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  چکیده

عنوان ازدواج با مدت محدود را  یبرا یتزوج یبر برقرار ینتوافق زوج یهامام یفقها
احکام  یبرخ یانجراسطه و هبکه  اند عقد ازدواج بر شمرده های  گونهاز یکی  و موقت

 یور بهره«در برابر » مهر«بر معاوضه  یقرارداد مبن یآن را نوعتوان  می ،معاوضات
سبب شده تا گروهی در ازدواج موقت، » مدت«و » مهر« بودن . رکنکردقلمداد  »یجنس
 ازدواج موقت، یانگار ند. اجارهرابرشم» عقد اجاره« یقآن را از مصادای امامیه هاز فق
توان  یاز جمله ممواجه کرده است که  یو اخالق یفقهمهم  یها با چالشقرارداد را این 

های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و  یافتهزن اشاره کرد.  یگاهبه تنزل جا
های  دهد با وجود برخی شباهت ای انجام شده، نشان می به استناد منابع کتابخانه

، ماهیت ازدواج موقت، ارکان و احکامدر برخی  ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره
 یور بهرهای میان  توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه
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  دمهمق
در متون فقهی امامیه مطالب زیادی درباره مشروعیت یا نسخ مشروعیت ازدواج موقت، 

های آن با ازدواج دائم بیان شده  ها و تفاوت ضرورت و کارکردهای آن، احکام و شباهت
برخی از فقها با است، ولی کمتر به ماهیت آن به عنوان یک قرارداد پرداخته شده است. 

وری جنسی، ازدواج موقت را قراردادی  انگاری بهره ریه و غایتاشاره به رکن بودن مه
اند؛ یعنی زن  حساب آورده وری جنسی برای مدت معلوم به مبتنی بر مبادله مهریه و بهره

پذیرد.  وری جنسی مرد از خود را در برابر اجرت معین (مهر) برای مدت معین می بهره
دارای رائحه «]، 80، ص3، ج64» [معاوضه«با عنوان  عقدگروهی از فقهای امامیه از این 

و 201، ص51» [اجاره«] و 162، ص30، ج69» [شبیه اجاره«]، 66، ص2، ج27» [اجاره
در برابر، شماری نیز با تکیه بر تشابه ماهوی ازدواج دائم و موقت و اند؛  ] یاد کرده202

اجاره، ازدواج موقت در احکام و اغراض با سایر قراردادها همچون بیع و  آنها  بیان تفاوت
حساب   و در زمره عبادات به» شبه معاوضه«را متمایز از عقد اجاره و معاوضه، بلکه 

خریدار تصور ازدواج موقت با معاوضات مالی متقوم به مال، همچنین اند؛ در نتیجه،  آورده
موقت، دائم باشد یا  ازدواج،، قابل مقایسه نیست؛ زیرا در آن و فروشنده یا موجر و مستأجر

قرار گرفتن زن و شوهر در آید،  بر می )ء یش یء ال یضم شمعناي لغوي آن ( همانطور که از
تنها  ازدواج دائم،نیز مانند  ازدواج موقت] ارکان عقد 9، ص21ج، 26. [است کنار یکدیگر

، 64[ روند. خود زوجین هستند و مهریه و مدت تنها از شروط عقد موقت به شمار می
نَّ متعه) با رابطه نامشروع (انگاری ازدواج موقت ( رو، یکسان زاین] ا94و93، ص1ج َفإِ

وَّلُ  أَ هُ الْ صْدُ ونُ قَ لْ یَکُ حَةِ، بَ افَ مُسَ ونَ الْ صَانَ دُ حْ صِدُ اْلإِ ا یَقْ وَقَّتِ لَ عَ بِالنِّکَاحِ الْمُ تَمَتِّ الْمُ
حَةَ سَافَ   ] امری نادرست است.12، ص5، ج19[ )الْمُ

  
  موقت اجاره انگاری ازدواج

  تبیین نظریه . 1
و  ازدواج دائمطرفداران معاوضه انگاری ازدواج موقت، با تمرکز بر تفاوت اغراض در 

، دوام ازدواج دائمهدف از  چه اینکهاند؛  ازدواج موقت، آن را به عقد اجاره تشبیه کرده
] 162، ص30، ج69وری جنسی (استمتاع) است. [ ، بهرهازدواج موقتنسل و هدف از 

حقیقه هذا «کند:  گونه تعریف می را این ازدواج موقتنی از فقهای معاصر امامیه مشکی
] وی 223، ص4، ج61[» النکاح عباره عن العالقه االعتباریه الخاصه الموقته المعوضه
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در توصیف این عقد، انعقاد آن را با لفظ » استئجار«و » ایجار«های  ضمن استفاده از واژه
] رشید رضا و مقدسی از مفسران و فقهای اهل 227، ص4، ج61داند. [ اجاره صحیح می

، 5، ج19» [المتعه ... هی استئجار عارض«کنند:  سنت، ازدواج موقت را چنین توصیف می
نَى الْمتْعۀُ«]؛ 16ص عْ لٍ فِي مَ جَ ا ... ، الْإِجارةِ  إِلَى أَ مَ لٍ، کَ جَ عٍ إِلَى أَ اعٌ بِبُضْ فَ نَّهُ انْتِ أَ وَلِ
نَّ لٍ ارةَالْإِج أَ جَ لَى أَ وَضٍ إِ عِ ]. عالء الدین کاشانی از فقهای حنفی نیز 83، ص63» [انْتَفَاعٌ بِ

 ازدواج موقتسوره نساء برای مشروعیت  24 در توضیح استناد فقهای امامیه به آیه
یتَاءِ«آورده است:  رَ ِبإِ مَ الَى أَ عَ نَّهُ تَ قِیقَةُ وَ الْأَجرِ أَ دُ  ۀَِالْمتْع و الْإِجارةِ حَ قْ عَةِ  الْإِجارةِ عَ نْفَ لَى مَ عَ

عِ   ]272، ص2، ج53» [الْبُضْ
، پا را از این فراتر گذاشته، متعه ازدواج موقتبرخی از فقهای اهل سنت در توصیف 

زنان را مشابه اجاره چارپایان برای سواری یا اجاره خانه برای سکونت یا اجاره عبد برای 
ذکر مهریه را لزوم ابو زهره  ]279و  278، ص1، ج14[ اند. خدمتکاری و مانند آن دانسته

