرف مسکن

 ازدواج نوع این در واقع در. ندارد او به نسب ریاستی گونه هیچ مرد و بوده آزاد خود زندگی

 تالش حاضر مقاله در. هست خطر معرض در بیشتر زن و شود نمی دیده مساواتی گونه هیچ

 و ازدواج این فقهی بررسی به میسار ازدواج تاریخی و اصطالحی و لغوی بررسی ضمن شده

 شود پرداخته ازدواجها انواع با ازدواج نوع این مقایسه به آخر در و پرداخته آن شرایط

 دائم ازدواج موقت، ازدواج میسار، ازدواجهاي كلیدي: واژه

 

 

 

 دمهقم

رغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل عربی رواج یافته و علی یکشورهادر برخی  یراًاخمفعال( نکاحی است که مسیار )بر وزن 

و زوجه  گرددیمدائم منعقد  صورتبهاست. این ازدواج  نظراختالفماهیت و مشروعیت آن  درآورد، در میان فقهای ایشان سنّت

 1تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. ندکیم نظرصرفبا رضایت تام از برخی حقوق خویش 

                                                           
 .76، ص  بیت اهل فقه مجله سنت، و کتاب در موقت ازدواج ،1831 جعفر، تبریزی، سبحانی1
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اسقاط این حقوق تا حدودی در  یدرازاکند. زوجه می نظرصرفحق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن 

واج موقت بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازد تواندیمزندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد 

کننده  نار سوق داده است تا به نحوی جبرانظیر مسی ییهاازدواجدر نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت 

ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسالمی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه  یضررها

 .است مقالهاین  اهدافبرتر، از  نظر از، تقویت و استفاده یتنها درو  آراء فقها و استدالالت ایشان

 ي لغوي مسیارامعن- 

است که  عامیانه ایواژه بلکه لغوی ندارد، ریشه معتقدند مسیار، برخی نـظری وجود ندارد. اتحاد« مسیار» لغـویدرباره ریشه 

ریشه لغوی از  دارای« مسیار» . بر اساس دیدگاه دیگر،است( زیاره النهاریهال) روزانهو مترادف دیدار  دارد رواج در نجد عربستان

از شهرهای مسیر تردد  دریکی که برای شـخصی ای اسـتعامیانه اصطالح لغت، این معنای حرکت و عبور است. به ،«سیر» واژه

 در واقع مدت آن، اما گردد،ئم منعقد میدا صورتبه این ازدواج  اگر چه کند.می علم با زنی ازدواج کسب برای تجارت یا

در لغـت به  صـیغه مـبالغه از سیر نیز خوانده شده اسـت. سیر مسیار بـود. خواهد علمی همان سفر تجارتی یا زمان اندازهبه

 1معنای راه رفتن در زمین است.

 تعریف اصطالحی مسیار

مسیار ازدواجی است کـه در » کهاین است  شده تعریف ارائه مشهورترین ندارد. وجود در تعریف اصطالحی مسیار نیز اتحاد رأی

-می نظرصرف و نفقه کنند و زن از حق مسکنارکان و شرایط مـنعقد مـی عقد نکاح شرعی را با رعایت تمام آن مـرد و زن

ازدواجی است کـه » انددیگر گفته یفتعر در دهد.می تشکیل را ازدواج دوم به بعد معموالًنکاح مسیار  شده گفته 2«کند.

برخی فقهای  از نظر 8«برای مـدتی کوتاه ماندگار است. همسرش بر مرد مشترک ندارند و و زندگیزوجـین مـکثی برای ماندن 

 ست.ا شدهساقط  زوجه خوابیفـقط حـق نفقه و هم آن دراست با تمام شرایط نکاح صحیح کـه  عقدی مسیار نکاح اهل تسنن،

که نکاحی است با تمام شرایط  شده گفتهنکاح مسیار  تعریف در همچنین 4گیرد.صورت مـی سقوط حق به طرق مـتفاوتی این

برای دیدن  مـرد هنمایند و این امر منوط به مـیل واردسقوط حق همخوابی زوجه می آن زوجین توافق به در صحت نـکاح کـه

