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مقدمه
قرنهااستکهفقها  اهلسنتدرخصوصنکاحمتعهباامامیهاختالفنظردارندونکاح
متعهراکهفاقدنفقهومبیتوتوارثاستوبهصورتزمانمندمنعقدمیشود،تخطئهمی-
کنندوقائلبهتحریم ونسخآنهستند .اخیراً درجوامعاهلسنتنوعینکاحرواجیافته
کهاگرچهنکاحدائماست،اما ازحیثنتیجهبسیارشبیهبهنکاحمتعهاستوباشروطیکه
ضمنعقدصورتمیگیرد،حقنفقه،سکونت،مبیتواحیاناًحقمطالبهیارثبهنحویاز
انحا اززوجهسلبمیشودودرمقابل،آزادینسبینصیبزوجهمیشود .رواجروزافزون
این نکاح در بین اهل سنت آنها  را به بررسی مشروعیت آن وا داشته است و چهار نظر
متمایزازآنهاصادرشدهاست.امااکثراًقائلبهصحتایننکاحوشروطآنشدهاندوظاهراً
چارهایجزتجویزآننداشتهاند .زیرا شیوعگستردهای دربینمردمخصوصاً جوانانداشته
استواستقبالبینظیریازآنصورتگرفتهاست،بهگونهایکهبرخیآنراازضرورت-
های زمانحاضربهحسابآوردهاند وبااکراهقائلبهجوازآنشدهاند (ابنسلیم2222،م،
ص.)15اگرچهدرایننوشتارمختصرقصدورودبهادلهیموافقینومخالفینرانداریم،اما
جهتروشنشدنزوایایمسألهورابطهشناسیایندونکاح ،پرداختنبهماهیتآنها و
اقوالفقهایفریقیندرخصوصآنهاوتمایزاتوتشابهاتآنهاضروریمینماید .
نکاح در لغت
نکاح،مصدر«نکح ،ینکح» میباشدودررابطهبامعنایلغویونحوهی استعمالاین لفظ
نظرات متعددی ارائه شده است .بنا به نظر برخی نکاح در لغت ،حقیقت در عقد نکاح
(ازدواج)ومجازدروطی(آمیزشجنسی)است(راغباصفهانی1932،ش،ص .)525
برخی دیگرمعتقدندنکاحمشترکبینهر دومعنی(عقدازدواجووطی)است؛ زیرادرهر
دو استعمال شده و اصل در استعمال ،حقیقت است (جوهری1027 ،ق ،ج ،1ص.)019
جمعینیزگفتهاند؛استعماللفظنکاحدرهردومعنیمجازیاست.درمصباحالمنیرآمده
است«:نکاحدراصلبهمعنی«التقاء»یابهمعنی«ضموانضمام»یابهمعنی«اختالط»یا
بهمعنای «غلبه»میباشد؛ لذاهمدرعقدوهمدروطیمجازاست؛زیرامأخوذازمعنی
دیگراست»(قیومی1025،ق،ص.)893درتأییداینقولگفتهمیشودکههیچیكازاین
دومعنی(عقدووطی)ازلفظنکاحفهمیدهنمیشود،مگرباقرینهوقرینهنیزعالمتمجاز
است(نجفی1381،م،ج،23ص .)520
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امابنابرقولمشهورنکاحدرلغت ،حقیقتدر وطی(طریحی1028،ق ،ج،0ص )272ودر
لسانشرع،حقیقتدرعقداست(.نجفی1381،م،ج،23ص .)520
اصطالح نکاح 
بسیاریازفقهاتعریفخاصیدرخصوصعقدنکاحارائهنکردهاند؛امابرخیازفقهایعامهو
خاصهتعاریفیدراینزمینهارائهنمودهاند وتعابیرمختلفیدرخصوصمعنایاصطالحی
نکاحازسویآنبزرگوارانارائهشدهاست.حاصلتعاریفعلمایاهلسنتآناستکه
نکاحعقدیاستکهبااجرایآناستمتاعهریكاززوجینازدیگریبروجهمشروع،مباح
میشود(جزیری1013،ق،ج،0ص.)2بنابهنظربرخی،عقدیاستکهمتضمناباحهوطی
باشد(شربینی1977،ق،ج،9ص .)129
درکتابمصطالحاتالفقه درتعریفاصطالحینکاحآمدهاست« :نکاحعبارت استاز
علقهیخاصاعتباریکهقابلجعلوانشابالفظوشبهآنمیباشد»(مشکینی1013،ق،
ص .)503ازنظرصاحب جواهرنکاحجزنقلوتسلیطبربضعواثباتسلطنتبرآننیست
(نجفی1381،م،ج،23ص .)7
پیشینهی نکاح مسیار
برخی از پژوهشگران نکاح مسیار را دارای سابقهی تاریخی دانستهاند و در این زمینه به
برخیازمتونفقهیاستنادنمودهاند:ازجملهاینکهابنقدامهدرمغنیآوردهاست«:مردی
کهدرازدواجبازنیشرطنماید،درهرهفتهیكشبنزدویباشددرازدواجدیگریشرط
کنددرهرماه5یا12درهمبهزوجهنفقهبدهدیاشرطنماید،روزهایمشخصیازماهبه
مالقاتویرود(»...ابنقدامه،بیتا،ج،7ص .)053
مورددیگریکهمورداستناداینپژوهشگرانقرارگرفتهاستوآنرابانکاحمسیارتطبیق
نمودهاند،ازدواجنهاریاتولیلیاتاست (یعنیازدواجروزانهیاشبانه) .فقهایقدیمینوعی
ازدواجبهنامنهاریاتولیلیاتذکرکردهاند،بدینصورتکه«مردبازنیازدواجمیکندکه
شبدرخارجازمنزلکارمیکندوروزنزدشوهرمیرودیاروزکارمیکندوشببهمنزل
نزدشوهرمیرود»(شعراوی1022 ،ق ،ص.)193البتهعلمادربارهی حکمازدواجنهاریاتو
لیلیاتونیزدرمورداستحقاقنفقهبرایزوجهبرفرضصحتاینازدواجاختالفنظردارند
وبرخیقائلبهبطالنآنبودهاند(مروذی،بیتا،ج،1ص39؛قرافی1330،ق،ج0ص .)020
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برخیازعلمانیزآنرامباحدانسته ،فقطدرلزومنفقهی آناختالفنمودهاند (حصکفی،
1938ق ،ج ،9ص .)577برخی از محققین نیز در رد شباهت نکاحالمسیار با لیلیات و
نهاریات اظهار داشتهاند« :در ازدواج لیلیات یا نهاریات زن در منزل شوهر حضور دارد و
منزلیغیرازمنزلزوجندارد،مشکلآنها ایناستکهبرایکاردرشبیاروزبایداز
منزلخارجشوند ،ولیدر ازدواجمسیارزندرمنزلشوهرمأوینداردوزوجبهزننفقه
نمیدهدوشوهرهروقتخواستبهنزدزنمیرود؛لذا زندرازدواجمسیارازحقوقکم-
ترینسبتبهازدواجلیلیاتونهاریاتبرخورداراست»(اشقر1022،ق،ص.)179لذامنکر
شباهتمسیاربالیلیاتونهاریاتهستند .
