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  ازدواج موقت در دين زردشتي و اسالم
  *3، پروين داوري2، كلثوم غضنفري1حسين بادامچي

  چكيده
توان آن را با متعـه يـا ازدواج موقـت در     در دين زردشتي، شواهدي مبني بر وجود ازدواج موقت وجود دارد كه مي

فقهاي اماميه و اهل تسنن در تداوم مشروعيت ايـن نـوع ازدواج اخـتالف نظـر      اگرچه ميان. فقه اماميه تطبيق داد
اين نوع ازدواج از نظـر فقـه اماميـه    . ، فقهاي اماميه با استناد به قرآن و روايات قائل به تداوم آن هستند وجود دارد

نـين ازدواجـي صـورت    مشروع است، اما براي انعقاد آن بايد شرايطي احراز شود كه در صورت وجود آن شرايط، چ
در دين زردشتي نيز، اگرچه مبحث مجزايي در رابطه با اين نوع ازدواج وجود ندارد، با توجه بـه شـواهد   . پذيرد مي

در اين پژوهش، نخست بـه مسـئلة   . توان وجود چنين ازدواجي را تأييد كرد مانده مي موجود در متون پهلوي باقي
مستقيم موجود در متون پهلـوي پرداختـه شـده و     شواهد مستقيم و غيرازدواج موقت در دين زردشتي با توجه به 

هـا و   و تحليل شـباهت  شده در پايان، به تطبيق موارد مطرح. سپس همين مسئله از منظر اسالم بررسي شده است
دهد كه ازدواج موقت در دو دين زردشـتي و اسـالم شـباهت     ها نشان مي بررسي. ها اقدام شده است هاي آن تفاوت

  .هايي نيز قابل مشاهده است چه گاه در اهداف و شرايط اين نوع ازدواج تفاوت رخور توجهي به هم دارند؛ اگرد

  كليدواژگان
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   hbadamchi@ut.ac.ir  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةاستاديار دانشكد. 1
  k.ghazanfari@ut.ac.ir  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةاستاديار دانشكد. 2
  p.davari92@ut.ac.ir  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةكارشناس ارشد تاريخ ايران باستان دانشكد. 3

  10/6/1395 :، تاريخ پذيرش8/3/1395: تاريخ دريافت



  1394 زمستان، 4، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   522

  مقدمه
اي كه ازدواج به صورت  در دين زردشتي، ازدواج و تشكيل خانواده جايگاه وااليي داشت؛ به گونه

شد و هر زردشتي موظف بود تشكيل خانواده دهد و فرزند ذكوري از خـود   ب تلقي ميامري واج
تنها اجاق خانواده را روشن نگه دارد، بلكه سبب عبـور شـخص از پـل     باقي گذارد تا اين فرزند نه

هايي وجود داشت و يكي از داليل اصلي  حل  فرزند ذكور، راه نداشتندر صورت . چينود هم شود
البتـه امـروزه در   . ها در اين ديانت، داشتن وارث و جانشين ذكـور بـوده اسـت    زدواجوجود انواع ا

منصور شكي قائل بـه دو  . مورد انواع ازدواج در دين زردشتي پژوهشگران نظرهاي مختلفي دارند
مجموعـة آن   ها را زيـر  است و ساير ازدواج) stūrīh(و ستوري ) (pādixšāy زني نوع ازدواج پادشاه

زنـي، چگـري    ماتسـوخ نيـز بـه سـه نـوع ازدواج پادشـاه      ]. 184، ص30؛ 82، ص9[ دانـد  دو مي
)čagarīh ( و اوسرائين)ōsrāʾīn ( قائل است و ايوگين)ayōgēn (    و سـتوري را در زمـرة مسـئلة

اما در متون فارسي ميانـه، از پـنج نـوع ازدواج سـخن     ]. 193، ص25[آورد  شمار مي جانشيني به
  ].181ـ180، ص[اوسرائين، ستوري، ايوگين، چگري زني،  پادشاه: رفته است

در اسـالم  . گونه كه آمد، تنوع ازدواج در اين ديانت به دليل اهميت فرزند ذكور بوده است آن
كه در قرآن به داليل متعددي بـراي   طوري نيز ازدواج و تشكيل خانواده اهميت زيادي داشت؛ به

؛ 21، 30، 1[امش و بقاي نسل تأكيد شده اسـت  يابي به سكون و آر آن همچون دست دادن انجام
نكـاح دائـم   : پذيرفت ازدواج در اسالم در دو نوع صورت مي]. 72، 16؛ 223، 2؛ 11، 42؛ 189، 7

هاي فقه اماميه است و اهل تسنن آن را معتبـر   گرچه نكاح متعه از ويژگي). موقت(و نكاح متعه 
ند، فقهاي اماميه براي مشـروعيت ايـن ازدواج   دانند و قائل به عدم تداوم مشروعيت آن هست نمي

  .كنند كه در ادامة بحث به آن پرداخته شده است به قرآن استناد مي

  ازدواج موقت در دين زردشتي
بنـابر بـاور    ،در دين زردشتي، تشكيل خانواده و داشتن فرزند ذكور اهميت فـراوان داشـت، زيـرا   

كننـدة   دارندة آيين نياكـان و حفـظ   نگه ود، زندهزردشتيان، فرزند پسر عامل گذر روان از پل چين
اهميـت بـراي زردشـتيان     همچنـين، مسـئلة ارث يكـي از مباحـث بسـيار بـا      . اموال خانواده بود

ها گرد آمده است، بايد به  شد؛ چه آنان معتقد بودند اموالي كه در خانواده طي نسل محسوب مي
بنابراين، چندين نوع ازدواج در دين . ددست كساني كه با صاحبان پيشين وابستگي داشتند برس

  .ها داشتن فرزند پسر بود زردشتي وجود داشت كه هدف اصلي از انجام آن
آمـد، همـين امـر     حساب مـي  منزلة يك گروه اجتماعي به افزون بر اين، از آنجا كه خانواده به

شـوهر محـول    /بر همين اساس، هدايت خانواده به پـدر . كرد مقامي آن را هدايت كند اقتضا مي
شد، موظـف بـود زن و    يا همان سرپرست خانواده محسوب مي) sālār(شده بود و وي كه ساالر 
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كرد، در ديـن زردشـتي    اما زماني كه وي فوت مي. فرزند صغير خود را حمايت و سرپرستي كند
سرپرستي زنان و كودكان خردسال و آتش خانواده به پسر بالغ خـانواده، كـه سـاالر طبيعـي يـا      

