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  متعه در نگاه فقيهان مسلمان

  

  ١٭ سيدرضا موسوي

  فردوسياستاديار دانشگاه 

 )۱۸/۹/۱۳۸۷ :يذيرش نهايريخ پ تا ـ۲۸/۸/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله(

  

  چكيده

علي رغم اتفاق نظر فقيهـان مـسلمان در مـشروع بـودن ازدواج موقّـت در                 

اسالم، متأسفانه برخي مخالفـان بـا تفـسيرهاي نادرسـت خـود از متعـه،                

مهري   اماميان را به خاطر فتوا دادن به جواز اين گونه نکاح شرعي مورد بي             

و تبيين    احکام مشترک نکاح موقّت و دائم،      بيانبا   اين مقال  در .اند  قرار داده 

پاسـخگويي بـه شـبهات بـا        و   )ع(بيت   اهل ت سنّ ،ل حليت متعه از کتاب    يدال

تا دوره   )ص( تاريخي آن در ميان مسلمانان از عصر پيامبر        ةتکيه بر پيشين  

 مـشروع   ، آن حکـم جـواز   و نيز اصل اباحه و عدم نسخ         پاياني خالفت عمر،  

هاي اين نوع     حکمتذكر  در پايان با    ، و   مي اثبات  اسال ةت حسن بودن اين سنّ  

تأکيد شده   بر منطقي بودن آن       ي ضرور مواقع به ويژه در     ،ازدواج قانوني 

   .است

  

  .نسخ ـ  حکمت حليت ـ مشروعيت ـ نکاح المسيار ـمتعه هاکليد واژه

  

  طرح مسأله

لـس شـوراي    بـه مج   ،خـانواده از   قانون حمايـت     ة در اليح  ۲۳ ةماد  افزودن پيشنهادبا  
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۱۳۴

مبني بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعايت عدالت      اسالمي،  

 همسر، در برخي محافل علمي سؤاالتي مطرح شـده         ةاقتصادي بين زوجات بدون اجاز    

 يـا    اسـت  آيا مشروعيت متعه در فقه اماميه موافق با مباني شرع انور          از جمله اين كه     

 ةزدواج موقّت يک مـصلحت اجتمـاعي اسـت يـا بنيـان خـانواد            مغاير آن؟ آيا ترويج ا    

هـا بـا      نويسنده در اين نوشتار بـه  اينگونـه پرسـش          ... کند؟ و   تر مي   ايراني را سست  

  .است اي و داليل منطقي پاسخ داده  روش کتابخانه

  

  درآمد

 ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ِكتَاب اللِّه علَيكُم ووالْمحصَنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ . ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

أُِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم أَن تَبتَغُواْ ِبأَمواِلكُم محِصِنين غَير مـساِفِحين فَمـا اسـتَمتَعتُم ِبـِه                  

ِ ِإن اللّه يضة تَراضَيتُم ِبِه ِمن بعِد الْفَِرً والَ جنَاح علَيكُم ِفيمايضةِمنْهن فَآتُوهن أُجورهن فَِر

مگـر آنـان را کـه       ] بر شما حـرام اسـت     [ و زنان شوهردار   :)۲۴/ نساء( كَان عِليما حِكيماً  

اينها احکامي است که خداونـد بـر        ] زيرا اسارت آنان در حکم طالق است      [ ايد  مالک شده 

بـراي شـما     ]تر ممنوع شدند    پيش[ ز آنانكه اما زنان ديگر غير ا    . شما مقرر داشته است   

كـه پاكـدامن باشـيد و از زنـا           حالل است كه با اموال خود آنان را بخواهيـد در حـالي            

و . كنيد واجب اسـت مهـر آنـان را بپردازيـد            خودداري كنيد، پس زناني را كه متعه مي       

 هـم  گناهي بر شما نيست، در آنچه كه پس از رضايت بر تعيين مهر و مـدت تمتـع بـا          

 .كه خداوند دانا و فرزانه است ]كم يا زياد كنيد[توافق 

وجـود  ) ص( در زمـان پيـامبر       فقيهان مسلمان با اينکه ازدواج موقّت به اتفاق آراي        

متعه و آثار حقوقي و      و در جهان امروز به گزارش دکتر محسن شفايي در کتاب              داشته

فرانـسه   بـه بعـد،   .۲کا مواد   آمري:  در قوانين مدني کشورهاي بزرگ نظير      اجتماعي آن 

توانـد    کـه مـي    ،هبعد بـه رسـميت شـناخته شـد          . به ۷۳۰ به بعد و ژاپن مواد     ۱۴۳مواد  

هاي فساد ناشي از رفتارهاي جنسي ناهنجار را خـاموش و مـشکالت اجتمـاعي                 شعله

 ،متأسـفانه برخـي مخالفـان      ،نـد كبرخاسته از ِاعمال نامشروع غرايز حيـواني را حـل           

كننـد كـه ماهيتـاً بـا          اي تفسير مـي      موقّت شرعي يا متعه را به گونه       ناآگاهانه ازدواج 

بـه عنـوان نمونـه عبـداهللا بـن علـي قـصيمي از               . سفاح و روسـپيگري فرقـي نـدارد       

ـ    الـصراع بـين   نويسندگان معاصر سنّي در کتاب       از جملـه    )۱/۱۹۹(ه  االسـالم و الوثني
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۱۳۵

نويـسد   که مـي   زده اين است،    و به تعبير خود او رافضه      اماميهتهمتهاي ناروايي که به     

  : شيعيان دو نوع متعه دارند

کند که مقداري از مال يا خـوراک           صغري يا کوچک که مرد با زن توافق مي         ة متع ـ١

يا کاال اگرچه اندک باشد به او بدهد و در مدت يک روز يا بيشتر شهوت خود را ارضـا                    

شناختند و اين آسانترين      گو اينکه هم ديگر را نمي      ند و سپس از هم بکلي جدا شوند،       ك

  .نوع متعه است

اي نيـز     تر از نوع نخست اسـت و بـه ازدواج موقّـت دوره               کبري که زشت   ة متع ـ٢

يکي از آنان از بامداد      و آن اين است که جمعي زني را در اختيار گيرند،           نامبردار است، 

مغـرب  تا چاشت و ديگري از چاشت تا نيمروز و سومي از ظهر تا شامگاه و بعـدي از                   

: افزايـد   گيرنـد و مـي       مـي   تا شبانگاه سپس ديگري از نصف شب تا بامداد از او بهـره            

   .»هم يعدون هذا النوع دينا هللا يثابون عليه و هم من شر انواع المحرمات.و«

و قـد اصـاب عمـر وجـه          «:نويـسد    مـي  )٣/٢٥٩ (ضـحي االسـالم   احمد امين نيز در     

 و حتي موسـي جـاراهللا بـراي متعـه           »متعة و زنا  الصّواب بادراکه ان ال کبير فرق بين        

 دانـسته   تعبير زناي مستحل را بکار برده و نسخ آن را نسخ امر جاهلي       ، امروز ةشيع

 غافل از اينکه زنا تلقي کردن متعه که .)۱۴۴ موسي جاراهللا،( ! نه نسخ حکم شرعياست

 نـه مکتـب     جايز بوده توهين بـه آن حـضرت اسـت         ) ص(به اتفاق آرا در زمان پيامبر       

  !شيعه تنها

کـه اصـل     در حـالي  . پوچي اين اظهارات تند بر هيچ مطلع منصفي پوشيده نيست         

از مـسائل     بکر تا بخشي از زمان عمر،      ومشروعيت و حليت متعه در عصر پيامبر و اب        

؛ و تنها اختالف در نسخ آن اتفاقي ميان فقيهان و محدثان و مفسران و ارباب سير است 

 ؛ بيهقـي، ۲/۴۳۰ ؛ مالـک، ۴/۴۳۶ ،۳/۳۵۶بـاب تمتّـع؛ احمـد حنبـل،        خـاري، ب (.وجود دارد 

 .)۵/۹ ؛ طبري،۷/۵۳۰۶

  

  ماهيت متعه از نظر اماميه 

-امامياندانند و     يک از شيعيان اعم از عوام و فقيهان متعه مشروع را دو نوع نمي             هيچ

 کـه ازايـن قـرار     اند    داشتهاحکام و مقرراتي در کتابهايشان بيان     تفاق آرا براي متعه   ابه  