در مقابل اکثر نویسندگان نکاح مسیار را پدیدهای نوظهور میدانند که از منطقهی تمیم
عربستانسعودیآغازگردیدهوسایرکشورهایاطرافراپیمودهاستونخستینبار«فهد
الغنیمی»درراستایحلمشکالتزنانیکهقادربهازدواجدائمنبودهاندویاطالقگرفتهاند
چنینابتکاریراارائهنمودهاست(تمیمی1337 ،م،ص)11وبراینباورندکهاینازدواج
باماهیتیمستقلوجنحالبرانگیزدرسالهای اخیردربینجوامععربزبانظهوریافتهو
فاقدتاریخچهیطوالنیاست .
معنای لغوی مسیار
واژهیمسیارازکلماتنوپیداییاستکهدرکتبلغتذکریازآنبهمیاننیامدهاست.
بههمینجهتبرخیمعتقدندمسیار،ریشهیلغویندارد؛ بلکهواژهایعامیانهاستکهدر
نجدعربستانرواجداردومترادفدیدارروزانه(الزیارتالنهایه)است.وجهتسمیهیایننوع
ازدواجآناستکهشوهرغالباً دردیدارهایروزانهبهدیدنزوجهمیآید،شبیهدیداراز
همسایهها(تمیمی1337،م،ش،03ص .)12
براساسدیدگاهدیگر« ،مسیار» دارایریشهیلغویازواژه«سیر» بهمعنایحرکتو
عبوراست.قائلینبهایندیدگاهوجهتسمیهیمسیاررابهسهصورتبیانکردهاند :
1ـ اصطالح عامیانه ای است برای موردی که مرد در یکی از شهرهای مسیر گردش و
ترددشبرایتجارتیاکسبعلمبازنیازدواجمیکندکهدرزمانتحصیلیاتجارتنزداو
باشد.ایندیدگاهراقرضاویپذیرفتهومینویسد«:مسیارکلمهایاستکهدرخلیجفارس
رواجیافتهوشایدبهمعنایمروربهزوجهیاسیربهویمیباشدوازدواجیاستکهدرآن
زندگیدائمیومبیتنیست»(اشقر1022،ق،ج،1ص .)131
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2ـمسیارکلمهایعربیاستکهبهلهجهیاهلبادیهبازمیگرددومنظورازآنسیربه
سویزوجهوخوشحالنمودنویمیباشد(همان) .
9ـ برخیمعتقدند«مسیار» صیغهی مبالغهاز«سیر» است .اهللغتگفتهاند «السیر:
المضی فی االرض» (راغب اصفهانی1932 ،ش ،ص )207و «سار الرجل سیراً و تسیاراً و
مسیرهوسیرورهاذاذهبوالتسیارتفعالمنالسیر»(ابنمنظور1012،ق،ج،2ص)252و
نیز «سارالکالماوالمثل،فهوسائروسیار،اذاانتشروذاع»(ابراهیمآنسودیگران ،بیتا،
ج،1ص .)037وقتی گفتهمیشود« :رجلمسیاروسیار»؛ یعنی «الرجلالکثیرالسیر» و
چوندراینگونهازدواجها،مردهروقتکهخواستبهسویهمسرشمیرودومعموالًبااو
بیتوته نمیکند و نزد او مستقر نمیشود به همین سبب نکاح مسیار نامیده شده است و
دلیل این که مسیار برای این نوع ازدواج قرار داده شده این است که در آن «التزامی به
حقوقزوجیتوجودنداردومرددراینازدواجحالتمردسیاریراداردکهخودراملتزم
بهحقوقیکهازدواجمقتضیآناستمانندنفقهومبیتنمیداند» (اشقر1022،ق ،ج،1
ص .)131
تعریف اصطالحی مسیار
اصطالحمسیارازموضوعاتمستحدثهاستکهدراثرضرورتهای زمانومحیطدردهه-

های اخیرموردبحثقرارگرفتهاستودرکتابهای فقهیقدیمیچنیناصطالحیوجود
ندارد.درتعریفاصطالحیمسیارنیزاتحادرأیوجودندارد.اماباتوجهبهآنچه درذیل
خواهدآمد،نکاحمسیارنکاحدائمیبودهوکلیهیشرایطنکاحدائمرامانندایجابوقبول،
مهر ،اجازهی ولی و حضور دو شاهد را دارد و همینکه بهطور صحیح واقع شد ،روابط
زوجیتبینطرفینموجودوحقوقوتکالیفزوجیندرمقابلیکدیگربرقرارمیشود؛ با
اینتفاوتکهباشرطضمنالعقد یااجرایعقدبرمبنایتراضیوتوافققبلازعقدویابر
مبنایعرفیویاباتعهداخالقی،زنازبسیاریازحقوقخودمانند:حقنفقه،سکنی،قسم
ومبیتمی گذردوممکناستمردنیزازبعضیازحقوقخود،مانندحقتسلطبرزندر
رابطهباعدمخروجازمنزل یاعدماشتغالبهکاربیاذناوبگذردیاممکناستطرفین
متقابالًازحقارثخودنسبتبهدیگریگذشتنمایند .