فهى فى حقیقتها اجارة «کند:  بنا به اعتقاد شیعه چنین توصیف می ازدواج موقتدر 
وی در تقبیح ازدواج  ]816و 815، ص3، ج4[». المرأة للمتعة کإجارتها للخدمة على سواء

مردم، این همان ای «نویسد:  عیت آن به جهت تنزل جایگاه زن میموقت و رد مشرو
برای مدت معلوم  (بهره وری جنسی) زن تناسلی تر اجاره اندام متعه یا به عبارت دقیق

است. آیا متعه بر فرض صحت، قابل تطبیق بر عصر حاضر است؟ متعه، شایسته کرامت 
در مرتبه خدمتکارانی است که اجاره  آنهازنان نیست؛ بلکه نهایت وهن ایشان و تنزل 

 ]816، ص3، ج4». [شود می متولد آنهاوند و سپس فرزندان نامشروعی از ش داده می
از نظر برخی مورخان، ازدواج موقت نتیجه وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان قبل از 
اسالم و متأثر از شریعت یهود و نصرانی است؛ زیرا در آئین یهود، زن ملک پدر و همسر 

شد. اجاره زن  ید و برای مدتی اجاره داده میرس شد و به ارث می اوست. زن فروخته می
  ]294، ص43شده است. [ یاد می» زواج متعه«همان چیزی است که از آن به نام 

  

  دالیل. 2
 عبارتند از:» اجاره انگاری ازدواج موقت«برخی دالیل نظریه 

  نصوص دینی. 1. 2
سوره  24در آیه  »استمتاع«برای مهریه و وجود لفظ » اجر«مفسران با استناد به تعبیر 

یضَةً)، این آیه را ناظر به ازدواج موقت  رِ نَّ فَ هُ ورَ جُ نَّ أُ وهُ نَّ فَآتُ هُ هِ مِنْ مْ بِ عْتُ تَمْتَ ا اسْ نساء (فَمَ
برخی از فقها نیز از  ] 189، ص2 ج ،56؛ 315، ص5، ج3؛ 52، ص3، ج38دانند. [ می
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وری جنسی در ازدواج  مهریه و بهرهدر این آیه، برای اثبات معاوضه میان » أُجُورَهُنَّ«عبارت 
دانند. از نظر آنها ازدواج  موقت استفاده کرده، احکام اجاره را در ازدواج موقت جاری می

] استفاده از تعبیر 76، ص3، ج50است. [» اجاره بضع«و ازدواج موقت » تملیک بضع«دائم 
  ]80، ص3، ج64نشانگر آن است که ازدواج (دائم و موقت) معاوضه است. [» اجر«

همچنین برخی مفسرین در جواز ازدواج موقت مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی 
ن ( سوره مائده 5به آیه  تَابَ مِ واْ الْکِ وتُ ینَ أُ نَ الَّذِ اتُ مِ صَنَ حْ الْمُ اتِ وَ مِنَ نَ الْمُؤْ اتُ مِ صَنَ حْ مُ الْ وَ

رَ صِنِینَ غَیْ حْ نَّ مُ هُ ورَ جُ نَّ أُ وهُ ا آتَیْتُمُ کُمْ إِذَ لِ انٍ قَبْ خْدَ حِینَ وَالَ مُتَّخِذِي أَ سَافِ ) استناد کرده مُ
شود و تعبیر به  یاد می »مهر«و  »صداق« بهعوض در نکاح دائم اند؛ زیرا در عرف فقها از 

اجاره  ه صورتب با زنان یهودی و مسیحی، باید ازدواجدر آیه بیانگر آن است که » اجرت«
  ]352، ص4، ج18[ شود.عقد است، منرکن در آن مدت و زمان  که

ها در عقد موقت و رکنیت آن »مدت«و » اجر«بر لزوم تعیین  نیز از روایات شماریدر 
رٍ مُسَمىتأکید شده است ( جْ لٍ مُسَمى وَ أَ جَ نِ أَ یْ رَ مْ أَ عَةٌ إِلَّا بِ ونُ مُتْ ، ص 5ج، 55[). لَا تَکُ

که ازدواج  ] همچنین در برخی روایات از زنانی263و  262، ص7، ج 41؛1 ، ح455
هُ یاد شده است (» مستأجره«و » مستأجرات«کنند، با عباراتی چون  موقت می تُ لَ رْ ذَکَ

اتٌ؛  رَ جَ أْ نَّ مُسْتَ نَّهُ فاً َفإِ نَّ أَلْ هُ وَّجْ مِنْ زَ عِ فَقَالَ تَ بَ أَرْ نَ الْ عَةَ أَ هِيَ مِ تْ الْمُتْ یْسَ : لَ عَةِ قَالَ ِفي الْمُتْ
نَّهَا لَا أَ عِ لِ بَ أَرْ نَ الْ رَةٌ مِ جَ أْ نَّمَا هِيَ مُسْتَ ِرثُ وَ إِ ا تَ لَّقُ وَ لَ ، 7ج ،41؛5، ح451، ص5 ج، 55). [تُطَ

به اجاره  ازدواج موقتنیز از  در روایت عبدهللا بن سالم از امام صادق (ع) ]45، ح259ص
ه بن سالم«یاد شده است ( ه عن عبد اللّ الم- عن أبی عبد اللّ ما  قلت له: قال: - علیه السّ

، 57؛ 234، ص1، ج47[). »إنّما هی إجاره لیست من األربع، قال: ...المتعه؟  تقول فی
نساء بر مشروعیت  24السالم از داللت آیه  هم که ائمه علیهم روایاتی] 315، ص100ج

بیانگر آن است که ازدواج موقت،  ]3ح  ،5، ص 21ج، 17اند، [ متعه استدالل کرده
  جاره است.استمتاع در برابر اجر و همانند عقد ا

  
  رکن بودن مهریه در ازدواج موقت. 2. 2

فقهای امامیه به اتفاق، ازدواج موقت را متشکل از چهار رکنِ صیغه، زوجین، مهریه و 
، 4، ج61؛ 56، ص2، ج27؛ 286، ص4، ج23؛ 247، ص2، ج58مدت می دانند. [

که یکی ، هدیه یا پیشکش (عطیه) مرد به زن نیست، بلازدواج موقت] مهریه در 223ص
از ارکان اصلی عقد به شمار رفته، و عدم ذکر آن موجب بطالن عقد است. از این رو، 
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  ]248، ص2، ج30مهریه در ازدواج موقت، شبیه عوض در معاوضات است. [
مهریه «چنین توضیح داده شده است:  ازدواج موقتو در  ازدواج دائمتفاوت مهریه در 

گونه که مال  ، آنازدواج موقتسی است، اما در وری جن در عقد دائم، عوض مالکیت بهره
». باشد االجاره، عوض انتفاع از عین مستأجره است، مهریه هم عوض انتفاع از زن می

ت و عوض در ] 306، ص4، ج42[ عتُ) نیز به جهت لزوم ذکر مدّ صیغه ازدواج موقت (متّ
دواج موقت، همسر اساس عقد ازرو،   این ] از202و201، ص51[ آن، به منزله اجاره است.