  :است

جدايي با  ـ  ٤ ؛ اجراي عقد نکاح متعه    ـ٣ ؛ تعيين اجل يا مدت    ـ٢ ؛ وجود اجرت يا مهريه    ـ١
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۱۳۶

امه باشـد    روزه چه حايل باشد يا حامل،٤٥ ةداشتن عد  نگهـ٥ ؛انقضاي مدت يا بذل آن   

 الحاق فرزند به پدر     ـ٧ كنند؛مگر در ضمن عقد شرط        عدم نفقه و ارث بري،     ـ٦ ؛يا حره 

ممنوعيـت ازدواج و   و رعايت مقـررات شـرعي ديگـر در رابطـه بـا محرميـت،               و مادر 

  .)١٢٤ـ١١٩ مکارم،: نکـ ... (آميزش و 

مـشروع  )ص(گويند که متعه تنهـا در عـصر پيـامبر             اکثر فقيهان اهل سنّت نيز مي     

  .  دوم منسوخ گرديدةاين حکم در زمان ايشان يا خليف.بود، و

 :نويسد مي )١٣١ـ٥/١٢٩ (،تفسيرالجامع الحكام القرآندر  مالكي، چنانكه قرطبي

 و ه نهي عن نكاح المتع)ص( الن رسول اهللا ه علي جواز المتعيةاليجوز ان تحمل اال«

و معلوم ان النّكاح باذن ) ٢٥/نساء(» فَانِكحوهن ِبِإذِْن أَهِلِهن«: حرمه و الن اهللا تعالي قال

 ليس كذالك و قال الجمهور هبولي و شاهدين و نكاح المتعاالهلين هو النّكاح الشّرعي 

فما « ي و ابن جبير الّذي كان في صدر االسالم و قرأ ابن عباس و اُبهالمراد نكاح المتع

 ياستمتعتم به منهنالي اجل مسماجورهن نهي عنها النبي»  فاتوهن و  ... )ص(ثم

   .»... نكاحا و الملك يمين هليست المتع

متعه را تنها در غزوات و      ) ص(گيرد که پيامبر       نتيجه مي   مفسر متبحر در پايان   اين  

  .  الوداع بكلي آن را ممنوع كرده استهدانست و سرانجام در حج سفر مجاز مي

و اما قولـه    «:  آورده است  )١٦٩ـ٧/١٦٨( ،شرح صحيح مسلم  همچنين امام نووي در     

ثم ابيح يـوم   ان مباح ثم نسخ يوم خيبر،   الي اجل فک   ه النکاح و هي نکاح المرأ     هفي متع 

 و قد کان فيه هثم نسخ في ايام الفتح، و استمر تحريمه الي االن و الي يوم القيام الفتح،

  .»ثم ارتفع و اجمعوا علي تحريمه خالف في العصر االول،

  

  احکام مشترک متعه و نکاح دايم

ت در فقه اماميه عقد نكاح مباح       اين شبهات در حالي مطرح است که متعه يا ازدواج موقّ          

كه در احكام و آثار با نكاح دائمي جز در استحباب حـضور              شرعي با لفظ متعت است،    

شاهدان به هنگام عقد ضمن محروميت زن از نفقـه و حـق مـضاجعت و قَـسم و نفـي                     

  .توارث بين زوجين آن هم اگر در عقد شرط نشود مشترك است

افزون بر شرط اجراي عقد صحيح و تعيين  خّر شيعه،به فتواي فقيهان متقدم و متأ

 رعايت موارد ممنوعيـت شـرعي ازداوج،    معلوم و رضايت طرفين،  ةمدت و مقدار مهري   
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۱۳۷

ي و سـببي و حرمـت ازدواج در حـال احـرام جـز تعـدد                 عرضا اعم از محرمات نسبي،   

  .نيز در اين نوع نکاح الزم است زوجات،

حتي در صورت   ) زن يا شوهر موقّت   (  متمتّع و الحاق ولد به    همچنين فراق و فسخ   

 روز ١٣٠و نگهداشـتن   و وجوب انفاق بر فرزندان و تـوارث ميـان ابـوين و اوالد         عزل

وفات و ة  عد.بـه  [ روز پس از جدائي زن از شـوهر  موقّـت             ٦٠ تا   ٤٥ متعه به مدت     ةعد

حمـل و    وضع   ةو عد ] وسيله ابراء مدت از سوي شوهر يا انقضاي مدت در غير يائسه           

) کنيـز ( لعان و ايالء و نداشتن حق رجوع در عقد متعه همانند امه           احکام ظهار و    نبودن  

)  تـوافقي  ةتعيين شـد  ( و ثبوت تمام مهر مسمي    "مؤجل"و صحيح نبودن طالق در عقد       

 شوهر، از احكام و آثار مـسلم عقـد متعـه در نظـر عمـوم فقيهـان            ةپس از عقد به عهد    

  .)٥٩الدين موسوي،  ؛ شرف٦٥٠ـ٦٤٩ مقدس اردبيلي، ؛٣٠/١٤٨ نجفي،(اماميه است 

اهميـت عقـد موقّـت را در اسـالم نـاب هماننـد               وجود اين احکام دقيق در شريعت،     

که تفاوت اساسـي آن بـا        ند،كازدواج دائم براي هر عالم متتبعي به وضوح روشن مي         

ط ضـمن   که با شـر    مضاجعت و ارث است،    قَسم، عقد دايمي محروميت زن از حق نفقه،      

  . باشد عقد قابل استيفا مي

جـز بـه      بـه فـساد و زانيـه،       ه نكاح منقطع با زنان متّهم     ،طبق نظر مشهور اماميان   

  .  هوسراني مكروه استة پيشگيري از زنا و نيز با دختران دوشيزه با انگيزةانگيز

بـت   الي ما اليحلّ فان اجا     هادع المرأ «: آمده كه امام فرمود   ) ع(چنانكه در فقه الرضا     

اگر اجابت کرد با او      با دعوت به کار ناشايست بيازما،     ] مشکوک را [  زنان »فال تمتّع بها  

  .)٢٤٠ـ٦/٢٢٠ اميني،  ؛٢١/٣١ بروجردي،( !ازدواج موقّت منما

همانند جـواز همزمـان ازدواج       در مذهب شيعه مشروعيت و محبوبيت نكاح متعه،       

سرپرست با رعايـت عـدالت و    اي بيه  حمايت مالي از خانواده    ةبا انگيز  دائم چهار زن،  

 تنها شـهوتراني، . جنسي وةنه ارضاي غريز  ايجاد ِحصن و دژ عفت در جامعه اسالمي،       

  . امري ضروري است

محـِصِنين غَيـر    «به عبارت ديگر نكاح شرعي دايـم يـا موقّـت بـا توجـه بـه قيـد                    

اِفِحينساح و روسـپيگري يـا      اي باشد كه مصداق احصان باشد نه سف         بايد به گونه  » م

  ! روابط آزاد جنسي كه در غرب و شرق و جوامع غير اسالمي رايج است

ـ    ة حرام كه اهل سنّت با اصرار به پيروي از خليف          ةتفاوت ماهوي متع    ة دوم و تبرئ

بـر هـيچ     داننـد،   اي كه شيعيان آن را مجاز مي        او با آن مخالفت داشته و دارند با متعه        
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۱۳۸

 با استناد به آيه     عباس  زيرا چنانکه معروف است ابن    .  منصفي پوشيده نيست   آگاهفرد

  !  بلکه نکاح قرآني است متعه نه سفاح است و نه نکاح،: گفت  مي،استمتاع

  

  دالئل مشروعيت متعه از نگاه اماميه

يكي از احكام اختصاصي فقه جعفري و منفردات اماميه جواز عقد انقطاعي متعه اسـت               

كـه فقيهـان    از ضـروريات فقـه شـيعه اسـت،        نّت،كه مشروعيت آن به حکم کتاب و س       

ي بـه حرمـت آن   أ ثـاني ر ةسنّت از تمامي مذاهب به تبعيت و تقليد از خليف متأخّر اهل 

 قائـل  موقّت تجويز نكاح  نبوي و علوي به نسخ حكم      ةاند و برخالف سنّت و سير       داده

    .اندشده

تهديـد  بـاران      به رجم و سنگ    و ابن زبير به شدت از متعه نهي و مرتکب آن را            عمر

تفسير روح  در  حنفي   آلوسي   )١٥٧ (نکاح المسيار که به نقل مؤلف      در حالي . کردند  مي

 فـي عـدم     ه و علماء االمصار الّا الـشّيع      هو ال خالف الـآن بين االئم     «: نويسد   مي المعاني

 روايتان عنهجوازها و نقل الحلّ عن مالک رحمه اهللا تعالي ال اصل له بل في حد المتمتّع  

   .»... الخالفه العقد و شبههو مذهب االکثرين انّه ال يحد لشبه

  :شود در اينجا دالئلي بر حقانيت فقهاي مذهب اماميه در اين مسأله ارائه مي

  

   استمتاع ة شريفةالف ـ آي

ير مساِفِحين فَما استَمتَعتُم ِبـِه      وأُِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم أَن تَبتَغُواْ ِبأَمواِلكُم محِصِنين غَ         ...