 دکتر احمد الحجی الکردی از علمای معاصر کویت در تعریف نکاح المسیار میگوید:
«آشکارترینشیوهی  مسیارازنظرمنآناستکهمردبالغوعاقلبازنبالغوعاقل (و
حاللب رایاو)بامهرمعینوحضورشهود،پیمانزناشوییمیبندندوشرطمیکنندـچه
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شرطمذکوردرعقدیاشرطثابتبهعرفوقرائناحوالـکهمردنفقهیزوجهرانپردازدو
شبها،مگردرموارداندکنزداونیاید(همان،ص .)130
برخی دیگر از فقهای معاصر در تعریف نکاح مسیار چنین میگویند« :مسیار ازدواج
شرعیبامهراتفاقیاست،ولیدوامراساسیکهازاستوانههایخانوادهمیباشد،چشمپوشی
میشود.زنومرددرضمنعقدمسیارتوافقمیکنندکهزنحقنفقهومبیتخودرااعفا
واسقاطنماید»(ابنسلیم2222،م،ص .)9
ازنظربرخیدیگر «نکاحمسیارنکاحیاستکه دارایایجابوقبولبودهوباحضور
ولیوشاهدمنعقدمیشود،امازندرآنتعهدمینمایدکهازحقوقنفقهوقسمصرفنظر
نماید .این نکاح شرعاً جایز است اما مقاصد و اهداف اساسی ازدواج از قبیل آرامش و
معاشرتوتربیتاوالد،درآنتحققنمییابد»(همان)یانوشتهاند«:مسیارازدواجیشرعی
استوبانکاحمعهودازآنجهتتفاوتداردکهزنازپارهایازحقوقخودتنازلوگذشت
مینماید .یعنی زن بارضایت و بااختیار ،نفقه (هزینهی زندگی) و مبیت (همخوابگی) را
مطالبهنمینماید.چنینرویدادینوعیتعددزوجاتخواهدبود»(همان،ص .)139
برخیافزودهاندکهزندرایننکاحدرازایاسقاطنمودنبرخیحقوقخویش(نظیرنفقهو
مبیت)تا حدودیدر امور روزمرهی خود نظیر اشتغال و خروج از منزل آزاد است (تمیمی،
1337م،ص .)12
ازفقهایشیعهتنهایكفرددرزمینهینکاحمسیارتعریفیارائهنمودهاست«:بهحسب
ظاهرنکاحمسیار،نکاحدائمباجمیعشرایطآناست؛ االاینکهدرآنحقنفقهو قسمو
ارث نیست با اشتراط به عدم مطالبهی این حقوق از جانب زوجه نه عدم استحقاق او»
(مکارمشیرازی1982،ش،ج،5ص .)22
بنابراین باتوجهبهتعریفهای فوقوتعاریفمشابهدیگریکهدراینزمینهارائهشده ـ و
ذکرآنها موجباطالهی کالممیشود ـ میتوانگفت:مسیارازدواجیاستکهبافراهم
بودنتماممقاصد ،ارکان ،شرایطولوازمنکاحوفقدانهمهی موانعآن،عقدنکاحبرگزار
میشود .ولیباشرایطمذکوریاضمنیدرهمانعقدیاعقددیگرتوافقمیکنندکهزن
حقوقنفقه،مبیت،واحیاناً ارثومردحققیمومیتوارثوهر دوحسنمعاشرتمانند
سایر همسران را مطالبه ننمایند؛ یعنی اوالً تمام مقاصد ،ارکان ،شرایط و لوازم نکاح در
هنگام اجرای عقد باید موجود باشند .ثانیاً همهی موانع نکاح (محارم ابدی و موقتی و
محرماتقطعی) بایستیمفقودباشند .ثالثاً  زنومرددرزماناجراینکاحیابعدازآن،
توسطعقدمسیارییاعقوددیگر،شرطعدممطالبهی پارهای ازحقوقرامینمایند .رابعاً

بررسیمقایسهاینکاحمتعهونکاحمسیاردرفقه129/
حقوقولوازمغیرمشروطومشروطنشدنی(مانندنسبوارثفرزندان،حرمتمصاهرهای
و)...پابرجامیمانند .بنابرایندراینعقدغالباً زندرخانهشوهرسکونتنداردوازشوهر
نفقهطلبنمیکندوبرایخروجازمنزلاجازهی شوهرراالزمنداردوشوهرهرگاهاراده
کردبهدیدارهمسرشمیرود .
حکم نکاح مسیار 
درخصوصحکمنکاحمسیارچهارنظردربینفقهایعامهقابلاحصاست :
1ـ گروهی قائلبهصحت عقدنکاح وشروطآن هستند(ابنسلیم2222 ،م،ص15؛
مطلق،بیتا،ص.)110
ازنظراینگروه ،اصلدرعقودشرعیازجملهنکاح،اباحهاست.لذاهرعقدیکهارکان
وشرایطشرعیراداشتهباشد،صحیحومباحاست؛ مادامیکهمانعشرعیونصخاصبر
عدمجوازآنواردنشدهباشدودرموردنکاحمسیارنهتنهانصخاصومانعشرعیوجود
ندارد ،بلکهعمومواطالقادلهای کهداللتبرمشروعیتنکاحدائممینماید ،شاملنکاح
مسیارنیزمیشود(اشقر1022،ق،ص .)173
2ـگروهیقائلبهصحتعقدنکاحوبطالنشروطآنهستند (همان،ص .)297این
گروهازفقهااصلنکاحراصحیحمیدانند؛زیراآنراواجدتمامارکانوشرایطنکاحصحیح
می دانند.اماشرطتنازلازحقوقمشروعیکهخداوندبرایطرفینمعیننمودهاستراغیر
مشروعولغومی دانندومعتقدنداینشروطغیرمشروع،لغوبودهوضرریبهاصلنکاح
واردنمیسازدوزنیکهازبرخیازحقوقخودتنازلنمودهاست ،میتواندحقوقخودرا
مطالبهنمایدوشوهربایدحقوقمذکورراکمافرضاهللبهزوجهبپردازد.زیرانفقهیامبیت
وامثالآنقابلاسقاطنیست(همان).
9ـگروهینیزقائلبهبطالنعقدوشروطآنهستند(همان،صص.)180-135اینفقها
نکاحوشروطآنراباطلدانستهوبعضاً آنرابدعتجدیدیتلقیکردهاند.از منظراین
فقهاشروطضمنعقد نکاحاز قبیلشرطاسقاطنفقه ،مبیتو اسقاطحققوامیتمرد
مخالفبامقتضایعقداست،لذاهمعقدوهمشرطباطلاست(همان).
0ـگروهدیگرقائلبهتوقفهستند (عتیبی1018،ق ص .)28ازآنجاکهنکاحمسیار
دارایدووجهاستکهگاهیپسندیدهوگاهناپسنداست،برخیازفقهاقائلبهتوقفشده-
اند ودراینخصوصبهنظریقطعینرسیدهاند (تمیمی1337،م ،ش،03ص .)15بهنظر
میرسدسببتوقفبرخیازفقها درصدورحکمجوازآن استکهعدهای ازمردمدراین
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ازدواجافراطنمودهودچارانحرافشدهاند وازجانببرخیافرادضعیفالنفسموردسوء
استفادهواقعشدهومؤسساتیایجادشدهکهبرایایننوعازدواجقیمتتعیین میکنندو
شکینیستکهاینوضعیتباعثمیشوددرجوازازدواجمسیارتردیدشودوآثارمنفی
زیادیکهاینازدواجدارد،داللتمیکندبراینکهدرآنفسادیهستکهمنجربهاینآثار
میشود(عتیبی1018،ق،ص .)28
بهواسطهی  نوظهوربودنایننکاحوعدمنیازبهچنیننکاحیدرفقهشیعهبسیاریاز
فقهای شیعههنوزنظریدراینخصوصارائهننمودهاند .امااکثرکسانیکهاقدامبهصدور
فتوانمودهاند ،درصورتیکهتنازلازحقوقبهنحوشرطفعلصورتگیردنهشرطنتیجه،
عقدوشروطآنراجایزدانستهاند(حسینیبقائی1029،ق،صص125و .)123
حاصلکالمآنکهبنابه نظر اکثریتقریببهاتفاقفقهایعامهوخاصه نکاحمسیار
ارکان و شرایط نکاح صحیح را دارا میباشد .زیرا دارای ایجاب و قبول و شرایط معروف
ازدواجیعنیرضایطرفین ،اذنولی ،حضوردوشاهدعادل ،کفایتومهریهی توافقی می-
باشدوبرایصحتایننکاحبایدمانعشرعینکاح ،منتفیباشد .فقطزوجینتوافقمی-
کنندکهازبرخیحقوقخودتنازلنمایند(شعراوی1022،ق،ص .)198
پیشینهی نکاح متعه
برخیمعتقدندنکاحمتعهیكنهادتاسیسینیستبلکهایننکاحدرزمانجاهلیتنیزدر
بیناعرابشایعبوده(جاراهلل1382 ،م ،ص)133وبااصالحاتیموردتقریروامضایشارع
قرارگرفتهاست.علمایفریقیناتفاقنظردارندکهنکاحمتعهدرزمانپیامبر(ص)وابوبکر
ومدتیاززمانخالفتعمرمیانمسلمینبهعنوانعملیمباحومشروعشناختهشدهو
درآناختالفینیست ،امابقاءاباحهومشروعیتآنمورداختالفاست( .نجفی1381،م،
ج،92ص 193وفخررازی،بیتا،ج ،12ص )59واهلبیت(ع)وبهتبعآنها ،فقهایامامیه
قائلبهبقاءحکممشروعیتآنمیباشند(طوسی1027،ق،ج،0ص .)02
ازبیننکاحهایمرسوم،نکاحمسیاربیشترینشباهترابهنکاحمتعهدارد.نکاحمسیار
درظاهرنکاحدائماست،اماازحیثاحکاموآثار،عیناًشبیهبهنکاحموقتاستولذااکثر
فقهایاهلسنتوامامیهایننکاحرابانکاحمتعهمقایسهنمودهاندوبهنظرمیرسداهل-
سنتبهخاطرفقداننهادنکاحموقتوتحریمآنبهناچارتنبهقبولنکاحمسیاردادهاند.

