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  در نگاه مفسران فريقين"استمتاع"بررسي تطبيقي آيه 
  1مريم قوجائي خامنه
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  چكيده
 و متعــه" اســت. علمــایــا " از جمله اختالفات شیعه و اهل سنت در حوزه احکام ازدواج، مشروعیت ازدواج موقــت

اقرار و اصرار داشته و در مقابل، دانشمندان اهل سنت قائــل بــه نســخ  ازدواج این بر حلیت تاریخ طول در شیعی دانشمندان
 ٢۴دلیل بر حلیت ازدواج موقت در بین علمــا و مفســران فــریقین، آیــه  نیتر  مهماین حکم الهی و حلیت موقت آن هستند. 

 بــر آیــه داللــت کــه نمــود: مفســرانی تقســیم دســته ســه تــوان بــهمی آیه این ذیل در را مفسران موضعنساء (استمتاع) است. 
-پذیرفته موقت صورت متعه را به مشروعیت بر آیه داللت که ؛ مفسرانی)شیعه(اند پذیرفته دائم صورت به متعه را مشروعیت

-مــی ســنت به مستند را آن نپذیرفته و مشروعیت را قتمو  ازدواج بر آیه داللت که سنت اهل مفسران از اندکی اند؛ و گروه

 ایــن کــه باورنــد ایــن بــر و پذیرفته را متعه بر آیه داللت که معنا این به موقت هستند؛ مشروعیت به قائل نیز گروه این. دانند
و تحلیل  در این نوشتار با روش توصیف .است گردیده نسخ روایات و آیات وسیله به و است خاص زمانی به مختص حلیت

بیشتر  دالیل مطرححقیق حاکی از آن است که محتوا، به ذکر و بررسی دیدگاه و دالیل هر گروه پرداخته شده است. برآیند ت
"استمتاع" در نظر بیشتر مفسران داللــت لغــوی و  بر محور الفاظ آیه و معنای مقصود از آنهاست. واژگان مطرح در آیه مانند

 اتفــاق وقت دارد و عدم پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائــم تعــارض دارد.اصطالحی بر متعه و ازدواج م
 بــه نســخ یعنــی. اســت آن تحــریم چگونگی در سنت اهل در بین اختالف و دارد وجود اسالم صدر در متعه حلیت بر نظر

هد. نســخ حکــم متعــه نیــز بــا آیــات دکه مشروعیت محدود ازدواج موقت را نتیجه می خلیفه نهی یا و کتاب و سنت وسیله
پردازنــد، از کارســازترین دیگر و روایات متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیین احکام الهــی مــی

  توجهی ندارند.قرائن در برداشت حکم متعه برای مفسران شیعی است که متأسفانه دیگر مذاهب به آن 
  
    نساء، تفسیر تطبیقی. ٢۴ت، استمتاع، آیه متعه، ازدواج موق ها: کلیدواژه

                                                                                                                   
    m.ghojaei.kh@gmail.com   تفسير تطبيقي مدرسه معصوميه. 4 سطحدانشجوي  .١
  tayyebhoseini@rihu.ac.ir   استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. ٢
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  مقدمه
در عصــر پیــامبر اکــرم اتفــاق نظــر  "ازدواج موقــت"تمام مذاهب اسالمی بر مشــروعیت 

باشد. برخی مــدعی حلیت می از داشته و محل بحث در دوام حلیت و یا به عبارتی حرمت بعد
سخ اتفاق نظــر وجــود نداشــته و نسخ و یا منع حکومتی آن پس از مشروعیت هستند. در مورد ن

ای در نسخ آیه  گروهی بر این باورند که هیچ آیهباره وجود دارد. در مقابل اقوال متفاوتی در این
بلکــه منــع از آن را تنهــا از  ،متعه نازل نشده و نسخی هم از طرف پیامبر صــورت نگرفتــه اســت

  اند که آن هم نافذ نیست.جانب دستگاه خالفت دانسته
له در ذیل آیات متعددی پرداخته شده اســت و هــر گــروه از تفسیری به این مسئدر کتب 

اند تا به اثبات دیدگاه خویش و نفی نظر گــروه مقابــل بپردازنــد. در بعضــی از کوشیده مفسران
تفسیر القرآن کتب نیز مناظراتی از دانشمندان شیعه و سنی گزارش شده است. به طور نمونه در 

ای مفصل در این باب آمده است که مطالعه آن به مشتاقان این بحث ید، مناظرهشیخ مف المجید
  .)١۵٢-١۴١: ١۴٢۴شود (شیخ مفید، سفارش می

بــه  ....  اســت؛ علــم کــالم، فقــه، تفســیر و بحث قابل مختلفی ازدواج موقت از جهات
فه یشــر  هیــآیات مرتبط با ازدواج موقت به خصوص آ ریجهت رویکرد تفسیری این نوشتار، تفس

ُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما«
ُ
در قالب یک بحث تطبیقی به تحقیق  )٢۴(نساء/  »....أ
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مفســران قــدما از جملــه صــحابه و  روی آرای عمــدتاً شود، و تمرکز بحث و بررسی گذاشته می
 تابعان است.

  پيشينه تحقيق 
انــد؛ جنبه فقهی آن پرداختــه طبع رسیده بیشتر به بهدر باب ازدواج موقت  هایی که کتاب

البتــه یایــد . خــورد باشد کمتر به چشــم می در قالب کتاب ارائه شده ی کهبحث تفسیری مستقل
های اخیر مقاالت متعددی درباره ازدواج موقت نگاشــته شــده اســت در سالیادآوری کنم که 

ذوالفقــار  اثــر "دیــدگاه بزرگــان فــریقین ازدواج موقــت از": شــود یمــکه به برخی از آنها اشاره 
ازدواج "؛ محمــد اکبــر محقــق دایکنــدی فیتــأل، "کریمقرآن ازدواج موقت در "؛ افمیکائیل

 فیتــأل "ازدواج موقت راه حلی منطقــی" ؛جعفر سبحانی تبریزی اثر"	موقت در کتاب و سنت
در امــر ازدواج  مفســران فــریقین در خصوص بررســی تطبیقــی آرایاما  ...؛ و زادهصالح حسن

  ای یافت نشد.مقالهموقت 

  شناسيمفهوم
 در انســان کــه آنچــه بــه هم "متاع". است حداکثری مندیبهره معنای به لغت در "متع"
. .. آن ماننــد دیگــری چیــز هــر و خانــه مانند؛، است شده گفته شود،می مندبهره آن از زندگی

 اســت لــذت از منــدی بهــره و لــذذت ،"تمتــع" معنــای اصــل .)٨٣: ٢ ج ،ق ١۴٠۵ (فراهیــدی،

 امتداد ،"متع" ریشه در که است باور این بر هم اصفهانی راغب .)٣٩١: ۴ ج ،١٣٧۵ طریحی،(
طلــب  بــه معنــینیز  "استمتاع"مندی. واژه بهره و لذت امتداد یعنی. است شده لحاظ ارتفاع و

یعنــی  "تمتــع"معنای  بهرا  "استمتع"نیز  جوهری .)٧۵٧ :ق ١۴١٢اصفهانی، (راغب تمتع است
  .)١٢٨٢: ٣ج  ،١٣۶٨، جوهری( که اسم مصدرش نیز متعه است داندمی لذت بردن
عقد ازدواجی است که دارای زمان مشخصی بوده و در قبال عــوض  اصطالح در"متعه"

فخر رازی  .)۵١٩: ٣ج  ،ق ١۴٢٠؛ عالمه حلی،١٩: ق ١۴١۴(شیخ مفید، گیردمعین صورت می
کــه مــردی زنــی را در مــدت نکاح متعــه عبــارت اســت از این« نیز در تعریف متعه آورده است:
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 ،ق ١۴٢٠(فخــررازی، و از او بهــره ببــرد عوض و مال معینی به خدمت گرفته معینی و در مقابل
 ١۴١۵ (آلوســی، آلوسی نیز در تفسیر خود به این تعریف از متعه اشاره نمــوده اســت .)۵١: ۵ج 
  .)٩: ۵ج  ،ق

  اشاره شده است؛ متعه" چنین"به معنای اصطالحی  در برخی کتب لغت، 
مــراد  .طــالق دارد و متعه حج متعه نکاح، متعه :مانند مصادیقی که است اسمی "متعه" 

-مــی صــورت مشخص مهر و وقت تعیین با و "تمتع" لفظ با که است متعه ازدواجی از ازدواج

ُجــوَرُهَن  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما« آیه از مراد طریحی .گیرد
ُ
 دانــدمــی موقــت ازدواج را » أ

 زمــان آن شــدن تمام با که مشخص مدتتعیین مهر و تعیین در  ،بنابر این .)٣٨٩: ۴ ج، ١٣٧۵(
 :ق ١۴١٢اصــفهانی، (راغــب شــرط اســت شوندمی جدا یکدیگر از القط بدون زن و مرد معین
٧۵(. 