چنانچه پسـر بـالغي در خـانواده وجـود     . شد شد، محول مي محسوب مي) būdag-sālār (ري قه
عنوان ساالر براي خـانوادة خـود     اش شخصي را به نامه  نداشت، ممكن بود ساالر خانواده در وصيت

ناميـده   sālār-kardag)(كـرده   در اين صورت، سرپرستي به آن شـخص كـه سـاالر   . تعيين كند
كرده وجود نداشت، مجمع دينـي از ميـان    اما زماني كه پسر بالغ و ساالر. شد يمحول م شود، مي

بـراي سرپرسـتي    gomardag) -(sālārگمـارده  عنـوان سـاالر    خويشاوندان متوفي شخصي را بـه 
بنـابراين، سـاالري در ديـن زردشـتي از مباحـث بسـيار       . 1]7ـ3، 5، 10[كرد  خانواده تعيين مي

  .در روند ازدواج دختر هم تأثير داشتكه  طوري اهميت است؛ به با
از . زنـي، اسـت   شكل اصلي ازدواج در دورة ساساني همان پيوند قانوني بين زن و مرد، پادشاه

شود، در هر دو جهان زن به شوهر خـود   محسوب مي) جاويدان(آنجا كه ازدواج امري فرشكردي 
منـد   از حقوق كامل همسـري بهـره  واقع، زن در اين نوع ازدواج  در]. 78، 17؛ 78، 8[تعلق دارد 

كه فرزندان حاصل از اين ازدواج فرزندان مشروع شوهرند و وارث و جانشـين پـدر    طوري است؛ به
رضايت ساالر شرط الزم و اساسـي در ايـن نـوع ازدواج    ]. 191، ص25؛ 6، 2[شوند  محسوب مي

در  روايت آذرفرنبغدر  ].5ـ2، 36، 26[است و بدون رضايت ساالر اين ازدواج معتبر نخواهد بود 
  :گونه آمده است اين مورد اين

توانـد از   اگر دختري بدون آگاهي پدرش با مردي ازدواج كند، زماني كه پدر آگاه شود، مـي 
چون ساالري دختر با پـدر اسـت، و اگـر رضـايت پـدر      . بازگردد) عهد خود(دختر بخواهد كه از 

  ].17، 17؛ 17، 8[شود  نباشد، پيمان زناشويي منعقد نمي
. 1: ، براي ازدواج پادشايي شرايط ذيل الزم شمرده شـده اسـت  كدخدايي پيماندر بند سوم 

) رضـايت دختـر  (داسـتاني دختـر    خرسندي و هـم . 3رضايت و تأييد پدر و . 2درخواست داماد، 
  ].190، ص25[

ل از قبـ  18سـدة  (النهرين باسـتان   توان به قوانين اشنونا از بين از جهت مطالعة تطبيقي مي
داد ميـان   قانون اشنونا، يكي از شروط اصلي ازدواج انعقـاد قـرار   27بنابر مادة . اشاره كرد) ميالد

داد والدين عروس سرپرستي عروس را به  داماد يا والدين او و والدين عروس بود كه طي اين قرار
هـرين اجـازة   الن نكتة جالب توجه اين است كه در حقوق بين]. [كردند  داماد واگذار مي

هاي عملي معموالً پـدر و در نبـودن پـدر، مـادر      پدر و مادر هر دو مورد نياز است، اما در قرارداد
  .دهد براي ازدواج اجازه مي

                                                        
ماديان و  روايت آذرفرنبغ فرخزادان، روايت اميد اشوهيشتانارجاع به متون پهلوي همچون  ،در اين پژوهش .1

 ةبعد از ذكر شمار ،تر به عبارت دقيق. پرسش يا فصل، و بند يا سطر آمده است ةبا ذكر شمار هزار دادستان
 .بند يا سطر ذكر شده است ةفصل و سپس شمار /پرسش ةمنبع، شمار

 187، ص 5



  1394 زمستان، 4، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   524

زني با رضايت ساالر صورت گيرد، سـاالري زن بـه خـانوادة     بنابراين، زماني كه ازدواج پادشاه
ازدواج انجام شـود، انتقـال سـاالري محقـق      شود، اما اگر بدون رضايت ساالر جديد او منتقل مي

  .از اين جهت است كه مسئلة ساالري اهميت دارد]. 195، ص25[شود  نمي
زن موظـف اسـت از طريـق ازدواج     زني فرزنـدي حاصـل نشـود، پادشـاه     اگر از ازدواج پادشاه

اول تعلـق  عنوان وارث و جانشين به دنيا آورد و اين فرزند بـه شـوهر    چگري فرزند ذكوري را به
زني داللـت   شكي معتقد است اصطالح چگرزن فقط به بيوه]. 202، ص20؛ 187، ص4[گيرد  مي

دارد كه شوهر وي در ازدواج پادشايي بدون داشتن فرزند فوت كرده و اكنون وي متعهد است با 
ادعـاي  ]. 647، ص29[انجام ازدواج چگري براي پادشاه شوهر خود فرزند پسـري بـه دنيـا آورد    

، 20؛ 186، ص4[شـود   تأييـد مـي   روايت داراب هرمزديارتوسط برخي متون پهلوي مانند شكي 
زنـان نيسـت؛ بـه     اما كارلسن، برخالف شكي، معتقد است كه چگري تنها مختص بيوه]. 202ص

عبارت ديگر، زني هم كه شوهر وي زنده است ممكن است براي مدت معـين و محـدود موظـف    
، 19[كند تـا بـراي شـوهرش وارث و جانشـين بـه دنيـا آورد        شود با مرد ديگري ازدواج چگري

  .گيرد با هدف تأمين وارث و جانشين صورت مي فقطبه هر روي، ازدواج چگري ]. 105ـ104ص
زن نداشته اما دختر يا خواهري داشـته باشـد، آن دختـر يـا خـواهر       كه مرد پادشاه صورتي در

هد تا بـراي پـدر يـا بـرادر خـود وارث و      موظف است تحت عنوان ايوگين ازدواج چگري انجام د
  ].149، ص28؛ 9، 31، 9؛ 3ـ2، 44، 10[جانشين به دنيا آورد 
دختر يا خواهر نداشته باشد، براي تأمين وارث و جانشين او سـتور    زن پادشاه اگر مرد متوفيِ

آمده است كه گماردن سـتور بـا شـرايط    ) 2بند 56فصل ( دينيگ دادستاندر . كنند منصوب مي
اسـتير   60متوفي بهدين، با اصل و نسب و شهروند ايـران باشـد و حـداقل    : گيرد يل صورت ميذ
، 20[دارايي داشته باشد و زن و فرزند، يا فرزندخوانـده هـم نداشـته باشـد     ) درهم 240معادل (