بررسیمقایسهاینکاحمتعهونکاحمسیاردرفقه125/
ازاینرونیازمندبررسیتفصیلینکاحالمتعههستیمتارابطهشناسیایندونکاحبادقت
بیشتریصورتگیرد .
نکاح متعه در لغت
درخصوصلفظمتعهگفتهاند :لفظ«متعه» ازمادهی «تمتع» بهمعنایلذتبردنوبهره
بردنمیباشدوبههرچهمفیداستمتاعباشد،متعهیامتاعمیگویند(موسویاردبیلی،بی-
تا،ص.)21راغباصفهانیدراینخصوصمیگوید«:متعهبهآنچیزیکهمفیداستمتاعو
التذاذباشداطالقمیشود»(راغباصفهانی،بیتا،ص .)031

معنای اصطالحی نکاح متعه
نکاحمتعهکهگاهینکاحموقتیامؤجلیامنقطعنیزنامیدهمیشود.قسمیازنکاحاست
کهدربرخیاحکامبانکاحدائمتفاوتدارد.عدمآگاهیازتعریفصحیحنکاحمتعهموجب
بروزاشکاالتیشدهاستوضروریاستکهبهتعریفاصطالحینکاحمتعهبپردازیم .راغب
اصفهانیدرتعریفنکاحمتعهمیگوید«:متعهنکاحیاستکهدرآنمردشرطمیکندکه
مالمعلومیرابهزنبدهدوایننکاحتازمانمعلومیتدوامداشتهوچونزمانآنسپری
شود،بدونطالقازهمجدامیشوند»(همان).شیخمفیددرتعریفنکاحمتعهچنینمی-
گوید« :نکاح متعه نکاحی است تا مدت معین و به عوض معلوم» (شیخ مفید1010 ،ق،
ص .)13عالمهحلیدرتعریفایننکاحمیفرماید«:نکاحمتعههماننکاحمنقطعبودهو
عبارتستازاینکهمردزنیرابرایمدتمعینی ،مانندیكروزیایكماهیایكسالویا
زمانهایمعینیمانندآنبهتزویجخوددرآورد»(عالمهحلی1022،ق،ج،9ص)513ونیز
درتعریفمتعهگفتهاند«:حقیقتایننکاحدرفقهمدرسهیاهلبیت(ع)عبارتستازاین-
کهزن،خودشرا بامهریهی معلومومدتمعینبهتزویجمردیدرآوردکهبرایاوحالل
استوموانعشرعیازحیثسببیارضاعیاعدهیااحصانوجودنداشتهباشد.درایننکاح
زنبهمحضانقضای اجل یابذلمابقیمدت ازجانبشوهراززوج جدامیشودواگراز
زنانیباشدکهعادتماهیانهدارد،عدهیآنبعدازجداییدرصورتدخولویائسهنبودن
دو قرء بوده و در غیر اینصورت چهلوپنج روز خواهد بود و در صورت عدم دخول عده
ندارد» (موسویاردبیلی،بیتا،ص.)21
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درتعریفآننیزآوردهاند«:ایننکاحعبارتستازعقدمخصوصیکهرابطهیزوجیتدر
آنبامهریهیمعینوتامدتیمشخصمیباشدواینعقدمانندنکاحدائممتوقفبرایجاب
وقبولبودهوتمامشروطنکاحدائمرادارامیباشد»(فکیکی،بیتا،ص .)270
علمایاهلسنتنیزدرتعریفنکاحمتعهگفتهاند«:عبارتستازاینکهمردزنیرابه
مالمعینیبرایمدتیمعلومبهنکاحخوددرآورد ،بهگونهای کهپسازانقضای مدتعقد
بدونطالقپایانمییابدودرایننکاح ،نفقهوسکونتزنبرمردواجبنبودهواستبرای
رحمزنبادوحیضصورتگرفتهودرصورتیکهیکیاززوجینقبلازپایاننکاحفوت
شود،توارثبینزوجینوجودندارد(ابنسلیم2222،م،ص .)129
باتوجهباتعاریفمذکور،نکاحمتعهتمامارکانوشرایطنکاحصحیحرادارابودهوزوجین
بهطورموقترابطهی زوجیتبرقرارنمودهوایجابوقبولبامهرمعلومومدتمعینمیان
آندوجاریمیشود.درنکاحمنقطع ،نفقهی زوجهبرزوجواجبنیستوزنحقمبیت
ندارد و زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند؛ مگر آنکه ضمنالعقد شرط شده باشد که محل
خالفاست.درنکاحمتعهبرایفراق،نیازیبهاجرایطالقنیستوزوجقبلازپایانمدت
میتواندباپرداختمهریهی معینشدهبقیهی مدترابذلنمایدورابطهی زوجیتخاتمه
یابدوباپایانمدتنکاحدرصورتتمایلزوجینعقدتجدید میشودودرغیراینصورت
عقدخودبهخودپایانمیپذیرد.درایننکاحتعیینمدتومهرحینالعقدشرطصحتآن
استودرصورتعدمتعیینمهریه ،عقدباطل میشود (خمینی1932،ق ،ص .)228نکاح
متعههماننکاحموقتاستوتفاوتیبینآنها وجودندارد.اگرچهبرخیازفقهایاهل
سنتبهاشتباهبینایندوتفاوتقائلشدهاند(قونوی1023،ق،صص103و .)107
حکم نکاح متعه 
همهی علمای اسالم بر اصل مشروع بودن نکاح متعه در صدر اسالم اجماع دارند .اهل
بیت(ع) بر بقای مشروعیت و عدم نسخ آن اتفاق نظر داشتهاند و اخبارشان به بقای
مشروعیت،متواتراست.فقهایعامهنیزبرعدمبقایمشروعیتمتعهونسخآننقلاجماع
نمودهاند،بااینکهدرکتبخود،بقایمشروعیتمتعهراروایتکردهوگفتهاندکهبرخیاز
بزرگان صحابه و تابعین ،قائل به بقای مشروعیت و عدم نسخ آن بودهاند (محققثانی،
1028ق،ج،19ص .)17

بررسیمقایسهاینکاحمتعهونکاحمسیاردرفقه127/
بنابرایندرخصوصحکمنکاحمتعهدونظربینفقها مطرحاست :قولبهنسخحکم
مشروعیتنکاحمتعهوقولبهبقایحکممشروعیتنکاحمتعه .
