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چکیده
فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب ،سنت و اجماع نکاح متعه را یکي از اقسام نکاح
صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند ،هرچند این نوع ازدواج
ازنظر آثار حقوقي با ازدواج دائم تفاوت های دارد .ولي ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر «معلوم بودن مدت» هیچ
تفاوتي ندارد .در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل ،با رضایت خود ،به عقد مردی در مي آید که هیچگونه مانعي
(سببي ،نسبي ،رضاعي و غیره ).برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاصل
فرزندی ،مشروع و قانوني است و هرگاه مدت به سرآید زوجین بدون نیاز به طالق ازهم جدا مي شوند و زوجه عده
را نگه مي دارد .ولي در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهل سنت از جمله ابوبکر جصاص با استناد به کتاب و سنت
و عقل معتقدند که حکم حلیت و مشروعیت نکاح متعه توسط شخص پیامبر (ص) نسخ شده و صراحت فتوای
عمربن خطاب خلیفه دوم در بیان حرام بودن آن و مجازات مرتکبین تاکید بر دستور پیامبر (ص) بوده؛ بنابراین نکاح
متعه را باطل ،جایز و صحیح نمي دانند و بر بطالن و حرام بودن آن فتوا داده است وسیره صحابه و اجماع فقهای
مذاهب اربعه اهل سنت را دلیلي واضح برنسخ حکم متعه برهمگان ميدانند.
واژگان کلیدی :فاضل مقداد ،ابوبکر جصاص ،متعه ،اباحه ،نسخ.
 -1دانشجوی رشته دکترای فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان( خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
taha.h3240@gmail.com
 - 2عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول).
tah0@gmail.com
 - 3عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،اصفهان ،ایران.
j.panjepour@gmail.com

29

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال سیزدهم  /شماره  / 3پاییز1399

مقدمه
یکي از مهمترین و اساسي ترین نیازهای طبیعي بشر نیاز جنسي است؛ و رفع این نیاز در مکتب اسالم تنها با عقد
نکاح با جنس مخالف و تشکیل خانواده ممکن مي گردد؛ و عقدی که با نکاح به وجود آمده که از حیث محل وقوع
آن و از لحاظ حقوق و الزامات و مسئولیت های ناشي از آن و از حیث هدف و فایده با هیچ عهد و پیمان و میثاق
دیگر بشری ،قابل قیاس و مشابهت نیست؛ زیرا عهدی که با نکاح و ازدواج ایجادشده یک حق مادی مالي نیست؛ که
در آن کسب سو د و منفعت مادی و یا دفع ضرر و زیان خسارات مادی باشد .و به همین دلیل قانونگذار در خصوص
عقد نکاح برخالف سایر عقود دیگر از آغاز در نحوه آن سختگیری خاصي که رافع هرگونه شبه و ابهامي در قصد
نکاح با لفظي صریح داللت بر نکاح باشد الزم ميداند .زیرا تصرف در ناموس بمانند تصرف در مال الغیر نیست،
تصرف در مال دیگران با علم به رضای مالک ،هبه ،معامالت معاطاتي ،کتابت مالک و صیغه هرکدام بشکلي تصرف را
جایز مي کند .ولي در نکاح تنها با صیغه صریح منعقد میگردد .چون حالل بودن برخورداری هریک از زوجین از
همدیگر است؛ که هدف از آن عف ت و پاکدامني طرفین و تناسل و حفظ نسل و ایجاد خانوادهای که تضمین کننده این
رسالت خطیر باشد.
ولي از آنجا که شرایط ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای همه آحاد جامعه اسالمي مهیا و فراهم نیست؛ و اگر
راه حلي منطقي و درست برای آن پیش بیني نشود زمینه فحشاء و هرزگي در جامعه رو به فزوني مي رود؛ و برای
برآورد نیاز جنسي سه راهکار وجود دارد -1.سرکوب کردن غیره جنسي تا فراهم شدن زمینه ازدواج دائم  -2گسترش
بي بند وباری  -3ازدواج موقت با ضوابط شرعي و رعایت قانون
راه حل اول جدا از اینکه همه مردم قدرت سرکوب کردن غیره جنسي را ندارند حتي عوارض سهمگین و خطر
ناکي به دنبال دارد .راه حل دوم یعني نابودی کرامت انسان ،تباهي جامعه ،تداخل نسل ها و شیوع بیمارهای خطر ناک
مقاربتي .اما راه حل سوم که جنبه اعتقادی و دیني دارد .از احکامي است که به شدت مورد اختالف علمای شیعه و
سني مي باشد؛ که سابقه آن به زمان خلفا راشدین بازمي گردد .شیعه معتقد است که ازدواج موقت یک سنت الهي و
حکم اباحه آن همچنان به قوت خود استمرار دارد و بهترین راه حل ممکن برای رفع نیاز جنسي مي باشد .ولي اهل
سنت مدعي نسخ و منع حکومتي آن پس از مشروعیت مي باشند .فقها و محققین مذاهب اسالمي در طول ازمنه
کتاب ها و تحقیقات ارزشمندی در اثبات اباحه و دوام حلیت آن و یا در نسخ و بطالن و حرام بودن آن قلم فرسایي و
به رشته تحریر در آورده اند .از جمله« :ازدواج موقت در کتاب و سنت» اثر جعفر سبحاني تبریزی؛ «ازدواج موقت راه
حلي منطقي» اثر صالح حسن زاده؛ «ازدواج موقت در قرآن کریم» اثر محمد اکبر محقق دایکندی« ،متعه و پاسخ به
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شبهات» اثر جواد نجفي« ،ازدواج موقت از دیدگاه روایت» اثر یوسف محمدی؛ «باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از
قرآن و سنت» اثر شیخ عبداهلل بن زید آل محمود غیره ...
مقایسه تطبیقي در فرهنگ وت مدن اسالمي همیشه از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخودار بوده و زمینه خلق و
احیای آثاری به منظور گسترش تعامل و تقویت هم گرایي که موجبات تحکیم مباني تقریب بین عالمان مذاهب
اسالمي و به تبع آن در بین آحاد مردم در جامعه اسالمي را فراهم نموده است.
در میان کتاب های فق هي و تفسیری شیعه و اهل سنت چندین کتاب مشهور در باره آیات االحکام قرآن کریم
تدوین یافته ،اما یکي از معتبرترین کتابي که مرجع اساسي و بنیادین شیعه ،کتب «کنزالعرفان في فقه القران» تألیف
فاضل مقداد السیوری فقهي نامدار قرن نهم هجری که به دلیل ویژگي ها و امتیازهای فراوانش از جمله بحث های
ادبي ،فقهي ،تفسیری ،بیان نظریات فقها دیگرو حتي مخالفین و تجزیه و ترکیب دقیق آیات که در دو مجلد نگاشته
شده از منابع موثق مي باشد .همچنین کتاب «أحکام القرآن للجصاص» از ابوبکر الرازی جصاص حنفي مذهبي که در
پنج جلد به شرح و تفسیر گسترد ه آیات فقهي ،شیوه طرح مباحث و روش تفسیری که نشان از بهره مندی دانش های
اصول فقه ،علوم قرآني و علوم ادبي در استنباط احکام بکار برده است در میان اهل سنت بسیار مورد توجه مي باشد.
لذا تطبیق آرای تفسیری و فقهي این دو بزرگوار با توجه به جایگاهي رفیع و ارزشمندعلمي که در مذهب خود
دارند .جدا از ارزش علمي این مقاله به منظور رفع ابهامات و اتهاماتي که در این مقطع تاریخي که دشمنان و منافقان
زمینه کدورت و فاصله بین مذاهب اسالمي فراهم مي نمایند از ضرورت ها و بایسته های فوری بوده و از اهمیت
خاصي برخوردار مي باشد.در این نوشتار حکم متعه یا ازدواج موقت از دیدگاه فاضل مقداد به عنوان نماینده امامیه و
ابوبکر جصاص به عنوان نماینده اهل سنت بررسي شده است.

پیشینه نکاح متعه
در عربستان زمان جاهلیت  9نکاح وجود داشت :نکاح االستبضاع ،نکاح الرَهط ،نکاح البدل ،نکاح المقت ،نکاح
الجمع ،نکاح الخَدَن ،نکاح الشَفار ،نکاح السَفار و زواج المتعه نوع اخیر همان نکاح موقت است که به چندین روایت
مختلف بیان شده است که موردبحث این نوشتار مي باشد« .ازدواج موقت از زمان جاهلیت ،عقد شخصي بین مرد و
زن باکره بود که این عقد در زمان معیني در قبال پولي معین بسته مي شد و این نوع ازدواج با پایان رسیدن مدت تمام
ميشد»( .عمر فروخ ،به نقل سجاد ،1375 ،ص  ) 21و «ازدواج موقت یا متعه قبل از اسالم رواج داشته و از بقایای
نکاح دوره جاهلي بوده البته بدون مهریه و مراسم خواستگاری .این نوع ازدواج ،ازدواجي مدتدار بوده که با پایان
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یافتن زمان مقرر زوجین از هم فاصله ميگرفته و جدا ميشدند» (جواد علي 1380 ،ق ،ج 536 ،5؛ فضلآبادی،1390 ،
 ) 17و همچنین موسي جار اهلل نکاح متعه را از بقایای دوره جاهلي دانسته و این نوع ازدواج را امری تاریخي قلمداد
کرده وبه عنوان حکم شرعي از طرف شارع نميداند .به نقل از( :محمد اکبر محقق دایکندی ،ازدواج موقت در قرآن،
ص .)161بنابراین متعه ازجمله نکاح های مرسوم دوره جاهلي عربستان بوده اما درصدراسالم ،پیامبر اکرم (ص)
ازدواج موقت را با شروط و قیودی اصالح و قبول فرمودن و درواقع حکم متعه یک حکم امضائیه نه تاسیسي.
 -1نظر علما امامیه در باره عقد متعه :به اجماع فقهای امامیه نکاح متعه مشروع و مباح بوده .این نکاح به واسطه
دو مشخصه تعیین مدت و مهر معین ،متفاوت با نکاح دائم است .اگر زني عقدمتعه شود و مدت بیان نگردد،
نکاح دائم است ،هرچند متعه نامیده شود .چون نکاح دائم شامل مهریه ،نفقه ،ارث بر مرد واجب مي شود.
جدایشان جز با طالق و یا آنچه که جانشین آن مي شود ممکن نیست .اما اگر مدت ذکر شود ولي مهریه معین
نباشد با ادعای اجماع عالمه حلي بنا بر قول صحیح فقهای امامیه ،عقد صحیح نمي باشد (.شیخ طوسي،
1407ق ،ج ،4ص 119؛ همان 1378ق ،ج ،4ص246؛ حلي1413 ،ق ،ج،7ص.)155شیخ در نهایه در مورد
مجهول بودن مدت مي فرماید :اگر در متعه یک بار دو بار آورده شود ( به جای تعیین مدت) جایز است به
شرطي که آن را به روز مشخصي اسناد دهد .ولي اگر آن را مبهم بیان کند و به زمان مشخصي اسناد ندهد،
عقد دائم مي شود (.شیخ طوسي1400 ،ق.)491
ل
ب اللَّهِ عَلَیْکُ ْم وَأُحِ َّ
ت أَیْمَانُکُ ْم کِتَا َ
حصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا َملَکَ ْ
 -2بررسی و تبیین الفاظ در آیه «اسْتَمْتَا ْع» :وَالْمُ ْ
ضةً وَلَا
حصِنِینَ غَ ْیرَ مُسَا ِفحِینَ فَ مَا ا ْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِی َ
لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ َتبْتَغُوا بِ َأمْوَالِکُمْ مُ ْ
ضةِ إِنَّ ال َّلهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا َترَاضَیْتُمْ بِهِ ِمنْ بَعْدِ الْفَرِی َ