شخص ستور موظف است همة اموال و دارايي متوفي را تحت ستوري خـود نگـه دارد   ]. 186ص
سپس مالي كه در تملك اين ستور است به آن پسـر يـا   . و به سن بلوغ برسد تا پسري زاده شود

]. 27، 17؛ 21، 17؛ 27، 8؛ 21، 8[گيـرد   فرزنداني كه در طي ستوري زاده شده باشند تعلق مي
غيـر از ازدواج   بـه (هـا   گونـه ازدواج  واقع هـدف اصـلي تمـام ايـن          شود، در گونه كه مالحظه مي آن

  .تأمين وارث و جانشين بوده است تنها) زني پادشاه
توان استنباط كرد كه در دين زردشـتي   مي ماديان هزار دادستاناساس شواهد موجود در  بر

گرفت؛ هرچند در برخي از اين شـواهد   ازدواج براي مدت زمان مشخص و محدود هم صورت مي
ماديان ندهاي حقوقي شود، با توجه به برخي ب طور مستقيم به مسئلة ازدواج موقت اشاره نمي به

. شـود  ، كـه در مقالـة حاضـر بررسـي خواهـد شـد، چنـين اسـتنباطي تأييـد مـي          هزار دادستان
براي نمونـه  . اند طور پراكنده اين شواهد را بررسي كرده پژوهشگران حوزة حقوق عصر ساساني به

از  پـس هـاي قـديم ايرانيـان وجـود داشـت و حتـي        ماتسوخ معتقد است ازدواج موقت در سنت



  525   ازدواج موقت در دين زردشتي و اسالم

امـامي   سقوط دولت ساساني هم در قرون نخستين اسالمي باقي ماند و بعدها با فقه شيعه دوازده
هريلد نيز، همچون ماتسوخ، قائل به تشابه ازدواج موقت در ]. 586، ص24[هماهنگ شده است 

  ].53، ص22[حقوق ساساني و فقه اماميه است 
اسـاس   واج موقت را در اين پژوهش بر، ازدماديان هزار دادستانبا توجه به شواهد موجود در 

سـپس بـه شـرايط ازدواج موقـت در     . كنـيم  شواهد مستقيم و غيرمستقيم بررسي و تحليل مـي 
  .پردازيم حقوق ساساني و مطالعة تطبيقي آن با فقه اماميه مي

  .پردازند ازدواج موقت ميمسئلة طور مستقيم به  دستة اول شواهدي هستند كه به
ايـار نوشـته اسـت كـه اگـر       واي: ]4ــ 1، 23، 26[گونه آمـده اسـت    اين ستانداد هزار مادياندر 

من بـه مـدت ده سـال همسـر تـو      «: دختري با اجازة پدرش قرارداد ذيل را با كسي منعقد كند
و اگر قبل از انقضاي ده سال پدر فوت كند، الزم است تا قبل از پايان ده سال براي » خواهم بود

ر پايان ده سال آن دختر ديگـر همسـر آن مـرد نيسـت و ايـوگين      اما د. پدر ستور منصوب شود
  .شود پدرش مي

اساس بند مزبور، وقتي دختر با موافقت و رضايت پدرش مثالً به مدت ده سال با شخصـي   بر
توانست تـا   رفت و نياز به ستور داشت، دختر نمي كرد و در اين ده سال پدر از دنيا مي ازدواج مي

امـا بعـد از انقضـاي مـدت     . عنوان ايوگين پدرش محسوب شـود  ساله به دهزمان انقضاي قرارداد 
واقـع،   در. توانست ايوگين پـدرش شـود   شد و مي شده دختر از همسري آن شخص آزاد مي تعيين

شـدن   دختر در طي اين ده سال موظف بود براي شوهر خود وارثي به دنيا آورد، ولي پس از طي
توانست ايوگين پدرش شود تا براي او جانشيني به دنيـا   مي شد و دختر ده سال، ازدواج تمام مي

آورد بـه شـوهر تعلـق     فرزنداني كه زن در طي ايـن ده سـال بـه دنيـا مـي     ]. 592، ص24[آورد 
توانست وارد نوع ديگري از ازدواج شود؛ بـه عبـارت    وي مي ،گرفتند و پس از انقضاي ده سال مي

ا كمك شوهر يـا مـرد ديگـري بـراي پـدرش وارث و      عنوان ايوگين، موظف بود ب ديگر، دختر، به
كنـد   در رابطه با مورد اخير، كتايون مزداپور هم تصريح مي]. 53، ص22[جانشيني به دنيا آورد 

كه اين بند به ازدواج موقت اشاره دارد و احتماالً دختر تنها بازماندة پدر بوده و ضرورت دارد تـا  
پـس مـادة   ]. 167، ص14[جانشـين فـراهم كنـد     در اين صورت ايوگين پدر شود تـا بـراي وي  

توانست مثالً براي مدت ده سال منعقد شود و بـا   دهد كه ازدواج مي روشني نشان مي ذكرشده به
  .يابد و نيازي به طالق نيست انقضاي مدت رابطة زناشويي پايان مي

اگـر زنـي   : ]3ــ 2، 87، 26[ازدواج موقت به اين نحو توصيف شـده   مادياندر بند ديگري از 
در مـدت ده سـال زن در    ،»آوردم من خود را به مدت ده سال بـه همسـري تـو در   «: اظهار كند

  .ماند وضعيت ايوگين مي
تواند بـراي مـدت محـدود،     كند كه عقد ازدواج مي اين ماده، همانند مادة پيشين، داللت مي

در ازدواج . مثالً ده سال، منعقد شود و وضعيت حقـوقي همسـر موقـت وضـعيت ايـوگين اسـت      
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پادشايي زوجه موظف است اگر شوهر بدون فرزند فوت كند، با انجام ازدواج چگري براي شـوهرِ  
در ازدواج موقت، اين وظيفه محدود به دورة عقـد موقـت   . بدونِ فرزند خود فرزندي به دنيا آورد

ن فرزنـد  به عبارت ديگر، اگر دورة عقد براي نمونه ده سال است و در اين مدت شوهر بدو. است
عنوان ايوگين به ازدواج چگري تن دهد تا براي شوهر موقت خود  فوت كند، همسر موقت بايد به

  ].591، ص24[رود  جانشين فراهم كند، اما بعد از ده سال تعهد از بين مي
  .كنند مستقيم به ازدواج موقت اشاره مي طور غير دستة دوم متون حقوقي مواردي هستند كه به

راجع به دختري بحـث شـده اسـت كـه بـدون رضـايت پـدرش         ماديانهاي مهم در يكي از بند
، )معشـوقه بـراي خـود بگيـرد    (اگر دختـر گـادار كنـد    : در متن مزبور آمده است. كند ازدواج مي