 محكم با توجـه   ةكه خداوند حكيم در اين آي      )٢٤/نساء... (ِمنْهن فَآتُوهن أُجورهن فَِريضَةً   

بر شما ازدواج موقّت با زنان بيشتر با داراييهايتان      ... : فرمايد   استمتاع مي  ةبه ظاهر آي  

پـس  ! گـري و شـهوتراني   را پيشه سازيد نه روسـپي كه پاكدامني  حالل است در حالي  

  ...کنيد واجب است مهر آنان را بپردازيدزناني را که متعه مي

خداوند عليم حكيم پس از بيان موارد ممنوعيت ازدواج در آيات پيشين بر مشروع              

و » متعـه «گرچـه   . بودن متعه و ازدواج موقّت براي مؤمنان متمکّن تصريح مي فرمايد          

  .  اصل به تصريح لغت شناسان به معني منفعت و لذت موقّت آمده استدر» متاع«

 و اظهـار  همن الدين المتعـ «: در حديث نبوي خطاب به مرد ژوليده پوش آمده است 

مندي از لذايذ دنيـوي  و اظهـار نعمـت الهـي از دسـتورات دينـي اسـت                      بهره :»هالنّعم

 که استمتاع نيز به معنـاي      يبندگي، لذت و فر   ةيعني ماي " متاع الغرور " .)٦/٤٣٩ كليني،(
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۱۳۹

ولـي ايـن آيـه پـس از آيـات مربـوط بـه حرمـت ازدواج بـا محـارم                      . كامجوئي است   

  .جنسي بردن با عقد دائم است ة که منصرف به بهر گانه آمده، پانزده

 متعه هماننـد    ،شود که در اصطالح و عرف شرع        با توجه به سياق آيات معلوم مي      

باشـد،    بوده در مفهوم كامراني ويژه با عقد مؤجل مـي         " حقيقت شرعيه "صالت و زكات    

نه مطلق انتفاع و عقد دائم که در صورت اختالف ميان معـاني عرفـي و عـرف شـرع،                    

  .)۱۶۰ الهدي، ؛ علم۱/۱۱۰ قطب راوندي،( مراجعه به حقيقت شرعي است ،اصل

 تفـسير   ةيمدر آيـه بـا اطـالق خـود بـه ضـم            » فَما اسـتَمتَعتُم ِبـهِ    «بنابراين ظاهر   

نـد و ايـن     ك  مشروعيت نكاح موقّت را براي مرد متأهل و مجرد اثبات مـي            ،)ع(.بيت  اهل

  .حکم جواز اختصاص به افراد بي زن ندارد

 پس از بررسي روايـات رسـيده در مقـام توجيـه             )٣٠/١٥٢ (جواهرچنانكه صاحب   

چـه تـا كنـون      از آن « :نويسد  استحباب مؤکّد بودن متعه براي مردان مجرد و متأهل مي         

شود كه در مشروعيت ازدواج موقّت اشكالي نيست، بلكه در مستحب             گفتيم روشن مي  

كـه از عالمـات    مؤکّد بودنش استبعادي نيست به خاطر خصوصيتي كه دارد و آن اين  

 مؤمن است زيرا اقدام به ازدواج موقّت در واقع رد كسي است كه آن را تحـريم كـرد و                   

كـه مبـاحي را واجـب كننـد      چنان. شود م كنند مستحب مي مباحي را كه اهل بدعت حرا     

    .»شودمكروه مي

اسـت  مؤيد برداشت اماميه از آيـه       » أُجورهن«و نيز    »هِريضَفَ «ةهمچنين ظاهر کلم  

زيرا به اتفاق راي فقهاي مـذاهب اسـالمي در نكـاح دائـم              . باشد  که همان عقد انقطاعي     

شـود و طـالق پـيش از اسـتمتاع و دخـول       ميتمام مهريه با تحقق عقد صحيح ثابت ن       

گردد و آميـزش و اسـتمتاع كامـل شـرط پرداخـت مهريـه بـه         موجب نصف كابين مي  

  . صورت كامل است

دخول شرط استحقاق مهر کامـل نيـست و بـراي            که در عقد نکاح منقطع،     در حالي 

تعبير م   نکاح داي  وري کافي است و در قرآن از مهريه          مطلق استمتاع و بهره    ،ثبوت مهر 

  .)۱/۱۱۱ قطب راوندي،( به صداق و نحله شده است نه اجر و مزد

 به نقل ه في تأليف االمهالفصول المهمعالمه سيد شرف الدين عاملي نيز در كتاب 

كند كه ما در يكي از غزوات بوديم و زنانمان  از صحيحين از عبداهللا بن مسعود نقل مي

 ه؟ فنهانا عن ذالك ثم رخص لنا ان ننكح المرأأال نستخصي: فقلنا. را به همراه نداشتيم

الَِّذين آمنُواْ الَ تُحرمواْ طَيباِت ما أَحلَّ اللّه لَكُم والَ يا أَيها «:علينا ثم قرأ بالثوب الي اجل،

تَِدينعالْم ِحبالَ ي اللّه واْ ِإنتَدويق به سبك  كه اين روايت حاكي از تش،)٨٧/مائده(» تَع
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و لزوم پرهيز از تحريم  گرفتن مهريه و منع از اخته و سترون كردن خويش

   . است امور حاللةخودسران

 ،» بالثّوب الي اجله لنا ان ننكح المرأ)ص(رخّص «:  آمده)٣/١٣٠ (در تفسير قرطبي

 ) ص(مورد تأكيد پيامبر كه با قيد اخير لزوم تعيين مدت و سبك گرفتن مهريه در متعه،

  .گيرد،كه قابل تأمل است قرار مي

و تبتّل و   رهبانيت  از پرهيز از طيبات و لذايذ مشروع،ي در نهيآيات  همچنين

 نيز آمده است از که در مسيحيت معمول بود گيري از همسران براي عبادت، کناره

 والْطَّيباِت ِمن الرزِْق قُلْ ِهي  اللِّه الَِّتي أَخْرج ِلِعباِدِههقُلْ من حرم ِزينَ :جمله اين آيات كه

ِ كَذَِلك نُفَصِّلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمون مةً يوم الِْقياصةل الدنْيا خَاةِللَِّذين آمنُواْ ِفي الْحيا

ريم وآتَينَاه  ثُم قَفَّينَا علَى آثَاِرِهم ِبرسِلنَا وقَفَّينَا ِبِعيسى ابِن م:و نيز) ٣٢/اعراف(

ً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها نيةً ورهبارحمة ً وفةالِْإنِجيلَ وجعلْنَا ِفي قُلُوِب الَِّذين اتَّبعوه رأْ

نُوا ِمنْهآم نَا الَِّذينا فَآتَيِتهايِرع قا حهوعا راِن اللَِّه فَمِتغَاء ِرضْوِإلَّا اب ِهملَيع مهرأَج م

فَاِسقُون منْهكَِثيٌر مبا عموم و اطالق خود مشروعيت ازدواج موقّت را  )٢٧/حديد( و

  .نندك اثبات مي

  

  )عليهم السالم(ب ـ سنّت اهل بيت 

روايـات   ،بـر حليـت متعـه     ) ع( و اجمـاع اهـل بيـت       افزون بر روايات ناظر بر اين آيه      

ي در  يكه به فرموده عالمه طباطبا     سيده است فراواني در تشويق مسلمانان به متعه ر      

 آنهـا در اينجـا   ةزيـد گ  و در حد استفاضه و متـواتر معنـوي اسـت   الميزانچهارم   جلد

  : شود مي يادآوري

گويد در يكي از جنگها در حالت آماده باش    حديث جابربن عبداهللا انصاري كه مي      ـ١