 1شود.یا شب میهر وقت از ساعات روز  در همسر

                                                           
 .21ص ، 47ش ، مجله االسـره، نکاح مـسیار، هلندق،  1413تمیمی، احمد،1 

 .26همان، ص 2 

 .818ص ، هحول زواج المسیار، مجله المجتمع الکـویتی ،تابی ،وسفیقرضاوی، 8 

 .178ص  .6127الشرق األوسط، العدد  فهی، صحنکاح و لیس بسفاح اریالمس، تایمدنی، محمد عسکر عبد الحکیم، ب4 

 .171همان، ص 1 



 139-021، ص   1931 بهمن،  1 جلد، 02 هحقوق و علوم قضایی ، شمار

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

199 

 

زیـادی بـه دیدارها  شباهت رود کهمی دیدارهای روزانه به دیدن زوجهطور معمول به آن است که شوهر  ازدواج ینا تسمیهوجه

همسرش  سـکونت پیـوسته نـدارد و برای مدت کوتاهی نزد زن مرد نزد از آنجا که 1هم دارد. از همسایگان وآمدهایرفتو 

داند. ممکن می لغوی ریشه را دارای مسیار واژه منوط به پذیرفتن نظری اسـت این البته شود.ن مسیار گفته میآه ماند بمی

با آن شرایط  سفرهای مـکرری بـاشد کـه مرد برای امور تجاری یا علمی دارد و نکاح یا سفر دلیل به مسیار، تسمیهوجه است 

 .کندمی از زمان منعقد برهه را در آن

 تاریخچه مسیار

زبان ظهور یافته و فاقد تاریخچه عرب اخیر در بین جوامع هایسـال در ،برانگیز جنجالبا ماهیّتی مـستقل و  این ازدواج،

ج است. با تـوجه بـه اینکه ازدوا شدهمطرح سعودی منطقه قصیم عربستان اولیـن بار در مـسیار ازدواج شدهگفته طوالنی است.

 نیست. نکاحی هم در ادوار پیـشین مـتصور چنین وجود لذا معمول امروز همراه نبوده، هایبا دشواری درگذشته

سن ازدواج در جوانان که  رفـتن باال و تشریفات گسترده نـکاح مـعمولی، عرفی هایدشواری وضعیت معیشت، نابسامانی امروزه

 جایی تا روندمی شمار بهعلل میل به این نکاح  از طالق ـیز افـزایش روزافزون آماربین دختران پیامدهای شدیدتری دارد و ن

 2اند.آورده شمار بهراهـی اضـطراری  عنوانبه دانـسته و  تربزرگجلوگیری از ضرر  ازدواج را این بـرخی گـرایش به که

 بررسی فقهی مسیار

فقه اهل  در ارکان این شود.می رعایت کامل صورتبه رکان و شرایط عقد نکاح،ا باید نـکاح مـسیار، صحت حکم برای صدور

 شرایط شود.تقسیم می و لزوم نفوذ شرایط ازدواج نیز به سه دسته شرط صحت، 8صیغه. نشاااز وجـود زوجین و  اندعبارت سنّت

و قـبول مقید به  ایجاب بـاشد، خـالی از موانع نکاح و که زن بر مرد حـرام نـباشداز این اندعبارت سنّتصحت ازدواج نزد اهـل 

 4،سنّتولی دختر به نظر جمهور اهل  حضور و رضایت متعاقدین، اختیار زوجین، تعیین دو شـاهد عادل، حضور مدت نـشود،

 7ـظر مالکیه.ن به ازدواجمهر و عدم بیماری خـطرناک و عـدم تبانی زوج بـا شـهود مـبنی بر کتمان  وجود 1حنفیه، جز

                                                           

 .17716، ص ، مجله التصوف اإلسالمیغـیر کـامل تـبیحه الضرورهارتباط ، تایزواج المسیار، ب ،محمودبکر،1 

 .17بکر، ص 2 

 .ایجاب و قبول که اعـم از بیان لفظی یا نـوشتن یـا اشاره برای افراد کر و الل اسـت یعنی8 

 .883 ص ،، مجله المجمعالجدیده لمشکله زواج المسیار حل قدیم، 1776خالد، محمد الصوفی، بالل4 

 .112، ص األبصار، دار الفکر شـرح تنویر المـختار حاشیه رد المختار عـلی الدرم، 1772بدین، محمد امین،ابن عا1 