1

وزنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] بهاستثنای زنانى که مالک آنان شدهاید [این] فریضه الهى است که بر شما
مقرر گردیده است و غیرازاین [زنان نامبرده] براى شما حالل است که [زنان دیگر را] بهوسیله اموال خود طلب کنید
درصورتيکه پاکدامن باشید و زناکار نباشید وزناني را که متعه کردهاید مهرشان را بهعنوان فریضهای به آنان بدهید و
بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلماً خداوند داناى حکیم است.
الف  -ادله قائلین به داللت آیه بر متعه
عبارت «أُحِلَّ» که به معنای حالل گردانید ،اما خداوند آن را بصورت مجهول بیان فرموده تا عطف بر «حُرَّمت» باشد و
عبارت «مَا وَرَا َء ذَلِکُمْ» به جز زنان حرامي که بیان گردید و در آینده نیز بیان خواهد شد( .کنز العرفان ،ج  ،2ص )335
زنان «محرم» فقط همان پانزده مورد نیستند .بلکه زنان دیگر هم هستند که ازدواج با آنها حرام است؛ مانند ازدواج با
 - 1نساء24 /
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برادرزاده و خواهرزاده همسر بدون اجازه عمه و خاله آنها ،ازدواج با زن سه طالق است بدون «محلل» ،ازدواج با
حربیه و مرتده ،زنان که موردعالقه قرارگرفتهاند؛ و بهمانند اینها که درآیات مبارکه دیگر و روایات ،به آنها تصریح
گردیده است( .مسالک االفهام کاظمي ،ج  ،2ص 192؛ آیات االحکام سایس ،ج  ،2ص .)428
کلمه «ما» اس م موصول است و به معنای «زناني که» که در محل نصب قرار دارد بر اساس قرائت مشهور مرفوع
مي باشد .عبارت «آن َتبْتَغُوا بِأَ ْموَالِکُمْ» بدل یا عطف بیان «مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» است و به معنای این است که غیرازآن زنان
محرم پانزدهگانه ،زنان دیگر بر شما حالل ميباشند؛ و شما ميتوانید از آنان با قرار دادن مهر و یا تملک ،بهرهمند
شوید( .کنز العرفان ،ج  ،2ص 335؛ المیزان ج ،4 ،ص  .)269فاضل مقداد قول زمخشری عبارت (أَنْ َتبْتَغُوا) مفعول له
دانسته که به معنای (بهجز این زنان حرام ،بقیهی آنها برای شما حالل شد .برای اینکه با آنان ازدواج کنید) صحیح
نمي داند .مي گوید شرط مفعول له آن است که فعل باشد برای فاعل و همچنین او ًال در این عبارت نیازی به تقدیر
گرفتن چیزی نیست .دوماً تقدیر گرفتن برخالف اصل مي باشد .پس زماني که خداوند زنان محرمات را در آیه 23
سوره نساء «حُ ِّرمَتْ عَلَیْکُمْ ُأمَّهَا ُتکُمْ  »...تمامي محرمات را بیان فرمودهاند .سپس در ادامه و در عطف به بیان محرمات
فرمود« :وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِ ُکمْ» یعني حالل شد بر شما بهغیراز اینها ،این بیان مقتضي مباح بودن نکاح زنان غیر
محرمات مذکور است( .کنز العرفان ،ج  ،2ص )335
واژه «مُحْصِنِینَ» حال برای عبارت «أَنْ َتبْتَغُوا بِأَ ْموَالِکُمْ» ميباشد؛ (با اموال تان ازدواج کنید درحاليکه محصن هستید)؛
و همسراني برای خود با قرار دادن مهر و یا با تملک اتخاذ نمایید؛ و بدینوسیله خود را از گناه و زنا مصمون بدارید.
عبارت «غَ ْیرَ مُسَا ِفحِینَ» نیز حال دوم برای محصنین است .زیرا ممکن است مردی به دلیل زوجه شرط احصان را
حصِنِینَ» به معنای عفیف و پاکدامن و یا زندار است؛ که خود
ن غَ ْیرَ مُسَا ِفحِینَ» که در آن واژه «مُ ْ
داشته باشد « ُمحْصِنِی َ
را از گناه به خاطر محصین بودن حفظ نماید؛ و خدا وند به واژه «مُحْصِنِینَ» اکتفاء نکرده و عبارت «غَیْرَ مُسَا ِفحِینَ» را
همراه فرموده تا تاکید بر عفت و پاک دامني باشد «مُسَا ِفحِ» که از ریشه «سفح» که به معنای ریختن مني و تاکید
برفراواني ریختن مني خود در رحم زن ،زناکاراست واما واژه «غَ ْیرَ» که در مقدم آن آمده به معني غیر زناکار خواهد
بود .بهعبارتدیگر ازدواج موقت ،تحصین آور نميباشد (.کنز العرفان ،ج  ،2ص 336؛ المیزان ،ج  ،4ص )26
قبل ازجمله «فما استمتعتم  »...دو جمله دیگر وجود دارد«-1 :أَنْ َتبْتَغُوا بِأَ ْموَالِکُمْ» ُ « -2محْصِنِینَ غَیْرَ مُسَا ِفحِینَ» این دو
جمله به ازدواج موقت اشاره دارند و بیان مي کنند که مراد از «اسْتَمْتَاعْ» ازدواج متعه و عقد بستن با زني بهصورت
ازدواج موقت است .ازجمله اوّل استفاده مي شود که درصدد بیان ازدواجي است که با مال به دست ميآید و مال هم
(که همان مهریه باشد) نقشي بزرگ در این ازدواج دارد ،بهطوری که اگر نباشد ،آن ازدواج باطل است این ازدواج
چیزی نیست جز ازدواج متعه که در تعریف آن گفته شده است« :ازدواجي است با مدت معلوم و مهر معین» بنابراین
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مهریه در ازدواج موقت ،رکن است و اگر مهریه نباشد ،متعه باطل است .برخالف ازدواج دائم که ذکر مهریه در آن
واجب نیست؛ اما در جمله دوم ،خداوند قبل از امر به عقد متعه تأکید مي کند که طرفین ازدواج بایستي پاک دامن
باشند و نیت زنا نداشته باشند و از آنجا که عقد متعه گاهي از مسیر صحیحش خارج شده و رنگ زنا مي گیرد،
خداوند دستور داده است که بایستي هدف از این کار ،ازدواج باشد نه زنا.
ازدواج با کنیزان بیشتر در معرض رنگ ابتذال مي باشد ،زیرا در مورد کنیزان روح ابتذال غالب است؛ از این رو
خداوند سبحان ازدواج با کنیزان را مقید به قید مزبور کرده و فرموده است« :بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنات غَ ْیرَ مُسافِحات َو
المُ َّتخِذاتِ أَخْدان» 1در حالي که پاک دامن باشند ،نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهاني بگیرند.
بنابراین آغاز کردن سخن با این دو جمله ای که مشتمل بر مفهوم متعه و ازدواج موقت هستند ،قرینه ای است براین
که مراد از عبارت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» ،عقد ازدواج موقت است( .مجله فقه اهل بیت ،سال  ،12شماره  48ص )78
ب -ادله قائلین به داللت آیه بر نکاح دائم
جصاص مي گوید :این آیه معطوف است به اباحه نکاح زنان غیرمحرمات که در آیه مبارکه  23،24سوره نساء مي
باشند« .وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِ ُکمْ» ذکر شده شده اند؛ و خداوند بعد از ذکر محرمات مي فرماید :و غیر این ها برای شما
حالل گردید« .أَنْ َتبْتَغُوا بِأَمْوَالِ ُکمْ مُحْصِنِینَ» هدف شما از نکاح پاکدامني باشد .یعني نکاحي که با آن پاکدامن شوید
نه به قصد زنا و دوست بازی ،فرموده خداوند در همین آیه « ُمحْصِنِینَ» جویندگان پاکدامني احصان (پاکدامني با
ازدواج) حاصل نمي شود مگر با نکاح صحیح و دائم ،زیرا وطي به متعه شخص را محصن نميگرداند و اسم محصن
بر شخصي که متعه کرده است شامل نميشود .پس معلوم ميگردد مراد از این آیه نیز نکاح دائم است؛ زیرا نکاح
بهطور فطری در اذهان و فکر مردم بهمنزله عقود اعیان مانند بیع که دوام وثبوت در آن متبادر است که شرط مدت در
آن موجب بطالن است برخالف عقود اجاره که صحیح نیست مگر بر مدت معلوم در نکاح نیز دوام و ثبوت متبادر
است ،بنابراین متعه نميتواند نکاح باشد.
فرموده خداوند در همین آیه «غیر مسافحین» (اراده کنندگان زنا) و زنا را سفاح نامیده زیرا احکام نکاح از ثبوت نسب،
بقای زندگي زناشویي تا حدوث طالق یا مرگ و توارث در متعه منتفي است .چون این احکام در متعه وجود ندارد،
لذا در معني و مفهوم زنا است و کسي که متعه را سفاح نامیده به این معني نظر داشته و زاني را ازآنجهت مسافح
نامیدهاند؛ زیرا کار او هیچ نتیجهای را برایش به ارمغان نمي آورد؛ مانند کاری که بر روی سطح آب انجام ميشود یا
کف روی سطح آب که از بین ميرود( .جصاص ،ج  ،3ص )97