ـ «:  پيـامبر خـدا نـزد مـا آمـد و فرمـود             .برديم  به سر مي   ه قـد اذن لكـم ان تتمتّعـوا         انّ

توانيـد متعـه       به شما اجازه داده شده است كه متعه كنيد، بنـابراين مـي             :»فاستمتعوا

  .)۱۹۰۵ ش؛ مسلم،۵۱۱۸ـ۵۱۱۷ ش ؛ بخاري،۸/۴۵۵ محمدتقي، مجلسي،( بگيريد

 نزل به القرآن و جرت      متعةلا«: که فرمود  روايت کرد ) ع( ابي مريم از امام صادق       ـ٢

 دربارة متعه قرآن نازل شـده و سـنّت و روش پيـامبر              :»)ص( رسول اهللا     من هبه السنّ 

  .بر آن جاري شده است) ص(
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هي حالل «: حضرت فرمود  متعه پرسيدم،ةدربار) ع(گويد از امام كاظم   مييورا ـ٣

مباح مطلق لمن لم يغنه اهللا بالتّزويج فليستعفف بالمتعه، فان استغني عنها بالتّزويج             

مبـاح اسـت، بـراي    . متعه بدون هيچ قيد و شرطي حـالل و         :»ا غاب عنها  فهي مباح له اذ   

نياز نكرده است، پس بايـد او بـا ازدواج            كسي كه خداوند او را از راه ازدواج مؤبد بي         

نيـاز شـد، پـس متعـه در      موقّت پاكدامني خود را حفظ كند و اگر با ازدواج از متعه بي      

  . غايب باشد) با سفر و غيره(ود صورتي برايش مجاز است كه از همسر دائمي خ

 انّمـا علـيكم     متعةلاال تلحوا علـي ا    «:  امام هفتم نيز به يكي از موالي خود نوشت         ـ٤

 اصرار بر متعه نورزيـد تنهـا بـر          :» فال تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم       ه السنّ مةاقا

از  متعـه خـود را سـرگرم و          ة را بپـا داريـد بـه وسـيل         )ص(شماست كه سنّت پيامبر     

  .)۵/۴۷۸ كليني، ؛۸/۴۷۸ ، محمدتقي،مجلسي( همسران دائمي و آزادتان باز نداريد

  شــيخ طوســيتهــذيب و )١٤٦ـــ٣/١٤٥ (استبــصارهمچنــين از روايــاتي كــه در 

کـم کراهـت ازدواج موقّـت دوشـيزگان بـدون اذن پـدر                دست  آمده است،  )٢٥٥ـ٧/٢٥٤(

  . كه محل تأمل است استفاده مي شود،

 اسـالم   در "موقّت سنّت ازدواج "شود كه     ميمذكور روشن  رواياتدقت در مجموع   از

 نامـشروع  منطقي براي پيشگيري از روابط     حلاجتماعي و راه   ضرورت يك عنوان به

بارداري  ، بيماري يا   به سبب  ،جنسيةغريزتا مسلمانان در ارضاي    مردان و زنان است   

تنگنـا قـرار    حـرج و    در    اقتـصادي،  يا مـشكالت   همسر يا سفر يا مأموريت يا تحصيل،      

  . گيرندن

بنابراين در فرهنگ شيعه اگر متعه به خـاطر هوسـراني و تنـوع طلبـي و ايجـاد                   

همانند طالق همسران حالل مذموم و منفور بوده و اگـر هـدف              حرمسرا صورت گيرد،  

ازدواج موقّت رفع ضرورت و پرهيز از گناه و گسترش عفت در جامعه اسالمي باشـد،                

  .و حالل ممدوح و محبوب خواهد بودسنّت 

  

   اصل اباحه يا حليتـج 

به موجب اين قانون مسلمانان در موارد مشکوک در حرام يا حالل بودن امري موظـف                

به حمل بر جواز و مشروعيت آن مي باشند و با توجه به اضطراب و تشويشي که در                  

د دارد حکـم بـه جـواز    روايات اهل سنّت بر تحريم يا نسخ حليت ازدواج موقّـت وجـو    

  .خواهد بود" اصل عدم نسخ" تر  و مؤيد بهاصولي
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۱۴۲

 )۲۱۶ (،الـسرائر الحـاوي   چنانکه ابن ادريس از فقيهان نامي قـرن پـنجم در کتـاب              

مـشروع بالکتـاب و     مأذون فيـه،    االسالم، يعةالنکاح المؤجل مباح في شر     «:آورده است 

بعضهم ادعي نسخه فيحتـاج فـي دعـواه الـي            باجماع المسلمين، الّا ان      ة المتواتر سنةلا

 الضرر منفعة ان کلّ صحيحةل اةلو ايضا فقد ثبت باالد. تصحيحها و دون ذلک خرط القتاد

 فيجـب اباحتـه   متعةل بضروره العقل و هذه صـفة نکـاح ا    حةفيها عاجل و ال في آجل مبا      

  .»باصل العقل

فـان  «: ت و افـزوده    نيز نظير همـين عبـارات را آورده اسـ          )١٠٩(سيدمرتضي نيز   

ان کلّ :  حرّمها و نهي عنها فالجواب عن ذلک)ص(ذکروا االخبار التي رووها في ان النّبي 

هذه االخبار و اذا سلمت عن المطاعن و التضعيف اخبار آحاد، و قد ثبت انّهـا ال توجـب                   

 باخبـار   ةضفهذه االخبار معار  ...  و اليرجع بمثلها عما علم و قطع عليه        يعةعمال في الشّر  

 و به تعبيـر     » في استمرار اباحته و العمل بها حتّي ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر              ةکثير

و ادعاي نسخ روايـت       مشروعيت ازدواج موقّت درايت است     )١٥٩ ،٢/١٥٢ (فاضل مقداد 

  .مقدم بر نافي است و دليل مثِبت،» ية بالروايةال تطرح الدراو «

  

   اصل عدم نسخ ـد

و ) ص( در عين اذعان به مشروعيت آن در زمان پيامبر  متعهيم مخالفاندان چنانکه مي

در نسخ آن   متعه،ة بکر و اعتراف برخي از بزرگان نظير زمخشري بر عدم نسخ آيواب

  .به سنّت يا کتاب و نيز زمان آن اختالف دارند

ـ         ده،ور آ )٣/٣٩٧ (،زاد المعاد در   چنانکه ابن قيم جوزيه،    ا در تاريخ و زمـان نـسخ ي

  تـاريخ آن را    شـافعي  که برخي چون      چنان . هست تحريم متعه نيز اختالف نظر شديد     

در جنگ خيبر و گروهي مانند ابي عيينه در فتح مکه و جمعي در جنگ اوطاس در سال 

 القضاء در سال هفتم پس از صلح حديبيـه و شـماري             ةاي در عمر    هشتم هجرت و عده   

 نسخ حکم متعه در زمان )٢/٥٨ (مالکي ابن رشد  گو اينکه،اند  الوداع اعالم کرده حجةدر  

  . است را مورد ترديد قرار داده ) ص( پيامبر

اين اختالف آرا بهترين گواه بر بي اعتباري فتواي مخالفان بـر تحـريم آن در ايـن                  

 ايـن را    زمان است و اگر کسي مدعي است که عقد موقّت منسوخ و يا زيانباراست بايد              

  .ندكبا دليل قطعي اثبات 

   مشروعيت متعهةپيشين
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۱۴۳

 معلوم يکي   ة نکاح متعه در مدت معلوم با مهري       ،)١/٢٣١ ( ابن حجر عسقالني   ةبه نوشت 

 ولـي  ،آيـد  شمار ميه و از احکام امضايي اسالم ب از انواع نکاح معمول در جاهليت بود      

متأسفانه اکنون اکثريت اهل سنّت معتقدند كه اين حكم با اجتهاد و اعالم عمر بر منبـر              

 دوم تا امروز قابل تبعيت      ةمدينه نسخ شد و به عنوان حكم حرمت اولي و اصلي خليف           

كه عبداهللا عمر و عبداهللا بن عباس كه خود از صحابه و مفتيان معروف               حالي  در .است

  . اند از همان آغاز با اين حكم مخالفت كرده اند، بوده

 اند، ع را مجازدانستهتمت فقيهان برخالف نظر عمر اصل حج     ةعجيب اين است که هم    

و رقابت با شـيعه       تلقي غلط از آن    سببخليفه را به    توسط  ولي ممنوعيت نکاح متعه     

 کـه از تابعـان بـوده و         مالکيـان انس پيـشواي    بنهر چند مالک   .اند  حكم ثابت پنداشته  

 از قـائالن بـه جـواز متعـه          كردهسپري  با صحابة پيامبر    تمامي عمر خود را در مدينه       

) ص(پيامبر ةوسيل هحکمي که ب  : گفت  کرد و مي   استمتاع استدالل مي   ة به آي  زنان بود و  

 سرخـسي،  :نكــ   ( اثبات شود تا نسخ قطعي آن ثابت نگردد به قوت خود بـاقي اسـت              

۵/۱۵۲(.  