 .24 الثقلین، ص ، دارروتی، بعهاألرب الفقه علی المذاهب، 1417جزیری، عبد الرحمن،7 
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ازدواج  کهدر صورتی مالکیه حـریت. و عقل واز بلوغ  اندعبارت که است قواعد عمومی و عام تکلیف همان شرایط نفوذ عقد نیز

 1دانند.شـرط صحت می را دانسته امـا شافعیه و حنابله رشـد توسط زوج صورت بگیرد رشـد را نـیز شـرط نـفوذ

اشـکال خـاصی در این زمینه  لذا مذکور در فوق هـست. دهد این عقد دارای ارکان و شروطان میتوجه به ساختار مسیار نش

 روشن کنند.تراضی می هاآنشـروطی اسـت که متعاقدین بر  گـیرد قـرار مورد توجهباید  در بررسی مسیار آنچه شود.دیده نمی

شروطی که برخالف شرع  به باشد. یا خالف مقتضای ذات عقدکند نامشروع صحت عقد لطمه وارد می به صورتی شرط،ر است د

ابعاد  2معامالت بالاشکال است. در شروط مباح، یعنی شرط جزاین موارد، هر شود.گـفته می نامشروع و قوانین آمره باشد

 .باشد متفاوت ها و ماهیتیجنبه دارای سایر عقود، معنوی ازدواج باعث شده نسبت به

 ن عقد مسیاربررسی شروط ضم

در این زمینه شروط را به  طورکلیبه سنّت اهل فقهایاز  برخی پردازیم.در ایـن قـسمت به بررسی شرایط موجود در مسیار می

 آیند،مـی شمار بهشارع و مقاصد عقد نکاح هستند و نوعی تأکید  اهداف با موافق که شروطی اند.سه دسته تقسیم کرده

وی  اختصاصی اینکه یکی شرط نماید دیگری بدون اجازه در اموال یا یا حسن معاشرت نماید، شرط نفقه هنمونه زوج عنوانبه

 دسته دوم شروطی هستند که 8کنند.نمی وارد عقدصحیح بوده و هیچ خـللی بـه پیکره  کامالً شروطی چنین تصرف ننماید.

عدم نفقه  اینکه زوج شرط مانند ؛هستند شروط باطل این اشند.بشده توسط شارع مقدس می منافی مقاصد نکاح و قواعد وضع

 جایزشروط  هاآنباشند که به مـقاصد نـکاح نبوده و در تعارض قواعد شـرع نـمی مخالف ،شروط دسته سوم، در 4کند.

 .کند نظرصرففقه ن نظیر که زوجه از برخی حقوق مالی خود، نمایند توافق زوجین مثالً 1است. شدهگفته

فقهای اهل تسنن معتقدند  جمهور اند.نظر متفاوت صادر نموده دو فقهای مذاهب اربعه با در نظر گرفتن صـحت یـا بطالن عقد،

چه در دوم معتقدند با بطالن شروطی نظیر آن گروه ماند.خویش باقی می شروط باطل باشند عقد نکاح به صحت کهدرصورتی

 به) کیفری، ازنظرشوند و نیز فاسد و باطل می عقود شرع و مقتضای عقد، حکم الفت بامخ آید به دلیـلازدواج مـسیار مـی

 7.انددادهنسبت  مشهور به نظر را این شود.ثابت می مهرالمثلزنا بر آن مترتب نیست و بـا این بطالن تنها  حکم( دلیل شبهه

                                                           
 .31 زحیلی، ص1 

 .82کاتوزیان، ص 2 

 .268 و التوزیع، ص النشر ، لبنان، دار الفکر للطباعهوروتی، ب13، ج رح صحیح البخاریفتح الباری ش، تایابن حجر، احمد بن علی، ب3 

 .78 زحیلی، ص4 

 .218ص قرضاوی، 1 

 .127ص  دار الفکر، ، أسهل المدارک شرح إرشاد السالک فی فقه إمام األئمه مالک،تایبکشناوی، أبو بـکر بـن حسن، 7 
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 نکاح عقد درج بـرخی شروط در  الزم بـرای اجازه مامیّه است،مشهور فقه ا از نظرقانون مدنی کشور ما که برگرفته  1117ماده 

عـقد ازدواج یـا عقد الزم  ضمن مقتضای عقد مزبور نـباشد، مخالف که شرطی هرتوانند طرفین عقد ازدواج می. »را داده است

 «دیگری بنمایند.