  موقتپيشينه ازدواج 
 )صــلی اللــه علیــه و آلــه(ازدواج موقت نه تنها در صدر اسالم و زمان حیات پیامبر اکــرم 

های تاریخی آمده است که قبــل از اســالم نیــز متعــه رایــج بــوده بلکه در گزارش ،وجود داشته
مدت دار بوده  یاست. البته بدون مهریه و مراسم رسمی خواستگاری. این نوع ازدواج، ازدواج

 ،ق ١٣٨٠(جــواد علــی، شدندمی یان یافتن زمان مقرر زوجین از هم فاصله گرفته و جداپاکه با 
  .)١٧: ١٣٩٠آبادی، فضل؛ ۵٣۶: ۵ج 

 زبیــر بــن عبدالله؛ چنانکه آمده: گزارش شده است ییها ازدواجچنین  نیز اسالم آغاز در
 زبیــر بــا کــرب ابــی دختــر موقت ازدواج ثمره ،مهاجرین از شده متولد کودک نخستین ،عوام بن

یامبر تا زمــان خلیفــه پجواز ازدواج متعه را از زمان  بسیاری از بزرگان صحابه .استدانسته شده 
  .)٩۶-۶٧: ١٣٩٠(ر.ک افضل آبادی، انددوم گزارش کرده

  ديدگاه مفسران در مشروعيت ازدواج موقت 
ه آیــه ســوره نســاء اســت کــه بــ ٢۴دلیل موافقین با مشروعیت ازدواج موقت آیه  نیتر  مهم
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ساِء  ِمَن  اْلُمْحَصناُت  َو «شود شناخته می "استمتاع" ْت  ما ِإالَّ  النِّ
َ
  َمَلک

َ
ْم یأ

ُ
هِ  ِکتاَب  ماُنک ْم یَعَلــ اللَّ

ُ
ِحــلَّ  َو  ک

ُ
 أ

ــْم 
ُ
ــْم  َوراءَ  مــا َلک

ُ
ْن  ذِلک

َ
ْم  َتْبَتُغــوا أ

ُ
ْمواِلک

َ
 ُتوُهنَّ َفــآ ِمــْنُھنَّ  ِبــهِ  اْســَتْمَتْعُتْم  َفَمــا َن یُمســاِفِح  َر یــغَ  َن یُمْحِصــنِ  ِبــأ

ُجوَرُهنَّ 
ُ
ْم یَعلَ  ُجناَح  ال َو  َضًة یَفرِ  أ

ُ
هَ  ِإنَّ  َضةِ یاْلَفرِ  َبْعدِ  ِمْن  ِبهِ  ُتْم یَتراَض  مایفِ  ک   »ماً یَحِک  ماً یَعلِ  کاَن  اللَّ

 دیــا شــده مالك -اسارت راه از - که را آنها مگر -است حرام شما بر - شوهردار زنان و(
 داشــته مقــّرر شما بر خداوند که است احکامی ها نیا -است طالق حکم در آنها اسارت رایز -

 را آنان خود، اموال با که است حالل شما برای -شد گفته که- نهایا از ریغ گرید  زنان اما. است
 ازدواج[ متعه که را زنانی و. دیینما خودداری زنا، از و دیباش پاکدامن که حالی در دیکن اریاخت

 از بعــد آنچــه در ســتین شــما بــر گنــاهی و. دیبپرداز  را آنها مهر است واجب د،یکن می]  موقت
 -دیــکن ادیــز  ایــ کــم را آن توافــق، بــا دیــتوان مــی بعــداً  -. دیا کرده توافق گریکدی با مهر، نییتع

  .)٢۴/نساء() است میحک و دانا خداوند،
  دسته تقسیم نمود؛سه توان به موضع مفسران را در ذیل این آیه می

 .اندرفتهیپذ دائم صورت به را متعه تیمشروع بر هیآ داللت که یمفسرانالف) 

 معنا این بهاند. موقت پذیرفته صورت به را متعه مشروعیت بر آیه داللت که مفسرانیب) 
 بــوده خــاص زمــانی بــه مخــتص حلیت این که باورند این بر و پذیرفته را متعه بر آیه داللت که

 .است

-که داللــت آیــه بــر ازدواج موقــت را نمــیگروه اندکی از مفسران اهل سنت هستند  ج)

 دانند.پذیرند و مشروعیت آن را مستند به سنت می

داللــت و یــا  شــویم:بر سه محور متمرکز میله ازدواج موقت بر این اساس در بررسی مسئ
مشــروعیت موقــت ؛ و مشــروعیت دائمــی ازدواج موقــت ؛عدم داللت مفاد آیه بر ازدواج موقت

  .ازدواج موقت

  بررسي داللت الفاظ آيه بر ازدواج موقت
ای مطلوب در قدم اول باید به مفاد و الفــاظ آیــه شــریفه بپــردازیم و برای رسیدن به نتیجه

سوره نساء در واقع ادامه آیــه قبــل  ٢۴یم. آیه کنی بررسلت آن بر ازدواج موقت را چگونگی دال
 ،کنــدهای حرام نازل شده است که زنان شوهردار را بر مردان حرام میدر توضیح اقسام ازدواج
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حــرام و هــم  یهــا ازدواجاند. بعد از ذکر اقسام مگر کنیزان را که در جنگ به اسارت در آمده
در ابتــدای ســوره، بــه اســتثناء یــک قســم ازدواج  -متعــدد و یــا منفــرد-کر ازدواج دائمچنین ذ 

 کهحالی در دیکن اریاخت را آنان خود، اموال با که است حالل شما برای«فرماید: پرداخته و می
 را آنهــا مهر است واجب د،یکن می متعه که را زنانی و دیینما خودداری زنا، از و دیباش پاکدامن

«... اســت، عبــارت  مفســراندر آیه شریفه آنچه که مورد بحث قرار گرفته و نظرگاه ». دیبپرداز 
ُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما

ُ
است به همین جهت بررسی مفــاد آیــه را از ...» َضــًة یَفرِ  أ

  .کنیماین قسمت آغاز می

  زدواجا واژه استمتاع و داللت بر نوع خاصي از
مندی و لذت اطــالق شــده به بهره "استمتاع"واژه  گونه که در بررسی واژگان آمد،همان

 نیــز "مــا" .اســت متعــه نیز مصدرش اسم و تواند داشته باشدو مصداقی مانند ازدواج موقت می
 قبیــل از بریــدمــی زنــان از کــه هــاییبهــره خــاطر بــه که ستمعناآیه به این  پس ؛است موصوله
اما در بین  .)١٢٨٢: ٣ج ، ١٣۶٨ جوهری،( بدهید را ایشان مزد کردن نگاه و بوسیدن مقاربت،

  مفسران دو دیدگاه در مورد این واژه وجود دارد؛

  "متعه"يا  "استمتاع"حقيقت شرعيه بودن واژه الف) 
 -در واقع یک حقیقت شرعیه است و بر نوع خاصی از ازدواج "متعه"یا  "استمتاع"واژه 

به این معنا کــه معنــای لغــوی آن مــراد نیســت و ذهــن مخاطــب بــا  داللت دارد. -متعه موقت/
زمــان  مردم نیب در متعه ازدواج بودن متداول شود.شنیدن این واژه به ازدواج موقت منصرف می

 ذهنش به آن لغوی معنای استمتاع کلمه از ه،یآ شنونده نکهیا برای گذارد نمی باقی مجالی نزول
 و الفھــم لمبــادره المــدعی فــی الشــرعیه حقیقــه المتعــه«: گویــدمــی مفیــد شــیخ چنانکــه .دیــایب

 و گوینــده کــه حابهصــ از بســیاری روایــات وجود چنین هم .)١۴٨: ق ١۴٢۴ مفید،(االستعمال 
  اند.کرده قصد را	متعه استمتاع یا واژه از یا نهیقر  هیچ بدون شنونده

 در شــده متعــه زن بــودن زوجــه و متعــه بــودن نکاح که است باور این بر طباطبایی عالمه
 و نیســت تردیــدی گونــه هیچ جای تابعین و صحابه از اسالم صدرانان و زبان مسلم قرآن عرف
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 نهــی خــاطر بــه شده، دائم نکاح در نیمتع -جیتزو  و نکاح لفظ جیتدر  به اول عصر از بعد اگر
 دو خیتــار  ادوار نیــا همه در جهینت در بوده، مردم نیب در سنت نیا شدن منسوخ و متعه از عمر
 ریســا ماننــد کــه دهیرســ ییجــا بــه کــار قهــرا و اند، نداشته مصداقی دائم عقد جز نامبرده کلمه
 طباطبایی،( شود می متبادر ذهن به دائم عقد شود می استعمال لفظ دو نیا جا هر متشرعه قیحقا

  .)۴٨٢: ۴ج  ،١٣٨٨
نیــز ازدواج موقــت  اســالم از گونه که در پیشینه ازدواج موقت اشــاره نمــودیم، قبــلهمان

گفتــه شــده  ازدواج نــوع ایــن در توضــیح .شده استیاد می "متعه"وجود داشته و از آن با واژه 
 و گرفتــه فاصــله هم از زوجین مقرر زمان یافتن پایان با که است بوده دارمدت جازدوا است که

 .)٢١١: ٢ج  ،ق ١۴١٨،ثعالبی ؛۵٣۶: ۵ج  ،ق ١٣٨٠علی،جواد( شدندمی جدا

 "اســتمتاع" لفظ شیعی مفسرانحقیقت شرعیه بودن این واژه سبب شده است که عموم  
روایات تفسیری در ذیل این آیه نیز استفاده این واژه را در  بدانند. متعه یا موقت ازدواج را دال بر

-شیخ؛ ۴٢٨: ۴ج  ،١٣٨٨طباطبایی،؛ ١۶۶: ٣ج تا، بی طوسی،(نند کمعنای مورد نظر تأیید می

-فضــل؛ ١٠۵: ٢ج  ،ق ١۴٠۵راونــدی،؛ ٣٣۶: ٣ج  ،١٣٧۴شــیرازی، مکــارم؛ ١۴١: ١۴٢۴مفید،

  .٣١٣: ١٨ج  ،١٣٧٨، آملیجوادی؛ ١٨٣: ٨ج  ،ق ١۴١٩الله،
گیــرد و بــه مــی تعلــق ازدواج به که هنگامی اما ،است التذاذ اصل در چند هر "استمتاع"

 متعــه" جــز آن از شــود،مــی آورده مطلــق صورت به و قید بدون و شوداضافه می "نساء"کلمه 
 شــریعت اهــل و اســت درآمده َعَلم صورت به شریعت در واژه این زیرا ،شودنمی اراده "خاص
 نــوع ایــن بــرای را خــاص واژه این خود محاورات در و شناسندمی واژه این با را دواجاز  نوع این

آن را از  "مــنهّن "بــه  "اســتمتاع"اضافه شــدن  .)١۴۴: ١۴٢۴مفید، (شیخ برندمی کار به ازدواج
مباشــرت و  اعم از نگاه، لمس،-رابطه زناشویی بهمندی خارج ساخته و معنای عام تمتع و بهره

  .)١٩: ١٣٩٠بادی به نقل از لنکرانی، (افضل آکند میمقید  -...