]  6027، ص19 ، ج31[ ای براى استمتاع است؛ بودن نیست؛ بلکه انتخاب همسر، مقدمه
، 4 ، ج12[حقوق زوجین هم عبارتست از حق استمتاع برای مرد و مهریه برای زن. 

  ]5103مسأله  ، 147ص
  

  شباهت ازدواج موقت با معاوضات. 3. 2
» معاوضه مهریه و حق انتفاع زوج«با عنوان  ازدواج موقتشماری از فقها به صراحت از 

اند.  ] تا آنجا که این دیدگاه را به مشهور نیز نسبت داده68، ص6، ج64اند. [ یاد کرده
هذا النکاح «می نویسد:  ازدواج موقت] محقق کرکی درباره ماهیت 55، ص6، ج64[

  ] 22، ص13، ج59» [الحقا بالمعاوضات
واسطه رکن بودن مهریه و مدت،   به ازدواج موقتگاه، بنا به اعتقاد طرفداران این دید

برخی فقها افزون تا آنجا که  ؛در میان معاوضات، بیشترین شباهت را به عقد اجاره دارد
شباهت ازدواج موقت با عقد اجاره، به عنوان یک دلیل شبه عقلی  بر روایات موجود، از

ازدواج االجاره معلوم باشد، در  المگونه که در عقد اجاره، بایستی  اند. همان یاد کرده
همچنین برخی با تأکید بر ] 35، ص5، ج64نیز باید مهریه معین باشد. [ موقت

های میان ازدواج موقت با اجاره و عدم کفایت مشاهده در دفع غرر در عقد  شباهت
  ]144، ص54اند. [ را نیز محتمل دانسته ازدواج موقتاجاره، لزوم کیل و وزن در مهریه 

را باید در معاوضه انگاری  ازدواج موقت، اساس اجاره انگاری بر آنچه گذشتابن
ماهیت این عقد و معاوضه مهریه در برابر اجر جستجو کرد. از این رو، برخی از احکام 

در صورت عدم ذکر  ازدواج موقت: بطالن از جمله معاوضات در ازدواج موقت جاری است
در صورت بطالن مهریه به دلیل مالیت  اج موقتازدو]؛ بطالن 156، ص24، ج11مهریه [

]؛ 212 و 211 ، ص60 ؛20، ص13، ج59نداشتن، مجهول بودن یا ملک غیر بودن [
: 48 ، ش 28یا تبدیل آن به دائم در صورت عدم ذکر مدت [ ازدواج موقتبطالن 
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]؛ سقوط 68، ص6، ج64]؛ مالکیت زوجه نسبت به تمام مهریه به مجرد عقد [ 65ص
]؛ سقوط مهریه و تقاص 133، ص3، ج20در صورت نشوز زوجه و عدم تمکین [مهریه 

]؛ بطالن اشتراط خیار 38، ص5، ج64آن توسط زوج به نسبت اخالل زوجه در مدت [
]؛ فسخ ازدواج موقت در صورت اشتراط خیار در مهریه یا 857، ص2، ج36در مهریه [

، 31، ج69[ اج موقتازدوجود حق حبس در ]؛ و 151، ص29 ، ج69فسخ مهریه [
  ].52، ص6، ج64]؛ حق حبس زوجه حتی در صورت اعسار زوج [41ص
  
  نظریه رقیب. 3

چند مهریه را از ارکان عقد موقت  شماری از فقها هرگفته،  در برابر دیدگاه پیش
دانند، معاوضه و اجاره بهره وری جنسی در برابر مهریه در ازدواج موقت را  می
در ازدواج موقت، مهریه، رکن عقد «نویسد:  در این باره می پذیرند. میرزای قمی نمی

گیرد؛ زیرا غرض از این عقد، تنها  است، ولی این عقد در زمره معاوضات محض قرار نمی
معاوضه مالی نیست، بلکه هدف عمده، کامجویی است. این هدف در ازدواج موقت برای 

» ی زوجه بیش از زوج باشد.آید و چه بسا برا دست می به )زوج و زوجههر دو طرف (
] در تعیین میزان مهریه در ازدواج موقت، به خالف عوضین در عقود 935، ص2، ج67[

معاوضی چون بیع و اجاره، کیل و وزن دقیق معتبر نیست، بلکه مشاهده یا توصیف آن 
کند؛ زیرا ازدواج موقت از معاوضات محض نبوده، عدم غرر در  به تنهایی نیز کفایت می

بدین ترتیب، ] 19، ص31، ج69؛ 276،ص7، ج49؛ 68، ص2، ج27عتبر نیست. [آن م
 ازدواج موقت به دالیل زیر قابل نقد است: انگاری نظریه اجاره

  
  ساختار صیغه ازدواج موقت. 1. 3

از جمله دالیل تمایز ماهوی ازدواج موقت از سایر عقود معاوضی همچون بیع و اجاره، 
 انعقاد این عقد با سایر عقود است. های اساسی میان صیغه  تفاوت
  ازدواج موقتعدم کاربست الفاظ معامالت در صیغه الف) 

ا الفاظ ازدواج موقت به سبب وجود مهریه و مدت، شبیه عقد اجاره است، ولی ب
ازدواج اجاره نیز با الفاظ  شود؛ همچنان که عقد منعقد نمی »آجرتک«معاوضات مانند 