اولـ قول به نسخ حکم مشروعیت نکاح متعه
تقریباًتمامیفقهایاهلسنتقائلبهجوازومشروعیتنکاحمتعهدرعهدرسولاهلل(ص)
بودهاند ودرعینحالهمگیقائلبهنسخوتحریممتعههستند(فخررازی،بیتا،ج،12
ص59؛ابننجیم1911،ق،ج،9ص132؛نووی،بیتا،ج،3ص.)173احمدبنحنبلدریك
روایتقائلبهکراهتمتعهبودهاست(ابنقدامه ،بیتا ،ج،7ص )571ازمالكنیزقولبه
جوازگزارششدهاست(قرطبی1025،ق،ج،5ص .)199
زفرنیزاصلنکاحراصحیح وشرطتوقیتراباطلدانستهاست (ابنقدامه ،بیتا ،ج،7
ص .)571ازمؤسسانمذاهباربعه ،ابوحنیفهوشافعیمعتقدبهنسخبودهاند (همان) .ولی
اسنادتحریمبهمالكابنانسواحمدابنحنبلقطعینیستوبنابربرخیاقوال،قائلبه
بقایحکماباحهیمتعهبودهاند.آنچهمحرزومسلماستآناستکهقطعاًعدهایازاعیان
صحابه،مانند:ابنعباس،ابوسعیدخدری،جابرابنعبداهللانصاریوابنجریحونیزجماعتیاز
تابعینمانند:سعیدبنجبیروعطاء،حتیپسازرحلترسولاکرم(ص)قائلبهاباحهبودهاند
(ابنرشد ،بیتا ،ج ،0ص07؛ سرخسی1023 ،ق ،ج ،5ص152؛ شربینی1977 ،ق ،ج،9
ص102؛ ابیبکر1018 ،ق ،ج ،9ص .)921لذا ادعای برخی از اهل سنت مبنی بر اینکه
جمیعصحابهبهجزابنعباسبرتحریمنکاحمتعهوعدماستمرارحلیتآناتفاقنظردارند
وفقطابنعباسمتعهرابرایضرورتمباح میدانستکهاوهمدراواخرعمرخودعقیده-
اشتغییرکرد (ابنرشد،بیتا،ج،0ص ،)07ادعایدرستینیستوبنابرآنچه گفتهشد،
عدهیزیادیازصحابهوتابعینقائلبهبقایواباحهوعدمنسخبودهاند .
راغباصفهانیدرکتاب المحاضرات مطلبجالبیذکرکردهاست«:یحییبناکثم(که
عالممعروفسنیومعاصرمأموناست) بهیکیازشیوخبصرهگفت«:درحکمجوازمتعه
بهچهکسیاقتداکردهای»؟اودرپاسخمیگوید«:بهعمربنخطاب» .میپرسد«:چگونه
درحالیکهعمر(متعهراتحریمو) درموردآنازهمهسختگیرتربوده»؟درپاسخمی-
گوید«:بهایندلیلکهبراساسخبرصحیح،عمرباالیمنبرگفتهاست«:خداورسول(ص)
او متعه حج و متعه نساء را حالل فرمودهاند و من آنها را بر شما تحریم مینمایم و اگر
مرتکبشویدشمارامجازاتخواهمکرد»،درنتیجهماشهادتاورابرمشروعیتمتعه
قبولنمودیمولیتحریمویرانپذیرفتیم»(راغباصفهانی،بیتا،ج،2ص .)30
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دومـ قول به بقای حکم مشروعیت نکاح متعه
ازنگاهفقهایامامیه ،نکاحمتعهدرزمانرسول اکرم(ص) مباحبودهوصحابهی گرامیآن
حضرتبهآنعملمی نمودندودرزمانخالفتابوبکروتااواسطخالفتعمرمشروعبوده
استودلیلیبرنسخحکمجوازواباحهآنجزتحریمونسخخلیفهثانیوجودنداردوچون
نسخآنمستندبهقولعمراستوقولاوراحجتنمیدانند،قائل بهبقای مشروعیتآن
شدهاند (طوسی ،همان ،ج ،0ص902؛ ابنزهره1017 ،ق ،ص953؛ نجفی1381 ،م ،ج،92
ص)193وحتیآنراازضروریاتدینمیشمارند(عالمهحلی1022،ق،ج،9ص.)513لذا
چون تمام مسلمین بر اصل تشریع آن اجماع دارند و قائل به اباحهی متعه در عهد
پیامبر(ص)هستند واختالفیدرآنندارند ،کسانیکه مدعی نسخآنهستندباید برای
اثباتادعایخوددلیلاقامهکنندوامامیهاحتیاجیبهاقامهیدلیلدراینخصوصندارند.
زیرااصلبربقایمشروعیتآنمیباشد،مگرآنکهناسخیازجانبشارعمقدسواردشده
باشدکهچنینناسخیازدیدگاهآناننیامدهاست (شهیداول1011 ،ق ،ص.)138عالوهبر
اینبسیاریازصحابهوتابعین حتیپسازتحریمعمر،قائلبهبقای جوازمتعهبودهاند و
بدانعملمیکردهاند؛ حتیفرزندخلیفهثانی؛ عبداهللبنعمرنیزازقولپدرخودتبعیت
نکردوبهسنترسولخدا(ص)پایبندبود(ترمذی1012،ق،ص،183ش .)820
مباحبودننکاحمتعهدرصدراسالممورداتفاقفریقیناستوشیعهبهاتفاق،قائلبهبقای
حلیتواهلسنت،قائلبهنسخآنهستند.وازآنجاکهاصلبرعدمنسخاست،مگرآن-
که دلیل قاطعی بر نسخ حکم ارائه شود و چنین ناسخی تا زمان حیات پیامبر(ص) وارد
نشدهولذامسلمینتااواسطخالفتعمربدانعملکردهاند .بهنظرمیرسدفقهایاهل
سنتتنهابهدلیلتحریمعمر،قائلبهتحریممتعهمیباشندوالبتهمیدانستندکهخلیفه
نمیتواندحکمالهیراتحریمیانسخکندولذابهدنبالراهیبرایتوجیهاینامربرآمده-
اند؛تاجاییکهبرخیازبزرگانآنهامانند :فاضلقوشچیدرتوجیهکالمخلیفهیثانیاورا
مجتهدیهمسنگپیامبرقلمدادکردهومیگوید«:إنذلك(کالمعمر)لیسممایوجب
قدحاًفیهفإنمخالفهالمجتهدلغیرهفیالمسائلاالجتهادیهلیسببدع»(قوشچی1270،ق،
ص)280؛ یعنیاینکالمعمرچیزینیستکهاشکالداشتهباشدچونمجتهدی(عمر)با
مجتهددیگر(رسولخدا(ص)درمسائلاجتهادیمخالفتکردهاستوبدعتنیستـنکاح
متعهبراساساجتهادپیامبر(ص)حاللبودهاستولیاجتهادعمراینبودهاستکهمتعه
حراماستـشگفتاکهپیامبر(ص)ازمقامرسالتبهاجتهادتنزلمییابدوآیهی«وماآتاکم
الرسولفخذوه» ،نادیدهانگاشتهمیشود.عالوهبرآناگرچنینحقیرابرایخلیفهی دوم