يعني اگر ازدواج خود را براي مدت محدود منعقد كرده باشد و ازدواجش از نـوع دائمـي نباشـد،    
طـور دائمـي ازدواج    امـا اگـر بـه   . آيـد  وجود نمـي  ارث پدر به اي در مورد جانشيني و هيچ مسئله

تواند او را از جانشـيني و ارث محـروم كنـد و در مقابـل پـدر هـم از درآمـد         كرده باشد، پدر مي
   .شود دختر محروم مي

گاه در جانشـيني و ارث   اگر دختر بدون رضايت پدر گادار كند و اين گادار دائمي نباشد، آن
طور دائم باشد، ارث و جانشيني پدر بـه   اما اگر اين گادار كردن به. آيد جود نميپدر تغييري به و
  ].10ـ7، 24، 26[دهد  شود و پدر هم درآمد دختر را از دست مي دختر منتقل نمي

 gādārعريـان واژة  . گران در رابطه با اين بند متفاوت است شايان ذكر است كه نظر پژوهش

kunēt عبـارت  ]. 75، ص26[كند  و پريخانيان آن را به زنا تفسير مي  دهرا ارتباط جنسي معنا كر
hamēy  īg az  ān ī gādār ارتباط جنسي يا زنا از نوع پيوسـته  «اللفظي  را عريان به صورت تحت

پريخانيـان هـم عبـارت    ]. 154، ص16[دانـد   كند و آن را نوعي فحشا مي ترجمه مي» وقفه و بي
 gādār az ān īاما ماتسوخ عبارت ]. 75، ص26[كند  دار و مكرر ترجمه مي مذكور را زناي ادامه

hamēy īg بـه  ]. 593، ص24[كند كه با تفسيرهاي مزبور متفاوت است  را ازدواج موقت معنا مي
 gādārالفظـي   رسد نظر ماتسوخ در اين مورد اعتبـار بيشـتري دارد، زيـرا معنـاي تحـت      نظر مي
kunēt سي و به مشروعيت يا عدم مشروعيت آن اشاره نـدارد؛ بنـابراين،   يعني داشتن ارتباط جن

  .نمايد نميپذيرفتني ) عمل جنسي نامشروع(ترجمه به زنا يعني 
بـرد   برجاست و دختـر هـم از پـدر ارث مـي     پس اگر گادار موقت باشد، حق قيموميت پدر پا

شـود، بلكـه بـا     مـي ش خـارج ن ا واقع در ازدواج موقت، دختر از دودمان پـدري  در]. 105، ص19[
امـا اگـر بـدون رضـايت پـدرش      . مانـد  وي كماكان تحت ساالري پدرش باقي مـي  ،ازدواج موقت

بر همـين اسـاس از حـق    . ازدواج دائمي داشته باشد، ديگر وي تحت ساالري پدرش نخواهد بود
  ].593، ص24[شود  جانشيني و ارث محروم مي

كـه   صـورتي  رش گادار كرده است، درتأمين هزينة زندگي دختري كه حتي بدون رضايت پد
بنـد ديگـري بـدين مضـمون وجـود       ماديـان در . عهدة پدر اسـت  دختر درآمدي نداشته باشد، بر
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دختر كه بدون رضايت پدر گادار كنـد، پـدر بايـد هزينـة نگهـداري او را      ]: 3ـ1، 33، 26: [دارد
درآمـد نـدارد، پـدر بايـد     بپردازد و اگر او را درآمدي از كار خويش است، از درآمـد خـود و اگـر    

  .خرج وي را بدهد
كه به نظـر  ] 95، ص26[را زنا معنا كرده است  kunēt gādārپريخانيان در اين بند هم واژة 

  .نمايد قابل قبول نمي
اگر مردي مقرر كند كه همسر وي دارايـي او را بـراي مـدت ده سـال     : آمده است مادياندر 

تحت ستوري نگهداري كند و در مدت اين ده سال آن زن پسري به دنيـا آورد، ايـن دارايـي بـه     
در بنـد ديگـري   ]. 5ـ1، 50، 26[شود  االرث پسر از دارايي پدر به آن پسر منتقل مي عنوان سهم

عنـوان سـتور معـين شـود، بعـد از اتمـام مـدت         ني به مدت ده سال بهمقرر شده است كه اگر ز
  ].10ـ8، 96، 26[يابد  مذكور ستوري وي پايان مي

شود و هدف از هـر دو سـتوري    در هر دوي اين موارد، ستوري براي مدت ده سال منعقد مي
ازدواج موقـت   طـور غيرمسـتقيم بـه    بنابراين، اين دو ماده به. آوردن فرزند ذكور بوده است دنيا به

تواند بـراي   شد و مي واقع ستور براي مدت مثالً ده سال وارد ازدواج چگري مي در. كنند اشاره مي
اي  شدن مدت ستوري ديگر نفقـه  مخارج خود از سود مال ستوري استفاده كند، اما بعد از سپري

  ].593، ص24[گيرد  به وي تعلق نمي
جود مسـئلة ازدواج موقـت وجـود دارد كـه در     در ديگر متون پهلوي نيز شواهدي مبني بر و

  :شود ها پرداخته مي ادامه به شرح و تحليل آن
طـور موقـت    زني بعد از فوت شوهر خـود بـا مـردي ديگـري بـه     ، روايت اميد اشوهيشتاندر 

پذيرفته باشد، اين مرد  ها قبل از انتصاب ساالر واجد شرايط صورت كند؛ اگر ازدواج آن ازدواج مي
پـس مسـئوليت   . عنوان ساالر خانوادة زن پذيرفته شـود و ايـن كـاري قـانوني اسـت      هتواند ب مي

شود با اين شرط كه انتخاب اين همسر موقـت بايـد بـا     سرپرستي به همسر موقت زن محول مي
  ].26ـ24، 5، 10[نظران و بزرگان خانواده صورت پذيرفته باشد  ديد صاحب آگاهي و صالح
بحث راجع زني است كه گادار كرده و شوهر نكـرده اسـت و   ، روايت آذرفرنبغ 25در پرسش 

انكلسـاريا  ]. 25، [طور موقت است  كردن شوهر به كردن همان اختيار در اين بند منظور از گادار
داند كه به صورت موقـت شـوهر اختيـار كـرده اسـت، ولـي        نيز بند مزبور را در رابطه با زني مي

  ].25، 17[عهده بگيرد  ستوري را برتواند مسئوليت  حال اين زن مي اين با
دهـد و   كيش خود مـي  زن خود را به هم در مورد ديگري، مرد در قيد حيات است، اما پادشاه