حساب  به اجاره ازدواج موقت،که اگر  یدر حالشود.  نمیانشاء » متعتک«مانند  موقت
، 5 ، ج21؛ 28، ص48؛ 53، ص6، ج64[ .شد آجرتک منعقد می واژهبا  بایست آمد، می می
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] همچنین بنا به دیدگاه برخی فقها از جمله امام خمینی، در انعقاد ازدواج موقت 62ص 
عمر متعارف زوجین، صحیح به خالف عقد اجاره، توافق زوجین بر مدتی بیش از طول 

] افزون بر این ازدواج موقت در 290، ص2، ج22؛ 280و279، صص7، ج49است. [
های انحالل هم با عقد اجاره تفاوت دارد؛ زیرا از نظر برخی از فقها امکان فسخ عقد  روش

  ]171، ص33، ج24 ؛857، ص2، ج36موقت با خیار فسخ یا اقاله ممکن نیست [
  در صیغه نکاح» یعل«کاربرد واژه ب) 

حرف  با مهریه ،شود موقت همچون عقد دائم که در آن مهریه ذکر میدر صیغه عقد 
بیانگر این  چگونگی انشاء این عقد». باء«حرف مقابله نه با  د وشو انشاء می» علی« استعال

در مقابل به خالف عوض در عقود معاوضی،  ،حقیقت است که مهریه در ازدواج موقت
  ] 726 ، ص 2 ، ج66[ی از زوجه قرار نگرفته است. وری جنس بهره
  ازدواج موقت زوجین در شخصیتاعتبار ج) 

، تأثیر شخصیت متعاقدین در معاوضی عقود معاوضی و غیرهای  از جمله تفاوت
گیری عقد است. در عقود معاوضی همچون بیع و اجاره، علت اصلی انعقاد عقد را  شکل

قصد دو طرف، مبادله مال با یکدیگر است؛ ولی شخصیت دو طرف عقد تشکیل نداده، 
در عقود غیرمعاوضی، علت اصلی انعقاد عقد، شخصیت طرف مقابل است، زیرا در بیشتر 

گیری عقد مؤثر  های غیرمادی مانند مسائل عاطفی و معنوی در شکل این عقود، انگیزه
شود.  می است و به همین جهت، اشتباه در شخصیت طرف عقد منجر به بطالن آن عقد

که طرف عقد برادر اوست، چیزی به او هدیه دهد،  برای نمونه، اگر کسی به گمان این
، 1، ج33[ باطل است.ولی پس از عقد معلوم شود که گیرنده برادرش نبوده، عقد هبه 

عقد بوده عوضین  در حکم نیز زوجین ازدواج موقت] در 36، ص2، ج34؛ 114- 113ص
، 68[ استالزم  نسبت به آنها ،بین ایجاب و قبول ماهنگیو بنابراین تعیین آن دو و ه

گر نقش شخصیت دو طرف عقد ازدواج، بر  ] و این نشان304، ص3، ج6؛ 114، ص1 ج
  در انعقاد آن است. خالف مسائل مالی همچون مهریه و نفقه،

  

  جایگاه مهریه در ازدواج موقت. 2. 3
م از جمله ارکان این قرارداد است و هرچند مهریه در ازدواج موقت به خالف ازدواج دائ
این مسئله سبب  ]؛ ولی 213، ص7[ اند به همین دلیل برخی آن را عقد معاوضی دانسته

مهریه در ازدواج بلکه تفاوت ماهوی این دو عقد و همسانی ازدواج موقت با اجاره نشده؛ 
صیت زن شأن و شخ های زن نیست.ب ،مهریه«موقت شبیه مهریه در ازدواج دائم است. 
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توان رابطه مهر  بسیار باالتر از آن است که با مال و مانند آن معامله شود، از این رو نمی
، 52» [.عوض در قراردادهای مالی قیاس کردبا تمکین زن را همچون رابطه عوض و م

 های مهریه با عوض در معاوضات از این قرار است: برخی تفاوت ]128، ص1375
  

  راضی طرفینالف) تابعیت مهریه از ت
شرط  آنهاارزش  برابری ارزش عوضین در عقود معاوضی مالک نیست، ولی تعادلچه گر

است و در صورتی که به هم خوردن این تعادل، قابل چشم پوشی از جانب مغبون 
تواند با استفاده از خیار غبن، عقد را فسخ و ضرر وارد بر خود را دفع  نباشد، مغبون می

با استفاده از خیاراتی که به موجب به هم خوردن تعادل  اجازدوکند؛ اما فسخ عقد 
شود، ممکن نیست. میزان مهر، تابع تراضی دو طرف است. حاکمیت  عوضین ایجاد می

انگاری آن همچون عقود معاوضی سازگار  اراده زوجین در تعیین میزان مهریه با عوض
  ].354، ص7، ج41؛ 184- 185، ص15نیست. [

  
  از مال دیگری ب) صحت تعیین مهریه

شود که معوض در ملک او  اساس قاعده رایج در معاوضات، عوض از ملک کسی خارج میبر
با تعیین شود. برخی از فقها این حکم را به ازدواج نیز تسری داده، بر این باورند که  داخل می

وری جنسی وارد ملک کسی شده که  مهریه از مال فردی غیر از زوج، گویی منفعت بهره
] با 212و211، ص60[ نتیجه، این عقد باطل است. از ملک او خارج نشده است؛ درعوض 

کند را شرط  این وجود، بیشتر فقها، مالکیت زوج بر مالی که به عنوان مهریه تعیین می
حقیقت ازدواج  دانند؛ زیرا ازدواج یک قرارداد مالی و تابع قواعد رایج در معاوضات نیست. نمی

وری جنسی از جمله آثار زوجیت است و  تزویج و مجانست است و بهره (دائم و موقت)، همان
وری جنسی به دیگری مشروع نیست، قابل معاوضه با اجرت  نه ماهیت آن و چون تملیک بهر

  ]214، ص 60؛ 184، ص 25، ج29[ نیز نخواهد بود.
  