  "استمتاع"معناي لغوي ب) 
: ۵ج  ،١٣۶۴قرطبــی،( اســت انتفــاع و بــرداری بهــره "استمتاع"لغوی و اولیه واژه  معنای

 دائــم ازدواج آن از مــراد و )٩٧: ٣ج  ،ق ١۴٠۵جصــاص،؛ ٣٨٩: ١ج  تــا، بی عربی، ابن؛ ١٣٠
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ـــت ـــی،؛ ۴٠: ١٠ج  ،ق ١۴٢٠رازی،( اس ـــی،؛ ١٢٩: ۵ج  ،١٣۶۴قرطب  .)٧: ۵ج  ،ق ١۴١۵آلوس
 بیان برای آیه در استمتاع ذکر به این معنا که دانندمی مهریه پرداخت بر تأکیدی را آن نیز برخی
و ایــن در  .)٩٨: ٣ج  ق،.ه ١۴٠۵جصــاص،( بهاست مدخول برای مهریه تمام استحقاق حکم

کیــد و مبالغــه مــی را برای "تا" و "سین" حرف حالی است که برخی مفسران دو در  داننــد وتأ
  .)٨۵: ۴ج  تا،بی عاشور، ابن؛ ٧: ق ١۴١۵آلوسی،( دارد را تمتع معنای همان کلمه واقع

  بررسي
منــدی اعــم از بهــره ،در فرض اینکه معنای لغوی این واژه را در آیه بپذیریم، مــراد مطلــق

ه در صــورت عــدم اســتمتاع رداخــت مهریــازدواج دائم و موقت خواهد بود که الزمه آن عدم پ
 زنــان ری ازیگ بهره به مشروط مهر پرداختن و در ازدواج دائم صحیح نیست امر اینخواهد بود؛ 

 واجــب دائــم، ازدواج عقــد مجــرد به مهر از میین حداقل ای مشهور بر بنا مهر تمام بلکه، ستین
 معنــای بــه قائــل که کسانی رنظ توضیحات این با .)٣٣۶ :٣ ج ،١٣٧۴شیرازی، مکارم( شود می

 عدم آیات در اصل که باورند این بر هستند رد خواهد شد. زیرا ایشان تلذذ یعنی استمتاع، لغوی
 ایــن شــارع گوییممی جواب در ما که -دهیم تغییر را اصلی معنای نباید یعنی - است معنا تغییر
  .است شرعی تحقیق واژه این در اصل و است گرفته کار به معنا این در را لفظ

معنــای  -دو احتمال قرآن ای ازشود که اگر در مورد واژهاز قواعد اصولی نیز استفاده می
بر مطرح باشد باید آن را بر معنای شرعی آن حمل کرد و مسلمانان  -لغوی و اصطالحی شرعی

... را بر معــانی شــرعی حمــل و  "حج" ،"زکات"، "همین اساس واژگان دیگری مانند "صالۀ
اگــر ایــن واژه بخواهــد بــر غیــر  .)۴۴، به نقــل از فاضــل لنکرانــی: ١٣٩٠آبادی،(افضلند نمود

آید که خالف اصل است و اگر بــر حقیقت شرعیه معنا شود، مجاز و یا اشتراک لفظی الزم می
قدر مشترک آنها دائم و موقت داللت داشته باشد، هیچ کدام به طــور مشــخص از آن فهمیــده 

  )۶۴٨: ٢ج ، ١٣٨۴،مقداد (فاضل شودنمی
  موقت ازدواج مهریه بر "اجر" کلمه داللت

  در مورد این واژه هم دو نظر وجود دارد؛
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الف) اجرت غیــر از مهــر اســت و ایــن واژه مخــتص بــه ازدواج موقــت 
 کلمــه انــد گفته و کــرده ذکــر را "اجــرت" لغــوی معنــای ،آیــه ذیــل مفســران از برخی :است

 دائــم نکــاح در زیــرا دارد داللــت ازدواج موقت بر است، یافته بترت استمتاع بر که "اجورهن"
؛ ۴٣۴: ۴ج  ،١٣٨٨ طباطبــایی،( گرددمی استعمال صداق یا و مهر واژه معموالً  و نیست اجری
 حتــی مفســران از برخــی را نظــر البته این .)۵١: ۴ج  ،١٣٧٨ طیب،؛ ٢۶٧: ٢ج  ،١٣٨٣ قرائتی،

 ازدواج در مهریــه بر "اجور" کلمه ،زیرا ؛)١۶۶: ٣ج  تا،بی طوسی،( اند کرده رد مفسران شیعی
 مســتقلی دلیــل ،بنــابراین. )٢۵/نســاء؛ ١٠/ممتحنــه؛ ۵٠/احــزاب: (اســت شــده اطالق نیز دائم

  .)٣١۶: ١٨ج  ،١٣٧٨ آملی، (جوادی گرددنمی محسوب
 آیــه، در "اجــور" از مــراد: ب) اجرت همــان مهریــه در ازدواج دائــم اســت

 ۴٠:؛ ١٠ج  ،ق ١۴٢٠رازی،( اســت آمــده دیگــر آیــات در چنانکــه. اســت ائــمد عقد در مهریه
  .)٩۵: ٣ج ، ق ١۴٠۵جصاص، ؛ ۴٩٨: ١ج  ،ق ١۴٠٧زمـخشری،؛ ٧: ٣ج  ق، ١۴١۵،یآلوسـ

انــد کــه اگــر در برخــی از آیــات ایــن واژه در در ذیل این دیدگاه برخی چنین پاســخ داده
م در همان معنا استفاده شــده نساء ه ٢۴در آیه ازدواج دائم استفاده شده هیچ دلیلی نداریم که 

رســد کــه ایــن پاســخ می به نظرالبته  .)٢٠: ١٣٩٠فاضل لنکرانی، :(افضل آبادی به نقل ازباشد 
  دقیقی نباشد.

دو  و توافـق  )وصف الي اجل مسمي در توضـيح آيـه  (محدوديت زمان 
  آن تمديد در طرف

 إلــی" قیــد بــا را آیــه این "کعب بن ابی" و "عباس ابن" تابعین مانند و صحابه از بسیاری
؛ ۵٨٧: ۶ج  ،ق ١۴١٢(طبــری، .انــدنمــوده قرائــت -اســت توضــیحی قیدی که -"مسّمی أجل

) که در واقع وصف خاص این ازدواج است ۵١: ١٠ج  ؛ فخررازی،٢٨۶: ٣ج  ،ق ١۴٢٢ثعلبی،
  را در نظر داشتند. و با این قید، متعه

 از مــراد کــه معنا این به .است کرده اشاره دیدگاه این به انمفسر  از برخی از نقل به طبری
 ســدی و ،عبــاس ابن از روایاتی به و دائم ازدواج نه است متعه ازدواج اجر، با همراه "استمتاع"
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. اســت شــده توجــه"	مسمی أجل إلی" تفسیری قید به روایات این در که کندمی اشاره مجاهد
 ســرآمد با. دارد وجود ولی اذن شاهد و دو وجود معین، مدت مانند شروطی ازدواج نوع این در

 رابطــه شــوهر و زن ایــن بــین و دارد نگــه عــده باید زن و رودمی بین از زوجیت رابطه هم مدت
  )١٠ :۵ ج ،ق ١۴١٢طبری،( نیست هم موروث و وارث

برخی از مفسران بر استفاده مفسران شیعی از این عبارت تفســیری اشــکال گرفتــه و آن را 
در جواب بــه ایــن اشــکال بایــد  .)١۴: ۵ج  ،ق ١۴١۴،رضا(رشید اندتناد به قرائت شاذ دانستهاس

جزء آیه نبوده که بعدها تحریف و یــا حــذف شــده باشــد و  "إلی أجٍل مسمیًّ "گفت که عبارت 
هیچ یک از قاریان و مفسران و عالمان شیعی بر این باور نیستند و استناد شیعه بــه ایــن تعبیــر بــه 

جهت است که از این قید توضیحی نشانگر این اســت کــه ابــن عبــاس و دیگــران در زمــان این 
: ١٣٩٠: فاضــل لنکرانــی،(افضل آبادی بــه نقــل ازاند نزول این آیه عقد موقت را از آیه فهمیده