که بـسياري   ) ص( پيامبر   ةشگفت اينکه ادعاي تحريم يا نسخ مکرر متعه به وسيل         

 زيـرا اگـر     .شواي مالکيان قرار نگرفته اسـت     يد پي ياند مورد تا  سنّت مطرح کرده    از اهل 

خليفه ثاني تحريم متعه را  اين حکم را منسوخ يا از آن نهي کرده بود،   ) ص(. خدا  رسول

  !نه به خودش داد، به آن حضرت نسبت مي

 آمده که عبداهللا بن زبير در دوران امارتش در مکـه از             )١/٣٦٩ ( احمد حنبل  مسنددر  

ـ  ۸۹ (المـسيار    نکـاح دمـشقي در    عشاحـسونه   گـزارش به    ولي. کرد  متعه نهي مي   ) ۹۳ـ

: گفت  کرد و در مقام معارضه با نظر عمر و پيروانش مي            عبداهللا بن عباس به آن امر مي      

و منظـور او از     »  تُفعل علي عهد االمام المتّقين     متعةلانّک جلف جاف فلعمري لقد کانت ا      «

تعـه نـشان از خداپرسـتي و        بـود کـه اگـر تـرک م        ) ص(پيشواي پرهيزگاران پيـامبر     

  .فرمود بايد حضرتش جلوتر از آن نهي مي پرهيزگاري بود،

گفتگوي يحيي بن اکثم قاضي القضات زمان مأمون عباسي در بصره که قائـل بـه                 

تحريم متعه بود با يکي از دانشمنداني که قائل به جواز متعه و با زني ازدواج موقّـت                  

عمـن  «:  يحيي از او پرسـيد     .بر عدم نسخ است   کرده بود گواه بر صحت ادعاي اماميه        

ان الخبر  : فقال!  فقال کيف و هو اشد الناس نهيا عنها؟        ،من عمر «:  اوگفت »أخذت المتعه؟ 

احلّ لکـم متعتَـين فانـا        )ص( ان اهللا و رسوله   : الصّحيح جاء عنه انّه صعد المنبر و قال       
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۱۴۴

م نقبـل تحريمـه لهـا مـن قبـل            و ل  )ص(اهللا    احرمهما فقبلنا شهادته و روايته عن رسول      

  .)۲/۹۴ ؛ راغب اصفهاني،۲/۲۰۰ فاضل جواد،( »نفسه

 در جلـد   کـه  اکثم پس از صدور فرمان تحليـل متعـه        همچنين گفتگوي مأمون با ابن    

- عبـداهللا  . آمده است  )٢٠/١٣٠ (الحديدابي ابن شرح نهج البالغه   راغب و    محاضراتدوم  

باس که از مدافعان مشروعيت متعه بود خرده عزبير در دوران امارت در مکه بر ابن     بن

از مـادرش   ايـن را     وقتـي    ،بکـر بپـرس   گرفت و او پاسخ داد از مادرت اسماء دختر ابي         

 نکـاح   ة به خدا تو را  جـز بـه وسـيل           :»متعةلاواهللا ما ولدتک الّا با     «:پاسخ شنيد  پرسيد

  .امنزادهمتعه

ر پاسـخ مردشـامي کـه از او          صحابه است د   ةعبداهللا بن عمر نيز که از فقهاي سبع       

حالل است، مرد شامي گفت پدرت از آن نهـي          : متعه حکمش چيست؟ گفت   : پرسيده بود 

  ! داني؟کرده است و تو مجاز مي

 ه انترک السنّ )ص(أرايت ان کان ابي نهي عنها و وضعها رسول اهللا           «: در پاسخ گفت  

متعـه را    )ص(ي پيـامبر خـدا      ول داني اگر که پدرم نهي کرد،        آيا مي  :»!و نتّبع قول ابي؟   

؛ ۳۰/۲۱۲نجفـي،  (!   آيا ما بايد سنّت را ترک و گفتار پدرم را پيروي کنيم؟  ،وضع فرمود 

  .)۲/۹۵ ؛ احمد حنبل،۲۰۲ـ۶/۲۰۱ اميني،

عمر و ابن   عباس و ابن  و ابن ) ع(افزون بر اين بسياري از بزرگان نظير اميرمؤمنان         

عـوام  بکر و زبيربن  ابيبنتنصاري و اسماء  اعبداهللامسعود و ابوسعيدخدري و جابربن    

يماني سلمه و سعيد پسران اميه      حصين و طاووس و عطاء    بنجبير و عمران  و سعيدبن 

نيز بر خالف تحـريم      سفيان و مأمون عباسي،   خلف، عمروبن حريث، معاويه بن ابي     بن

حجر  ابن .)۵۲۰ـ۹/۵۱۹ اندلسي،حزم؛ ابن ۵/۱۳۲قرطبي،  (دانستند  متعه را حالل مي    عمر،

 عبـدالملک بـن     ة دربـار  )٦/٤٠٦ (تهذيب التهذيب  در  و ذهبي  )١/٦٥٩ (ميزان االعتدال در  

  . زن متعه داشت٩٠اند که او حدود  جريح از محدثان بزرگ اهل سنّت نوشته

   

  پاسخ شبهات مخالفان 

مهمترين دليل   ،اگرچه اختالف در ممنوعيت يا جواز متعه يک امر نظري و طبيعي است            

: فرمايـد   مـي   سنّت بر حرمت ازدواج موقّت، اين است که خداوند در وصف مؤمنان             اهل

   اِفظُونح وِجِهمِلفُر مه الَِّذينو.          لُـوِمينم ـرغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اِجِهملَى أَزْوِإلَّا ع . 
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۱۴۵

ـ ٢٩/معـارج ،   ٧ـ٥/مؤمنون (عادونفَمِن ابتَغَى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْ       کـه   و آنـان  : )٣١ـ

دارند مگر بر زنان حالل و كنيزان ملكي خويش كه          راني نگاه مي  اندام خود را از شهوت    

) و به ناروا شهوت رانـد     (از اعمال شهوت با آنها مالمت ندارند و هر كه غير از اين كند               

  .به حقيقت متعدي و ستمكار است

 چـون در    شـود  تلقي نمي  ه متعه ملک يمين نيست و زوجه هم       اند ک   سنّيان پنداشته 

  . ازدواج موقّت زن از ارث و نفقه و حق مضاجعت محروم است

 متعه ناسـخ و منـسوخ نيـست،    ة آيات مزبور با آي ةي رابط يعالمه طباطبا نظر  به  

  عام به خاص يا مطلق به مقيـد اسـت  ة رابط ، استمتاع ةبلکه نسبت ميان اين آيات و آي      

 سنّت معتبر تخصيص يا تقييد خورده و از شمول عمـوم و             ةکاح منقطع به وسيل   که ن 

ـ                      ةاطالق آنها بيرون رفته است و با توجه به مکي بودن آيات اخيـر و مـدني بـودن آي

 فـرد منـصف متتبعـي    يچ ايـن واقعيـت بـر هـ     ومتعه صالحيت نسخ آن منتفي است       

  .)۶/۲۲۵؛ اميني، ۲۷۵ـ۴/۲۷۴ ي،يعالمه طباطبا(پوشيده نيست 

 در مقام رد ادعاي نسخ) ع(در منابع عامه و خاصّه آمده است که اميرمؤمنان علي 

ازدواج   اگر نهي عمر از:»لوال أن عمر نهي عن المتعه لما زني اال شقي«:  متعه فرمودةآي

 ؛۲/۲۰۶ ؛ اميني،۲/۱۴۰ سيوطي،(کرد  موقّت نبود هيچ کسي جز بدبختي زنا نمي

  .)۱۴/۴۴۰ حرعاملي،

وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنْيا ويشِْهد          :ضرت در پي آن گفتار آيات     ح