  ج) تفاوت حق حبس در ازدواج موقت با معاوضات
دو طرف، عوضی که در ملکش بوده را به طرف  یکی ازچنانچه معاوضات تمامی در 

مقابل تسلیم نکند، طرف مقابل حق دارد از تسلیم عوض خود به دیگری خودداری کند 
شود تا از جمله عقود معاوضی  (حق حبس). وجود حق حبس در ازدواج موقت سبب نمی
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ر با حق حبس د ازدواجحساب آید؛ زیرا چند تفاوت اصلی میان حق حبس در عقد  به
] سقوط با  42، ص 31 ، ج69، [ازدواجطرفه بودن در  دیگر معاوضات وجود دارد: یک

  ]. 414، ص1، ج65] سقوط به موجب اعسار زوج [591، ص2، ج2اولین تمکین زوجه، [
(دائم و موقت) را  ازدواججریان حق حبس معاوضات در عقد از فقها برخی 
آن را محصول  ،حقاین  پذیرش] شماری نیز با وجود 213، ص54اند. [ نپذیرفته

اند؛  حساب آورده بهدو تعهدی بودن این عقد  نتیجهبلکه  ندانسته، ازدواجمعاوضی بودن 
طرف قرارداد از دو های عقود دو تعهدی آن است که هرگاه یکی از  از ویژگیزیرا یکی 

. اجرای تعهد خویش خودداری کندتواند از  اجرای تعهد خود سرباز زند، طرف دیگر می
قابل تعمیم به سایر  واسطه وحدت مالک، حق حبس جاری در معاوضات، رو، به ازاین

  ]33، ص2، ج34[ .هست نیز ازدواجعقود دو تعهدی از جمله 
  

  د) کنایی بودن تعبیر اجر در مهر
در » اجر«انگاری ازدواج موقت، کاربست واژه  اجارهگونه که گذشت، از جمله دالیل  آن

این استدالل به درباره زوجه است؛ اما » مستأجره«آیات و روایات در مورد مهریه و تعبیر 
تُمْ«است: استدالل معصوم به عبارت  ایرادچند دلیل قابل نقد و  عْ تَمْتَ  24در آیه » اسْ

نَّ«سوره نساء است و نه کلمه  هُ ورَ جُ جاره بنابراین، تعبیر اجر درباره مهریه، حکایت از ا». أُ
بودن ازدواج موقت نداشته، تنها به جهت شباهت میان مهریه و اجر است. شاهد بر این، 

در قرآن است، از جمله: مهریه  در موارد دیگری غیر از ازدواج موقت» أجر«کاربست لفظ 
که معصومین  ؛ حال آن)6؛ مائدة/25نساء/و مهریه در عقد دائم () 50أحزاب/زنان پیامبر (

نتیجه، مراد از  اند. در استدالل نکرده آنهاهرگز در تشریع ازدواج موقت به السالم  علیهم
، 37؛ 65و64، ص5 ، ج21[ در همه موارد، مهریه زنان است و نه اجاره ایشان.» أجورهنّ«
  ]269-268، ص4ج

در مورد زوجه در ازدواج موقت، برفرض ثبوت، به معنای » مستأجره«استفاده از واژه 
ر مهریه نیست؛ زیرا از نظر قرآن تنها با دو دسته از زنان آمیزش جایز اجاره زن در براب

مْ » (به منزله کنیز«). تنزیل زوجه در ازدواج موقت 3است: زوجه و کنیز (نساء/ تُ کَ لْ قُ
مَاءِ زِلَةِ اْلإِ نَّ بِمَنْ قَالَ هُ عَةِ قَالَ فَ نَ الْمُتْ لُّ مِ حِ  ]270، ص7، ج41؛ 1، ح451، ص5، ج55) [تَ

مال که زوجه،  جهت جواز ازدواج موقت همزمان با بیش از چهار زن است؛ نه ایناز تنها 
  ]83و 81، صص70حساب آید. [ االجاره به
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جا که ازدواج بودن عقد موقت و داشتن آثار آن (مثل عدم جواز متعه خواهر،  از آن
صی که مادر یا دختر زن متعه) با اجاره بودن آن قابل جمع نیست؛ ناگزیر بایستی نصو

» إنهنّ مستأجرات«داللت بر ازدواج دارند را بر غیر معنای عرفی آن حمل کنیم یا عبارت 
] عرف از ازدواج موقت برداشت معاوضی نداشته و زن را 62، ص 5 ، ج21را بر تشبیه. [

در برخی » مستأجره«و » مستأجرات«داند. تعبیرهایی چون کاالی قابل معاوضه نمی
، تنها در مقام تشبیه هستند، زیرا ازدواج موقت مانند آنهاندی روایات به فرض صحت س
، 2، ج67شود؛ [ دار است که با پایان یافتن آن، منحل می عقد اجاره از عقود مدت

إنما یشتریها بأغلی «یا  ]435، ص7، ج41[» إنما هو مستام«همچون تعبیر به ]. 933ص
داللت بر معاوضه و بیع بودن آن که  ازدواج دائمدر روایات  ]365، ص5، ج55[» الثمن
  ]110- 107، ص14 ، ج35([ ندارد.

افزون بر این، بسیاری از احکام مرتبط با مهریه در ازدواج موقت، از جمله: استحقاق 
، 2، ج58[زوجه به نصف مهریه در صورت بذل مدت توسط زوج قبل از نزدیکی 

در صورت علم به بطالن ، استحقاق زوجه به مهریه المثل قبل از انقضای مدت ]249ص
 در اثناء مدت عدم سقوط مهریه با مرگ زوجه] و 290، ص2، ج22عقد پس از نزدیکی [

  ]، بیانگر وجوه تمایز مهریه از اجرت و ثمن معاوضات دارند.54، ص3، ج45[
  
  موقت وری جنسی در ازدواج جایگاه بهره. 3. 3

وری جنسی برای  صالحیت بهره ، اثبات عدمازدواج موقتانگاری  برای رد نظریه اجاره
  آن را از عقود معاوضی متمایز کند:عوض و مال االجاره بودن ضروری است تا 

  وری جنسی بهرهحق صحت شرط عدم الف) 
مرحوم نجفی از  فقهای پیشد. ندر خصوص مقتضیات عقد ازدواج اتفاق نظر ندارفقها 

واج دانسته و شرط عدم زوجین را از مقتضیات عقد ازد جنسیآمیزش  )،صاحب جواهر(
دانستند. ولی  میعقد باطل و مبطل ، ازدواجوری جنسی را خالف مقتضای عقد  بهره

ه است؛ یعنی قائل شد تمایز آن بین مقتضای اطالق عقد و مقتضای ذات ،صاحب جواهر
اطالق منصرف به این  ،آمیزش، شرطی بین زوجین گذاشته نشود بارهدر در صورتی که