۵٠(.  
 واقــع در کلمــات برخــی افــزودن: «نویســدمــی اشــکال ایــن به جواب در معرفت عالمه 
 آیــات در امــر این نظیر که اندکرده نقل آیه همراه و اندشنیده پیامبر زا راویان که است تفسیری
 هــر کــه اســت باور این بر نیز طباطبایی عالمه .)٣٧١ :١٣٨٠معرفت،( است شده دیده نیز دیگر
 عنــوان بــه نــامبرده قرائت به شیعه که دید خواهد کند، مراجعه لهمسئ این در شیعه کالم به کس
 تنهــا ؛دانــدنمــی حجــت را شاذ یها قرائت شیعه. است نکرده استدالل قاطع و معتبر دلیل یک

 قرائت به استناد نه دارند قرائتی چنین که است ایصحابه قول به است کرده شیعه که استداللی
  .)۴٧۶: ۴ج  ،١٣٨٨(طباطبایی،  صحابه

ْم یَعلَ  ُجناَح  ال َو «... 
ُ
بــه اســتناد اقــوال مفســران و  ...»َضــِة یاْلَفرِ  َبْعــدِ  ِمــْن  ِبهِ  ُتْم یَتراَض  مایفِ  ک

مــدت زمــان در ازدواج هــم مهریــه و هم  روایات این عبارت از آیه به توافق زوجین برای تمدید
: ،١ج ، ق ١۴٢٣ســلیمان، بــنمقاتــل؛ ٣۴۶: ٣ج ، ١٣٧۴د (مکــارم شــیرازی،موقت داللــت دار 

دواج موقــت را برخی از مفسران هم کــه داللــت آیــه بــر از  .)١٠٣: ۵ج ، ١٣۶٠طبرسی،  ؛١۴٢٣
برخــی دیگــر نیــز بــا  .)٩: ۵ج تــا، بی (مراغی، داننداند توافق را فقط در مورد مهریه مینپذیرفته
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ج ، ١۴٢٠انــد (فخــررازی،ور بــه نقــل اقــوال هــر دو گــروه پرداختــهکعدم اعتقاد به داللــت مــذ
١٠:۴۵.(  

  تفرع اجر و مهريه بر استمتاع
 َفَمــا« :بیــان شــده اســت "اســتمتاع"تفــرع بــر در این آیه شریفه پرداخت اجــر و مهریــه م

ُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم 
ُ
 و بهعقد  عد ازب، در ازدواج موقته این معنا که ب »َضًة یَفرِ  أ

 ازدواج بــرخالف .پرداختــه شــودبه وی باید تمام اجرت شود و ، مالک مهریه میاستمتاع شرط
 مهریــه مالــک و بدون شرط اســتمتاع زوجین مالقات بدون حتی که عقد مجرد به که زن دائم،
 از اعــم بحــث مــورد آیــه در "اســتمتاع"توضــیح اینکــه  .)١٠٣: ،۵ ج ،١٣۶٠طبرسی،( شودمی

منحصر در  که گونه معنا کرد همان طور که جوهری این واژه را این .است دخول غیر و دخول
در ازدواج موقت بعد از عقد اگر یکی از این امور محقق  ،رابطه خاص زناشویی نیست. بنابراین

شود و در فرض عدم تحقق هــیچ مهــر و اجرتــی بــه زن تعلــق شود کل مهریه بر مرد واجب می
  گیرد.نمی

 بــا مخالف که است تکرار مستلزم باشد، دائم ازدواج مهریه اجر این از مراد گرا طرفی از
 به سوره همین ۴ آیه در .)١٨: ١٣٩٠لنکرانی، :از نقل به آبادی افضل( است بالغت و فصاحت
کید دائم ازدواج در مهریه پرداخت   .است شده تأ

  ازدواج موقت بر استمتاع آيه داللت بررسي عدم
 .نــدارد داللــت موقت ازدواج بر آیه معتقدند و اندنپذیرفته را آیه اللتد  مقابل در گروهی

اند. از جمله کسانی که معتقد برخی نیز مشروعیت ازدواج موقت را به طور کلی زیر سؤال برده
است که متعــه را امــری تــاریخی  باشد، موسی جارالله، فقیه ومفتی اهل سنتبه این دیدگاه می

در مورد متعه چیزی نــازل  قرآنشرعی. وی بر این باور است که خداوند در  داند و نه حکممی
پــس نســخی هــم بــه دنبــال نداشــته اســت و شــیعه بــه اعتبــار روایــات صــادقین  ،نکــرده اســت
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 ١٩۴٩(جاراللــه،انــد اند که این روایات هم جعلی و ساختگیاین حکم را کرده )علیهماالسالم(
  .)١۶۶-١٢١: م

-کــرده تفسیر بردن مطلق لذت معنای به را استمتاع که هستند سانیک واقع در گروه این 

مانند این  ؛دانندمی (ص) پیامبر قول به مستند را پیامبر زمان در متعه حلیت گروه این ظاهراً . اند
 میبــود  جنگ در) ص( خدا رسول با ما: «گفت که است آمده مسعود ابن از نقل به روایت که

 درحضــرت آن م؟یکن ]اخته= [ خصی را خود میتوان می ایآ میداشت ضهعر  نبودند ما با ما زنان و
 تکــه كی ازاء در میکن موقت ازدواج زنان با داد اجازه ما به و فرمود نهی عمل نیا از را ما پاسخ
ه عبد .لباس   ای«: کرد قرائت را هیآ نیا سپس مسعود بن اللَّ

َ
ذِ  َھایأ ُمــوا ال آَمُنــوا َن یالَّ  امــ بــاِت یَط  ُتَحرِّ

َحلَّ 
َ
هُ  أ ْم  اللَّ

ُ
 خــود بــر کــرده، حــالل تــانیبرا خدا که را باتییط دیا آورده مانیا که کسانی ای( »َلک

  .)١٨٢ :٩ ج تا،بی حجاج، بن مسلم ؛۵ -۴: ٧ ج ،هق ١۴٢٢بخاری،( )دینکن حرام
  :اند کردهبه نکاتی چند اشاره مفسران در توضیح عدم داللت آیه 

 نقــل بــه دارد، وجود موضوع این در که متنوعی روایات به استناد با خود تفسیر در طبری
 دائم ازدواج آیه در "استمتاع" از مراد قائلند که است کسانی قول دیدگاه اولین. پردازدمی اقوال
-مــی نقــل دیــدگاه این درطبری  کهرا  روایاتی. دارد وجود آن در ارث و عده مهریه، که است

 :۵  ج ،ق ١۴١٢طبــری،اســت ( زیــد ابن و مجاهد حسن، عباس، ابن همچون؛ راویانی از نماید
 آیــه بــه الحاق را مســمی" أجل "إلی قید و است پذیرفته را دیدگاه این اقوال، نقل از بعد طبری. )٩

 .)١٠: ۵ ج ،ق ١۴١٢طبری،( است نیامده مسلمین مصاحف در که داندمی قرآن

-مــی ضــعیف دیــدگاهی را متعه بر آیه داللت و است پذیرفته را دیدگاه این نیز زمخشری

 (ص) پیــامبر کــه نمایدمی اشاره اسالم صدر در متعه جواز به روایاتی به استناد با البته وی داند.
. بــود کــرده تعیــین ازدواج ایــن بــه مــرتکبین بــرای را مجــازاتی دوم خلیفه و نموده تحریم را آن

 ادامــه در و کندمی اشاره نسخش عدم و آیه بودن محکم بر مبنی عباسابن روایت به زمخشری
 ،ق ١۴٠٧زمخشــری،. (بود برگشته خود نظر این از مرگ هنگام در عباس ابن که کندمی اضافه

 .)۴٩٨: ١ ج
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 نکــاح بــر بلکــه نداشته متعه بر داللتی گونه هیچ آیه که معتقدند نیز ابن جوزی و آلوسی
 نســخ بــه قائــل سپس و اندپذیرفته را متعه رب آیه داللت که یمفسران اندگفته و دارد داللت دائم
 ١۴١۵آلوســی،-٣٩٣ص  ،١ج  ق،.ه ١۴٢٢جــوزی، ابــن( .اندشده تکلف نوعی دچار ،اند شده
 .)٨: ٣ج  ،ق

 بــه آیــه ایــن در استمتاع که است باور این بر و نپذیرفته را متعه بر آیه نیز داللت عاشورابن
-ابــن( اســت شــده نسخ بعد و نیست شکی مبرپیا زمان در آن حلیت در اما ،است لغوی معنای

 .)٨٧: ۴ج  تا، یب عاشور،

 قــول و نمــوده اشــاره موقــت و دائــم ازدواج قــول دو بــه اســتمتاع آیه ذیل در رازی فخر 
 )۴١: ١٠ج  ،ق .١۴٢رازی،( داندمی دائم ازدواج را مشهور

 کــه دارد احتمــال: نویســدمــی و بــوده سنت اساس بر متعه حلیت که دارد اعتقاد قرطبی
 ،١٣۶۴قرطبــی،( اســت کردهمی حرام سپس و حالل جنگها در که بوده گونه این پیامبر عادت

  .)۵:١٣٠ج 
 کــه باورنــد ایــن بــر باشند پذیرفته را متعه بر آیه داللت اینکه بدون مفسران از دیگر برخی

کید بر دلیلی را آیه نیز دیگر برخی. است بوده مباح اسالم صدر در متعه  در مهریــه رداخــتپ تأ
 .)٩: ۵ج  تا،یب مراغی،( انددانسته دائم نکاح