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قائلشویمکهبتواندبااجتهاد،احکاماسالمیراتغییردهد،فتحبابیبرایدیگرانخواهد
شدکهچنینحقیرا داشتهباشند ،دراینصورتدیگرچیزیازاحکاماسالمباقینخواهد
ماند.شهیدمطهریدرتوجیهاینمطلببرنظرعالمهکاشفالغطاءصحهگذاشتهومانند
ایشان ایناقدامخلیفهرایكنهیشرعیوقانونینمیداند ،بلکهآن رانهیسیاسیتلقی
میکندکهناشیازنگرانیخلیفهی دوم ازپراکندهشدنصحابهدراقطارتازهوسعتیافته
اسالمیو اختالطبامللتازهمسلمانوامتزاجخونیآنها باتازهمسلمانان،قبلازآنکه
تربیتاسالمیعمیقاًدرآنها اثرکند ،دانستهومیافزایدکه«اینامریموقتیبودوعلت
اینکهمسلمینآنوقتزیرباراینتحریمخلیفهرفتنداینبودکهفرمانخلیفهرابهعنوان
یك مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند ،نه بهعنوان یك قانون دائم و اال ممکن نبود
خلیفهی وقتبگوید« :پیغمبرچناندستوردادهاستومنچنیندستورمیدهم» ومردم
همسخناورابپذیرند»(مطهری،بیتا،ص«.)37امابعدهادراثرجریاناتبخصوصی،سیره
خلفایپیشینباألخصدوخلیفهی اولیكبرنامهی ثابتتلقیشدوکارتعصببهآنجا
کشید که شکل یك قانون اصلی بهخود گرفت .لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل
سنتماوارداست ،بیشازآناستکهبرخودخلیفهوارداست.خلیفهبهعنوانیكنهی
سیاسیوموقتـنظیرتحریمتنباکودرقرنماـنکاحمنقطعراتحریمکرد،دیگراننمی-
بایستبهآنشکلابدیتبدهند»(همان)«.اینجابودکهائمهیاطهار(ع)ـکهپاسداردین
مبین هستند ـ بهخاطر اینکه این سنت اسالمی متروک نشود ،آن را ترغیب و تشویق
فراوانکردند.امامجعفرصادق(ع)میفرمود«:یکیازموضوعاتیکهمنهرگزدربیانآن
تقیه نخواهم کرد ،موضوع متعه است» و اینجا بود که یك مصلحت و حکمت ثانوی با
حکمتاولیتشریعنکاحمنقطع،توأمشدوآنکوششدراحیاییكسنتمتروکهاست»
(همان) .
دروسائلالشیعهروایتیازامامجعفرصادق(ع)نقلشدهاست کهمؤیداینبیاناتاست:
«به عمر خبر دادند که اهل عراق گمان میکنند او متعه را تحریم کرده است .یکی را
فرستادوگفتبهآنهاخبربدهکهعمرنمیتواندچیزیراکهخداحاللکردهاست،حرام
کندولکنعمرازآننهیکردهاست»(حرعاملی،بیتا،ج،10ص.)001
نتیجه اینکهامامیهبهتبعیتاز سنتنبویقائلبهاباحهبهمعنیاالعم(مقابلحرام)
نکاحمتعهبودهوباوجودچنیننکاحینیازیبهنکاحمسیاروامثالآننمیبینند؛زیراآن-
چه اهل سنت در این ازدواجها میجویند در نکاح متعه وجود دارد و از منظر آنان شارع
مقدستمامنیازهایبشرراپیشبینیکردهوحکممقتضیراصادرفرمودهاست .

پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931

/112
نسبت نکاح مسیار و متعه
بنابرآنچهتاکنونگفتهشدوجوهتشابهوتمایزایندونکاحروشنمیشودکهبهاختصار
درذیلبهآنهامیپردازیم :
شباهتهای دو نکاح
هردوعقد،ماهیتمشترکدارندوواجدتمامارکانوشرایطنکاحصحیحبودهوعنوان
نکاحوزواجبرآنها صدقمیکندومشتملبرایجابوقبولوتعیینزوج،زوجهومهر
بوده و در هر دو نکاح زن باید خالی از موانع شرعی نکاح باشد و همین که عقد بهطور
صحیحواقعشد ،روابطزوجیتبینطرفینموجودوحقوقوتکالیفآناندرمقابلیکدیگر
برقرارمیشود  .اوالدملحقبهپدرومادرندوتماماحکاممربوطبهولدازقبیلمحرمیت،
ارث،نفقه ،حضانتووالیتبرآنها مترتباستوفرزندملحقبهشوهراست ،اگرچهعزل
کردهباشدودرهردو،نکاحبازنمشرکهجایزنبودهوانتشارحرمتبهواسطهیمصاهرتو
رضاعوحرمتجمعبیناختینوجوددارد .
با فسخنکاحیاطالق درنکاحمسیاروبذلیا پایانمدتدرنکاحمتعهودرصورت
مواقعهونیزدروطیبهشبهه،زنبایدعدهنگهدارد.البتهمدتعدهدرنکاحموقتکوتاهتر
از عدهی نکاح مسیار میباشد و در صورت عدممواقعه و همچنین یائسه بودن زن ،عده
نیست؛ولیعدهیوفاتدرهردوبایدرعایتشود .
درهردوازدواجزنحقنفقه ،سکونت ،حققسمومبیتندارد .زوجینازیکدیگرارث
نمیبرند .خروجزننیزازمنزل ،نیازمنداجازهی شوهرنمیباشدوحققوامیتمردمحدود
میشود .
 درنتیجهنکاحمسیارباطناًوازحیثنتیجهشبیهبهنکاحمتعهاست.اگرچهظاهراًنکاح
دائمبهحسابمیآید .
تفاوتهای دو نکاح
درنکاحمتعه،مدتازدواجبایدصراحتاًقیدشودوعدمتعیینمدتموجببطاننکاحمتعه
وتبدیلآنبهنکاحدائممیشود.امادرنکاحمسیارمدتتعییننمیشودوبهصورتعقد
دائممنعقدمیشودوتعیینمدتدرآنموجببطالنعقدمیشود .
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تعیینمهریهدرنکاحمتعهالزماستودرصورتعدمتعیینمهریهنکاحمتعهباطل
است .ولینکاحمسیاربدونذکرمهرصحیحاستوطرفین میتوانندبعدازعقدمهررابا
تراضیمعین کنندواگر قبلازتراضی برمهرمعینبینآنها نزدیکیواقعشود،زوجه
مستحقمهرالمثلخواهدبود.