 ییلبه دال تواند می زوجهازدواج نبوده، مقتضای عقد  ،آمیزش، هرچند استآمیزش انجام 
، 25[ .شرط کنددر عقد را دم آمیزش ععدم تمایل به ازاله بکارت یا فرزندآوری،  چون
  ]39، ص13؛ 138ص
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مالکیت حلیت «ازدواج،  بوده،ن(دائم یا موقت) ازدواج آمیزش جنسی تنها هدف عقد 
مقتضای ذات ازدواج، نتیجه،  ] در784- 764 ، صص16؛ [»اعاستمت تفعلی«نه و است » بضع
و به  آید از اجرای صیغه عقد ازدواج، به وجود می پسزوجیت است که  رابطهایجاد تنها 

کند. هرچند برخی از  عدم آمیزششرط  همین جهت، زوجه می تواند ضمن عقد ازدواج
ش را خالف مقتضای عقد فقها این حکم را مختص ازدواج موقت دانسته و شرط عدم آمیز

] اما بیشتر فقها به استناد دو روایت 138، ص25؛ 304-303، ص4، ج39دانند؛ [ دائم می
را در عقد ازدواج چه ین شرط ] ا369، ص7، ج41اسحاق بن عمار و سماعه بن مهران[

] 532، ص24، ج11؛ 303، ص2، ج22؛ 474، ص40[ دانند. دائم باشد یا موقت، جایز می
وری جنسی یکی از اهداف ازدواج باشد، اهداف دیگری همچون محرمیت  بهرهبر فرض که 

] برای آن قابل تصور است که وجود آنها با شرط عدم 65، ص2، ج8؛ 99، ص31، ج69[
  ] 248، ص8، ج32آمیزش، برای صحت ازدواج کافی است. [

  
  ازدواج افراد ناتوان از آمیزش صحتب) 

، بطالن ازدواججنسی به عنوان مقتضای ذات عقد وری  های پذیرش بهرهپیامداز جمله 
که توانایی برقراری رابطه در فرض عدم امکان آمیزش است؛ یعنی ازدواج افرادی  ازدواج
رابطه  یا کسانی که )یا در اثر سوانحطبیعی مثل فرد عنین صورت ندارند (به  جنسی

، 44طل باشد؛ [برایشان موضوعیت ندارد، مانند ازدواج افراد مسن، باید باجنسی 
وری جنسی از  ی که بهرهازدواجفقها در صحت  ] حال آنکه78ص ،9؛ 224و 223ص

دختر  ازدواج ممکن نیست، مانند )ممنوعیت شرعی، عرفی یا عقلی(زوجه به هر علتی 
عیوب  یکه داراافرادی  ازدواجپیرزن و پیر مرد و  ازدواج ]124، ص7، ج46[نابالغ 

  ] 181، ص5، ج62؛ 100، ص31، ج69[ .دندارن یجنسی هستند، اختالف
  

  وری جنسی عدم مالیت بهرهج) 
وری جنسی است، زیرا مال االجاره  مستلزم مالیت داشتن بهره ازدواج موقتاجاره انگاری 

از  یهمهراند، چون  را نپذیرفتهوری جنسی  مالیت بهرهباید مالیت داشته باشد؛ اما فقها 
آن با حق  معاوضه به جهت در ازدواج موقت آن نو رکن بود است ازدواجاحکام تعبدی 

وری جنسی، سبب تحقق عنوان  نتیجه، برخورداری از بهره و در نیست وری جنسی بهره
 ای همهریشود. همچنین پرداخت خمس نسبت به  برای زن نمیحج در و استطاعت  »غنا«
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 ازدواج، عقد زوج دراز سوی دیگر، . یستواجب ن ،قرار دارد حق بهره وری که در برابر
و به همین جهت قابل انتقال به  نه مالک منفعت وی ،شود انتفاع از زوجه می حق مالک

یا خود زوجه (اگر (اگر با زوجه زنا کند)  انیحق رجوع به زچنین زوج هم .دیگری نیست
را ملکش  تالف یا انتفاء(اگر کشته شود) به سبب ا زوجهاقدام به خودکشی کند) یا قاتل 

هم خودش بوده، وری جنسی از سنخ منافع انسان آزاد در برابر مال ن بهرهرو،  زایناندارد. 
  ]327، ص29، ج69[ .آید حساب نمی بهمال 

  
  برای زوجین وری جنسی  بهرهمشترک بودن حق د) 
زوجین که به موجب آن، زن  میاندادی است رقرا ،دیدگاه معاوضی، ازدواج موقت در

از پیامدهای این رویکرد،  د.شو وری جنسی از زن می مالک مهریه و مرد مالک بهره
 طرفبرابری جنسی زن و مرد مبتنی بر نیازهای جنسی مشترک هر دو نادیده گرفتن 

ان نه تنها کمتر از مردان نیست، بلکه در پاره ای از زندر جنسی  نیاز ؛ در حالی کهاست
وری جنسی، حق  رهبه] 2، ح338، ص5، ج55ان توصیف شده است. [بیش از مردروایات 

جای دریافت  انتفاع مشترک زوجین است و چه بسا غرض زوجه از ازدواج موقت، به
، 2 ، ج67[ عوض مالی (مهریه)، برخورداری از حق بهره وری جنسی مشروع است.

دیگری را  ،هریک از طرفینکه  عقدی است و دائم  ازدواج موقت] براین اساس،  935ص
، تمتعی است که زن و ازدواجعوضین در ، واقع در. کند می بر انتفاع خاص از خود مسلط

تمتع زن در عوض تمتع مرد و تمتع مرد در عوض تمتع زن قرار  .برند مرد از یکدیگر می
  ]46، ص5؛ 181، ص 3 ، ج10[ .گیرد می
  

  گیری نتیجه
  پژوهش حاضر نشان داد:

  ت.اجاره انگاری ازدواج موقت با شأن و جایگاه زن ناسازگار اس -1
انگاری آن در متون فقهی و  تشبیه ازدواج موقت به عقود معاوضی و اجاره -2

ای میان پرداخت  تفسیری امامیه، مبتنی بر یک تسامح در تعبیر است وگرنه معاوضه
شود، زیرا مهریه  وری جنسی از زوجه در مدت عقد ازدواج موقت انجام نمی مهریه و بهره

  ن در عقود معاوضی را ندارند.های عوضی وری جنسی، ویژگی و بهره
درباره مهریه در نصوص دینی درباره ازدواج موقت، دلیل بر » اجر«تعبیر به  -3
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انگاری ازدواج موقت نیست، بلکه تعبیری کنایی است برآمده از شباهت ازدواج  اجاره
  موقت در مدت و مهریه با عقد اجاره.