ساکت  هاآنکـه قانون در مورد  خودشان را مورد توافق مسائل برخی دهدزن و شوهر اجازه می به ماده، این ،دیگرعبارت به

 سند در مـمکن است، هم آنخالف  توافق مطابق خود قانون، ولی نـیست، هاآن مورد پذیرشیا نظر قانون در آن زمینه  است

که  نسبت به کسانی خصوصی قراردادهای» کردههمین قانون نیز مقرر  13 ماده عقد ذکر کنند. شروط ضمن عنوانبه ازدواج

 «است. نافذ مخالف صریح قانون نباشد، کهدر صورتی اند،آن را منعقد نموده

 در این البته حقوقی هستند. توافقات و قراردادهای خصوصی محترم و دارای اعتبار و ضمانت اجرای تـمامی ماده این با توجه به

 نظم به آمره و قواعد مربوط قوانین ماده اخیر، در« قانون» ازواژه ظورمن صریح قانون نباشند. مخالف صورتی است که شرایط،

های خواسته شود؛نمایان می روشنیبهو نگاه فقه امامیه  موضع محتوای چنین موادی از قـانون مـدنی، با جمع لذا عمومی است.

حیات جامعه اسالمی است مقدم بر سایر شروط و امنیت الزمه اشخاص محترم هستند اما همواره اراده شارع و نظم عمومی که

 1.است

 هاازدواجمقایسه ازدواج مسیار با سایر 

 عقد در شروطی شوهر با قراردادن آن زن و که در است اسالمی فقه در  زدواجا نوعی مسیار زدواجهمانطور که عنوان شد ا

 در مساوی حق) قسم حق سط شوهر وتو مسکن تعیین مشترک، زندگی نفقه، خود مانند تکالیف و حقوق برخی از نکاح

کنند و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می و زن معموالً مسیار نکاح در. کنندمی نظرصرف[(  زنی چند بستری ]در هنگامهم

 کشورهای و عربستان ساکن مذهب سنی هایعرب شود. این نوع از ازدواج بیشتر در میانمی ثبت نمیطور رس ازدواج به

اند، رت رفتهمردانی که بدون همسر خود به مساف ندارند، مستقل زندگی آغاز امکان که جوانانی بین در و  رسفا خلیج حاشیه

با این اوصاف . اند، شایع استنان مسنی که هنوز ازدواج نکردهتمایل به زندگی مشترک ندارند و ز که ایزنان مطلقه یا بیوه

ها آن ها وجود دارد امری غیر  قابل اغماض است که در این گفتار بهمیان این نوع نکاح با سایر نکاح گیری کههای چشمتفاوت

 شود.ه میخواهیم پرداخت

 مسیار و ازدواج شرعی دائم

تفاوت ازدواج مسیار با ازدواج شرعی دائم در این است که در مسیار شرط اسقاط حق نفقه و سکونت زوجه وجود دارد، لذا مرد 

 باشد.ریاست و مدیریتی نسبت به زن ندارد و زن در زندگی و بودن در منزل یا خروج از آن آزاد می

 

                                                           

 .187کاتوزیان، ص 1 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC


 139-021، ص   1931 بهمن،  1 جلد، 02 هحقوق و علوم قضایی ، شمار

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

202 

 

 مسیار و ازدواج عرفی دائم

نقص ازدواج عرفی فقط در ثبت  بنابراین کنند.دائم است؛ با این تفاوت که آن را ثبت نمی ازدواج عرفی همان ازدواج شرعی

ثبوت  مانندشود، آن مترتب میرا دارد و آثار شرعی و قانونی براست، اما ماهیت آن همان عقدی است که تمام شروط و ارکان 

 حق نفقه و مبیت.

این به  البته در ازدواج مسیار است. هاآنو مبیت در ازدواج عرفی و عدم ثبوت بنابراین تفاوت این دو ازدواج در ثبوت حق نفقه 

شود، تواند ازدواج عرفی باشد؛ بلکه اگر این ازدواج ثبت نگردد، ازدواج عرفی شناخته میمعنای آن نیست که ازدواج مسیار نمی

 1.مشروط بر اینکه ارکان و شروط معروف در ازدواج صحیح وجود داشته باشد

دانان مقتضای ذات عقد نکاح، ای از فقها و حقوقدر مقایسه این دو نوع ازدواج به این نکته باید توجه نمود که بنابه نظر عده

ترک زندگی خانوادگی بیش از  همچنین تمتع و رابطه زناشویی است و شرط خالف این رابطه یا تحدید زوجین باطل است.