كنـد، الزامـاً بـه معنـاي      پس زماني كه مرد زن را بر خويشتن ساالر مـي . يابد زن عنوان چگر مي
كـه بـه صـورت چگـري ازدواج      دهد آن نيست كه وي را طالق داده، بلكه به زن اين اجازه را مي

آوردن بـه زن   كيش او بـراي فرزنـد   كه هم صورتي توانست در چون مرد مي]. 11ـ10، 3، 26[كند 
زن خود را بـدون رضـايت وي بـه ايـن      نياز داشته باشد، و در اين نيازمندي مقصر نباشد، پادشاه

8 
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رايـي وي بـه ايـن مـرد     شد، امـا ديگـر دا   عنوان چگرزن اين مرد دوم تلقي مي مرد بدهد و زن به
اول : تـوان در دو مقولـه دنبـال كـرد     پس هدف چگري را مي]. 8ـ4، 101، 26[گرفت  تعلق نمي

در . شـود  زن براي تأمين وارث و جانشين بـراي شـوهر اول خـود وارد چگـري مـي      اينكه پادشاه
 كـيش خـود قـرار    زنـش را در اختيـار هـم    شوهر بـه اختيـار خـود، پادشـاه     هدف دوم كه پادشاه

هرچند هريلـد نيـز در نگـاه نخسـت ايـن      . شود عنوان يك كار خيرخواهانه تلقي مي دهد و به مي
گيـرد، وي معتقـد اسـت ايـن وضـعيت       كار را خيرخواهانه براي مرد نيازمند به زن در نظـر مـي  

شوهر، كـه از زن خـود خسـته شـده اسـت، باشـد، چـون         توانست فرصت خوبي براي پادشاه مي
ازدواج بـا  «بارتلمه نيز از چنـين ازدواجـي بـا عنـوان     ]. 101، ص23[ا كند توانست وي را ره مي

بـرد و حتـي رضـايت زن را بـراي ايـن ازدواج الزم       نـام مـي  » ازدواج استقراضي«يا » زن عاريتي
گيـرد و تنهـا    كند كه دارايي زن در طي اين ازدواج به شوهر دوم تعلـق نمـي   داند و بيان مي نمي

پريخانيان هم معتقـد اسـت بـه دليـل قـدرت و      ]. 57ـ56، ص6[ت واگذاري موقت زن شرط اس
شـد تـا بـه وسـيلة تشـريفات       اختياري كه رئيس خانواده و شوهر داشت، به شوهر حق داده مي

رسمي و در پاسخ به يك درخواست رسمي از طرف مرد ديگـر كـه متعلـق بـه آن جامعـه بـود،       
البتـه زن در ازدواج  . شد، بدهـد  كر مينامه ذ همسرش را براي يك دورة معين، كه در درخواست

شد، به همين دليل فرزنـداني هـم كـه در     موقت از زير سرپرستي شوهر نخست خود خارج نمي
امـا زن حـق داشـت دارايـي     . شدند به شوهر نخست تعلق داشـتند  اين ازدواج موقت حاصل مي

حتـي يـك پـدر هـم     . شخصي و درآمد خود را با خود ببرد تا شوهر موقتش بتواند استفاده كند
بارتلمـه  ]. 650، ص27[مشابه اين حق را داشت تا دختر ايوگين خود را به ازدواج موقت بدهـد  
و با اين دليـل كـه   . داند حق قيموميت در تمام مدت ازدواج استقراضي را از آن شوهر موقت مي

ارتلمـه  اما نظـر ب ]. 57، ص6[به اين حق قائل است » ازدواج بدون قيموميت قابل تصور نيست«
شـود و   عنـوان چگـر تلقـي مـي     را با استناد به اين توضيح كه چون زن در اين ازدواج موقـت بـه  

حتـي اگـر   . توان پـذيرفت  گيرد، نمي مسلماً سرپرستي و قيموميت وي به شوهر موقت تعلق نمي
شود كه زن از تعهداتش به شـوهر نخسـت خـود     ساالري زن به خود وي واگذار شود، سبب نمي

كـه حتـي اگـر در چگـري داراي      طـوري  واقع تحت ساالري شوهر اول قرار دارد، به و دررها شود 
  ].15ـ4.1، 3، 26[گيرد  فرزند شود، به شوهر نخست تعلق مي

  :كنيم در ادامه، شرايط ازدواج موقت را بررسي مي

  شرايط ازدواج موقت
  مدت زمان

توان چنين استنباط كرد كه ازدواج موقت در دين زردشـتي   با توجه به شواهدي كه ذكر شد مي
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شـده، زن و مـرد از يكـديگر     زمان مشـخص  زمان مشخصي داشته است و بعد از اتمام مدت مدت
زمان سه سـال و ده   به مدت ماديان هزار دادستاندر . شدند و طالقي در كار نبوده است جدا مي

  .ها موضوعيت ندارند و فقط براي مثال هستند ده است كه اين مدتسال اشاره ش
بـه مـدت ده سـال بـه زنـي تـو در       ) خود را(؛ ]4ـ1، 23، 26[زن تو هستم ) من(تا ده سال 

؛ ]11ــ 7، 2، 18[به مدت ده سال به همسري مهـرين درآوردم  ) خودرا(؛ ]3ـ2، 87، 26[آوردم 
  ].17ـ11، 83، 26[آورد  مي در )مردي(براي سه سال خود را به همسري ) زن(

  اذن ولي يا رضايت ساالر
رضايت ساالر دختر از مباحثي است كه براي ازدواج موقت به توضـيحاتي كـه در ادامـه خواهـد     

زني، بايد دختـر تحـت سـاالري ازدواج خـود را منعقـد       در ازدواج پادشاه. آمد مد نظر بوده است
پـس الزمـة داشـتن ازدواج    . ني محسوب نخواهد شدز كند؛ در غير اين صورت ازدواج وي پادشاه

، 23، 26[پـذيرفت   ازدواج موقت نيز با رضايت ساالر دختـر صـورت مـي   . دائم رضايت ساالر بود
كـرد، سـبب محروميـت     اما اگر دختري بدون رضايت پدر يا ساالر خود ازدواج موقت مـي ]. 4ـ1

شد و در صورت بروز چنـين امـري    دختر در صورت نداشتن دارايي براي تأمين مخارج خود نمي
بنـابراين، در  ]. 3ــ 1، 33؛ 10ــ 7، 24، 26[شد  مخارج دختر از طريق پدر يا ساالرش تأمين مي