         ِلـكهيـا وِفِيه فْـِسدِض ِليى ِفـي اَألرعلَّى سِإذَا تَوالِْخصَاِم و أَلَد وها ِفي قَلِْبِه ولَى مع اللّه

:  كـه در آن آمـده      را قرائت فرمود  ) ٢٠٥ـ٢٠٤/بقره(  يِحب الفَساد  الْحرثَ والنَّسلَ واللّه الَ   

ـ     و از مردم کساني هستند،     !]اي پيامبر [  شـگفت تـو   ةکه گفتار آنان در زندگي دنيـا ماي

ترين   که آنان سرسخت  ي  در حال  گيرند،  گواه مي  و خدا را بر آنچه در دل دارند،        شود  مي

در  ]رونـد   از نزد تو مـي    [گردانند  برمي   که روي  نشان آن اين است هنگامي    . اند  دشمنان

و خداوند فساد    سازند  کنند و کشت و نسل را نابود مي         راه تباهي در زمين کوشش مي     

 مجلـسي، ؛  ۴/۴۳۶ ؛ حرعـاملي،  ۱۰/۵۲ فخـررازي،  ؛۲/۱۴۰ سـيوطي، (دارد    را دوست نمي  

  .)۱۰۳/۳۰۵ محمدباقر،

 ،منسوج شده است  ا آيات فروج     را ب    استمتاع ةآياند كه    مدعي  سرخسي  برخي چون 

که اين آيه مکي است و به اتفاق مفسران شيعه و سنّي پيش از هجـرت نـازل      در حالي 

الزمـه ايـن ادعـا       . متعه در مدينه و با اجماع پس از هجرت فرود آمده است            ةشده و آي  

 آنست که ازدواج موقّت پيش از هجرت مشروع بـوده و در همـان دوره ممنـوع شـده                  
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ـ           ة ظاهر سخن خليف   د که با  اشب  ة دوم و نيز مدافعان نظر ايشان سازگار نيست چون آي

پـيش  ) ص(تواند ناسخ مدني باشد و معني ندارد کاري که به وسيله پيامبر             مکي نمي 

بـا شـدت از    تا او مجبور شود، از هجرت ممنوع اعالم شده تا دوران عمر معمول باشد      

بـا خليفـه مخالفـت      هـم   س و ديگران    ند و در عين حال بزرگاني چون ابن عبا        كنهي   آن

  .ندكن

وأُِحـلَّ  «:  متعه ةمنحصر دانستن ازدواج به زوج دائم يا ملک يمين در عين اطالق آي            

         اِفِحينسم رغَي ِصِنينحاِلكُم موتَغُواْ ِبأَمأَن تَب اء ذَِلكُمرا وادعايي بدون  ) ٢٤/نساء( »لَكُم م

 روايـات حـاکي از نـسخ و ادعـاي اجمـاع فقيهـان               دليل است و دعوي نسخ افزون بر      

 و فقهاي شيعه بـر حليـت متعـه بـه عنـوان              )ع(بيت     با روايات و اجماع اهل     ،سنّت  اهل

  . است، معارض مشروع زوجيتةنوعي رابط

افزون بر اين در شريعت اسالم وجوب نفقه و نيز استحقاق يـا محروميـت از ارث                 

 و والدين فقير بر شخص متمکن هميشه واجب          اوالد ةچنانکه نفق . مثبت زوجيت نيست  

ولـي همـسر     و يا زن مسلمان و قاتـل،      ) اهل کتاب (و ذميه   ) کنيز( است و زوجه اگر اَمه    

  . از ارث محروم است دائمي شرعي متوفا باشد،

ولَكُم ِنصْف ما تَرك أَزْواجكُم ِإن لَّم «: ث ارةتمامي اين موارد استثناء و تخصيص آي

ٍ يوِصين ِبها أَو ديٍن صيةن لَّهن ولٌَد فَِإن كَان لَهن ولٌَد فَلَكُم الربع ِمما تَركْن ِمن بعِد ويكُ

 من بعِد ولَهن الربع ِمما تَركْتُم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولٌَد فَِإن كَان لَكُم ولٌَد فَلَهن الثُّمن ِمما تَركْتُم

ٍنٍ صيةويد ا أَوِبه روايات معتبر است که در منابع ةبه وسيل) ١٢/نساء (» ... تُوصُون 

 مشهور فقهاي ةگرچه با شرط ضمن عقد متعه به عقيد .شيعه و سنّي آمده است

  .توان اثبات و استيفا نموداماميه حق ارث و نفقه را نيز مي

 خود، بيشتر از همـه بـه دفـاع از       تفسير کبير در  امام فخر رازي از کساني است که        

: گويد  تحريم عمر پرداخته است و در مقام توجيه سکوت مسلمانان در برابر خليفه مي             

 ةدانستند و يا از اباحـ     يا حرمت متعه را نمي    : سکوت صحابه از سه حال بيرون نيست      

  !ز حليت آنآن مطلع نبودند و يا نه از حرمت ازدواج موقّت باخبر بودند و نه ا

و فـرض دوم     يد ممنوعيت عمر مطلوب بود    يسکوتشان براي تا   در صورت نخست،  

 مبـاح   )ص(چون هـر کـس ندانـد کـه پيـامبر            . شودموجب تکفير صحابه و خليفه مي     

و  ،حکم حرمـت آن را اعـالم کنـد         يا بدون يقين به نسخ،     دانسته و اعالم اباحه کند،      مي

کند و از روي مداهنه و تملـق سـکوت           پوشي مي  ديگران بدانند که گوينده خطا يا حق      
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 و مقتضي کفر امتي است که در قرآن دروصفشان          اند مرتكب شده   کفرآميز يعمل نند،ك

ٍ أُخِْرجتْ ِللنَّاِس تَأْمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عـِن الْمنكَـِر وتُؤِمنُـون            مةكُنتُم خَير أ  : آمده

آل ( هلُ الِْكتَاِب لَكَـان خَيـرا لَّهـم مـنْهم الْمؤِمنُـون وأَكْثَـرهم الْفَاِسـقُون               ِباللِّه ولَو آمن أَ   

کرده باشـند نيـز      اين فرض که عموم مسلمانان به خاطر ناآگاهي سکوت .)١١٠/عمران

چون نکاح موقّت نيز مانند نکاح مؤبد يک موضوع عمـومي و مبتالبـه               نادرست است؛ 

گـو اينکـه     توانست از ديد همگان مخفي بمانـد،       يا حرمت و نسخ آن نمي      بود که اباحه  

دانستند منـسوخ شـده در مقـام        گيرد چون مسلمانان مي   سرانجام امام فخر نتيجه مي    

  . انکار عمر برنيامدند

البته بايد بدانيم که اگر عامة مسلمانان در برابر نهي عمر سکوت کردند به خـاطر                 

ت بوده است، نه اينکه صحابه از نسخ يا تحريم پيامبر   حفظ وحدت و يا ترس و وحش      

  . رضايت باشدةاند و سکوتشان نشان باخبر بوده) ص(

اگرچه مخالفت علني گروهـي صـورت نگرفـت،          در اين جا الزم است         اين نكته  تذكر

ولي در صدر اسالم خواص به صورت علني و عوام به صـورت مخفـي بـر ايـن کـار                     

تا آنجاکـه  عمـر بـن عبـدالعزيز و            کردند،پنهاني متعه مي  اعتراض داشتند و از ترس      

  . کردند  عباسي،در دوران حاکميت خود حليت متعه را اعالم  ةمأمون خليف

روشنفکران مذهبي معاصر مصري نيز ازدواج موقّت رسمي را با توجه به شـيوع              

  . ندکن بهترين راه حل اين مشکل معرفي مي انحرافات جنسي در کشورهاي اسالمي،

اخيراً نيز حقوقدانان مسلمان نظيـر دکتـر يوسـف قرضـاوي از اسـاتيد دانـشگاه                 

االزهر مصر و شيخ محمد بن صالح عثيمين از بزرگان عربستان سعودي مـشروعيت        

» نکـاح المـسيار   «از باب سد ذرايع بـا عنـوان         به حکم ضرورت زمان     ازدواج موقّت را    

 عقد نکاح دائم با قصد طالق و بدون نفقه           نوعي  که ،دردسر  زودگذر و بي  يعني ازدواج   

 باشـد،    مـي  ...بـراي محـصالن و مـسافران و        و الزامي نبودن حق مـضاجعت        و توارث 