پایان نکاح متعه با انقضای مدت یا بذل بقیه مدت صورت میگیرد در حالیکه پایان
ازدواجمسیارباطالقاست.درنکاحمتعه ،حدنصابمطرحنیست،اماحدنصابدرنکاح
مسیارمانندازدواجدائمچهارزنمیباشد.نکاحمتعهبازنکتابیهجایزاست،ولینکاح
مسیارجایزنیست.
حضوردوشاهدعادلدرنکاحمتعهمستحب،ولیدرنکاحمسیارواجباست .مدت
عده در نکاح متعه دو قرء و در نکاح مسیار سه قرء است .نکاح متعه دارای پیشینهی
تاریخیاست؛ امانکاحمسیارازمسائلمستحدثهاست .درنکاحمتعه ،ثبوتحقنفقهو
قسموبنابهنظربرخیارثوحققوامیتبرایمرد،نیازمندشرطاست؛درحالیکهعدم
حقوقمزبوردرنکاحمسیاروابستهبهشرطاست.
مزیتهای نکاح متعه بر مسیار
تمامآنچه درنکاحمسیاردنبالمیشوددرنکاحمتعهحاصلاست ودرآننفقهوقسم
واجبنبوده  وتوارثبینزوجینوجودنداردواحکامآنازجانبشارعتشریعشدهاست.
صرف نظرازمشروعیتنکاحمسیار،ساختاراینازدواجازجهتینظیرقراردادهایالحاقی1
بودهواضطراریكطرفهیزوجهازعللاینازدواجاست.درنکاحمسیاراسقاطحقوقزوجه
درمقابلامتیازاتیکهعایدشمی شودبرابرنیست،اگرچهزنبارضایتخودازنفقه،ارثو
حققسمخودصرفنظرمیکند .اماروشناستکهاضطرارویکهممکناستنتیجهباال
بودن سن یا شرایط مالی وی باشد ،موجب این انتخاب میشود .این در حالی است که
ساختارازدواجموقتفضایبسیاروسیعتریرابرایزوجهایجادکردهتاحینازدواجدارای
حقوقمشروعدلخواهخودشود.لزومتعیینمهریهحینالعقددرنکاحمتعهازمزیتهای
آنبرمسیاراستکهتاحدودزیادیحقوقزوجهراتضمینمینماید.ضمناًتمامیایراداتی
_____________________________________________________
« -1قراردادالحاقی  ،قراردادیاستکهدرآنشروطومفادقراردادتوسطیكطرفازپیشتهیهشدهو
دیگربدونمناقشهآنرامیپذیردونیزمتعلققرارداد،کاالیاخدمتیاامرضروریاستکهدرعملیا

طرف

بهطورقانونیدرانحصارعرضهکنندهآناستیارقابتدرآنخیلیمحدوداست»(صده1370،م،ص.)72
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کهاهلسنتبهساختارازدواجموقتگرفتهاند بهطریق اولیبرماهیتنکاحمسیاروارد
است ،عالوهبر آنکهدرنکاحمسیارتعادلیبینحقوقوتکالیفزوجیننمیباشدوزناناز
بالتکلیفیبیشتریرنجمیبرند .
نتیجه
نکاح مسیار از پدیدههای نوپیدایی است که در سالهای اخیر در جوامع اهل سنت رواج
یافتهاستونوعینکاحدائماستکهدرآنزوجهازپارهایحقوقخودمانند:نفقه،قسمو
بنابهنظربرخی،ارثتنازلوصرفنظرمینمایدودرمقابلتاحدودیدرامورخودآزاد
بودهوحققوامیتمردمحدودترخواهد شد .آنچه درنکاحمسیاردنبالمیشود ،همان
احکامیاستکهشارعدرنکاحمتعهجعلوتشریعنمودهوفقهای عامهبهخاطرتحریم
نکاحمتعهبهناچارتنبهجوازچنیننکاحیدادهاندتاجایخالینهادمشروعنکاحمتعهرا
تاحدودیجبراننمایدوپاسخگوینیازجواناناهلسنتباشند .
در خصوص نکاح مسیار بین فقهای اهل سنت چهار نظر قابل احصاست .گروهی عقد
نکاحوشروطآنراصحیحمیدانند .گروهدومعقدراصحیحوشروطآنراباطلدانسته-
اند.گروهسومعقدوشروطراباطلمیدانند.گروهچهارمقائلبهتوقفشدهاند.امااکثریت
قریببهاتفاقفقهایعامهقائلبهصحتعقدوشرایطآنمیباشند .
در مورد نکاح متعه اگرچه همهی علمای مسلمان بر اصل تشریع نکاح متعه متفقالقول
هستند،امافقهایعامهمعتقدبهنسخحکمآنبودهوقائلبهتحریمآنمیباشند.درمقابل
امامیهقائلبهبقای جوازومشروعیتآنبودهوآنراازضروریاتمذهبمیدانند.فقهای
امامیهباوجودنهادنکاحمتعه،نیازیبهنکاحمسیاروامثالآننمیبینند .
نکاحمسیارباطناًوازحیثنتیجهشبیهبهنکاحمتعهاست.اگرچهظاهراًنکاحدائمبه
حسابمیآید.ویژگیمشترکآنها درایناستکههردوعقدماهیتمشترکدارندو
واجدتمامارکانوشرایطنکاحصحیحبودهودرپارهای ازاحکاموآثارنکاحبانکاحدائم
متفاوتهستند  ،بهنحویکهدرهردوعقد،زنحقنفقهومبیتنداردوتاحدودیحق
قوامیتمردمحدودشدهوزندرامورخویشآزاداستو برایخروجازمنزلواشتغالو
غیرهنیازبهاجازهشوهرنداردوتوارثبینزوجینوجودندارد .
درنکاحمتعهثبوتحقنفقه ،قسموبنا بهنظربرخی ،ارثوحق قوامیتبرایمرد
نیازمند شرط است؛ در حالیکه عدم حقوق مزبور در نکاح مسیار وابسته به شرط است.
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تعیین مهریه در نکاح متعه الزم بوده و عدم تعیین آن موجب بطالن عقد میگردد ،در
حالیکه در مسیار تعیین مهر حینالعقد ضروری نبوده و زوجین میتوانند پس از عقد
تراضینمایند.درمتعهمدتبایدصراحتاً قیدشودوعدمذکرآنموجببطالنعقدمی-
شودولیدرمسیارذکراجل،عقدراباطلمیکند .
حد نصاب در نکاح مسیار مانند ازدواج دائم ،چهار زن میباشد در حالیکه در متعه حد
نصاب مطرح نیست .پایان نکاح مسیار با طالق و پایان متعه با انقضای مدت یا بذل آن
صورتمیگیردوزمانعدهدرمتعهکوتاهترمیباشد .
ازمزیتهای نکاحمتعهبرمسیارآناستکهپیشینهی آنبهصدراسالمبازمیگرددو
مشروعیتخودراازشارعاخذنمودهو تماماهدافنکاحمسیاررادربردارد،بدونآنکه
نیازی به شروط ضمن العقد داشته باشد و زن در این نکاح از حقوق مشخص و متعادلی
برخورداراستواساساً فقدانایننکاح درجوامعاهلسنتآنها رابهسوینکاحمسیار
سوقدادهاست .