صالحیت معاوضه در برابر  وری جنسی جزء ماهیت ازدواج موقت نیست و بهره - 4 
وری جنسی، خللی در صحت ازدواج موقت وارد نمی  مهریه را ندارد؛ زیرا شرط عدم بهره
به هر دلیلی (ناتوانی جنسی زوجین، صغر یا  ازدواجکند. همچنین عدم تحقق آن در 

کبر سن زوجین، بیماری زوجین، عدم تمایل زوجه به ازاله بکارت، عدم تمایل زوجین به 
  ندآوری و ...) مانع از صحت ازدواج موقت نیست. فرز

وری جنسی تنها منفعت زوج و تعهد زوجه در ازدواج موقت نیست، بلکه حق  بهره -5
به همان میزان که زوجه متعهد به تمکین و رو  انتفاع مشترک میان زوجین است. از این

رفع نیازهای پاسخگویی به نیازهای جنسی همسر موقت خود است، زوج نیز مکلف به 
  جنسی زوجه موقت خود خواهد بود.

  
  منابع

  ]. قرآن کریم1[
دفتر انتشارات  ،، قمالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ق)1410، (ابن ادریس حلی، محمد بن منصور]. 2[

  .اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم
، مشهد، الجنان فی تفسیر القرآن روض الجنان و روح)، 1376]. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، (3[

  های اسالمی آستان قدس رضوی.  بنیاد پژوهش
  ، بی جا، بی نا.خاتم النبیین صلی هللا علیه و سلمتا)،  ]. ابوزهره، محمد، (بی4[
  .نشر میزان ،، تهراننظام مالی خانواده :حقوق مدنی، )1388، (امیر محمدی، محمد رضا]. 5[
  .منشورات دار الذخائر ،، قمکتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ق)1411، (انصاری، مرتضی]. 6[
  .کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،، قمکتاب النکاحق)، 1415]. انصاری، مرتضی، (7[
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،، تهرانحاشیه المکاسب، ق)1406، (ایروانی، علی بن عبدالحسین]. 8[
بررسی شروط «، )1390( مهدیپرست، محمدمیرقاسم و حق باپور، محمدمهدی و حسینی، سیدبا]. 9[

 .69: 23، شماره فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسالمی، »خالف مقتضی ذات عقد نکاح
  .منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم ،، تهرانبلغة الفقیه، ق)1403، (محمدتقی بن محمدسیدالعلوم، بحر]. 10[
دفتر انتشارات  ،، قمالحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ق)1405، (حرانی، یوسف بن احمدب]. 11[

  .اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه
  .دفتر حضرت آیه هللا بهجت ،قم ،استفتاءات ،ق)1428(، بهجت، محمدتقی]. 12[
، »ات نکاح به روابط زناشوییوابستگی اقتضای ذ«، )1390(جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل]. 13[

  .25- 46: 4شمارهبهار و تابستان، ، مطالعات فقه و حقوق اسالمی



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و چهارمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال    180

 ریاض، مکتبه المعارف. ،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطانتا)،  بی]. ابن قیم، محمد بن ابو بکر، (14[
راهبردی  فصلنامه مطالعات، »نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح« )1394( پور، مرتضی، حاجی]. 15[

  .169- 198: 70، شمارهزنان
  .مطبع صبح صادق ،، عظیم آبادذخیره المعاد، ق)1296، (حائری مازندرانی، زین العابدین]. 16[
  .مؤسسه آل البیت ،، قموسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،ق)1409، (حرعاملی، محمد بن حسن]. 17[
 ، تهران، کتابفروشی لطفی.نوار درخشاناق)، 1404حسین، (حسینی همدانی، محمد]. 18[
مصر، الهیئه  تفسیر القرآن الکریم (تفسیر المنار)،م)، 1990رضا، ( ، محمدرشید بن علیرضارشید]. 19[

 المصریه العامه للکتاب.
  .مؤسسه اسماعیلیان ،، قمایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، ق)1387، (حسن حلی، محمدبن]. 20[
  .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،، تهرانکتاب البیع ،ق)1421(هللا،  روحسید ]. خمینی،21[
  ، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم. تحریرالوسیلهتا)،  (بی ،ــــــــــــ ]. 22[
، تصحیح جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ق)1405، (احمد بن یوسفسید خوانساری، ]. 23[

  .مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم ،ماکبر غفاری، ق علی
 ، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی. موسوعه االمام الخوئیق)، 1418]. خوئی، سید ابوالقاسم، (24[
 .میزاننشر  ،، تهرانحقوق خانواده (ازدواج و انحالل آن)، )1387( ،دیانی، عبدالرسول]. 25[
 ، قم، دارالکتاب. چاپ سوم.قفقه الصادق)، 1414صادق، (روحانی، سیدمحمد]. 26[
 مؤسسه االمام الصادق (ع). ،، قمنظام النکاح في الشریعة اإلسالمیة الغراء ق)،1416]. سبحانی، جعفر، (27[
 السالم، بیت علیهم مجله فقه اهل، »ازدواج موقت در کتاب و سنت«، )1385( ــــــــــــــ]. 28[

 .57-137: 48شماره زمستان، 
مؤسسه المنار،  ،، قممهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام، ق)1413، (عبداألعلیسید سبزواری،]. 29[

  .چاپ چهارم
 ، قم، باقیات.سند العروه الوثقیق)، 1429]. سند، محمد، (30[
  .مؤسسه پژوهشی رأی پرداز ،، قمکتاب نکاح، ق)1419، (موسیسید ، یزنجانشبیری ]. 31[
مؤسسه  ،، قممسالک األفهام ألی تنقیح شرائع اإلسالم ق)،1413علی، (ثانی، زین الدین بن شهید]. 32[

   .المعارف اإلسالمیه
 .1ج، مجد، چاپ دوم ،، تهرانتشکیل قراردادها و تعهدات، )1380، (شهیدی، مهدی]. 33[
میزان،  ،تهران دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ،)1383]. صفایی، حسین، (34[