بــر همـين اســاس، دختــر  . ازدواج موقـت، بــرخالف ازدواج دائـم، انتقــال سـاالري مطــرح نبـود    
ني كـه كـدبانوي   توانست بدون رضايت پدر يا ساالر خود وارد چنين ازدواجي شـود؛ امـا زمـا    مي

خانواده بعد از درگذشت شوهر و در صورت نياز خانواده بـه گمـاردن سـاالر جديـد تصـميم بـه       
ديـد بزرگـان و    گرفت، بايـد بـراي انتخـاب شـوهر موقـت بـا آگـاهي و صـالح         ازدواج موقت مي

واقع، دليـل جلـب رضـايت آنـان فقـط       در]. 26ـ25، 5، 10[كرد  نظران خانواده اقدام مي صاحب
بودن ازدواج موقـت   ن مسئوليت ساالري خانواده بوده است؛ پس در اين مورد خاص، قانونيسپرد

كلي، رضايت سـاالر شـرط    طور نظران خانواده منوط بوده است، ولي، به به اجازة بزرگان و صاحب
  .صحت ازدواج موقت نيست

  وضعيت دارايي و ارث زن و مرد در ازدواج موقت
آورد، اگـر زن در   مي دت ده سال خود را به ازدواج شخص ديگري دركه مثالً زن براي م صورتي در

رفت، جهيزيه و سهم دختر از اموال پـدر بـه    طي اين ده سال كه در همسري مرد بود از دنيا مي
اما چنانچه در پايان مـدت ده سـال در قيـد حيـات بـود، بعـد از اتمـام مـدت         . رسيد شوهر مي

درآمد حاصل از اين دارايـي در مـدت ده سـال بـه شـوهر       برد و فقط شده اموال خود را مي مقرر
گرفت، اما  برخي بر اين عقيده بودند كه سود حاصل از دارايي به شوهر تعلق مي. گرفت تعلق مي
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سهم دختري و جهيزيه جدا از سود حاصل از دارايـي بـود و در ازدواج موقـت بـه شـوهر تعلـق       
آورد، بعـد از اتمـام مـدت     به خانة شوهر مي اموالي كه همسر موقت]. 11ـ7، 2، 18[گرفت  نمي

به عبارت ديگر، شوهر موقت به امـوال  . گردد مي شوهر باز ازدواج موقت همراه زن به خانة پادشاه
  ].9ـ7، 106، 26[همسر حقي ندارد 

كرد كه همسر او دارايي وي را براي مدت ده سال تحت سـتوري نگهـداري    اگر مرد مقرر مي
د در طول مدت ده سال براي آن مرد پسري به دنيا آورد كه جانشين آن كند، اين زن موظف بو

، 50، 26[شـد   مرد شود و اموالي كه تحت عنوان ستوري در اختيار زن بود به آن پسر منتقل مي
گرفـت، امـا سـتور مالـك امـوال       به عبارت ديگر، اموال شخص در اختيار سـتور قـرار مـي   ]. 3ـ1

دارندة اموال تا زمان به دنيا آمـدن وارث و رسـيدن بـه     ان نگهعنو شد، بلكه فقط به محسوب نمي
  .عهده داشت سن بلوغ او نگهداري اموال را بر

كردند، دارايي متوفي در مـدت ايـن    عنوان ستور براي مدت ده سال انتخاب مي اگر زني را به
، 26[يافـت   ي، ولي بعد از اتمام مدت مذكور ستوري پايان م گرفت ده سال در اختيار زن قرار مي

دنيا آوردن وارث ناتوان باشد و بميرد، اموال تحـت اختيـار وي    زماني كه ستور در به]. 10ـ8، 96
شود و آن شـخص موظـف اسـت امـوال را تحـت       به شخص واجد شرايط ديگري انتقال داده مي

  ].25، 17؛ 25، [دنيا آيد  ستوري حفظ كند تا وارثي به
داد، دارايـي   كيش خود به صورت موقت مـي  خود را به همهمچنين، زماني هم كه شوهر زن 

  ].[شد  زن به شوهر دوم داده نمي

  نفقه
كردنـد، شـرايط يكسـاني وجـود      طور موقـت ازدواج مـي   در رابطه با پرداخت نفقه به زناني كه به

كند، اگر خود دختـر  نداشته است؛ مثالً، اگر دختر بدون رضايت پدر يا ساالر خود ازدواج موقت 
ولي اگر درآمدي . شود هاي وي از درآمد خود دختر تأمين مي درآمد شخصي داشته باشد، هزينه

پس شوهر موقت هيچ مسئوليتي در ]. 3ـ1، 33، 26[نداشته باشد، پدر بايد خرج دختر را بدهد 
ده سـال  در ستوري هم، كه مثالً بـراي مـدت زمـان    . قبال نفقة همسر موقت خود نداشته است

كرد تا زماني كـه وارثـي بـه دنيـا آورد      گرفت، اموال را زن تحت ستوري خود حفظ مي انجام مي
توانست براي مخـارج   شد و مي واقع، ستور وارد ازدواج چگري مي در]. 10ـ8، 96؛ 3ـ1، 50، 26[

وي اي بـه   شدن مدت ستوري، ديگر نفقه اما بعد از سپري. خود از سود مال ستوري استفاده كند
به عبارت ديگر، زماني كه زن موقت، عـالوه بـر همسـر موقـت     ]. 593، ص24[گرفت  تعلق نمي

توان آن را حـق توليـت    عهده دارد، مستحق مزد است كه مي بودن، ستوري اموال شوهر را هم بر
آورد، ايـن شـوهر    مـي  طور موقت به ازدواج مـرد ديگـري در   شوهر زن خود را به  اگر پادشاه. ناميد

  ].57، ص6[موظف بود هزينة زندگي اين زن را تأمين كند موقت 
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  طالق
در ازدواج موقت، طالق وجود نداشت و با پايان يافتن مدت مـورد توافـق زن و مـرد از يكـديگر     

يافـت   در ستوري نيز، بعد از اتمام مورد توافق ستوري پايـان مـي  ]. 4ـ1، 23، 26[شدند  جدا مي
كـرد   عنوان همسر ايفاي نقش مـي  ر براي دورة مشخص بهحتي زماني كه دخت]. 10ـ8، 96، 26[

عنـوان ايـوگين پـدر     هم زند و به توانست قبل از انقضاي مدت مورد توافق ازدواج موقت را بر نمي
كردنـد و   انديشـي مـي   محسوب شود و بايستي از طريق گماردن ستوري ديگر براي آن پدر چاره

، 23، 26[توانست ايوگين پـدرش شـود    تر ميشد، آن دخ زماني كه مدت مورد توافق سپري مي
توانسـت بـاقي مـدت را     دانيم كه آيا شوهر موقت مي واقع، با توجه به منابع موجود نمي در]. 4ـ1