 اســت کــه در مطالــب گذشــته "اســتمتاع"ترین دالیل این گروه معنــای لغــوی واژه ز مها
 گــر بپردازد را مهریه باید شوهر تمتع هرگونه با استمتاع، لغوی معنای بر بررسی شد که بناچنین 
 مباشــرت از قبــل و عقد از بعد دائم نکاح در که رتیصو  در. باشد نگرفته صورت مباشرت چه
  .شودمی واجب او بر مهریه از نیمی بلکه ،شودنمی واجب شوهر بر مهر همه

 پرداختی نشد حاصل تمتع اگر که است چنین معنا باشد مراد معنایی چنین اگر چنین هم
 هرچند نماید پرداخت را مهریه نصف باید شوهر دائم نکاح در که حالی در نیست الزم شما بر

 مهــر تمــام اســتقرار زیــرا؛ حتی اگــر همســر خــود را ندیــده باشــد. باشد نبرده تمتعی گونه هیچ
 آن لغــوی معنــای رعایــت باشــد، هم مفهوم درصدد آیه اگر ،بنابراین .است مباشرت به مشروط
  .دارد محذور
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ُجوَرُهنَّ  ُهنَّ َفآُتو ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما« جملهدیگر  عبارتی به
ُ
 و سلبی لسان دو »َضــةیَفرِ  أ

 عــدم، و وجــود حیــث از مهــر اخــذ یعنــی. اســت تحدید مقام در مفهوماً  و منطوقاً  :دارد ثبوتی
 این احکام چون. کندنمی صدق دائم نکاح مورد در استمتاعی چنین و است استمتاع بر مترتب
 ســال در کــه بحثمورد  آیه ظاهر از مستفاد حکم با است شده نازل هجرت اوائل در که نکاح

 اصــطالحی معنــای بــه نــاظر اســتمتاع نتیجــه در. دارد تفاوت شده نازل هجرت چهارم و پنجم
: ١٨ج  ،١٣٧٨آملــی، جــوادی( دارد فاســد تــالی اثباتــاً  و ثبوتــاً  لغوی معنای زیرا ،لغوی نه است
٣١٢(.  

 آیه در که است حکمی کرارت مستلزم دائم، ازدواج حلیت بر آیه این و دیگر اینکه داللت
 حکــم خداونــد )٢٨ص  ،٨ج  ق،.ه ١۴٠٩ســبزواری؛ موســوی( .شــد بیان حکمش سوره سوم

 وجــود تکرار بر دلیلی و کرده بیان سوره همین ٢٠ و ۴ آیه در را دائم ازدواج در مهریه پرداخت
  )۴٣۵ص  ،۴ج  ش،.ه ١٣٨٨طباطبایی،. (ندارد

  مشروعيت دائم ازدواج موقت
های تاریخی، دلیلی بــر  ت داللت آیه بر ازدواج موقت و تأیید آن توسط گزارشبعد از اثبا
چرا که علت مشروعیت و جواز این نــوع  ا محدودیت مشروعیت آن وجود ندارد؛نهی از آن و ی

 از موقــت ازدواج مشــروعیت که باورند این بر شیعه مفسران ازدواج هم چنان باقی است. عموم
 وجــود آن نســخ یــا و آن حرمــت بر دلیلی هیچ و دارد ادامه نیز حال زمان ات و آغاز اسالم صدر
 ١٣۶٨قمــی؛. (شــودمــی دیده مسأله این در بیت اهل به منتسب روایاتی روایی تفاسیر در. ندارد
  .)٩: ۵ج  ،ق ١۴١٢طبری، ؛١٣۶: ١ ج ،ق

  )متعه حكم نسخ ادعاي( مشروعيت محدود ازدواج موقت
 ایــن امــا دارد داللــت موقت ازدواج بر آیه این هرچند که باورند این بر مفسران از گروهی

 است؛ شده نسخ روایات یا و آیات با بعد و است بوده زمانی به محدود و موقت حکم

امــا بــر  ،پذیردمی را باشرایط خاص آن داللت آیه بر متعه ،مفسر تابعی، بن سلیمانمقاتل 
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نمایــد کــه بعــد از نــزول ایــن یح کرده و اشاره مینسخ حکم آن توسط آیه میراث و طالق تصر 
، ق ١۴٢٣مان، یســل بــن (مقاتــلاین ازدواج مردم را نهی فرمودند  آیات پیامبر اکرم چند مرتبه از

  .)٣۶٧: ١ ج
اســت ســپس  بــوده مبــاح اسالم صدر در را پذیرفته که متعه شوکانی، داللت آیه بر نکاح

 .)۵١٨: ١ج  ،ق ١۴١۴،یشوکان( توسط آیات و روایات نسخ شده است.

 این گروه قائل به نسخ حکم ازدواج موقت با آیات و یا روایات هستند؛

  قرآنآيات  وسيله به نسخ
  نمایند:آیه استناد می به سه معموالً  باشند،می رآنق وسیله به نسخ مدعی که کسانی
  ای«شریفه  آیه وسیله به نسخ )الف

َ
بِ  َھایأ ْقــُتُم  ِإذا یالنَّ ُقــوُهنَّ  ســاءَ النِّ  َطلَّ ِتِھنَّ  َفَطلِّ ْحُصــوا َو  ِلِعــدَّ

َ
 أ

ةَ  ُقوا َو  اْلِعدَّ هَ  اتَّ ــم اللَّ
ُ
ک بَّ به این تعبیر که در ازدواج باید طالق وجود داشته باشــد ) ١/ طالق( ....»َر

در حالی که در ازدواج موقت، طالقی وجود ندارد و با سرآمد مدت زوجــین از یکــدیگر جــدا 
  شوند.می

ذِ  َو «مؤمنون  ۶و  ۵ یاتنسخ توسط آ) ب ْزواِجِھــْم   َعلــی ِإالَّ *  حاِفُظوَن  ِلُفُروِجِھْم  ُهْم  َن یالَّ
َ
 أ

ْو 
َ
ْت  ما أ

َ
  َمَلک

َ
ُھْم  ماُنُھْم یأ  ملک و زوجیت در محصور را ازدواج خداوند عبارتی به »نیَمُلــومِ  ُر یغَ  َفِإنَّ

 آن حلیــت پــس یمــین ملــک نــه و است زوجیت نه متعه و کرد نهی آن غیر از و داد قرار یمین
  .)٧: ۵ج  ،ق ١۴١۵(آلوسی، شودمی ساقط

ْم  َو « میراث آیه وسیله به نسخ )ج
ُ
ْم  َتَرَك  ما ِنْصُف  َلک

ُ
ْزواُجک

َ
ُبُع  َلُھنَّ  َو  .... أ ــا الرُّ  ... َتــَرْکُتْم  ِممَّ

هُ  َو  در متعــه ه جایی که این آیه گفته شده است که از آنبا استدالل ب .)١٢/ (نساء» میَحلِ  ٌم یَعلِ  اللَّ
پــس ازدواج  ؛کنــدبین زن و مرد ارث وجود ندارد، پــس زوجیــت صــدق نمــیو ازدواج موقت 

  تواند مشروع باشد.موقت نمی

  داليل مذكور بررسي
. را شــوهر و زن بین جدایی مطلق نه نماید بیان را طالق تا خواسته خداوند نخست آیه در
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 کنــد نســخ نیــز را آن و بشود هم "یمین کمل" شامل باید بود جدایی مطلق بیان هدف اگر زیرا
از طرفــی طــالق از  .اســت نشمرده زنا را آن کسی و نگفته چیزی چنین کنون تا که صورتی در

م ثبوت خود ایــن احکام ازدواج دائم است و عدم ثبوت این احکام برای این ازدواج مستلزم عد
  .)١٢٠فاضل لنکرانی: :، به نقل از١٣٩٠آبادی،(افضلموضوع نیست 

 اســت آمــده قیــد بدون و است ازدواج به راجع که در مورد آیه دوم باید بگوییم که آیاتی
 بــه عبــارتی. باشــد شــده ساقط بودن مطلق از ایقرینه قید با آنکه مگر. شودمی هم متعه شامل
 بــر آیه اطالق به تمسک در واقع با. است یمین ملک و موقت دائم، قسم؛ بر سه شرعی ازدواج

ج ، ق ١٣٩٠طوســی،شــیخ؛ ۶۵٣: ٢ج  ،١٣٨۴فاضل مقــداد،( شودمی استدالل تعهم مشروعیت
: ٢ج  ،ق ١۴٠۴جرجــانی، ؛١٩۶: ٢ج  ١٣۶۶کاشــانی، ؛ ١٠۴: ٢ج ، ق ١۴٠۵راونــدی،؛ ١۴١: ٣

-بی طوسی،؛ ٢٠۴و  ١٩٨: ١۴ج  ،١٣٧۴ یرازیشمکارم؛ ۴٨٢ ک ۴ج  ،١٣٨٨طباطبایی، ؛٢٨۶

 که است ایعامه مفسران مقابل در نظر این .)٣٢٧: ١٨ج  ١٣٧٨ یآمل جوادی؛ ١۶۶ م ٣ج  تا،
 دائــم نکــاح شامل فقط ازواج کلمه که معنا این به. دانندمی دائم ازدواج در حصر دارای را آن
 این در حالی است که پیــامبر . و)١٠۶ :١٣ج  ،١٣۶۴قرطبی،( کندنمی صدق متعه بر و شودمی

 ؛۵٠۴: ٧ج  ،تابی (عبدالرزاق، اندجیت تعبیر کردهو صحابه از ازدواج موقت به عنوان زو  (ص)
: ٣ج  ،١۴٠٧(ابــن عربــی،انــد نیــز ایــن اطــالق را پذیرفتــه مفسران. )٩٨: ۶ج  تا،بی ابن ماجه،