 - 1نساء25 /

34

حکم آیه «اسْتَ ْمتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص

پس از آنجا که خداوند زناکنندگان را با پاک دامني با ازدواج نفي کرده وجوباً نميشود که مراد از استمتاع متعه باشد
چون متعه در مفهوم سفاح است ،لذا مراد نکاح دائم است؛ و فرموده خداوند ،غیر مسافحین شرط اباحه استمتاع است
و این خود دلیل برنهي از متعه است زیرا همان طور که گفته شد متعه در مفهوم سفاح است .پس نتیجه ميگیریم این
آیه نه تنها داللت بر جواز متعه نميکند .بلکه برتحریم آن داللت دارد( .جصاص؛ ج  ،3صفحه )95
ظ متعه است ،متعه یعني نفع قلیل ،به همین خاطر زندگي زودگذر و پایانپذیر دنیا ،متاع دنیا بیانشده
دلیل دیگر لف ِ
«إِنَّمَا هَ ِذهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ» 1یعني زندگي دنیا نفع و بهره قلیل و اندک است.
و نیز نفقه و لباس در ایام عده در طالق به خاطر ناچیز بودن آن متاع نامیده شده «وَلِلْمُطَ َّلقَاتِ َمتَا ٌع بِالْمَعْرُوفِ» چون
متاع کمتر از مهریه است .اسم متاع بر آن اطالق شده پس معلوم شد که متعه نیز به خاطر ناچیز بودن مهریه آن و
کوتاهي مدت متعه نام گرفته ،بنابراین با نکاحي که خداوند در قرآن با وصف میثاق غلیظ نامبرده و همسران را لباس
همدیگر یادکرده و معلوم است این اوصاف میثاق غلیظ و لباس بر ثبوت و دوام و استمار داللت دارد .نه بر موقت
بودن ،لذا با توجه موارد ذکرشده معلوم گشت که آیه «اسْتَمْ َت عْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» هیچ داللتي بر اباحه متعه ندارد .واهلل اعلم
بالصواب( .جصاص ،ج  ،3ص )104،94

 -3بررسی و تبیین واژه «اسْتَ ْمتَاعْ» در آیه
الف  -ادله قائلین واژه «ا ْستَمْتَاعْ» برمتعه
متعه از ریشه «متع» به معنای بهره بردن و سود کشیدن است .این واژه را لغویون در معنای لذت بردن ،در مدت
طوالني از چیزی یا برخوردار شدن و یا طلب سود و نفع بهکاربرده و معرفيشده است؛ و در قرآن کریم نیز معنای
ب
لغوی متع ،تمتع و استمتاع ،در همین معنا استعمال گردیده است« .فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا» 2و «سَنُمَتِّعُ ُهمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا َعذَا ٌ
أَلِیمٌ»( 3طبرسي ،مجمع البیان ،ج  ،2ص 595؛ طریخي ،مجمع البحرین 1480 ،ق ،ج  ،2ص .)389 -392
درحالي که صاحب کنز العرفان در جواب کساني که واژه «اسْتَ ْمتَاعْ» خاص در نکاح دائم دانستهاند ميگوید ،همانگونه
که در نکاح موقت استمتاع وجود دارد .در نکاح دائم نیز همان استمتاع و انتفاع به اعتبار نفع بردن از زوجه موجود
است .پس این واژه برای نکاح موقت است چون نکاح موقت حقیقت در متعه است .پس اگر این واژه را برای نکاح

 - 1غافر39/
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دائم بکار ميبرند از دو حال خارج نیست .یا بهصورت مجاز بکار ميرود و یا مشترک بین نکاح دائم و موقت است.
ازنظر قاعده استعمال مجازی و مشترک بودن لفظ بر دو معنا خالف اصل ميباشد؛ اما اگر واژه «اسْتَمْتَاعْ» بر قدر
مشترک میان نکاح دائم و نکاح موقت داللت کند .در این صورت ابهام ایجاد ميشود( .کنزالعرفان ،ج )338 ،2
منظور از واژه «اسْتَمْتَاعْ» در این آیه عقد است .عقد متعه و ازدواج موقت نه آمیزش و لذت بردن به این دلیل که
خداوند پرداخت اجرت را مانند جزاء بر شرط و استمتاع مترتب کرده و چنین فرموده است« :انما استمعتم ...
اجورهن» اگر مراد از استمتاع ،عقد باشد ،این تفریع و ترتب درست خواهد بود ،زیرا بهصرف اینکه عقد اعم از دائم
یا موقت ،جاری شد ،مهریه واجب مي شود .نهایت تفاوتي که در این زمینه وجود دارد این است که در عقد دائم ،با
طالق دادن قبل از آمیزش ،نصف مهریه ساقط مي شود اما در عقد موقت با پایان یافتن مدت و عدم آمیزش ،نصف
مهریه ساقط ميشود.
اگر مراد از واژه «ا ستمتاع» ،لذت بردن باشد ،ترتب و تفریع موجود در آیه معنا ندارد ،زیرا بر مرد واجب است که قبل
از لذت و بهره بردن از زن هم کل مهریه را به او پرداخت کند و این نشان ميدهد که منظور از استمتاع ،عقد است نه
لذت بردن.
فاضل مقداد برداشت جوهری را از واژه «اسْتَمْتَعْ» که به (بهرهمندی و لذت بردن) اطالق کرده و اسم آنها «متعه» و
«ما» نیز موصوله است .پس معنای عبارت آیه شریفه چنین ميباشد به خاطر بهرههای که از لذتهای همچون مقاربت،
بوسیدن و نگاه کردن ميبرد مزدشان را به آنها بدهید (جوهری ،1368 ،ج  ،3ص  )1282صحیح نميداند؛ یعني
اجرت دادن در مقابل لذت های همچون نزدیکي و بوسیدن و نگاه کردن .بلکه تأکید بر خود متعه ميباشد به دلیل
اینکه آیه اشاره به این دارد طرفین قرارداد پس از انقضای مدت نکاح موقّت چنانچه تمایل داشته باشند اجرت و مدت
نکاح را افزایش بدهند یا از یکدیگر جدا شوند (که حکم این قول را اسناد به روایت شرعي ميکند ولي برخي از فقها
همچون عالمه حلي فتوا براین دارند قبل از انقضای مدت نیز مي توان مهریه و مدت را افزایش داد) پس منظور این
عبارت ،آن نیست که زوجه مي تواند برمبنای تراضي خود ،مهریه را ابراء نماید و ببخشد .با این فرض که عقد را در
اینجا عقد دائم بدانیم ،زیرا در ابراء نیاز به تراضي دو طرف قرارداد ندارد بلکه ایقاع است( .کنزالعرفان ،ج )336 ،2
طبرسي هم از واژه «اسْتَمْتَاعْ» همان رای و نظر دارد و گفته است اگر واژه «اسْتَمْتَاعْ» در اصل برای لذت بردن
وضعشده است ،اما در ع رف شرع به معنای عقد معین است ،مخصوصاً اگر این لفظ به کلمه زن اضافهشده باشد براین
اساس معنای آیه این مي شود که :هرگاه زني را عقد متعه کردید ،مهریه او را پرداخت نماید .دلیل مسئله این است که
خداوند پرداخت مهریه را استمتاع معلّق و متربت کرده است و این تعلیق مستلزم این است که معنای استمتاع همین
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عقد مخصوص باشد نه آمیزش و لذت بردن از زن ،زیرا مهریه تنها با عقد واجب ميشود( .مجمع البیان ،ج  ،2ص
)32
استاد سبحاني این قول زمخشری را در (الکشاف ،ج  ،1ص  )391اینگونه توضیح ميدهد .شاید زمخشری اینگونه
معتقد است که وجوب پرداختن مهریه ،بر استمتاع به معنای لذت بردن متفرع نیست .عقد را برآمیزش و جماع عطف
کرده و گفته تقدیر این آیه چنین است :فما استمتعتم به من المنکوحات من جماع او خلوة صحیحه او عقد علیهین آن
همسراني که از آن ها لذت جنسي از قبیل آمیزش ،خلوت صحیح با عقد کردن آنها ،بردهای ،مزدشان بدهید( .مجله
فقه اهلبیت ،سال  ،12شماره  48ص )76