توانسـت همسـر خـود را بـا شـرايط       با توجه به اينكه در ازدواج پادشايي مرد مي. بذل كند يا نه
  .مدت توسط مرد جايز بوده است توان استنباط كرد كه به احتمال بذل طالق دهد، مي

دانست كـه بـدون    كه اگر مردي مي طوري هدف اصلي ازدواج موقت تداوم نسل بوده است؛ به
ميرد، امكان داشت دخترش را براي يك دورة زمـاني محـدودي    بر جاي گذاشتن وارث ذكور مي

گناه محسـوب   كرد كه دخترش را بدون شوهر باقي گذارد، زيرا اين پدر اجتناب مي. شوهر دهد
كرد، ممكن بود بعـداً زمـاني كـه دختـر را      اگر پدر براي دخترش همسر دائم انتخاب مي. شد مي
طـرف   ، با داماد دچار اختالف شود، اما ازدواج موقت اين مشكل را بـر شتعنوان ايوگين نياز دا به
موقـت پايـان   ماند و از طرف ديگـر ازدواج   كرد، زيرا از يك طرف دختر بدون شوهر باقي نمي مي
ازدواج چگـري  ]. 153ـ151، ص23[به هنگام نياز ايوگين پدر شود  ستتوان و دختر مي يافت مي

توانستند براي مدت زمان مشخصي منعقد كنند و اين ازدواج موقت نيـز بـه دليـل بـه      را نيز مي
اج البتـه ازدو ]. 562، ص24[گرفـت   دنيا آوردن فرزند ذكور براي جانشيني مرد ديگر انجـام مـي  

زن  شوهر، پادشاه توانست علت خيرخواهانه نيز داشته باشد؛ همچون موردي كه پادشاه موقت مي
  ].8ـ4، 101، 26[داد  كيش خود تحت عنوان چگري مي خود را به هم

  نكاح متعه يا ازدواج موقت در دين اسالم
شـد، ميـان    مي هم به آن عمل) ص(در اينكه اسالم نكاح متعه را پذيرفته است و در زمان پيامبر

فقهاي اسالم اختالفي وجود ندارد، اما در مورد تداوم مشروعيت آن ميان فقهـاي اماميـه و اهـل    
  .تسنن اختالف نظر وجود دارد

حنيفه از پدرش نقل  ابن :در اين روايات، كه در باب تحريم متعه است، چنين نقل شده است
در يـك روايـت ديگـر،    . اعـالم كردنـد   متعه را حرام) ص(كند كه در زمان جنگ خيبر پيامبر مي 

بودند پيـامبر  ) ص(كند كه در سال فتح مكه كه در ركاب پيامبر ربيع بن سبره از پدرش نقل مي
به نكاح متعه اجازه دادند، اما فرداي آن روز اعالم كردند خداونـد تـا روز قيامـت متعـه را حـرام      
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ه دو زمـان مختلـف نسـبت داده شـده     در اين دو روايت، تحريم ازدواج موقت ب. اعالم كرده است
  ].342ـ341، ص11[است، اما رواج آن تا زمان تحريم ادعا شده مسلم است 

 نقـل  رايج بوده است؛ مثالً در روايتي به )ص(پيامبر زمان در متعه ازدواج روايات، به توجه با
) ص(محمـد  حضرت امت براي خداوند جانب از رحمتي موقت ازدواج كه شده بيان عباس ابن از

 نقـل  نيـز ) ص(پيـامبر  ديگر هاي صحابه از همچنين، .است كرده اعالم ممنوع را آن عمر كه بوده
 عمـر  اين و داشته وجود متعه عمر خالفت زمان از نيمي و ابوبكر و ايشان زمان در كه است شده
 زمـان  در گفتـه  كـه  اسـت  نقل نيز عمر از ].58، ص[ است كرده نهي متعه از را مردم كه بوده

 آن مرتكبـان  بـراي  و كـردم  نهي را امت دو آن از انجام من كه داشت وجود متعه دو )ص(پيامبر
 ايـن  بيـانگر  او جانب از خبر اين .حج متعه ديگري و بود ازدواج متعه يكي :كردم تعيين مجازات

 كـرده  نهـي  متعـه  از را مـردم  كـه  بوده عمر اين و بوده مباح )ص(پيامبر زمان در متعه كه است
پنداشت كه وي قادر اسـت احكـام خـدا را بـه      واقع، عمر چنين مي در]. 21؛ 341، ص11[ است

مقتضاي مصالح و مفاسد موجود در اعصار با استفاده از اختيارات خـود تغييـر دهـد و حـالل را     
بر همين اساس، ازدواج موقت يكي از آن مـواردي بـود كـه    . ممنوع يا حرامي را مجاز اعالم دارد

ع اعالم كرد و خلفاي بعد از وي نيز راه وي را ادامه دادند و آنـان هـم ممنوعيـت ايـن     عمر ممنو
اما دليل فقهـاي  ]. 211ـ210، ص13[قانون را تمديد كردند؛ تا آنجا كه به فراموشي سپرده شد 

ـ   «: سورة نساء است 24بودن متعه استناد به روايات و آية  اماميه براي مشروع تَمتَعتُم بِ ا اسـ فَمـ ه
  ».هاي آنان را بپردازيد كنيد اجرت منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ؛ زناني را كه براي استمتاع انتخاب مي

  شرايط متعه
ماننـد زوجتـك،    هـايي  لفـظ  و گيـرد  مـي  صـورت  قبول و ايجاب لفظ با عقد، انعقاد نيز متعه در

 از غيـر  به. شود مي واقع آن با ايجاب موارد اين از يك هر با شود كه استفاده مي انكحتك متعتك،
 كنـد  مي بيان را ايجاب به رضايت كه است لفظي نيز قبول. شود نمي منعقد ايجاب لفظ، سه اين
 در مهريـه  ].516ــ 515، ص7[ شـود  مي جاري  المتعه قبلت النكاح، قبلت همچون هايي لفظ با و

، 15[شـود   مي باطل عقد آن ذكر عدم با كه است متعه اصلي اركان از دائم، نكاح برخالف متعه،
ميزان مهريه به توانايي مالي مرد بستگي دارد و مقدار مشخصي ندارد و ]. 340، ص11؛ 271ص
 مهريه. مال بر آن صدق كند يا ارزش مالي داشته باشد عنوان كه دهند قرار مهريه را چيزي بايد
 هـاي  شرط از نيز مدت ].376ـ375، ص11[ باشد نيز گندم كف يك حتي يا قيراط يك تواند مي