 بــر مکــی ُسور و است مدنی نساء سوره آنکه حال و است مکی مومنون سوره طرفی از .)١٣١١
 شــیخ( اســت آن از متــأخر کــه حــالی در ،باشــد ناســخ توانــدمــی چگونــه پــس مقدمنــد مدنی
 به استدالل به نسبت متعه بودن مباح بر مذکور آیه اطالق به استدالل بنابراین) ١۴٢: ١۴٢۴مفید،
  .است تر مناسب متعه آیه نسخ مورد در آن

در مــورد آیــه ارث بایــد بگــوییم کــه نــه زوجیــت مســتلزم ارث اســت و نــه ارث مســتلزم 
بــرد ولــی هــم چنــان افر یا قاتــل همســر خــویش باشــد، ارث نمــیکه اگر زنی کزوجیت. چنان

است که در صدر اسالم مطرح بــوده  یا مسئلهعدم ارث در ازدواج موقت زوجیت باقی است. 
  .)٢١٨: ٢ج  ،.شه ١٣۶۴(قرطبی، شودهای روایی دیده میاست و در گزارش
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خ متعــه وجــود ای در نســآیــه قــرآنتوان چنین نتیجه گرفت کــه در آیــات در مجموع می
 انــدنسخ به وســیله آیــات را نپذیرفتــه حتی در برخی موارد اهل سنت، مفسرانندارد. بسیاری از 

 پیــامبر صــحابه بــر لهمســئ ایــن نسخ، صورت درالف)  ؛ زیرا،)۵۴: ۵ج  ،.قه ١۴٢٠(فخررازی،
گا که عباس ابن و (ع) علی امام چطور و ماندنمی باقی پوشیده عمر زمان تا(ص)   افراد ترینهآ

گــاهی آن از بودنــد آن منسوخ و ناسخ و قرآن به اگــر  . ب)انــدنکــرده اعــالم را آن و نداشــته آ
عمــل ج)  کــرد نــه بــه خــودش.بود خلیفه باید نهی از متعه را بــدان مســتند مــی قرآننسخی در 

دم نســخ آیــه برهــان روشــنی بــر عــ ،قبل و بعد از نهی خلیفه دوم، صحابه و تابعین بعد از پیامبر
پذیرش روایات ناسخ متعه که از زبان پیامبر صادر شده است د) باشد. می قرآن ازدواج موقت به

  باشد.نیز خود ناقض نسخ متعه با آیات می

  نسخ به وسيله روايات
به مشروعیت محدود حکم ازدواج موقت، روایات و یا به عبارتی سنت  قائالنگروهی از 
 دســته دو بــه دوم خلیفــه یــا باشــد پیامبر ناسخ اساس اینکه بر ند. این گروهدانرا عامل نسخ می

  شوند:می تقسیم
کننــد، بــه شــدت دارای تعــارض و روایاتی که تحریم متعه توســط پیــامبر را گــزارش مــی

احدی را در این زمینــه ارائــه دهنــد (افضــل توانند نظریه و تناقضند تا جایی که طرفداران آن نمی
ی است از از آنجا که رویکرد این نوشتار تفسیر .)١٢٧: فاضل لنکرانی: ه نقل از، ب١٣٩٠آبادی،

  یم.کنصرف نظر میه بررسی روایات در این مسئل
 قرطبــی ریتفســ در. دارد وجود مکرری در مورد نسخ حکم توسط خلیفه دوم، گزارشات

هال رسول عھد علی کانتا متعتان«: گفت اش خطبه در که شده نقل عمر از  و عنھما أنھی انا و ع لَّ
 آن از را شــما مــن و بــود، خدا رسول زمان در متعه دو: »النساء متعة و الحج متعة ھمایعل اعاقب

 :٢ ج ،١٣۶۴قرطبــی،( زنــان متعــه و حج متعه کنم، می عقوبت ارتکابش بر و کنم، می نهی دو
٣٩٢.(  
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 روایــات تعــارض داده و بهطباطبایی گزارشی تفصیلی از روایات در باب متعه ارائه  عالمه
 مــورد لهمســئ تنهــا بــه نظــر او کننــد.می نفی را یکدیگر که دارد اشاره لهمسئ این در یکدیگر با

 نظــرات وی. است کرده نفی خود خالفت ایام در را ازدواج این دوم خلیفه که است این توافق
 دلیــل بــه را آن حرمــت چگــونگی چنــینهــم و حرمت و جواز اصل در اسالم علمای متفاوت
 آن در که نمایدمی اشاره روایتی به طباطبایی عالمه .داندمی روایات در موجود فاحش اختالف
 کــرد حــالل زمــانی در را متعه) ص( خدا رسول« نماید؛می اشاره خود نهی علت به دوم خلیفه
 قــرار وســعت در مــردم امــروز ولی ،نداشتند دائم زن به دسترسی مردم؛ بود کار در ضرورت که

 که ندارم سراغ را کسی من .نکرد عمل حکم نیا به مسلمانان از کسی هم روز آن و اند، گرفته
 بهــره زنان از توانند می هم امروز تازه باشد، کرده عمل حکم نیا به روزها نیا حتی ای و روز آن
 درســت مــن رأی پــس طــالق، و دائمی عقد با اما ،شوند جدا او از هم روز سه از بعد و رندیبگ

 د،یــالحد ابــی ابن نهج البالغهشرح  :نقل از ، بهب ۴٧٣: ۴ ج ش،.ه ١٣٨٨طباطبایی،( »است
  .)١٢١ :١٢ ج

 را آن عمــر و بــوده جــایز پیــامبر زمــان در متعــه کــه فهمید را این توانمی عمر روایت از 
 را متعــه بــه مــرتکبین مجــازات عمر که شده وارد سنت اهل از زیادی هایروایت. نمود تحریم
 متقــی؛ ١۴١: ٢ج  ق ١۴٠۴ســیوطی،( اســت کــرده یــاد قســم آن اجرای بر و کرده بیان سارسنگ

 :٩ ج تــا،ی ب حجــاج، بــن مســلم ؛٢٠۶: ٢ ج ،ق .٢٠١هقی،یب ؛۵٢٢ :١۶ ج ،ق ١۴٠٩هندی،
١٨٣(.  

 آن از خلیفــه اســت. ابتــدایی تحریمــی بلکه نیست رسول و خدا حکم اعالم عمر سخن
 امــر ولــی اختیــارات حــوزه در داخــل لهمسئ این کردمی ورتص که داد را حق این خود به جهت

 گونــه ایــن از زمــان مقتضــای حســب به خود اختیارات از تواندمی حاکمی هر و است مسلمین
 دیگــر عبــارت بــه. شد روبرو مردم مخالف العمل عکس با جهت همین به. کند استفاده موارد
 شــرف عالمــه .)۶٧: ١٣٧٩ هــری،مط( قــانونی و شــرعی نهــی نــه بود سیاسی نهی خلیفه، نهی
 الــدین شــرف( اســت پرداختــه موضــوع این به تفصیل به نص مقابل در جتهادا کتاب در الدین

  .)٢٩٠-٢٨٣: ١٣٧٧عاملی،
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: کنــد توجیــه را دوم خلیفــه تحــریم تا کوشیده خود تفسیر در رازی از میان مفسران فخر
 ایــن آن شــنیدن از بعــد هم نفر یک حتی. خواند صحابه از جمعی میان در را خود خطبه عمر«

 بــه بودنــد متعــه حرمــت به عالم صحابهنیست:  خارج حالت چند از این و نکرد انکار را لهمسئ
 ســکوت ســازش بــا خلیفــه جهــت به اما بودند متعه اباحه به عالم؛ کردند سکوت جهت همین

 توقــف همســئا این در عبارتی به. نداشتند شناختی هیچ متعه اباحه و حرمت به نسبتکردند؛ و 
  .کردند
 عمر تکفیر سبب دوم احتمال اینکه جهت به است مطلوب اول احتمال نظر، سه این از و

چــرا کــه تغییــر در احکــام  خداست به کفر واقع حکم الهی در نسخ زیرا، بود خواهد صحابه و
  شریعت است.
 مردم بهتالمب امور از است ازدواج نوعی که آنجا از متعه چون است باطل نیز سوم احتمال

 از مجلس در حاضرین پس. باشند نداشته اطالع آن حکم از که نداشته امکان پس ؛است بوده
: ١٠ج  ،ق ١۴٢٠فخــررازی،( .کردنــد ســکوت جهــت همین به و داشتند اطالع حکم این نسخ
۴٢(.  