ب -ادله قائلین واژه «اسْتَمْتَا ْع» برنکاح دائم
مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطي است .ونیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است.
«نجفي جوهری ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،ج  ،29ص  »6پس مي توان گفت :نکاح عقدی است که متضمن اباحه
وطي باشد« .خطیب شربیني ،مغني المحتاج ،ج  ،4ص  »200و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع است.
«جرجاني ،علي بن محمد ،تعریفات ،ص »246
کلمه «نکاح» در لغت به معني جمع دو چیز است ازاینرو به «جماع» نیز نکاح ميگویند و در شرع نیز به معني عقد
ازدواج است؛ و گفتهشده (آیات  230سوره مبارکه بقره  5و  3سوره مبارکه نور  )6در معني ادخال و همبستری آمده
است.
نکاح در شرع به عقد ازدواج اطالق مي گردد واز نظر اکثریت دانشمندان الفاظ نکاح که در قرآن کریم آمده مراد عقد
ازدواج است« .محمود المصری أبو عمار; الزواج اإلسالمي السعید ،قاهره ،مکتبه الصفا ،1427 ،ص  »15ازنظر (ابن
منظور 1414،ه.ج ،ص 625؛ نجفي ،ه.ج جلد  ) 29،6تمامي آیاتي که الفاظ نکاح در آن بکار رفته به معنای عقد ازدواج
مي باشد.
اما ابوبکر جصاص ميگوید به این دلیل متعه نکاح نیست چون نکاح در لغت به معني وطي است و در اصطالح به
معني عقد ،مي بینیم که متشرعین لفظ نکاح را برای تزویج اطالق ميکنند و ندیدیم کسي نکاح را بر متعه اطالق کند.
مردم به کسي که متعه کرده مي گویند «اسْتَمْتَعْ» پس درست نیست متعه نکاح نامیده شود؛ بنابراین متعه نکاح نیست و
فاعل آن از حدود خداوند تجاوز کرده و مرتکب حرام شده است( .جصاص ،ج  ،3ص )96
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و همانطور که بیان شد متعه فاقد آثار و احکام نکاح است .نه نسب و نه توارث و نه عده مذکور در قرآن نه طالق و
سایر احکام ،پس متعه نکاح نیست.
اگر کسي بگوید :انتفاء این آثار و احکام مانع نکاح بودن متعه نیست ،زیرا نکاح صغیره صحیح است و نسبي به آن
ملحق نميشود و عبد ارث نميبرد و مسلمان از همسر کافر خود ارث نميبرد و انتفاء این احکام موجب خروج
ازدواج آنان از نکاح صحیح نیست .ميگوییم :صغیره اگر به سن بلوغ برسد و دخول بر او صورت گیرد نسب به او
ملحق ميشود و کافر و بنده به خاطر کفر و بندگي ارث نميبرند .ولي این موانع در متعه وجود ندارند و زن و مرد
متعه ای هر دو اهلیت بردن میراث از دیگری رادارند؛ بنابراین بین زوجین ،چیزی که مانع از بردن ارث نباشد باز در
این حال در متعه توارث نیست .لذا اگر نکاح بود میراث را به خاطر وجود سبب و عدم مانع از آن واجب ميکرد .پس
متوجه ميشویم که متعه نکاح نیست.
و نیز از خود ابن عباس نقلشده که متعه ،نه نکاح است و نه سفاح یعني وصف نکاح را از متعه سلب کرده پس دلیل
است بر اینکه متعه نکاح نیست( .جصاص ،ج  ،3ص )98
اگر گفته شود انقضا وسپری شدن مدت در متعه موجب جدای زوجین از هم ميشود ،همان طالق در نکاح دائم
است ،در جواب ميگوییم طالق جزء با لفظ صریح و یا کنایه واقع نميشود ،درحاليکه انقضاء و سپری شدن مدت
در متعه که سبب جدای ميشود هیچکدام از این دو نیست ،پس چگونه ميتواند طالق باشد؟ چرا قائلین به اباحه
متعه ،طالق حائض را جایز نميدانند .ولي اگر جدای واقعشده بهواسطه انقضاء وسپری شدن مدت طالق باشد پس
واجب است این جدای هم در حال حائض اتفاق نه افتد .پس این جدای در این حالت داللت بر این دارد طالق
نیست؛ و همچنین اگر جدایي بدون طالق باشد و سببي از طرف زوج که موجب جدایي شود موجود نباشد ،ثابت
ميشود که متعه نکاح نیست.
 -4بررسی داللت واژه «اسْتَمْتَاعْ» بر معنای اصطالحی یا حقیقت شرعیِ و معنای لغوی
الف – معنای اصطالحی یا حقیقت شرعیِ واژه «اسْتَمْتَاعْ»
بیشتر فقهای امامیه براین عقیده فتوا دادهاند که واژه «اسْتَمْتَاعْ» یا متعه اصطالحاً بر نوعي خاصي از ازدواج مدتدار
اطالق مي گردد؛ و این نوع از ازدواج قبل از اسالم نیز رایج بوده و با پایان یافتن مدت زوجین از هم فاصله گرفته و
جدا ميشدند (جواد علي 1380 ،ق ،ج  ،5ص 536؛ ثعالبي ،1418 ،ج  2ص  )211این نوع ازدواج در صدر اسالم بین
مردم متداول بوده؛ و وجود روایات بسیار زیادی از صحابه که گوینده و شنونده واژه «اسْتَ ْمتَاعْ» یا متعه بودهاند هیچ
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قرینهای برای استعمال آن نه آوردهاند ،زیرا رایج بودن ازدواج متعه در زمان نزول شکي برای شنونده باقي نميگذارد
که ذهنش منصرف به ازدواج موقت یا متعه نباشد.
اگر منظور از واژه «اسْتَمْتَاعْ» نکاح متعه در این آیه نباشد (بلکه نکاح دائم مورد نظر باشد) الزمه اش چنین مي باشد
که هرگاه زوج از زوجه خود بهره و نفعي نبرده باشد ،پرداخت مهریه زوجه واجب نیست؛ اما الزم ،باطل است پس به
تبع آن ملزوم نیز باطل است.
علت باطل بودن الزم اجماع فقها است ،هرگاه زوج قبل از دخول ،زوجه را طالق دهد الزم است نصف مهریه را به
وی پرداخت نماید .در حالي که بیان آیه مشروط به بهره و نفع بردن زوج از زوجه مي باشد .پس بدون بهره و نفع
اجرت واجب نیست؛ یعني اگر این آیه را اطالق به نکاح دائم کنیم دادن نصف مهریه در طالق قبل ازدخول الزم
نیست .واین برداشت به اجماع فقها نادرست و غلط مي باشد .پس معلوم مي شود مراد از واژه «ا ْستَمْتَاعْ» همان نکاح
متعه مي باشد( .کنزالعرفان ،ج  ،2ص )150
اگر گفته شود ممکن است مراد از «اجرت» مهریه مستقر باشد .مهریه زماني مسقر مي شود که نزدیکي انجام شده
باشد .بنابراین واژه «اسْتَمْتَاعْ» را بجای «دخول» بکار برده است .پس اشاره آیه به عقد دائم نیست بلکه مراد عقد موقت
است .زیرا اشاره به اسقراء مهریه نشده بلکه وجوب پرداخت اجرت را بیان فرموده و همچنین واژه «اسْتَمْتَاعْ» اعم از
دخول و نزدیکي نیز مي باشد ،در حالي که عام داللتي بر خاص ندارد و تقدیر آن چنین است« :همه اجرت را به زناني
که از آنان بهره مي جوئید پرداخت نمائید .چون اجرت حقیت در تمام مهریه است و مجاز در مقداری از آن ،بنابراین
تمامي مهر یه اسقرار مي یابد هرچند استمتاع با اندازه بوسیدن و نگاه شهوتي باشد؛ اما چنین ادعای باطل است».
و از طرفي چنانچه «ما اسْتَمْتَعتمْ» به معنای لغوی گرفته شود این اشکال به وجود ميآید که اگر برفرض به هر علتي
مثل کراهت از همسر در مقاربت ،احساس التذاذ ،در مورد مرد حاصل نشود پرداخت مهریه بر او واجب نباشد،
درحالي که چنین حکمي در شریعت اسالم نیست و مرد باید برای همبستر شدن با همسرش کل مهریه را بعد از
مقاربت و نیم آن را قبل از مقاربت بپردازد( .االنتصار ،سیدمرتضي علم الهدی ،ص )109
بنابراین واژه «اسْتَمْتَاعْ» در معنای اصلي خود به التذاذ و لذت بردن گفته ميشود .ولي هرگاه بهصورت مطلق و
بدون قید آورده شود برای ازدواج استعمال شود .و اگر به کلمه «زن» اضافه شود از آن جز «متعه خاص» اراده
نميشود؛ بنابراین واژه «اسْتَمْتَاعْ» در لسان شریعت برای این معنا بهصورت َعلَم درآمده است .چنانکه شیخ مفید
مي فرماید :المتعه حقیقه الشرعیه في المدعي لمبادرالفهم واالستعمال (مفید )148 ،1424 ،بر اساس همین استنباط است
که عموم مفسران شیعه واژه «اسْتَمْتَاعْ» در آیه  24سوره مبارکه نساء را بر «متعه» ویا «ازدواج موقت» اطالق نمودهاند.
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همچنین روایات تفسیری که در ذیل این آیه شریفه واردشده اند .تائیدی است بر معنای اصطالحي واژه «اسْتَمْتَاعْ» یا
همان حقیقت شرعيِ ميباشد( .فاضل مقداد ،ج 148 ،2؛ طوسي ،بي تا ج  ،3ص 236؛ شیخ مفید1419:141،؛ راوندی،
 ،1405ج  ،2ص 105؛ فضل اهلل ،1419،ج  ،8ص 183؛ طباطبای ،1388،ج  ،4ص 428؛ مکارم شیرازی ،1374،ج ،3
ص 326؛ جوادی آملي  ،1378ج  ،18ص )313؛
بنابراین مطابق نظر اکثریت فقهای شیعي واژه «اسْتَمْتَاعْ» یا «متعه» در واقع بیانگر یک حقیقت شرعي است که بر
ازدواج و آنهم از نوع ازدواج موقت یا متعه اطالق ميگردد .پس در این بحث معنای اصطالحي مراد است نه معنای
لغوی آن.
ب -معنای لغوی واژه «استمتاع»
اما در مقابل اکثریت فقهای اهل سنت واژه «ا ْستَمْتَاعْ» همان انتفاع است و در اینجا کنایه از دخول مي دانند؛ یعني زناني
را که به عقد خود در آوردید و با آنان دخول کردید خداوند فرموده :أَذْهَبْتُ ْم طَیِّبَا ِتکُمْ فِي حَیَا ِتکُمُ ال ُّدنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

1

یعني( :از طیّبات و لذائذ در زندگي دنیا خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید) ،استمتاع در این آیه یعني عجله
کردن در انتفاع و بهره گرفتن است و نیز فرموده :بِخَلَا ِقهِمْ فَا ْستَمْتَعْتُمْ 2یعني( :استمتاع گردید و بهره بردید از نصیب و
بهره خودتان در دنیا) ،این آیات شاهد برمعني انتفاع ميباشند( .جصاص ،ج  ،3ص )93
پس معنای لغوی و اصلي واژه «اسْتَمْتَاعْ» همان انتفاع و بهره برداری و مراد ازدواج دائم است (جصاص 1405 ،ق ،ج
 ،3ص 97؛ قرطبي ،1364،ج  ،5ص 130؛ ابن عربي ،بي تا ج  ،1ص 389؛ آلوسي ،1415 ،ج  ،5ص  )7و همچنین
جصاص و عده دیگری از مفسرین اهل سنت واژه «اسْتَمْتَاعْ» را در این آیه شریفه حکم استحقاق و پرداخت مهریه
برای زن مدخوله مي دانند« .فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» پس مهریه را بصورت کامل به آنان پرداخت کنید .این آیه مانند فرموده
حلَةً» نساء  4 /و فرموده خداوند« :فَلَا َتأْخُذُوا مِ ْنهُ َشیْئًا» نساء( 20/جصاص 1405 ،ق،
ن نِ ْ
صدُقَا ِتهِ َّ
خداوند« :وَآتُوا النِّسَا َء َ
ج  ،3ص 97؛ قرطبي ،1364،ج  ،5ص 130؛ ابن عربي ،بي تا ج  ،1ص 389؛ آلوسي ،1415 ،ج  ،5ص  )7اما عده
دیگری از مفسرین همچون آلوسي و ابن عاشور دو حرف «سین» و «تا» را نشانهی برای تأکید و مبالغه ميدانند.
(آلوسي 1405 ،ق7 ،؛ ابن عاشور ،بي تا ج  ،4ص  ) 85درواقع واژه «اسْتَمْتَاعْ» همان معنای تمتع در ازدواج دائم را
دارد.