است، اما در رابطه با اين مسئله كه اگر مدت ذكر نشود، نكـاح متعـه چـه وضـعيتي پيـدا       اصلي
 بـه  متعـه  نشـود،  ذكـر  اگر مدت كه برخي معتقدند كند، ميان فقها اختالف نظر وجود دارد؛ مي
، 12؛ 340، ص11؛ 521، ص7[داننـد   شود و برخي ديگر عقـد را باطـل مـي    مي تبديل دائم عقد
 روز يـك  يـا  مـاه  يـك  سـال،  يك تواند مي مرد و زن تراضي با نيز مدت]. 212، ص13؛ 500ص
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بـودن را در   غـروب  يا ظهر تا اگر به مدت يك روز باشد، بايد حتي را، سال و ماه بايد ولي باشد،
 يـا از اهـل   مسـلمان  زن كه است شرط همچنين، ].500، ص12؛ 521، ص7[آن مشخص كنند 

  ].517، ص7[ كند منعقد را متعه عقد مسلمان مرد با تواند مي فقط مسلمان باشد، اما زن كتاب
به عبـارت ديگـر،   . اذن ولي شرط است يا نه هم متعه در كه آيا آيد مي پيش سؤال اين حال

  تواند بدون اذن ولي خود ازدواج موقت كند؟ آيا زن مي
و  شـود  منعقد عقدي ولي اذن بدون كه نيست جايز باشد، نشده بالغ و باشد دختر باكره اگر
باشد، خواه باكره باشـد   رسيده بلوغ و رشد به دختر اگر ولي .باشد داشته بايد وجود ولي رضايت

، 7[ توانـد مـانع دختـر شـود     يا غير باكره، ازدواج موقت بدون اذن ولي جايز اسـت و ولـي نمـي   
 بهتر ،باشند بري زنا به تهمت از اينكه براي و است مستحب گواه حضور]. 449، ص12؛ 523ص

 جـدايي  مـدت،  اتمـام  بـا ]. 21؛ 498، ص12[ پذيرد صورت شاهد دو حضور در كار آَن كه است
 يكـديگر  از مـرد  و زن متعه در همچنين، .ندارد وجود طالق متعه در و آيد مي پيش زوجين بين
 متفـاوت  نظـر  دو رابطـه  ايـن  شود، در ذكر طرفين بين در بردن ارث شرط اگر اما برند، نمي ارث

 الزم ديگـر  برخـي  و شـرط  بـه  كردن عمل جهت به هستند؛ بردن ارث به قائل برخي .دارد وجود
بـرخالف ازدواج دائـم، در   ]. 526، ص7[ ندارد وجود بردن ارث متعه در اينكه جهت به دانند؛ نمي

متعـه فرزنـدان   فرزنـدان حاصـل از   ]. 21[متعه مرد ملزم نيست كه به زن نفقه پرداخـت كنـد   
شوند و هر حقي از حقوق شرعي و اخالقي كه براي فرزندان شـرعي وجـود    مشروع محسوب مي

  .]21؛ 271، ص15[شود  دارد، براي اين فرزندان نيز تعريف مي

  گيري نتيجه
چه در اسـالم ميـان فقهـاي اهـل      در هر دو دين زردشتي و اسالم، ازدواج موقت وجود دارد؛ اگر

به ايـن امـر    قائلاهل تسنن . مورد دوام مشروعيت آن اختالف نظر وجود دارد تسنن و اماميه در
آن را حـرام اعـالم كـرده    ) ص(اي از زمان رواج داشته است، اما پيـامبر  هستند كه متعه در برهه

بنـابر شـواهد   . كننـد  كه اماميه با استناد به آية قـرآن نظـر اهـل تسـنن را رد مـي      حالي است؛ در
ت كه در دين زردشتي هم ازدواج موقت وجود داشت و از برخي جهات هـم  توان گف موجود، مي

در دين زردشتي، بـا توجـه بـه شـواهد موجـود،      . هاي زيادي با متعه در فقه اماميه دارد شباهت
توانستند براي يك مدت زمان مشخص مـثالً ده سـال يـا سـه      توان گفت ازدواج موقت را مي مي

از اركـان اصـلي   . گرفـت  دت متعه با توافق زوجين صورت ميسال منعقد كنند و در اسالم نيز م
شد، اما در ديـن زردشـتي    متعه در اسالم اين بود كه بايستي مدت زمان و مهريه در آن قيد مي

دهند مـرد در قبـال     شد، دربارة مهريه شواهدي وجود ندارد كه نشان اگرچه مدت زمان قيد مي
توانسـت بـدون رضـايت     در هر دو دين، دختر مي. داختپر اي مي اين نوع از ازدواج به زن مهريه

سرپرست يا ولي خود ازدواج موقت بكند، اگرچه بهتر بود كه بـا رضـايت سرپرسـت ايـن ازدواج     
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شـدن دختـر از ارث و    در دين زردشتي، ازدواج موقت، بدون اذن ولي، سبب محـروم . شود انجام
از نظـر  . كلـي وجـود نـدارد    طـور  ث بـه در حقوق اسالمي، محروميت از ار. شد حق جانشيني نمي

اي  ماندة زردشـتي اشـاره   ، اما در متون باقي اسالم، حضور شاهد در اين ازدواج امري مستحب بود
فرزنـدان حاصـل از ايـن ازدواج فرزنـدان مشـروع محسـوب       . دال بر حضور شـاهد وجـود نـدارد   

در . واج موقـت بمانـد  در هر دو نظام حقوقي، زن موظف اسـت تـا پايـان مـدت در ازد    . شدند مي
. سان ازدواج موقت را پايـان دهـد   تواند در هر زمان باقي مدت را بذل كند و بدين مرد مي اسالم،

در اين . در مورد بذل مدت در فقه زردشتي اطالعي در دست نيست، اما احتماالً جايز بوده است
. شدند از يكديگر جدا مي شده، زوجين ازدواج، طالق معنا نداشت، بلكه با اتمام مدت زمان تعيين

بودند كه اگـر در   قائلچه در اسالم برخي  اگر. بردند در ازدواج موقت، زوجين از يكديگر ارث نمي
نبـردن   بـه ارث  قائـل برخي از فقهـا  . توانستند ارث ببرند شد، مي بردن شرط مي هنگام عقد، ارث

آوردن  وجـود  زدواج موقت بـه در دين زردشتي، هدف از ا. كردن در زمان عقد بودند حتي با شرط
تواند براي لذت يا  كيش نيازمند بود، اما در اسالم ازدواج موقت مي طرف كردن نياز هم وارث و بر
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