 و ایفرقه مباحث که دوم، خلیفه زمان در متعه از نهی زمان در که است این توجه جالب
 بــدون را وی وتحــریم نهــی کــه بودنــد تــابعینی و صحابه نبود، مطرح جدی صورت هب تعصبی
  .)٢٨: ١٣٩٠آبادی، افضل( .کردندنمی دوم خلیفه نهی به اعتنایی و کرده تلقی شرعی مستند

  روايات در باب متعه
 روایــاتی اســت و مخالفان مشروعیت متعه، قائالنیکی از مهمترین مستندات هر گروه از 

کنند. روایات مؤیــد حکــم اشاره می هاهر دو گروه موافق و مخالف در استنادات خود به آن که
 شــده نازل قرآن در متعه حکم«حلیت متعه به صورت دائم بسیار زیاد است. با این مضامین که 

؛ ۴۶٧ :١ج  ،ق ١۴١۵عروســی حــویزی،( »اســت دهیگرد  جاری آن طبق بر ص غمبریپ سنت و
در مقابل روایاتی نیز در رفــع  .)٣٧۴ :٣ ج ،١٣۶٨ یمشهد، قمی ٣۶٠ :١ج  ،ق .١۴١۶ یبحران

 ،حکم حلیت توسط پیامبر وجود دارد که نقل و بررسی آنها خارج از حوصله این نوشتار اســت
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اما چیزی که توجه نگارنده را در مطالعه روایات به خود جلب کرد تعارضی بود که در روایــات 
ت. به طور نمونه روایات متعارض متعــددی منتســب بــه ابــن تفسیری در ذیل این آیه وجود داش

توان آنها را بر ســه دســته تقســیم عباس در مشروعیت و عدم مشروعیت متعه وجود دارد. که می
  کرد:

 الف) حليت مطلق

 عبــاس ابــن از من: گفت که آورده تیروا دیشر  شده آزاد غالم عمار قیطر  از منذر ابن
: گفــتم نکــاح. نه و است سفاح نه: گفت نکاح. ای و است زنا لعم نیا ایآ که دمیپرس متعه از

 گفــتمنهــاده.  متعــه را نامش تعالی خدای که چنان هم است. متعه همان: گفت ست؟یچ پس
 گریکــدی از شــوهرش بــا ایــآ گفتم است. او ضیح او عده داده جواب دارد؟ عده متعه، زن ایآ

  .)١۴١ :٢ ج ،ق ١۴٠۴(سیوطی، نه: گفت برند؟ می ارث
 جــز متعــه کنــد، رحم عمر به خدا گفت که شده تیروا عباس در روایت دیگری از ابن

 جــز بــود نمــی متعــه از عمــر نهــی اگــر و کــرد، محمد امت به که نبود تعالی خدای از رحمتی
 سوره در که است همان متعه نیا گفت آنگاه کرد. نمی دایپ زنا به اجیاحت کسی افراد نیتر  شقی
 و کــذا مبلــغ بــه و کــذا و کــذا مدت تا عنیی» ِمــْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما« :مودهفر اش باره در نساء
 مــدت گریکدی تیرضا به خواست دلشان اگر و ست،ین وراثت شوهری و زن نیچن نیب و کذا،
 نکــاحی دو آن نیبــ و اســت کــافی زیــن آن شــدند، جــدا هم از اگر و توانند، می کنند دیتمد را
  یگری مانند این روایات وجود دارد.روایات متعدد د  .)١۴١ :٢ ج ،ق ١۴٠۴سیوطی،( ستین

 ب) حليت مقيد

 گفــتم عبــاس ابــن به من: گفت که شده است تیروا ریجب بن دیسع قیطر  از روایتی در
 شــعرا و کردنــد منتشــر و بردنــد اطــراف بــه را تــو فتــوای ها سواره کردی، که بود کاری چه نیا

 :خواندم شیبرا را شعر نیا پاسخ در گفتند؟ چه دیپرس .سرودند شعر آن درباره

ــول ـــ اق ــا خیللش ــال لم ـــه ط  مجلسـ
 آنســة االطــراف رخصــة فی لك هل

  

 عبــاس؟ ابــن ایــفت فی لك هل صاح ای  
 النـــاس؟ مصــدر حتــی مثــواك تکــون
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 بــا گفــتم، بودنــد رفته شاگردانش و دهیکش طول مجلسش که محترم مرد آن به من یعنی
 و نــدیبب آزادی روی تیتناســل آلــت تــا کنــی غهیصــ زنی داری لیم ری؟چطو  عباس ابن فتوای
 منظور البته که- باشی؟ داشته نرمی و گرم بستر گردند می بر شاگردانت و مردم تا ابد،یب مونسی
ا« :گفت عباس ابن -بوده او فتوای و عباس ابن کردن مسخره شاعر هِ  ِإنَّ ــا َو  ِللَّ  »راِجُعــوَن  هِ یــِإلَ  ِإنَّ
 مــن و نبود، زییچ نیچن دادم که فتوا آن از منظورم و ندادم فتوا طور نیا من سوگند، اخد به نه

 گوشت خدا که مقدار آن جز متعه از و ام، نکرده حالل شده مضطر که کسی برای جز را متعه
 .)١۴١ :٢ ج ،ق ١۴٠۴(سیوطی، ام نکرده حالل کرده حالل را خوك گوشت و خون و مرده

 متعهج) اقرار به نسخ حكم 

عطاء خراسانی از  ر ابن عباس به نسخ گزارش شده است.روایاتی نیز وجود دارند که اقرا
پرسید. ابن عباس در پاسخ گفت: آن آیه توسط » ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما«ابن عباس در مورد آیه 

  ای« آیه
َ
بِ  َھایأ ْقُتُم  ِإذا یالنَّ ساءَ  َطلَّ ُقــوُهنَّ  النِّ ِتِھنَّ ِلِعــ َفَطلِّ ) نســخ شــده اســت. در ضــمن ١ /(طــالق »دَّ

 یفــ یقــول مــن كیــإل أتــوب یإنــ اللھــم« روایاتی هم وجود دارد که در زمان مرگش چنــین گفــت:
  .)۴٢: ١٠ج  ق،.ه ١۴٢٠فخررازی،الصرف ( و المتعة

 چنــین روایــت ایــن بــه توجــه با عباس ابن به منتسب متعارض روایات مورد در بتوان شاید
-مــی خــود فتوای کتمان به عباس ابن ،حکومتی مسائل جهت به دوم خلیفه نزما در که گفت

 کــه کرده تیروا نافع از بهیش ابی کند: ابنپرداخت. روایتی یافتیم که این احتمال را تقویت می
 ابــن کــه شــد گفته او به است حرام: گفت او د،یپرس متعه همسئل از عمر پسر از شخصی گفت
 کنــد بــاز لــب نکــرد جــرات عمــر زمــان در چــرا پــس: گفــت .دهــد مــی فتــوا متعــه بــه عباس

  ).١۴١ :٢ ج ،ق ١۴٠۴سیوطی،(
احتمال دیگر و روایات دیگر از ابن عبــاس پــذیرفتنی  »إلی أجٍل مسمی«با وجود تفسیر آیه 

 ١۴٠٨عسقالنی،(اند عباس شدهنست. بزرگانی از اهل سنت نیز قائل به جواز متعه از دیدگاه ابن
  .)۵٨٩ ک ٣ج  ،ق ١۴٢٠اندلسی،  ؛١١: ٣ج  ،ق ١۴١۵،وسیآل؛ ١٧٠: ١٠ج  ،ق

چــون بررسی روایات مطرح در موضوع ازدواج موقت و عناوین آنها در جوامع حدیثی هم
 بــا همــراه و خــاص شــرایط بــه موقــت ازدواج بــودن مقید نشانگر اصول کافی و وسائل الشیعه،
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 بــا موقــت ازدواج جــواز عــدم ســر،هم دارای مرد برای موقت ازدواج جواز عدم مانند؛ قیدهایی
 حکایت از این و است اشخانواده یا و زن استخفاف صورت در موقت ازدواج ترک غیرعفیفه،

 بلکــه ،نیســت ثابــت مصــلحت دارای و همیشگی حکم یک موقت ازدواج که است لهمسئ این
 را لــقمط اباحــه استفاده که است دست در شواهدی عبارتی به. است شرایطی و آداب با همراه
 در توســعه حکــم، ایــن جعــل و تشریع فلسفه که معنا بدان سازدمی دشوار ازدواج این به نسبت
 دائــم ازدواج شــرایط کــه اســت کسانی برای آن تشریع بلکه نیست مردان جنسی غریزه ارضای
 و وضــع از گــذار قــانون مقصــود هرگــز که است این است مسلم شود. آنچهنمی فراهم برایشان
  نیست. و نبوده یا عده برای هواپرستی و هوسرانی ایجاد انونق این تشریع

  گيري نتيجه
 شــتهدا وجــود اسالم صدر در متعه حلیت بر نظر اتفاق که دهد یمبرایند این تحقبق نشان 

 کتاب و ســنت وسیله به نسخ یعنی. است آن تحریم چگونگی در سنت اهل در بین اختالف و
 دهد. هر گروه از مفسران برایزدواج موقت را نتیجه میکه مشروعیت محدود ا خلیفه نهی یا و

کنند که در متن تحقیق ارائه استناد می سنت و قرآن از به دالیلی موقت ازدواج مشروعیت اثبات
و بررسی شد. اما آنچه که مورد توجه قــرار گرفــت ایــن بــود کــه واژگــان مطــرح در آیــه ماننــد 

وی و اصطالحی بر متعه و ازدواج موقت دارد و عدم در نظر بیشتر مفسران داللت لغ "استمتاع"
پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائم تعارض دارد. نسخ حکم متعه نیز با آیات 
دیگر و روایات متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیــین احکــام الهــی 

کم متعه برای مفسران شیعی است که متأســفانه پردازند، از کارسازترین قرائن در برداشت حمی
  توجه به آن هستند.دیگر مذاهب بی

 دالیــل نیتر  عمــده از موقــت، ازدواج حکــم بــا ســنت اهــل همراهی با تأسف بسیار عدم
اســت و  اجتمــاعی ضــرورت یــک موقــت ازدواج کــه حالی در. است الهی حکم این تضعیف