در این  کهآنحال  . همچنین شرط اسقاط حق نفقه نیز توسط مرد جایز نیست.از موجبات درخواست طالق است ماه چهار

های مالی پوشیکند که این مسئله محل تأمل است؛ زیرا بسیاری از چشماقدام به هبه یا فسخ نفقه خود می خودشازدواج زن 

که از این مفاهیم شود، بدون اینگون میدر ازدواج مسیار مفهوم نشوز و تمکین دگر همـچنین باشد.ناشی از اضطرار زوجه مـی

در بیشتر کشورهای عربی ثبت ازدواج دائم واجب است  کهبا وجود اینتعریف جدیدی ارائه شود. البته عدم ثبت این ازدواج 

 2باشد.دیگر می مسأله

 مسیار و ازدواج موقت

این ازدواج  سنّتدیدگاه اهل  از شود.رقرار میازدواج موقت ازدواجی است که در مدت معینی رابطه زوجیت بین زن و مرد ب

اند. ازدواج موقت از دیدگاه امامیه ازدواج مشروع باطل است؛ زیرا آنان یکی از شرایط صحت ازدواج را غیرموقت بودن آن دانسته

است. البته اهل  ها و نیازهای جامعه تشریع شدهباشد و برای پاسخ به برخی ضرورتو صحیح و دارای آثار و ثمرات خاصی می

نیز مشروعیت ابتدائی ازدواج موقت را قبول دارند، اما معتقدند پس از مدتی حکم جواز ازدواج موقت نسخ شده است.  سنّت

 شابه و از جهاتی فرق دارند:ت با همازدواج مسیار و ازدواج موقت از جهاتی 

برند؛ همچنین خروج زن از زوجین از یکدیگر ارث نمی در هر دو ازدواج زن حق نفقه، حق قسم و مبیت ندارد و :وجه مشابهت

 باشد.منزل نیازمند اجازه شوهر نمی

شود، ولی در ازدواج : در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطالن آن میوجه اختالف

 یین مهر در عقد الزم نیست.گردد و تععقد دائم منعقد می صورتبهشود و مسیار مدت تعیین نمی

                                                           

 .73زحیلی، ص 1 

 .78همان، ص 2 
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نصاب در ازدواج  گیرد. حدپایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می کهدرحالیپایان ازدواج مسیار با طالق است، 

 باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می

یعنی زن  ؛است شدهسپردهبه دست زوجه  نوعیبهدارد ان و مدت معلومی که بنابراین سرنوشت ازدواج موقت به دلیل زم

اما در ازدواج مسیار  ؛تواند با قید مدت کوتاه یا مناسب با نیاز خود هر وقت که تمایل داشته باشد از قید زوجیت خارج شودمی

شود، برای جدایی باید زوج وی محسوب میچون عقدی دائم  حالدرعیننماید؛ ولی پوشی میزن از حقوق مهمی که دارد چشم

 1شود.موجب ظلم به زن می مسألهرا طالق دهد و این 

 بررسی شروط ضمن عقد مسیار

در این زمینه شروط را به  طورکلیبه سنّت اهل فقهایاز  برخی پردازیم.در ایـن قـسمت به بررسی شرایط موجود در مسیار می

 آیند،مـی شمار بهشارع و مقاصد عقد نکاح هستند و نوعی تأکید  اهداف با موافق که شروطی اند.سه دسته تقسیم کرده

وی  اختصاصی اینکه یکی شرط نماید دیگری بدون اجازه در اموال یا یا حسن معاشرت نماید، شرط نفقه نمونه زوجه عنوانبه

 دسته دوم شروطی هستند که 2کنند.نمی وارد عقد صحیح بوده و هیچ خـللی بـه پیکره کامالً شروطی چنین تصرف ننماید.

عدم نفقه  اینکه زوج شرط مانند ؛هستند شروط باطل این باشند.شده توسط شارع مقدس می منافی مقاصد نکاح و قواعد وضع

 ایزجشروط  هاآنباشند که به مـقاصد نـکاح نبوده و در تعارض قواعد شـرع نـمی مخالف ،شروط دسته سوم، در 8کند.