 .2ج ،مچاپ دو
   .مؤسسه دارالتفسیر ،، قممستمسک العروه الوثقی، ق)1416، (محسنسیدحکیم، ]. 35[
مؤسسه  ،، بیروتالعروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ق)1409، (محمدکاظمیزدی، سید]. طباطبائی 36[

  .األعلمی للمطبوعات، چاپ دوم
دفتر انتشارات اسالمی  ،، قمالقرآنالمیزان فی تفسیر ، ق)1417، (محمدحسینسید طباطبائی،]. 37[

  .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم
 ، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم. مجمع البیان فی تفسیر القرآن)، 1372]. طبرسی، فضل بن حسن، (38[



  181  های فقهی آن اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش

 ،ن، تصحیح محمد تقی کشفی، تهراالمبسوط فی فقه اإلمامیهق)، 1387حسن، ( بن محمد ]. طوسی،39[
   .المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه، چاپ سوم

دارالکتاب العربی،  ،، بیروتالنهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ق)،1400حسن، ( ]. طوسی، محمدبن40[
  .چاپ دوم

  .الکتب اإلسالمیه، چاپ چهارمدار ،، تهرانتهذیب األحکامق)، 1407، (ـــــــــــــــ ]. 41[
 ، تهران، انتشارات اسالم، چاپ دوم.اطیب البیان فی تفسیر القرآن)، 1378دالحسین، (]. طیب، عب42[
 ، بیروت، مؤسسه العربیه للدراسات و النشر.نظم الحکم و االداره فی عصر االیوبینم)، 1987]. عاشور، سعید، (43[
نامه خانواده فصل، »وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین«، )1391( عباسی، مجید]. 44[

  .213- 234: 30شمارهتابستان، ، پژوهی
دفتر  ،، قمقواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام، ق، الف)1413، (یوسف بن حلی، حسن]. 45[

  .انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه
اسالمی دفتر انتشارات  ،، قممختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ق، ب)1413، (ــــــــــــــــ ]. 46[

  .چاپ دوم ،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 ، تهران، مکتبه العلمیه االسالمیه.تفسیر العیاشیق)، 1380]. عیاشی، محمد بن مسعود، (47[
 :، تصحیحالنکاح - تفصیل الشریعة في شرح تحریرالوسیلة ، ق)1421، (فاضل لنکرانی، محمد]. 48[

  .فقهی ائمه اطهار علیهم السالممرکز  ،، قمو همکاران حسین واثقی
دفتر  ،، قمکشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، ق)1416، (حسن محمدبن ،فاضل هندی]. 49[

  .انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
می، مؤسسه النشر اإلسال ،، قمالمحجه البیضاء، ق)1417، (مرتضی بن فیض کاشانی، محمدمحسن]. 50[

  .چاپ چهارم
  .شکوری ،، قمصیغ العقود و اإلیقاعات، ق)1414، (قزوینی، مالعلی]. 51[
 .نشر یلدا ،، تهراندوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده )،1375]. کاتوزیان، ناصر، (52[
کتب الدار، بیروت، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعق)، 1406مسعود، ( ابوبکربن الدین ]. کاسانی، عالء53[

 ، چاپ دوم.العلمیة
  .مؤسسه کاشف الغطاء ،، نجف اشرفکتاب النکاح - أنوار الفقاهة ، ق)1422، (الغطاء، حسن بن جعفر کاشف]. 54[
دارالکتب اإلسالمیه،  ،اکبر غفاری، تهران ، تصحیح علیالکافی، ق)1407، (یعقوب بنکلینی، محمد]. 55[

  .چاپ چهارم
بیان المشکالت  -متشابه القرآن و مختلفه ، ق)1369(علی،  ، محمدبن)ابن شهرآشوب]. مازندرانی (56[

  .دار البیدار للنشر ،قم من اآلیات المتشابهات،
 ، بیروت، داراالحیاء التراث العربی.بحار االنوار الجامعة لدرر االخبارق)، 1403]. مجلسی، محمدباقر، (57[
، تصحیح عبدالحسین مسائل الحالل و الحرام شرائع اإلسالم فی، ق)1408، (حسن بنلی، جعفر]. ح58[

  .مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم ،علی بقال، قممحمد
  .البیت، چاپ دوم مؤسسه آل ،، قمجامع المقاصد فی شرح القواعد، ق)1414، (کرکی، علی بن حسین]. 59[
  .کتابفروشی داوری ،، قمنموذج فی الفقه الجعفری، ق)1410، (مدرسی یزدی، عباس]. 60[



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و چهارمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال    182

 ، قم، دارالحدیث للطباعه و النشر.التعلیقه االستداللیه علی تحریر الوسیله)، 1390]. مشکینی، علی، (61[
  .مؤسسه انصاریان، چاپ دوم ،، قمفقه اإلمام الصادق علیه السالمق)، 1421جواد، (مغنیه، محمد]. 62[
 طیبة للنشر ودار، ریاض، لمتعةتحریم نکاح اتا)،  حافظ مقدسی، نصر بن ابراهیم، (بی ابی ]. ابن63[

 ، چاپ دوم.التوزیع
 ،محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم :، تصحیحکتاب النکاحق)، 1424ناصر، (شیرازی،  مکارم]. 64[

  .السالم مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه
دفتر انتشارات  ،، قمنهایه المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم، ق)1411(، علی محمدبنسید عاملی،]. 65[

  .اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دفتر انتشارات  ،، قمینابیع األحکام في معرفة الحالل و الحرام، ق)1424(، علیسیدموسوی قزوینی، ]. 66[

  .اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  .دفتر تبلیغات اسالمی ،، قمالقمی رسائل المیرزا، ق)1427، (قمی، ابوالقاسم بن محمد]. 67[
  .المکتبة المحمدیة ،، تهرانمنیة الطالب في حاشیة المکاسب ،ق)1373، (نائینی، محمدحسین]. 68[
دارإحیاء التراث  ،، بیروتجواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، ق)1404، (محمدحسن نجفی،]. 69[

 .العربی، چاپ هفتم
  دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ سوم. ،، تهراندورنمای حقوقی ازدواج موقت، )1374، (هادی، اسماعیل]. 70[