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ابنحجر،احمد بن علی ،فتحالباریشرحصحیحالبخاری ،بیچا،بیروت ،لبنان،دارالفکر للطباعه و
النشروالتوزیع1333،م،ج0.
ابنرشد،محمد،بدایهالمجتهدونهایهالمقتصد،بیچا،دارالفکر،بیروت،بیتا،ج.0
ابنزهرهحلبی،غنیهالنزوع،بیچا،بیجا،مؤسسهاالمامالصادق(ع)1017،ق.
ابنسلیم،عرفان،نکاحالمسیارواحکاماالنکحهالمحرمه،چ،1بیروت،المکتبهالعصریه2222،م.
ابنقدامه،موفقالدین،ابیمحمدعبداهلل،المغنی،بیچا،بیروت،دارالکتابالعلمیه،بیتا،ج .7
ابنمنظور،محمدبنمکرم،لسانالعرب،چ،1بیروتـلبنان،نشردارصادر1012،ق،ج.2
ابننجیم،البحرالرائق،بیروت،دارالمعرفه1911،ق،بیتا،ج.9
ابیبکرالمشهوربالسیدالبکریالدمیاطی،اعانهالطالبین،بیچا،بیروت،دارالفکر1018،ق،ج.9
اشقر ،اسامه عمر سلیمان ،مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطالق ،چ ،1اردن ،درالنفائس،
1022ق.
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بحرانی،شیخیوسف،الحدائقالناضره،بیچا،قم،جامعهمدرسینقم،بیتا،ج.20
برکات،محمد،عاصفهالمسیار،مجلهالوطنالعربی،العدد.1338/23/13،1111
بالل ،خالد و محمد الصوفی ،زواج المسیار حل قدیم لمشکله الجدیده ،مجله المجمع ،ش،1233
.1337/3/3
ترمذی،ابوعیسی،سننالترمذی،تحقیق:شاکر،احمدمحمد،بیچا،بیروت،داراحیاءالسنهالنبویه،
بیتا.
تمیمی،احمد،نکاحالمسیار،هلند،مجلهاالسره،ش1337،03م.
جاراهلل،موسی،الوشیعهفینقدعقائدالشیعه،بیچا،القاهره،مطبعهالکیالنی1382،م.
جزیری،عبدالرحمن،الفقهعلیالمذاهباالربعه،چ،1بیروت،دارالثقلین1013،ق،ج.0
جوهری،اسماعیلبنحماد،صحاحاللغه،چ،0بیروت،دارالعلمللمالیین1027،ق.
حرعاملی،محمدبنحسن،وسائلالشیعه،بیچا،بیروت،داراحیاءالتراثاالسالمی،بیتا .
حصکفی،عالءالدین،حاشیهابنعابدین،چ،2قاهره،مطبعهالبابیالحلبی1938،ق،ج.9
حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،بیچا ،قم ،مؤسسه الطباعه و النشر
دارالهجره،بیتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،بیچا ،قم ،مؤسسه االمام
الصادق(ع)1022،ق،ج.9
ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،تحریر االحکام الشرعیه ،بیچا ،قم ،مؤسسه االمام صادق(ع)،
1022ق،ج.9
خویی،سیدابوالقاسم،البیانفیتفسیرالقرآن،بیچا،بیروت،دارالزهراء،بیتا .
خمینی،سیدروحاهلل،تحریرالوسیله،بیچا،نجف،بینا1932،ق.
رازی،فخرالدین،التفسیرالکبیر،بیچا،بیروت،داراالحیاءالتراثالعربی،بیتا.
راغباصفهانی،ابوالقاسم،المحاضرات،بیچا،بیجا،بینا،بیتا،ج.2
ـــــــــــــــــــــــ،المفرداتراغب،بیچا،تهران،المکتبهالمرتضویه1932،ش.
سرخسی،شمسالدین،المبسوط،بیچا،بیروت،دارالمعرفه1023،ق،ج.5
شربینی،محمدبناحمد،مغنیالمحتاج،بیچا،داراحیاءالتراثالعربی،بیروت1977،ق،ج.9
شعراوی،محمدمتولی،احکاماالسرهوالبیتالمسلم،بیچا،بیروت،المکتبهالعصریه1022،ق.
شهیداول،اللمعهالدمشقیه،بیچا،قم،دارالفکر1011،ق.
شهیدثانی ،زینالدین عاملی ،مسالك االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،بیچا ،قمـایران ،مؤسسه
معارفاسالمی1019،ق،ج.7
شیخمفید،خالصهاالیجاز،بیچا،بیروت،دارالمفیدللطباعهوالنشر1010،ق.
صده،عبدالمنعمفرج،نظریهالعقد،بیچا،بیروت،دارالنهضهالعربیه1370،م.
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طوسی،ابوجعفرمحمدبنحسن،الخالف،بیچا،قمـایران،دفترانتشاراتاسالمی1027،ق،ج.0
فکیکی،توفیق،المتعهواثرهافیاالصالحاإلجتماعی،بیچا،قاهره،المطبعهالعربیه،بیتا.
قرافی،شهابالدین،الذخیره،چ،1بیروت،دارالغرب1330،م،ج.0
قرطبی،ابوعبداهلل محمد بن احمداألنصاری،تفسیرالقرطبی (الجامعألحکامالقرآن)،چ،2بیروت،
دارإحیاءالتراثالعربی1025،ق،ج.5
قوشچی،علیبنمحمد،شرحتجریداالعتقاد،بیچا،بیجا،بینا،قطعرحلی1270،ق.
قونوی،قاسم،انیسالفقها،دارالوفاء،السعودیه،چ،1بیجا،بینا1023،ق.
قیومی،احمد،مصباحالمنیرفیغریبالشرحالکبیر،بیچا،قم،منشوراتدارالهجره1025،ق.
لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژیحقوق،بیچا،بیجا،گنجدانش،بیتا .
کرکی (محققثانی) ،علی ابن الحسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،بیچا ،قم ،مؤسسه آل
البیت(ع)1028،ق،ج.19
مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،بیچا،بیروت،مؤسسهالوفاء1029،ق،ج.9
محققداماد،سیدمصطفی،حقوقخانواده،چ،3بیجا،مرکزنشرعلوماسالمی1981،ش.
محیالدین عبدالحمید ،محمد ،األحوال الشخصیه فی الشریعه االسالمیه ،بیچا ،بیروت ،دارالکتب
العربی1020،ق.
مروذی،ابراهیم،طبقاتالحنابله،بیچا،بیروت،دارالمعرفه،بیتا،ج.1
مشکینی،علی،مصطلحاتالفقه،بیچا،بیجا،نشرالهادی1013،ق.
مکارمشیرازی،ناصر،کتابالنکاح،بیچا،قم،نشرمدرسهاالمامعلیبنابیطالب(ع)1982،ش،ج.5
داراالضواء،بیتا.
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موسویاردبیلی،مرتضی،المتعه،النکاحالمنقطع،بیچا،ق 
نجفی ،محمدحسن،جواهرالکالمفی شرحشرائعاالسالم ،بیچا ،بیروت ،دار احیاء التراثالعربی،
1381م.
نووی،شرحصحیحمسلم،بیچا،دارالکتابالعربی،بیروت،بیتا،ج.3