 .کند نظرصرففقه ن نظیر که زوجه از برخی حقوق مالی خود، نمایند توافق زوجین مثالً 4است. شدهگفته

فقهای اهل تسنن معتقدند  جمهور اند.نظر متفاوت صادر نموده دو فقهای مذاهب اربعه با در نظر گرفتن صـحت یـا بطالن عقد،

چه در دوم معتقدند با بطالن شروطی نظیر آن گروه ماند.خویش باقی می شروط باطل باشند عقد نکاح به صحت کهدرصورتی

 به) کیفری، ازنظرشوند و نیز فاسد و باطل می عقود شرع و مقتضای عقد، حکم مخالفت با آید به دلیـلازدواج مـسیار مـی

 1.انددادهنسبت  مشهور به نظر را این شود.ثابت می مهرالمثلزنا بر آن مترتب نیست و بـا این بطالن تنها  حکم( دلیل شبهه

                                                           

 .16ص  ، المکتبه العصریه،روتی، بو احکام األنـکحه المـحرمه المـسیار نکاحتا، عرفان بن سـلیم، بی1 

 .268 و التوزیع، ص النشر ، لبنان، دار الفکر للطباعهوروتی، ب13، ج فتح الباری شرح صحیح البخاری، تایابن حجر، احمد بن علی، ب2 

 .78 زحیلی، ص8 

 .218ص رضاوی، ق4 

 .127ص  دار الفکر، ، أسهل المدارک شرح إرشاد السالک فی فقه إمام األئمه مالک،تایبکشناوی، أبو بـکر بـن حسن، 1 
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 نکاح عقد درج بـرخی شروط در  الزم بـرای اجازه مشهور فقه امامیّه است، از نظرقانون مدنی کشور ما که برگرفته  1117ماده 

دواج یـا عقد الزم عـقد از ضمن مقتضای عقد مزبور نـباشد، مخالف که شرطی هرتوانند طرفین عقد ازدواج می. »را داده است

 «دیگری بنمایند.

ساکت  هاآنکـه قانون در مورد  خودشان را مورد توافق مسائل برخی دهدزن و شوهر اجازه می به ماده، این ،دیگرعبارت به

 سند در مـمکن است، هم آنخالف  توافق مطابق خود قانون، ولی نـیست، هاآن مورد پذیرشیا نظر قانون در آن زمینه  است

که  نسبت به کسانی خصوصی قراردادهای» کردههمین قانون نیز مقرر  13 ماده عقد ذکر کنند. شروط ضمن عنوانبه ازدواج

 «است. نافذ مخالف صریح قانون نباشد، کهدر صورتی اند،آن را منعقد نموده

 در این البته حقوقی هستند. اعتبار و ضمانت اجرای توافقات و قراردادهای خصوصی محترم و دارای تـمامی ماده این با توجه به

 نظم به آمره و قواعد مربوط قوانین ماده اخیر، در« قانون» ازواژه منظور صریح قانون نباشند. مخالف صورتی است که شرایط،

های خواسته شود؛نمایان می روشنیبهو نگاه فقه امامیه  موضع محتوای چنین موادی از قـانون مـدنی، با جمع لذا عمومی است.

وحیات جامعه اسالمی است مقدم بر سایر شروط  امنیت الزمه اشخاص محترم هستند اما همواره اراده شارع و نظم عمومی که

 1.است

ود نتیجه گیری: ازدواج میسار نوعی ازدواج است که به صورت دائم صورت می گیرد. در این ازدواج زن از بسیاری از حقوق خ

.ل هم خوابگی و نفقه و حق مسکن می گذرد از طرفی مرد به دلخواه خود نزد زن آمده و زن نیز در زندگی خود آزد استمث  

در این  در واقع رواج ازدواج میسار که به نوعی نیاز جامعه است نه تنها مایه آرامش هست بلکه باعث بالتکلیفی زن می شود

مینه برای شانه خالی کردن  مردان از بار تکلیف خانواده فراهم می شود.میان بیشتر آسیبها به زنان وارد شده و ز  

 این نوع ازدواج شباهت زیادی به ازدواج موقت دارد و اهل سنت به دلیل رد ازدواج موقت که یکی از سنت های پیامبر

هل خود مورد مناقشه فقهای ا)ص(بود مجبور شده اند برای جایگزین کردن ازدواج موقت به این نوع ازدواج روی بیاورند که 

 سنت نیز می باشد.
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