 - 1احقاف20 /
 - 2توبه69 /
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 -5بررسی و تبیین واژه «أُجُورَهُنَّ» در آیه
الف  -ادله قائلین به نکاح متعه
در این آیه شریفه پرداخت اجر و مهریه متفرع بر «اسْتَمْتَاعْ» بیانشده« :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ َفرِیضَةً»

1

به این معنا که در ازدواج موقت ،بعد از عقد و بهشرط استمتاع ،مالک مهریه ميشود و باید تمام اجرت به وی
پرداخت شود .برخالف ازدواج دائم که زوجه به مجرد عقد که حتي بدون مالقات زوجین و بدون شرط استمتاع
مالک مهریه ميشود (طبرسي ،ج  ،5ص )103

2

صاحب المیزان در تفسیر این آیه مبارکه مي گوید :معني این جمله این است که هرزماني از زنان با هریک بهوسیله
همخوابگي استمتاع کردید ،باید اجرتش را بدهید(...طباطبایي ،1393،ج ،4ص )268-271
عده از مفسران ذیل آیه ،معنای لغوی «اجرت» را ذکر کرده و گفتهاند کلمه «اجورهن» که بر استمتاع ترتب یافته است
و بر ازدواج موقت داللت دارد .زیرا در نکاح دائم اجری نیست ،واژه مهر ویا صداق استعمال ميگردد (طباطبایي،
 ،1388ج  ،4ص 434؛ قرائتي ،1383 ،ج  ،2ص 267؛ طیب ،1378 ،ج  ،4ص )51
اگر مراد از این اجر مهریه ازدواج دائم باشد ،مستلزم تکرار است که مخالف با فصاحت وبالغت است (افضل آبادی،
ال در (آیه  )4همین سوره مبارکه پرداخت مهریه در ازدواج دائم
به نقل از :لنکراني ،1390 ،ص  .)18درحاليکه قب ً
تأکید شده است.
چون در متعه ذکر مدت شرط نکاح است ،به همین دلیل از کلمه منقطع را استفاده کردهاند .در برخي از روایات از
ائمه (ع) چون امام صادق (ع) و امام باقر (ع) (در پاسخ به این سؤال که آیا ازدواج موقت با پیش از چهار زن جایز
است یا نه) فانهن مستاجرات ...و إنما هي مستأجره(...وسائل الشیعه ،ج  ،14ص  446احادیث  ،2،4ازدواج موقت
خانم سا چیکو موراتا ،ص )13،15
وسائل ج  21ص  18باب  4من ابواب المتعة ح  :2عبیدة بن زرارة عن ابیه عن ابي عبداهلل علیه السالم قال :ذکرت له
المتعتة اهي من االربع؟ فقال :تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

 - 1نساء24 /
 - 2پرداخت کامل مهریه در نکاح دائ م با نزدیکي زوج به زوجه واجب مي شود .در حال که پرداخت کامل مهریه در عقد موقت به محض نزدیکي واجب
نمي شود بلکه پرداخت مهریه برتمامي مدت نکاح موقت توزیع مي شود.
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هرچند برخي حتي از فقها و مفسرین شیعي که واژه «اجور» فقط داللت بر ازدواج موقت دارد رد کردهاند؛ زیرا واژه
«اجور» در قرآن برای ازدواج دائم نیز استعمال شده است( .احزاب50،؛ ممتحنه10 ،؛ نساء )25 ،بنابراین ،دلیل مستقلي
محسوب نميگردد (جوادی آملي ،1378 ،ج  ،18ص )316

ب  -ادله قائلین به نکاح دائم
ن
نکاحي که در آن دخول صورت گرفته بنا به امر خداوند معطوف است به پرداخت کامل مهریه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ َّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 1و همچنین خداوند «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِ ِهنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 2یعني :با آنان (کنیزان مسلمان) با
اجازه صاحبانشان ازدواج کنید و مهریه آنان را به خودشان بپردازید؛ یعني خداوند مهریه را اَجر نامیدهاند و در آیه
نساء « 24أُجُور» همان مهریه است .چون مهریه بدل منافع است نه بدل اعیان بهعبارتدیگر مهریه قیمت زن نیست
بلکه عوض و بدلي است که در قبال منفعت مرد از زن داده ميشود؛ و نامگذاری مهریه به اجر در قرآن ،دلیل بر
صحت قول ابوحنیفه که مي گوید :زیرا خداوند مهریه را اجر نامیده و این شخص مانند کسي است که در صیغه عقد
به زن بگوید« :اَمهرکِ کذا» یعني (تو را مهر کردم اینچنین) بهعبارتدیگر ابوحنیفه اجرای صیغه عقد را به لفظ اجاره،
حرام نميداند؛ و این رای از عمر خطاب روایتشده و نکاحي اینچنین را نکاحي فاسد خواهد بود ،زیرا فاقد شهود
است؛ و خداوند در  10آیه سوره ممتحنه «وَلَا جُنَاحَ عَلَ ْیکُمْ أَنْ َتنْکِحُوهُنَّ إِذَا آ َتیْتُمُوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ» (آنان را بهسوی
کافران [که همسرانشان هستند] بازمگردانید ،نه این زنان بر کافران حاللاند و نه آن کافران بر این زنان حاللاند و
مهریهای که همسران کافر به زنان مؤمن خود دادهاند به آنان بپردازید و بر شما گناهي نیست درصورتيکه مهریهشان را
به آنان بدهید) ،در این آیه نیز از مهریه تعبیر به اجور شده است( .جصاص ،ج  ،3ص  )95مفسرین اهل سنت همین
دیدگاه جصاص ح نفي مذهب رادارند ،مراد از واژه «اجور» در آیه (نساء )24 ،بهمانند سایر آیات دیگر همان معنای
مهریه در نکاح دائم مي باشد( .رازی 1420،ق ،ج  ،10ص 40؛ آلوسي 1415 ،ق ،ج  ،3ص 7؛ زمخشری 1407 ،ق ،ج
 ،1ص )498
فقهای ابوحنفیه از «باموالکم» استدالل کردهاند که (مَهر) باید مال باشد پس اگر منفعت باشد مانند تعلیم قرآن و
صنعت و سواد و آداب و هنر و غیره جایز نیست که در آن صورت ،تبدیل به مهرالمثل خواهد شد .درصورتيکه ذکر
مال اغلبیت است به معني نظر به اینکه بیشتر موارد ،مهر از جنس مال است ازاین رو تعبیر به مال شده نه از باب

 - 1نساء24/
 - 2نساء25/

42

حکم آیه «اسْتَ ْمتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص

ا ختصاص و لذا در روایات و کتب فقه آمده که مهر با تعلیم قرآن و صنعت و ادب و شعر و اجاره نفس و غیره نیز
ممکن است( .به نقل از :تفسیر آیات االحکام سادس)
 -6بررسی دیدگاه علماء در باره روایت «إلی أجل مسمّی» در آیه استمتاع
الف  -ادله قائلین «إلی أجل مسمّی» در قرآن
فاضل مقداد از بزرگان صحابه و تابعین که اشخاص مشهوری مانند ابن عباس ،ابن جبیر ،ابي بن کعب و ابن مسعود
بودن و قائل به نسخ حکم متعه نبوده و دوام حاللیت ازدواج موقت را روایت کردهاند و نیز آیایه مبارکه نساء 24/را
ضةً» که قیدی
وقاریان و مفسران در هنگام قرائت این آیه «فَمَا اسْ تَمْتَعْتُمْ بِهِ مِ ْنهُنَّ إلي أجل مسمّي فَآتُوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ فَرِی َ
توضیحي است قرائت نمودهاند( .فاضل مقداد ،ج  ،2ص 150؛ طبری ،ج  ،6ص 578؛ ثلعبي 1422 ،ق ،ج  ،3ص
286؛ فخری رازی ،ج  10ص 51؛) که وجود این قید بیانگر ازدواج خاص بنام متعه مي باشد.
شیخ طوسي ميگوید :ازجمله دالیل شیعیان بر ظهور داشتن آیه در حلیت نکاح متعه ،وجود این روایات اثباتکننده
وجود عبارت «إلي أجل مسمّي» است .این روایات هم در منابع شیعه و هم منابع اهل سنت ذکرشده است( .طوسي،
 ،1412ج  ،1ص )171
صاحب کنزالعرفان در ادامه ميگوید کساني که قائل به چنین قرائتي از قرآن مجید نیستند و میگوینداگرچه این قاریان
چنین قرائتي را بیان کردهاند امّا قاریان دیگر ،آن را نپذیرفتهاند مضافاً بر اینکه اگر چنین قرائتي ثابت شود باید بهعنوان
قرآن محسوب گردد حالآنکه قرآن با قرائت واحد ثابت نميشود.
در پاسخ ميگویم اوالً :همواره کسي که چیزی ثابت ميکند سخنش مقدم بر کسي است که آن را نفي ميکند چون
ممکن است آن چیز برای یک نفر آشکار بوده و برای شخص دیگر مخفي باشد( .نفيکننده نهایتاً ميتواند ادعا کند که
آن چیز برای او ثابت نشده امّا نميتواند که ادعا کند که آن چیز به کلي وجود ندارد) و مضافاً بر اینکه اگر این قرائت
را بپذیریم ،مسلمان بهظاهر عادل را مصمون از دروغ داشتهایم .1ثانیاً به فرض اینکه ثابت نشود که این عبارت جزء
قرآن است چه مانعي دارد که به عنوان حکم شرعي به اثبات برسد و ما برای اثبات احکام شرعي به خبر واحد نیز اکتفا
کرده و قانع ميشویم بخصوص اگر اجماع اهلبیت و روایتهای ایشان را نیز به همراه داشته باشد؛ و این در حالي
است که مخالفان ما که نکاح متعه را قبول ندارند به روایتي ضعیفتر از روایت این اشخاص بزرگ ،استناد کردهاند
بلکه برخي از آنها با استناد به این روایت ضعیف ،احکام ثابت و معتبر شرعي را منسوخ کردهاند( .کنزالعرفان ،ج ،2
ص )341
( - 1امّا اگر سخن اینها را نپذیریم معنایش این است که آنها دروغ ميگویند درحاليکه ایشان ،از اصحاب مشهور و معتبر پیامبر بودهاند) – عباس
زراعت