  .).۱۴ـ۱۰  يوسف،،؛ قرضاوي۹ /۳عشا حسونه دمشقي،  (.اند تصويب کرده

ن نابا ز  ازدواج موقّت عقد  سوره مائده،٥به حکم آية كه اين نکته نيز ناگفته نماند 

وِإن ِخفْتُم أَالَّ :  ة آي ؛ همچنين بر طبق مضمون نيز رواست در خارج از کشوركتاباهل 

تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَِإن ِخفْتُم أَالَّ 

اِحدِدلُواْ فَوانُةتَعملَكَتْ أَيا مم ولُواًْ أَونَى أَالَّ تَعأَد ذَِلك و اگر نگرانيد که در  :)٣/نساء (كُم

پس با دو يا سه يا چهار زن همزمان ازدواج کنيد و اگر  نيد،كحق يتيمان دادگري ن

 نيد،كنگرانيد که عدالت را ميان همسران رعايت نکنيد پس با يک زن يا کنيزان ازدواج 
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كه  به اتفاق فقيهان   يمين  ملك برخالف .ا نداريداين کار نزديکتر است به آنکه ستم رو

  .  ندارد  از نظر كميت محدوديتي

را شـمار همـسران موقّـت       عـدم انحـصار    چون شهيد ثـاني احاديـث   برخي فقيهان 

  كـرده    موقّت همزمان با بيش از چهار زن را منع          ازدواجو   اند   و ضعيف دانسته    مجهول

و بـر     انـد    جـسته    اسـتناد  )ع(   امام باقر و امام رضـا      ةصحيح   و روايات   آيه  عموم ه ب و

  .اند   داده فتوا به انحصار عدد زوجات موقّت همانند دائم، ، مشهور خالف

 در    متعه  ريعش كه ت   شود  ء استنباط مي     نسا ة سور  ٢٨ تا   ٢٤ آيات    با دقت در مجموع   

، نه  بوده است  "اقع ضرورت در مو  براي امت      و تسهيل امر ازدواج      امتنان  باب"اسالم از   

   ! عياشي و خوشگذراني

 بـه     مسلمان با زنان آزاد     اصل آن است كه مردان    چه اينکه به تصريح آيات مزبور       

 ،و در صورت عـدم تمكـن       ،كنند  ي  ي بعد با زنان غير آزاد زناشو       و در مرحله   ،نحو دائم 

 اللّـه أَن يخَفِّـف عـنكُم وخُِلـق          يِريد  : آيه آمده است     در پايان  .  آورند   روي  تبه عقد موقّ  

 نـاتوان     دهـد كـه انـسان        تخفيف   به شما   خواهد  خداوند مي  :)٢٨/نساء(اِإلنسان ضَِعيفًا   

   .آفريده شده است

  

  حکمت حليت متعه

شود که ازدواج موقّـت در زمـان        محققي معلوم مي   براي هر   مطالب گذشته،  ةاز مجموع 

معتبـر و قـانوني اسـت و         ،مجاز و همانند ازدواج دائم    و در عصر حاضر     ) ص(پيامبر  

   از انحرافـات    گيـري   جلـو کـه    آيد، آن از امتيازات اين نوع عقد به شمار مي         ةاحکام ويژ 

 آن   اصـلي مـشروعيت    ةفلـسف  ،هـاي فـساد     و نيافتادن در شعله   بسيار زيانبار جنسي    

   .است

ـ     در صورت سوء استفاده از متعه،      درست است كه   و   تحقيـر زنـان    اتگـاهي موجب

ـ            فروپاشي خانواده  ه ها، عدم رغبت به ازدواج دائم، ازدياد جمعيت و تشکيل حرمسرا ب

و  سـاده  اگر ازدواج     در عين حال   ،شودميفراهم   افراد فرصت طلب و شهوتران       ةوسيل

اجـل مـسمي و اجـر       :  اال بـامرين   هال يکون متعـ   «: فرمود) ع(، چنانکه امام صادق     موقّت

در ،  قـانوني انجـام گيـرد     و ثبت     با تشريفات  ،)۱۰۳/۳۰۸ محمد باقر،  ي،مجلس(» مسمي

عمـومي و بـرآوردن     و بهداشـت     براي حفظ عفت       مشروع ةعصر كنوني بهترين وسيل   

زنـدگي   ميلـي ح و ت   ملـي ج ت  با توجه به مـشكالت     ( و دختران جوان    نياز جنسي پسران  
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)  را تأخير انداخته است ازدواج كه سن  درتشكيل خانواده و اداره منزل  کنوني    ماشيني

 هميـشگي كـه      و محـدوديت  شـرعي   با توجه بـه مـسئوليت        به ويژه اين كه      .باشد  مي

بيمـاري،    اي از موارد نظيـر      پاره آورد و در     دائمي براي زن و مرد به وجود مي         ازدواج

تحصيل در داخل و خـارج از كـشور و سـفرهاي            بارداري زن و ايام     دوران  ناباروري،  

 آماده به    جوانانو جود شرايط سنگين تحميلي براي        و يا    کاريي و مأموريتهاي    تجار

  .ناممكن استعمالً  يا   دائم دشوار ازدواج ،كار

بـه ويـژه دانـش آمـوزان و            جوان  براي دختران و پسران   کنوني   سخت    اوضاعدر    

ـ      ،برند   به سر مي     بلوغ جنسي   در اوج  كه دانشجويان، ه ازدواج  افزون بر روي آوردن ب

داري و كنتـرل   رياضـت و روزه راه ارزشي پارسايي و    يكي  : دارد دو راه وجود   موقّت،

راه ديگـري    ، و که ناشي از قوت ايمان مـذهبي و سـالمت روحـي اسـت                جنسي  غريزه

افـزون بـر مجـازات اخـروي         كـه      با نامحرمان    ارتباط نامشروع   برقراريبسيار زشت   

  .به دنبال  داردبراي فرد و اجتماع  قابل جبراني را  غير آثار زيانبار و عواقب شوم

انديشان بدون توجه به کراهت ازدواج موقّت با دوشيزگان در            گرچه برخي از ساده   

 ننگ و عار است، به پيروي از غرب آزادي روابـط جنـسي و       ةاسالم که براي اَبکار ماي    

  ! کنند احياناً طرح دوستي پيش از ازدواج دائمي را تشويق مي

 پيش ا ميانه رهرا "و دين فطري و اعتدال  و پايا  پويا مكتب"   ناب به عنوان اسالماما 

 بـا زنـان      موقّـت قـانوني      شـرعي و ازدواج     ةروي پيروان خود نهاده كـه همـان متعـ         

  .  براي نوع بشر است  و بدون دردسر  و طبيعي  سالمي است كه راهشوهر بي

که عالوه بر نجـات جوانـان        است    دجرتل و   هأ موقّت حالت برزخي ميان ت     دعقزيرا  

و    بيـوه    مـشكالت زنـان     حلـي بـراي رفـع       راه ، تجرد قـرار دارنـد      در تنگناي مجرد كه   

   . و ناسازگاردارند  كه زنان يائسه  استنيز مردان متأهلي و  سرپرست بي

  

  نتيجه 

ت دارند، دانـسته     که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّ       كسانيگيريم  بنابراين نتيجه مي  

يعني نکـاح    مگر اين که نوع مشابه آن،      کنند،  يا ندانسته جاده را براي فحشا صاف مي       

ـ             (مسيار  سـر ه  ازدواج موقّتي آسان که زن همانند دوران نامزدي در خانه بستگانش ب

را پيشنهاد کنند و به همـين جهـت در   ) دار نشود برد تا هزينه زندگيش را شوهر عهده  

مخالفـت نکـرده بودنـد،       اگر با ازدواج موقّـت اسـالمي،      " آمده که   ) ع(ت  بي.روايات اهل 

  ." شد  زنا نميةکس آلود هيچ
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۱۵۰

هـا و     کـه بـراي ضـرورت     " ازدواج موقّـت  "که با سوء اسـتفاده از       كساني  همچنين  

 آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را          ةنيازهاي واقعي محرومان تشريع شده، چهر     

 اسالمي به زنا صاف     ةتند نيز جاده را براي آلودگي جامع      راني خود ساخ     هوس ةوسيل

 صحيح از ازدواج موقّـت      ةچرا که عمالً مانع استفاد     کردند و در گناه آلودگان شريکند،     