ان در حال حاضر بــه مراتــب بیشــتر از عصــر حکمت حلیت این نوع از ازدواج در جوامع مسلم
 اهــل جهــان در مانند ازدواج مسیار جدید و جعلی عناوینی تحت اکنون که پیامبر است و آنچه
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 دفــاع آن از معصــومین از پیــروی بــه شیعیان که است موقتی عقد همان ؛است شده رایج سنت
الهی و ســیره پیــامبر اکــرم  در عصر حاضر باید با رویکردی عقالنی و مستند به کالم .کنندمی

  های اجتماعی آن پرداخت. به تبیین این ازدواج و ضرورت (ص)
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  كتابنامه
  قرآن کریم

 بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .ق).ه ١۴١۵آلوسی، سیدمحمود. ( .١

 یروت: دار إحیاء الکتب العربیه.. بشرح نهج البالغه). ١٣٧٨الحمید بن هبه الله. ( عبد ابن ابی الحدید، .٢

 . موسسه االعلمی للمطبوعات.من ال یحضره الفقیه). ١٣۶۵ابن بابویه، محمد بن علی. ( .٣

 بیروت: دارالکتاب العربی. زاد المسیرفی علم التفسیر. .ق).ه ١۴٢٢ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی. ( .۴

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.الباریفتح .ق). ه ١۴٠٨حجر عسقالنی، احمد بن علی،. (ابن .۵

 . بیروت: دارصادر.مسنداإلمام احمد بن حنبلبی تا). (ابن حنبل، احمد بن محمد.  .۶

 جا: دار سجنون.. بیالتحریر و التنویرتا). بی(ابن عاشور، محمد بن طاهر.  .٧

 . بیروت: دارالفکر.تنویر المقباس من تفسیر ابن عباستا). عباس. (بیابن .٨

 .ق). بیروت: دارالفکر.ه ١۴٠٧ن عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر. (اب .٩

 . بیروت: دار التراث إلحیاء العربی.زادالمعاد فی هدی خیر العبادتا). ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر. (بی .١٠

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.تفسیر القرآن العظیم.ق). ه ١۴١٩(کثیر، اسماعیل بن عمر. ابن .١١

 . بیروت: دارالفکر.ماجهسنن ابنتا). بی(اجه، محمد بن یزید. مابن .١٢

 . بیروت: دارصادر.لسان العرب.ق). ه ١۴١۴(منظور، محمد بن مکرم. ابن .١٣

الله  برگرفته از دروس تفسیری آیات األحکام آیت؛ ازدواج موقت از دیدگاه قرآن و سنت). ١٣٩٠( .محسن آبادی،افضل .١۴
 برگ فردوس.. قم: محمدجواد فاضل لنکرانی

 تخقیق: محمد شاکر. بیروت: دارالفکر. .البحر المحيط في التفسير.ق). ه ١۴٢٠اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف. ( .١۵

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.صحیح البخاری.  .ق).ه ١۴٢٢بخاری، محمد بن اسماعیل. ( .١۶

 . قم: بنیاد بعثت.آالء الرحمن من تفسیر القرآن .ق).ه ١۴٢٠بالغی نجفی، محمدجواد. ( .١٧

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تفسیر مقاتل بن سلیمان.ق). ه ١۴٢٣بن سلیمان. ( مقاتل بلخی، .١٨

 جا: دارالفکر، مرکز البحوث و الدراسات.. بیالسنن الکبری). م ٢٠١٠(بیهقی، احمد بن حسین.  .١٩

 . بیروت: دارإحیاء التراث العربی.لقرآنجواهر الحسان فی تفسیر ا.ق). ه ١۴١٨ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد. ( .٢٠

بیروت: دار إحیاءالتراث  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. .ق).ه ١۴٢٢ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم. ( .٢١
 العربی.

 جا: مطبعۀ الیکالنی.. بیالوشیعۀ فی نقد عقائد الشیعه ).م ١٩۴٩جارالله، موسی. ( .٢٢

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.احکام القرآن جصاص .ق).ه ١۴٠۵(جصاص، احمد بن علی.  .٢٣

 قم: إسراء. تسنیم.). ١٣٧٨جوادی آملی، عبدالله. ( .٢۴

 . تهران: انتشارات امیری.اللغه و صحاح العربیۀ تاج الصحاح؛ ).١٣۶٨جوهری، اسماعیل بن حماد. ( .٢۵

 ران: انتشارات موید.ته آیات االحکام.ه.ق).  ١۴٠۴(حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح.  .٢۶

 . قم: مؤسسه امام صادق علیه السالم.تحریر االحکام.ق). ه ١۴٢٠حلی، حسن بن یوسف بن المطهر. ( .٢٧
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 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. مفاتیح الغی. .ق).ه ١۴٢٠رازی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر. ( .٢٨

 . دمشق: دارالعلم الشامیه.ریب القرآنالمفردات فی غ .ق).ه ١۴١٢راغب اصفهانی، حسین بن علی. ( .٢٩

 . بیروت: دارالمعرفه.تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار.ق). ه ١۴١۴رشیدرضا، محمد. ( .٣٠

 . بیروت: دار الکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ه.ق). ١۴٠٧زمخشری، محمود. ( .٣١

 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.فسیر المنثورالدر المنثور فی ت.ق). ه ١۴٠۴سیوطی، جالل الدین. ( .٣٢

 انتشــارات دفتــر دوانی). قــم: علی (ترجمه نهم). (چاپ االجتهاد و النص ).١٣٧٧عبدالحسین. ( عاملی، الدین شرف .٣٣
 .اسالمی

 . دمشق، بیروت: دارابن کثیر و دارالکلم الطیب.فتح القدیر .ق).ه ١۴١۴شوکانی، محمد بن علی. ( .٣۴

 . قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.تفسیر القرآن المجید ).١۴٢۴محمد. ( بن محمد شیخ مفید، .٣۵

 بیروت: دارالمفید. (چاپ دوم). خالصۀ االیجاز فی المتعه.ق). ه ١۴١۴(. --------------------- .٣۶

 :قــم. ترجمــه محمــد بــاقر موســوی همــدانی). ترجمه المیزان فی تفسیر القــرآن). ١٣۵٣طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .٣٧
 انتشارات جامعه مدرسین.

 . تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن ).١٣٧٢طبرسی، فضل بن حسن. ( .٣٨

 . بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآن.ق). ه ١۴١٢طبری، ابوجعفر بن محمد جریر. ( .٣٩

 : کتابفروشی مرتضوی.تهران .مجمع البحرین). ١٣٧۵طریحی، فخرالدین. ( .۴٠

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا). بی(ی، محمد بن حسن. طوس .۴١

 . بیروت: المکتب اإلسالمی.المصنفتا). عبدالرزاق بن همام. (بی .۴٢

 .ق).، (چ چهارم). قم: اسماعیلیان.ه ١۴١۵(عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه.  .۴٣

 العلم للماليين دار :. بیروتاإلسالم قبل العرب تاریخ فی المفصل ).١٣٨٠(علی، جواد.  .۴۴

ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی). قم: نوید (. کنز العرفان فی فقه القرآن). ١٣٨۴(بن عبدالله.  مقداد فاضل مقداد، .۴۵
 اسالم.

 . قم: دار الهجرۀ.کتاب العین ه.ق). ١۴٠۵(فراهیدی، خلیل بن احمد.  .۴۶

 .النشر و لطباعه المالک دار . بیروت:القرآن وحی من تفسیرق). .ه ١۴١٩(حسین.  محمد سید الله، فضل .۴٧

 .قرآنهایی از  (چ یازدهم). تهران: مرکز فرهنگی درس .تفسیر نور). ١٣٨٣قرائتی، محسن. ( .۴٨

 . تهران: انتشارات ناصرخسرو.الجامع الحکام القرآن ).١٣۶۴قرطبی، محمد بن احمد. ( .۴٩

 (چ دوم). قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. آیات االحکامفقه القرآن فی شرح .ق). ه ١۴٠۵قطب الدین راوندی. ( .۵٠

. تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات کنــز الــدقائق و بحرالغرائــب .ق).ه ١٣۶٨قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. ( .۵١
 وزارت ارشاد اسالمی.

 حسن علمی. . تهران: کتابفروشی محمدمنهج الصادقین فی الزام المخالفین). ١٣۶۶فتح الله. ( مألکاشانی،  .۵٢

 جا: دارالتعارف للمطبوعات.. بیاصول کافی). ١٣۶٩کلینی، محمد بن یعقوب. ( .۵٣

 بیروت: دارالکتاب العربی. .المؤطا). م ١٣٧٧مالک بن انس. ( .۵۴

 جا: موسسه الرساله.. بیکنز العمال فی سنن االقوال واالعمال.ق). ه ١۴٠٩بن حسام الدین. ( یعل متقی، .۵۵
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ژپوش

طی ی ر 

۶٠ 

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تفسیر المراغی تا).یب(مراغی، احمد بن مصطفی.  .۵۶

 . بیروت: دارإحیاء التراث العربی.صحیح مسلم تا).مسلم بن حجاج، محمد فؤاد عبدالباقی. (بی .۵٧

 تهران: صدرا. ).٢٩ (چاپ اسالم در زن حقوق نظام). ١٣٧٩. (یمرتض مطهری، .۵٨

 هنگی التمهید.. قم: موسسه فر علوم قرآنی). ١٣٨٠. (یمحمدهاد معرفت، .۵٩

 . تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه). ١٣٧۴مکارم شیرازی، ناصر. ( .۶٠

  (چ دوم). بیروت: موسسه اهل البیت.مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن .ق). ه ١۴٠٩موسوی سبزواری، عبد االعلی. ( .۶١