43

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال سیزدهم  /شماره  / 3پاییز1399

ب – پاسخ به قائلین «إلی أجل مسمّی» در قرآن
عمده این روایات ،قرائت مذکور را منتسب به اصحاب پیامبر (ص) مانند ابن عباس ،ابن جبیر ،ابي بن کعب و ابن
مسعود و گروه زیادی از قاریان دانستهاند .بااینوجود روایاتي نیز از اهلبیت (ع) در مورد این قرائت در منابع معتبر
آمده است .به هرحال ،شکي نیست که در صورت صحت این قرائت ظهور آیه در نکاح متعه که از ارکان آن داشتن
وقت مشخص است .اثبات ميگردد ولي ما را با چالش مهمتری که همانا تحریف قرآن به نقض است ،مواجه ميکند.
(مهدی حبیباللهي دیدگاه مفسران شیعه،سني و مستشرقان درخصوص روایات تحریف نمای آیه متعه)
پرفسور عباس زراعت چنین ميگوید :برخي از آنها به تحریف قرآن استناد ميکنند درحاليکه فقهای شیعه و سني،
تحریف قرآن را ردّ کردهاند و ممکن است قرائت های مختلف را با تحریف اشتباه گرفته باشند مانند اختالف در
اعراب و حرکات کلمه ،اختالف در حروف و کلمه ،اختالف در کلمه ،اختالف در تقدیم وتأخیر و اختالف در زیاد و
کم شدن کلمات این موارد را نباید تحرف بهحساب آورد( .عباس زراعت ،1392 ،ج  ،1ص )342
گروهي ا ز مفسران مخصوصاً مفسران اهل سنت براستفاده مفسران شیعي براین عبارت اشکال گرفته و آن را استناد به
قرائت شاذ اطالق نمودهاند (رشید رضا 1414 ،ق ،ج  ،5ص )14
عده از مفسرین شیعي مخصوصاً متاخراً در تفسیر فاضل مقداد و در جواب مفسران اهل سنت پاسخ داده اند .از جمله
استاد فاضل لنکراني مي گوید :در جواب این اشکال باید گفت که عبارت «إلي أجل مسمّي» جزء آیه نبوده که بعدها
تحریف و یا حذفشده باشد و هیچ یک از قاریان و مفسران و عالمان شیعي براین باور نیستند و استناد شیعه به این
تعبیر به این جهت است از این قید توضیحي نشانگر این است که ابن عباس و دیگران در زمان نزول آیه عقد موقت
را از آیه فهمیدهاند( .افضلآبادی ،به نقل از فاضل لنکراني ،1390،ص .)50
صاحب المیزان چنین بیان فرموده اند :هر کس به کالم شیعه در این مسئله مراجعه کند ،خواهد دید که شیعه به قرائت
نامبرده بهعنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدالل نکرده است .شیعه قرائتهای شاذ را حجت نميداند ،تنها استداللي که
شیعه کرده است به قول صحابهای است که چنین قرائتي دارند نه استناد به قرائت صحابه (طباطبایي ،1388 ،ج ،4
)476
اما استدالل کسي که به آیه « َفمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  »...استفاده ميک ند و نیز قرائت ابي بن کعب با اضافه کردن «الي اجل
مسمي» اوالً :اثبات «اجل» در قرائت و تالوت نزد هیچ یک از مسلمانان جایز نیست چون خالف روایت متواتر است،

44

حکم آیه «اسْتَ ْمتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص

ثانیاً :چنانچه فرضاً ذکر «اجل» در قرآن موجود باشد ،محمول مهریه است و تفسیر آن چنین است :زناني را که عقد
کردهاید با مهریه مؤجل (قرض) و به آنها دخول کردهاید ،پس مهریهشان را پرداخت کنید( .جصاص ،ج  ،3ص )97

 -7بررسی دیدگاه صاحبان آیات اال حکام درباره رائ ابن عباس
در مورد رای ابن عباس درباره متعه چندین قول متفاوت از فقها و دانشمندان شیعه و سني از جمله فاضل مقداد و
ابوبکرجصاص روایت شده است :در این قول ها هر دو بزرگوار هم رای هستند که ابن عباس آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُو َرهُنَّ فَرِیضَةً» تاویل به اباحه متعه دانسته اند؛ اما جصاص چندین قول دیگر که بیانگر تغییر فتوا از
ایشان باشد روایت کرده است.
قول اول :عمار مولي شرید گفت :از ابن عباس سؤال کردم متعه زنا است یا نکاح؟ پاسخ داد :نه زنا است و نه نکاح.
گفتم پس چیست؟ پاسخ داد :متعه همان است که خداوند در قرآن بیان فرموده ،گفتم متعه عده دارد بله یک حیض
است .گفتم آیا این دو از هم ارث ميبرند؟ پاسخ داد خیر.
قول دوم :روایت شده که مخالفان متعه اشعاری را در هجو و ذم از ابن عباس به خاطر مباح دانستن متعه گفتند .ابن
عباس گفت نکاح متعه مانند اکل میته و خون خوک برای مضطر است .در این قول ایشان متعه را به هنگام ضرورت و
اضطرار مباح دانستهاند.
ابن عباس گفت :سبحاناهلل؛ من چنین فتوای ندادهام؛ این چیزی که آنها ميگویند ،بهمانند مردار و خون و گوشت
خوک حرام است و فقط برای شخص مضطر حالل است.
ن
ن فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُ َّ
قول سوم :عثمان بن عطاء از عطاء خرساني از ابن عباس سؤال شد درباره آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ َّ
ي إِذَا طَ َّلقْتُمُ النِّسَاءَ فَ َطلِّقُوهُنَّ لِعِ َّد ِتهِنَّ» طالق 1/آن را منسوخ ساخته است و این قول بر
فَرِیضَةً» گفت :آیه «یَا أَیُّهَا النَّ ِب ُّ
رجوع ابن عباس از قول به اباحه متعه است و از جماعتي از سلف روایتشده که متعه زنا است.
ازجمله روایا تي که داللت بر رجوع ابن عباس از قول به اباحه متعه دارد ،روایت عبداهلل بن وهب است که :مردی از
ابن عباس پرسید و گفت :من در مسافرت بودم یکي از کنیزانم همراه من بود و من همسفراني داشتم پس کنیزم را
برای همسفرانم حالل کردم از او بهره جوئید ،ابن عباس گفت :آن زنا است ،این روایت نیز داللت بر رجوع ایشان از
قول اباحه متعه است.
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اما جصاص ميگوید :اکل میته و غیره فقط برای مضطر حالل است و مضطر کسي است که دارد از گرسنگي هالک
ميشود و این معني در متعه محال است زیرا ضرورتي که اکل میته و خون و خوک را مباح ميکند ،خوف از اتالف
نفس و هالکت است و بر همگان آشکار است که هیچکس به خاطر جماع از هالکت و اتالف نفس نميهراسد ،پس
این عمل یعني متعه در حال رفاه و ضرورت هر دو حرام است و قیاس آن با اکل میته باطل است و با آیات قرآن در
تناقض است زیرا قرآن کساني را که توانایي ازدواج ندارند به استعفاف امر کرده نه متعه« ،وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا َیجِدُونَ
ض ِلهِ» یعني :و کسانى که وسیلهى ازدواج نمىیابند ،باید پاکدامنى و عفت پیشه کنند تا آن
نِکَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَ ْ
که خداوند از کرم خویش ،آنان را بىنیاز نماید و چنین روایتهایي شایسته نیست به ابن عباس نسبت داده شود بلکه
کار راویان است زیرا ابن عباس رحمت خدا بر او باد فقیه تر از آن بود این رموز و دقایق براو مخفي بماند پس اصح
روایات از ابن عباس که بیانگر نهي و ممنوعیت متعه است( .جصاص ،ج  ،3ص )98
 -8نظر جصاص در مورد معنای واژه «زنا» در نکاح متعه
جماعتي از گذشتگان متعه را زنا نامیده اند همچون ابن عمر اما باید گفت :جایز نیست متعه زنا باشد ،زیرا اهل حدیث
اختالفي ندارند در اینکه متعه در بعضياوقات مباح بوده است؛ و رسول خدا (ص) آنها مباح فرموده درحاليکه
خداوند زنا را هرگز مباح نکرده است.
در جواب این اعتراض گفته شده :متعه موقع اباحه زنا نبوده و بهمحض تحریم اطالق زنا بر آن جواز یافته است.
همانطور که از پیامبر روایت شده که فرموده :زناکار (زن) کسي است که خود را بدون شاهد به نکاح دیگران
درميآورد؛ و هر بندهای که بدون اجازه صاحبش ازدواج کند زناکار است ،در حقیقت زنا در این حدیث در معنای
حقیقي بکار نرفته و مقصود از آن تحریم است ،یعني نکاح بدون شاهد حرام است ،ازدواج عبد بدون اذن صاحبش
حرام است .ونیز پیامبر (ص) فرموده :چشمان زنا ميکنند و یا پاها زنا ميکنند زنای چشم نظر است و زنای پا رفتن به
محل حرام و فساد .پس در موارد مذکور لفظ زنا مجازاً بجای حرام و تأکید بر تحریم شده و همچنین است اطالق
اسم زنا بر متعه ،پس بر وجه مجاز و تأکید بر تحریم آن است نه حقیقت زنا( .جصاص ،ج  ،3ص )96