  .شدند

 اسـالمي سـوء     ةاز اين حکم حـساب شـد       کنيم که بعضي،    به هر حال ما اعتراف مي     

نماز در مسجد را بست يا بـه  توان به خاطر جمعي بي  ولي هرگز نمي   اند،  استفاده کرده 

  .اي را آتش زد خاطر دستمالي قيصريه

 ريزي برنامهبه طور صحيح موقّت  بايد راه را بر هوسبازان ببنديم و براي ازدواج     

  .کنيم

ريزي دقيق و صـحيح       انجام اين کار بدون برنامه     به خصوص در عصر و زمان ما،      

اي کـاربردي و      خبرگـان آيـين نامـه     الزم است جمعي از نخبگـان و        . پذير نيست امکان

 راه را    و  زيباي اين حکم حکيمانه را آشـکار سـازند         ةاجرايي براي آن بنويسند تا چهر     

  ! توز گروه هوسباز ناآگاه، و گروه منتقد کينه: بر دو گروه ببندند

  

  منابعفهرست 

  ؛ قرآن کريم. ۱

   بي تا؛،بيروت ، داراحياء التراث العربي،تفسير روح المعانيمحمد،  آلوسي،. ۲

الطبعه  ق،.هـ ۱۴۱۱ النشر االسالمي، قم، سسة موالسرائر،ابن ادريس، محمد بن احمد، . ۳

  ؛الثانيه

 ۱۳۷۹  ، بيـروت،   دارالمعرفه ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري     ابن حجر عسقالني،     .۴

  ق؛.ـ ه

  ؛تا بي بيروت، ، داراالفاق الجديده،المحليعلي بن احمد،  ابن حزم اندلسي،. ۵

  ق؛. هـ ۱۴۲۰، دارالفکر، المسند، ابن حنبل، احمد بن محمد. ۶

، بيروت، ه، دارالمعرف المقتصدية المجتهد و نهاية بدامحمد ابن احمد، ابن رشد قرطبي،  . ۷

  ؛ ق. هـ ۱۴۰۳

، دارالفکـر،   )شـرح مختـصر الخرقـي     ( المغنـي عبداهللا بن احمـد،      ابن قدامه المقدسي،  . ۸

  ؛ق.هـ ۱۴۰۴ بيروت،



 

  متعه در نگاه فقيهان مسلمان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱۵۱

  .ق۱۴۱۲ه،  المنار االسالميهمکتب، زادالمعاد في هدي خيرالعبادن قيم جوزيه، اب. ۹

 دار الکتاب العربي، بيروت،    ،الغدير في الکتاب و السنه و االدب       عبدالحسين، اميني،. ۱۰

  ؛۴.ط ق،.هـ ۱۳۹۷

  ق؛.هـ  ۱۳۱۳بيروت،   دارالجبل،صحيح البخاري، ،بخاري، محمد بن اسماعيل. ۱۱

 ، قــم،هالعلميــه  مطبعــ،هالــشيع احاديــث  جــامع  طباطبــايي،  ينبروجــردي، حــس. ۱۲

  ق؛.هـ ۱۳۹۹

    ق؛. هـ ۱۳۴۴، بيروت ،ه دارالمعرفالسنن الکبري،احمد بن حسين،  بيهقي،. ۱۳

  ق؛. هـ ۱۴۰۰  دار الکتب العلميه، بيروت،احکام القرآن،احمد بن علي،  جصّاص،. ۱۴

 داراحيـاء   ،هي تحصيل مسائل الـشريع     ال هوسائل الشيع حرعاملي، محمد بن حسن،     . ۱۵

  ق؛.  هـ ۱۴۰۳ التراث العربي، بيروت،

ـ  هنکاح المسيار و احکام االنکح    ،  حسونه، عبدالقادر عرفان العشا   . ۱۶ ـ ،  ه المحرم  هالمکتب

  ق؛.  هـ ۱۴۲۳، العصريه

، محـاورات الـشعرا و البلغـاء    محاضرات االدبا و، راغب اصفهاني، حسين بن محمد. ۱۷

   م؛۱۹۶۱، ياةدارمکتبة الح

  ق؛.هـ ۱۴۰۶ ، بيروت،ه دارالمعرفالمبسوط،محمد بن احمد،  سرخسي،. ۱۸

  ق؛.هـ ۱۳۹۱، منشورات الشريف رضي، قم، االنتصارسيد مرتضي، . ۱۹

ــدالرحمن،  ســـيوطي،. ۲۰ ــالتفـــسيربالمأثورالـــدرالمنثورفيعبـ مرعـــشي، ه، مکتبـ

  ق؛ .هـ ۱۴۰۴قم،

، سازمان تبليغات اسـالمي،     همسائل فقهي موسوي،    عبدالحسين شرف الدين عاملي،  . ۲۱

  ق؛ .هـ ۱۴۰۷ تهران،

موسـسه   مسالک األفهام إلي تنقـيح شـرايع اإلسـالم،           شهيد ثاني، زين الدين علي،    . ۲۲

  ق؛ .هـ ۱۴۱۳ المعارف اإلسالمي، قم،

  نيل االوطار شرح منتقي االخبار من احاديث سيد االخيـار،          محمد بن علي،   شوکاني،. ۲۳

  ؛ ۱۹۷۳ت، دارالجيل، بيرو

  ق؛.هـ ۱۴۰۱ ، دار صعب، بيروت،من ال يحضره الفقيهمحمد بن علي،  صدوق،. ۲۴

  ق؛ .هـ ۱۴۱۶ ، تهران،ه دار االسواالحتجاج،احمد بن علي،  طبرسي،. ۲۵

  ق؛.هـ ۱۳۲۳، بيروت، ه دارالمعرفجامع البيان في تفسير القرآن،محمد،  طبري،. ۲۶

، دار الکتـب االسـالميه      ا اختلف من االخبار   اإلستبصار فيم طوسي، محمد بن حسن،     . ۲۷

  ؛ق.هـ ۱۳۹۰تهران، 



     

 ۱۳۸۷، پاييز ۸۹مقاالت و بررسيها، دفتر                                                                                                     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱۵۲

  ؛ق.هـ ۱۴۱۱، قم، ه المعارف االسالميه، مؤسسهالغيبهمو، . ۲۸

  ؛تا بي تهران، ،ه المرتضويهمکتب مسالک االفهام الي آيات االحکام، فاضل جواد،. ۲۹

  ق؛.هـ ۱۳۸۴ان، تهر  المرتضويه،ه، مکتب کنز العرفان في فقه القرآنفاضل مقداد، .۳۰

  ؛تا بي العربي، بيروت،  الثراث ، دار احياءالتفسير الکبيرعمر،  محمدبن فخر رازي،. ۳۱

 ،بيـروت   داراحيـاء التـراث العربـي،      الجامع الحکام القرآن،  محمد بن احمد،     قرطبي،. ۳۲

   ق؛. هـ ۱۳۷۲

  ؛ق.هـ ۱۴۰۵قم،   المرعشي،همکتب ،فقه القرآن  اهللا،هسعيد بن هب قطب راوندي،. ۳۳

  ق؛.هـ ۱۴۰۱بيروت،   دار التعارف،الکافي،محمد بن يعقوب،  کليني،. ۳۴

  ؛تا بي داراحياء التراث العربي، بيروت، الموطأ،مالک بن انس اصبحي، . ۳۵

 ، بيـروت،  ه الرسال ه مؤسس کنزالعمال في سنن االقوال و االفعال،     علي،   متقي هندي، . ۳۶

  ؛۵.طق؛  .هـ ۱۴۰۵

  ؛ ق.هـ ۱۴۰۳ بيروت، ، دار احياء التراث العربي، بحار االنوارر،محمد باق مجلسي،. ۳۷

 بنيـاد فرهنـگ      المتقين في شرح من ال يحضره الفقيـه،        هروضمحمد تقي،    مجلسي،. ۳۸

  ؛ق.هـ ۱۴۱۱ پور، قم، اسالمي کوشان

  ؛ق.هـ ۱۳۹۸بيروت،  ، دارالفکر،صحيح المسلممسلم بن حجاج قشيري، . ۳۹

  ق؛.هـ ۱۳۵۵،  مطبعه الشرقه في نقد عقائد الشيعه،موسي جاراهللا، الوشيع. ۴۰

  .۱۹۸۱ ، دار احياء التراث العربي، بيروت،جواهر الکالممحمدحسن،  نجفي،. ۴۱