 -9درباره زوجیت در متعه
فاضل مقداد به صراحت قائل با اجماع فقهای شیعه بر اینکه زن متعه زوجه است ميباشد؛ و در توضیح نظر خود
مي گوید :فقهای اهل سنت نیز روایتي که از ربیع بن سیره آوردهاند که گفته «فتزوَّجت امرأة» یعني «با زني ازدواج
کردم» را بکار برده اند؛ و مضافاً ادعای کساني را که به علت عدم وجوب نفقه و سایر احکام زوجیت که همسر متعه را
زوجه نميدانند ميگویم که میان زوجیت و این احکام مالزمهای وجود ندارد زیرا ممکن است زوجیت وجود داشته
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باشد اما این احکام وجود نداشته باشند به عنوان نمونه چنانچه زوجه نشوز کند ،نفقه ساقط مي شود و رقیت یا قتل یا
کفر موجب سقوط ارث ميشود و احصان قبل از نزدیکي با زوجه محقّق نميشود و قِسم همیشه واجب نیست بلکه
در سفر ساقط مي شود و لعان میان زوج آزاد و زوجه کنیز نزد بسیاری از فقها جاری نميشود پس این امور که آثار و
احکام زوجیت هستند از بین مي روند درحاليکه زوجیت وجود دارد .پس همانگونه که عمومات ادّله ی خاص،
تخصیص ميخورد ،اینجا نیز همانطور است.
اما جصاص ميگوید زوجه بنا به فرموده خداوند درآیات  5،6،7سوره مبارکه مومنؤن «وَا َّلذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُو َن
جهِمْ أَوْ مَا مَ َل َکتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ( )6فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَ ِئکَ هُمُ الْعَادُونَ (»)7
( )5إِلَّا َعلَى أَزْوَا ِ
در این آیات اباحة وطي مقصور و منحصر در دو وجه  -1نکاح دائم  -2ملک یمین و غیر این دو ممنوع است بدلیل
«فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» وَرَاءَ ذَلِکَ یعني غیر این دو – نکاح دائم – نکاح ملک یمین – و معلوم
است که متعه خارج از این دو است ،پس حرام است .اگر کسي بگوید :چرا زن متعه ای زوجه نميداني؟ زن متعه ای
نیز زوجه است .پس این آیه شامل حرمت متعه نميشود .مي گوییم این غلط است؛ زیرا وصف زوجه فقط بر همسر
در نکاح دائم اطالق ميشود ،آنچه از معنای زوجیت به ذهن متبادر مي شود ،دوام و ثبوت است و این معني در متعه
نیست ،پس زن متعه ای زوجه نیست( .جصاص ،ج  ،3ص  )98و همچنین ملک یمین هم نیست و گرنه فروش و هبه
او جایز مي شد(.شبلي ،احکام االسره في االسالم ،ص )146
از مهمترین اصول و قواعد شرعي ازدواج در اسالم بر پایه مؤبد و دائم است ،زیرا خداوند و رسولش (ص) استحالل
فرج محرم را حرام کرده اند ،مگر با عهد و میثاقي غلیظ؛ و زني که متعه ميشود در حقیقت استمتاع آن به وقت معیني
مقید مي شود ،پس در حقیقت نه زوجه است و نه مملوک ،زیرا اگر زوجه ميبود ،میان آنها توارث ایجاد ميگشت و
نَسب ،ثابت عِدّه واجب مي شد و چون از نظر شرع ،احکام و آثار نکاح بر آن اطالق نمي گردد پس بهاتفاق و اجماع
علما که هیچ اختالفي بین آنها وجود نداردمتعه باطل و حرام شرعي است( .جصاص 1405،ق ،ج  ،2ص 96؛ ابن حزم
اندلسي 1352 ،ق ،ج  ،9ص 519؛ محلي الشافعي 1416 ،ق ،ص 105؛ قرطبي اندلسي 1409 ،ق ،ج  1ص 44؛ نووی،
 1392ق ،ج  ،9ص 180؛ ابن حجر ،بي تا ج )14
 -10روایات تفسیری در باره
الف  -آیه متعه ازنظر مفسرین شیعه
فاضل مقداد اجماع اهلبیت (ع) و روایتهای فراوان ایشان را در کتابهای راویان در مورد مشروعیت نکاح موقت را
یکي دیگر از دالیل مهم اباحه متعه ميداند.
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همچنین در ادامه به فقهای شیعه و سني از ابن عباس نقل کردهاند که وی به نکاح موقت ،فتوا داده و عمل کرده است
و مناظره با عبداهلل زبیر مشهوراست اشاره ميکند و سخن ابن عباس در مورد نکاح متعه را حجیت دارد زیرا پیامبر
(ص) فرموده :ابن عباس را سرشار از دانش است.
فاضل مقداد ميگوید :روایت های در حدّ شهرت از عمربن خطاّب وجود دارد که گفته است« :دو متعه در زمان رسول
خدا وجود داشت اما من آنها را تحریم و مجازات ميکنم :متعه ی حج و متعه زنان»
در کافي به سند خود از ابي بصیر روایت کرده که گفت :من از امام ابي جعفر (ع) از مسئله متعه پرسیدم ،فرمود :بله
در قرآن این مسئله نازل شده و فرموده :فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة و ال جناح علیکم فیما تراضیتم
به منبعد الفریضة (فروع کافي ج  5ص  448حدیث )1
روایت عبداهلل بن سنان از امام صادق (ع)« :ان اهلل تبارکوتعالي حرم علي شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من
ذلک المتعه» (عاملي ،بيتا :ج  ،14ص  ،438ح )9
از امام باقر علیهالسالم نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبداهلل بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود« :احلها اهلل فى
کتابه و على لسان نبیه فهى حالل الى یوم القیامة» ( همان ،ج  ،21ح  ،4ص .)6
مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابر بن عبداهلل انصارى نقل ميکند که براى بجا آوردن عمره به مکه
آمد .نزد او رفتیم و مردم سؤاالت چندى پرسیدند .سپس از متعه سؤال کردند .جابر گفت« :آرى ،ما در زمان پیامبر و
ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست ميزدیم» .نیز از ابن جریح نقل ميکند که« :ابو زبیر به من گفت :از جابر بن
عبداهلل شنیدم که ميگفت :ما در زمان پیامبر صلي اهلل علیه واله و ابوبکر ،با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقت
درمي آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجراى عمربن حریث آن را منع کرد»( .صحیح مسلم ،ج  ،4ص )131؛ (وسائل
الشیعة ،حر عاملى ،ج  ،21مؤسسه آل البیت ،بیروت).1413 ،اجماع در اینجا براى انسان یقین و علم ميآورد بلکه
مي توان گفت بیش از اجماع و ضرورت اسالم است چراکه در شیعه ضرورت مذهب (عوام و خواص همه قبول
دارند) و در عامّه ضرورت فقه (فقط فقها و خواص قبول دارند) است و بهعبارتدیگر انسان وقتى فتاوى و کلمات
علماى اسالم را ميبیند براى او علم حاصل مي شود که در زماني از ازمنه حیات پیامبر متعه مباح بوده است ،پس این
اجماع ماوراى اجماعات دیگر است( .جزوه درس خارج فقه ،ناصر مکارم شیرازى)82/6/25 ،
ب – آیه متعه از نظر مفسرین اهل سنت
علمای اهل سنت نیز مانند علمای امامیه مشروعیت متعه را درصدر اسالم و زمان پیامبر (ص) قبول دارند .از جمله
ابن حزم اندلسى که از فقهاى مشهور مي باشد در موسوعه فقهى خویش به نام «المحلّى» متعه در آغاز اسالم رواج
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داشته و مشروع بوده است ،اما مانند بقیه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ ميداند( .المحلّى ،ابن حزم اندلسى ،ج  ،9ص
 ،519مکتب التجارى ،بیروت) .و تنها اختالف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) یا بعد
از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقى است .به همین جهت ،نهي عمربن خطاب را برخي
به دلیل نسخ و بعضي به دلیل استناد عمربن خطاب بهحکم حکومتي ميدانند .فخر رازی در این رابطه مينویسد:
(درباره اصل اباحه متعه در صدر اسالم اتفاقنظر وجود دارد .از پیامبر گرامي اسالم (ص) روایتشده ،آنگاهکه ایشان
هنگام عمره وارد مکه شدند ازآنجاکه زنان مدینه خود را آراسته بودند ،اصحاب پیامبر از طوالني شدن دوران تجرد
خود نزد پیامبر عزب نمودند و آن حضرت در پاسخ فرمودند که مي توانید با این زنان ازدواج موقت کنید؛ اما اختالف
در این است که آیا این حکم نسخ شده است یا نه؟ گروه زیادی از مسلمانان قائل به نسخ شدهاند و جمعي هم بر این
عقیده اند که این حکم بر اباحه سابق باقي است .این قول از ابن عباس و عمران بن الحصین روایتشده است.
(فخررازی ،بيتا :ج  ،10ص .)49
فخر رازى در این زمینه ميگوید« :از ظاهر کالم عمر که ميگوید من از آنها نهى ميکنم چنین به دست ميآید که این
دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکه عمر آن ها را نسخ کرد و چیزى که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد
تا ابد نسخ نخواهد شد»
آنگاه سخن خلیفه را اینگونه توجیه ميکند« :منظور عمر این است که من از آن منع ميکنم چون بر من ثابتشده
است که پیامبر آن ها را نسخ کرده است»( .التفسیر و المفسرون ،محمدهادى معرفت ،ج  ،1بحث متعه ،به نقل از
التفسیر الکبیر ،ج  ،10صص )53-54
آنچه مسلّم و قطعى است این است که عمربن خطاب مانع استمرار جواز متعه در اسالم شد و این عملى حالل بود تا
اینکه خلیفه بيآنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد ،این جمله «متعتان کانتا على عهد
رسولاهلل وأنا محرمهما و معاقب علیهما :متعة النساء ومتعة الحج» شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحدید ،مجلدات  ،20ج
 ،1ص  ،182داراحیاء الکتب العربیة« .دو متعه در زمان پیامبر حالل بود و من آنها را تحریم ميکنم و هرکس انجام
دهد کیفر خواهم نمود ،یکى متعه زنان و دیگرى متعه حج».

 -11ادله شرعی و عقلی بر حکم متعه:
فقهای امامیه معتقدند اصل بر اباحه است و منع ن یاز به دلیل دارد و نیز گفته اند که مباح بودن متعه بین مسلمانان
اتفاقي و تحریم آن اختالفي است و مطابق قواعد اصولي حکم مورد اختالف ظنّي است پس نمي توان یک حکم
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قطعي را با یک حکم ظنّي نسخ کرد .صاحب کنز العرفان ميگوید :تردیدی نسیت که متعه با اجماع مشروع و جایز
بوده است منتها مخالفان ادّعای نسخ آن را مطرح ميکنند امّا پاسخ ميدهیم که مشروعیت متعه ،درایت است (معلوم و
ثابت است) اما نسخ آن روایت است (ادعا و نظر است) اما نميتوان درایت را با روایت ،کنار گذاشت.
متعه دارای منفعت است و جهت قبح و زشتي ندارد و در آن ،ضرر بالفعل یا بالقوه نميبینیم (صغری) و آنچه چنین
وضعیّتي داشته باشد مباح است (کبری) بنابراین متعه مباح است؛ اما کبری این قضیه اجماعي است (همه باالتّفاق قبول
دارند که هر چیز منفعت داشته باشد ،مباح است) واما صغری (منفعت داشتن متعه) ما آن را برفرض وجودش ،مطرح
ميکنیم (فرض مي کنیم که اگر متعه ،منفعت داشت باشد) و اگر فساد و عیبي در متعه وجود داشته باشد از دو حالت
خارج نیست ،یا فساد عقلي دارد که به اتفاق فقها و عقال چنین فساد عقلي ندارد و یا فساد شرعي است که چنین
فسادی نیز از سوی شارع به اثبات نرسیده است وگرنه مخالفان به آن استناد ميکردند اما مخالفان به آن استناد
نکردهاند پس معلوم ميشود که وجود ندارد.
سید مرتضي جدا از اینکه ادعای اجماع بر اباحه متعه ميکند ،مانند فاضل مقداد ميگوید :با ادله صحیح ثابتشده
است که هر منفعتي که ضرری در آن نیست ،بهضرورت عقل مباح ميباشد و این صفت نکاح متعه است ،لذا اباحهاش
با اصل عقل ،واجب ميباشد.
روایاتي هم که مبني بر حرمت و نهي و نسخ متعه از رسول خدا (ص) نقل کردهاند ،عالوه بر اینکه همگي خبر واحد
مي باشند راویان این اخبار ضعیف و مورد وثوق نميباشند ،عالوه براین با اخبار زیادی که بر استمرار اباحه و عمل با
آن مي باشند در تضاد قرار دارد .تا زمان منع خلیفه دوم( .فاضل مقداد ،شیخ مفید 1413 ،ق ،ص 497؛ شیخ
صدوق 1415،ق ،ص 337؛ شریف مرتضي 1415 ،ق ،ص 268؛ ابو الصالح حلبي 1403 ،ق ،ص 497؛ حر عاملي،
 1409ق ،ص )12-21
اما نظر فقهای مذاهب اهل سنت که اجماع بر آن دارند اینست که آمیزش جنسي فقط با زوجه یا کنیز مملوک حالل
ت أَیْمَا ُنهُمْ» 1یعني :و
ن هُمْ لِ ُفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَ ْ
است ،زیرا خدای متعال مي فرماید« :وَالَّذِی َ
کساني که عورتهای خود را نگه ميدارند مگر از زنان و کنیزان خود
اخباری که با آنها اباحه ثابت مي شود ،با همان ها حذر نیز ثابت مي شود ،زیرا هر خبری که در آن اباحه متعه ذکر
شده ،حرمت آن نیز ذکر شده است ،لذا هر جایي که اباحه ثابت شود ،واجب است که حذر و تحریم نیز ثابت شود و
اگر حذر ثابت نشود ،اباحه نی ز ثابت بنابراین اباحه مطلقه در متعه ثابت نشده ،بلکه اباحه موقت آن ،برای سه روز شده

 - 1المعارج؛29-30
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است ،لذا این اباحه بعد از گذشت آن سه روزباقي نمانده تا این که به دلیل نسخ ،نیاز باشد و از طرفي سخن قائلین به
اباحه مبني براین که به خاطر اختالف در تحریم ،از اجماع بر اباحه بر نمي گردیم ،قولي فاسد است ،زیرا موضعي که
مورد اختالف مي باشد ،موضع اجماع نیست ،پس باید دلیلي برصحت ادعایشان بیاورند ،هم چنین این که چیزی در
زماني مباح بوده است ،موجب بقای اباحه آن در مقابل چیزی که با آن ،نسخ مباح جایز است نمي شود و ما تحریم و
نسخ را بعد ا ز اباحه به واسطه ظاهر کتاب ،سنت و اجماع گذشتگان ثابت کردیم (جصاص ،ج ،283 ،297،291 ،4
278؛ زبعلي ج  ،5ص )289
ابن ماجه روایت کرده از پیامبر (ص) متعه حرام نمودهاند و فرمودند« :یا أیها الناس إني قد کنت أذنت لکم في
االستمتاع من النساء ،أال وإن اهلل قد حرم ذلک إلى یوم القیامة» ای مردم من قبالً به شما اجازه دادم که متعه کنید ،اما
اینک خداوند آن را تا قیامت حرام کرد
احادیث شریف نبوی بهصورت صریح تحریم آن را اعالم کردهاند؛ ازجمله ،امام مالک با سند از خود حضرت علي
روایت کرده که پیامبر (ص) از متعه ی زنان و خوردن گوشت خران اهلي نهي فرمودهاند.
ونیز گفته شده که علي (ع) به ابن عباس گفت :تو مرد گمراهي هستي چون متعه رخصتي در ابتدای اسالم بود که
رسول خدا در زمان خیبر از آن و از گوشت خر اهلي نهي کرد .این حدیث از طریق دیگر نیز روایتشده است .از
پیامبر نقلشده که در غزوه تبوک فرمود :خداوند متعه را با طالق و نکاح و عده و میراث حرام کرد.
بنابراین این نمي توان ادعای تناقض در این روایت را نمود .او ًال روایاتي که تحریم را به فتح مکه یا حجه الوداع یا غیر
مقید مي سازند حقیقت این است که چون روایان در تاریخ آن اختالف دارند پس تاریخ آن ساقط است و معتبر نیست.
ثانیاً دستور پیامبر بر انجام متعه در ابتدای اسالم در پي درخواست صحابه ،بنا بر اصل اباحه و نبودن نهي در شرع از
آن بوده نه یک حکم تأسیسي و این کار یعني متعه یک عرف جاهلي بوده نه حکم اسالمي و شرعي ،بنابراین تناقضي
در روایات وجود ندارد؛ و نهي عمر بن خطاب در زمان خالفتش از متعه ،حکم حکومتي نبوده بلکه در راستای اجرای
حکم پیامبر (ص) انجامگرفته است.
با توجه به این روایت :حازمي مي گوید :پیامبر (ص) متعه را در حالت اقامه در خانه خود برای افراد مباح نکرد ،بلکه
آن را برای وقت ضرورت مباح نمود و در پایان هم آن را بهصورت ابدی برای همه مردان حرام کرد( .دکتر پارسا،
تفسیر آیات احکام ،ج  ،1ص )489
مقصود از نکاح متعه ،تنها برآوردن شهوت است و بهقصد تولیدمثل و حمایت از فرزندان – که مقاصد اصلي ازدواج
هستند -انجام نميگیرد؛ پسازاین که صِرفِ لذّت طلبي و کامجویي ميباشد ،شبیه زناست و خداوند متعال فرموده
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ن غَ ْیرَ مُسَافِحِینَ» .کسي هم که متعه ميکند ،فقط برآوردن شهوت و انزال و تخلیهی مني را دارد و به
است « ُمحْصِنِی َ
علت داشتن همین مشخصه ،متعه باطل است( .شیخ محمدعلي صابوني ،1397 ،ج  ،1ص )490

نتیجهگیری
متعه (نک اح منقطع) از جمله احکام مختص شیعیان امامیه مي باشد که در اباحه ومشروع بودن آن اجماع دارند .اما فرق
اسالمي دیگر از جمله اهل سنت ،اباضیه ،زیدیه و اسماعیلیه بر تحریم آن و نسخ این اباحه اجماع دارند و به همین
جهت ،ازدواج موقت را نکاح باطل و نز دیک به زنا و فحشاء مي دانند .و شیعیان معتقند اهل سنت بخاطر تعصبي
شدیدی که به خلفای ثالثه علي الخصوص توجیه عمل خلیفه دوم عمربن خطاب داشته اند حکم ازدواج موقتي که با
کتاب و سنت پیامبر (ص) و سیره صحابه و عقل حالل کرده تحریم و در پي اثبات نسخ حکم آن بوده اند .وشاید به
همین دلیل علت اصرار شیعیان به اجرای آن و بیان تاکیدات در احادیث مبني بر ثواب آن زنده نگه داشتن حکم متعه
مي باشد.
اما باید برای اجرای هر امری در میان مردم فرهنگ جامعه را نیز مد نظر قرار داد .بسیاری از مشکالت درباره ازدواج
دائم از لحاظ فرهنگي و با ت صحیح نگرش ها ،قابل حل میباشد .چون اصل در رابطه جنسي تشکیل خانواده بصورت
دائم است و برای این هدف بهتر آن است که ریشه یابي مشکالت پرداخت و با آموزش صحیح یک زندگي مشترک
مطلوب را به آنان آموخت و گرنه اگر افراد راه حل صحیح در خورد با مشکالت و مسائل را آموزش نبیند ،مي توان
اطمینان داشت که راه حل هایي همچون ازدواج موقت در میان شیعیان و ازدواج مسیار که در بعضي از جوامع اهل
سنت موافقیني که پیدا کرده نه تنها حالل مشکالت آنان نخواهد بود بلکه مشکلي دیگر بر مجموعه مشکالتشان مي
افزاید.
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Abstract
Imamiyyah jurists and scholars, including Fazel Muqdad, referring to the book, the
tradition and the consensus of divorced marriage as one of the right types of marriage and
fatwa of its legitimacy, and have considered the divine injunctions as permanent marriage,
although this type of marriage works in terms of rights. Permanent marriage is different. But in
terms of sentences, permanent marriage is no different than in terms of "knowing the term". In
this type of marriage, a free and full-fledged woman, with her consent, is married to a man who
has no obstacle (causation, relative, consent, etc.) to the marriage in which the marriage is
mentioned and the duration of the child; It is legal and legal, and when it is time for couples to
divorce without the need for a divorce, they keep their wives. But in contrast to Sunni jurists
and scholars, including Abu Bakr Jassas, referring to the Book, Sunnah and Reason, they
believe that the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the legitimacy of the marriage
were abrogated and explicitly issued by the second caliph fatwa to the Prophet (s). The
punishment of the perpetrators was an emphasis on the Prophet's command, so they did not
consider the marriage of the Prophet to be void, permissible and valid, and issued fatwas on its
nullity and forbiddenness. The Sunnah and the consensus of the Sunni jurisprudents consider it
a clear reason for the decree of the Prophet.
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