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نجمه شريف پور
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه يزد ،رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،يزد ،ايران.
3
بمانعلی دهقان منگ آبادي
دانشيار دانشگاه يزد ،گروه فقه و حقوق ،يزد ،ايران.

چکيده
شيخ طوسی نكاح متعه را با تمسك به داليلی از قرآن و سنت جايز ،صحيح و حالل دانسته و قائل به
اجماع اماميه بر حليت آن می باشد ،از اين رو همه احكام نكاح دائم را در مورد نكاح متعه صادق
دانسته و بر اين باور است که اين نوع ازدواج گرچه از نظر آثار حقوقی با ازدواج دائم فرق هايی دارد،
اما از نظر احكام هيچ گونه فرقی جز در مسئله «محدود بودن مدت» با آن ندارد .در اين نوع ازدواج،
مرد و زنی که ازدواج آن ها با هم بالمانع است با هم پيمان زناشويی و عقد می بندند و تعيين مهر و
مدت می کنند .فرزند حاصل از نكاح آن ها فرزندي مشروع و قانونی است .با اتمام مدت ،بدون نياز به
طالق ،از هم جدا شده و زن عده نگه می دارد .در مقابل ابوحنيفه و اصحابش بر اين اعتقاد می باشند
که حليت و اباحه متعه به داليلی از کتاب ،سنت و عقل نسخ شده است و حتی آن را در کنار زنا و
عمل فحشا قرار داده اند .آن ها قائل اند اينكه خليفه دوم به صراحت متعه را حرام کرد ،اما هيچ يك
از صحابه بر او اعتراض نكرد ،نشان از واضح بودن نسخ متعه بر همگان می باشد ،برخی از آن ها ميان
نكاح متعه و نكاح موقت فرق قائل شده اند.
واژگان کليدی :شيخ طوسی ،ابوحنيفه ،نكاح متعه ،اباحه ،نسخ ،نكاح موقت.
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مقدمه
يكی از نيازهاي طبيعی بشر نياز جنسی است ،اما زمينه ازدواج دائم براي همه جوانانی که در
آستانه بلوغ می باشند فراهم نيست ،لذا زمينه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی می رود.
در برابر اين مشكل سه راه حل به نظر می رسد -1 :سرکوب کردن غريزه جنسی تا فراهم
شدن زمينه ازدواج دائم؛  -2گسترش بی بندوباري و  -3ازدواج موقت به طور قانونی ،با
رعايت تمام شرايط آن .راه حل اول عالوه بر داشتن عوارض سهمگين و خطرناك ،به طور
عادي براي همگان ممكن نيست .راه حل دوم هم عالوه بر نابود کردن کرامت انسانی ،موجب
شيوع فساد و بيماري ها و تداخل نسبت هاي فاميلی و  ...می شود ،لذا چاره اي جز راه حل
سوم باقی نمی ماند ،بنابر اين ازدواج موقت يكی از زيباترين راهكارها و سنت هاي الهی
مناسب براي حفظ کرامت انسانی و حل مشكالت جنسی و پيشگيري از فساد می باشد.
منتها مسئله ازدواج موقت از احكامی است که مورد اختالف جدي ميان شيعه و اهل سنت
قرار گرفته است ،چرا که با وجود اجماع ميان شيعه و اهل سنت بر اصل مشروعيت متعه،
اهل سنت مدعی نسخ يا منع حكومتی آن پس از مشروعيت هستند.
در اين نوشتار حكم متعه از ديدگاه شيخ طوسی به عنوان نماينده اماميه در مقابل ديدگاه
ابوحنيفه به عنوان نماينده اهل سنت بررسی شده است.
 -1نظر شيخ طوسي در مورد حکم متعه
از جمله اعتقادات اماميه از جمله شيخ طوسی (که اختالفی در ميان آن ها در مورد آن
وجود ندارد) اباحه نكاح متعه می باشد .اين نكاح به واسطه دو مشخصه تعيين مدت و مهر،
از نكاح دائم جدا می شود ،يعنی شكل آن چنين است که با تعيين مدت و مهريه معين،
عقد نكاح بر زن جاري می شود .شيخ طوسی(ره) می فرمايد :اگر بر زنی عقد متعه جاري
شود و مدت ذکر نشود ،ازدواج دائم است ،هرچند متعه ناميده شود و ملزومات نكاح دائم از
جمله مهر ،نفقه و ميراث ،بر مرد الزم می آيد و اين که جز با طالق يا آن چه که جانشين
آن می شود ،نمی تواند از زن جدا شود .اگر مدت ذکر شود ،اما مهر ذکر نشود ،عقد صحيح
نيست .عالمه حلی ادعاي اجماع در اين مورد کرده است .اگر مدت ،مجهول و نامعين باشد،
بنا بر قول صحيح از مذهب اماميه ،آن عقد صحيح نمی باشد (شيخ طوسی1407 ،ق ،ج،4
ص119؛ همان1387 ،ق ،ج ،4ص 246؛ همان1400 ،ق ،ص 489 -450و حلی1413 ،ق،
ج ،7ص ،)155اما شيخ در نهايه در مورد مدت مجهول می فرمايد :اگر در متعه (به جاي
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مدت و زمان) يك بار و دو بار ذکر شود ،جايز است در صورتی که آن را به روز معلومی
اسناد دهد ،اگر يك بار و دو بار را مبهم ذکر کند و آن را با وقتی (وقت معينی) همراه نكند،
عقد دائم می شود (شيخ طوسی1400 ،ق ،ص.)491
تا جايی که بررسی شد تمام فقهاي شاخص از جمله سيد مرتضی ،شيخ مفيد ،ابوالصالح
حلبی ،شيخ صدوق ،عالمه حلی ،فاضل مقداد و  ...با شيخ موافق اند و مخالفی يافت نشد.
حر عاملی ،سيد مرتضی و فاضل مقداد ،ادعاي اجماع بر اباحه متعه را دارند و حر عاملی،
اباحه متعه را از ضروريات مذهب شيعه می داند .سيد مرتضی عالوه بر ادعاي اجماع بر اباحه
متعه ،می گويد :با ادله صحيحه ثابت شده است که هر منفعتی که ضرري در آن نيست ،به
ضرورت عقل مباح می باشد و اين صفت نكاح متعه است ،لذا اباحه اش با اصل عقل ،واجب
می باشد؛ از طرفی اختالفی در اباحه اين نكاح در زمان رسول خدا (ص) نيست ،سپس
ادعاي نسخ و تحريم اباحه شده است ،اما نسخ ثابت نشده در حالی که اباحه به اجماع ثابت
شده است ،لذا مدعيان نسخ و حرمت بايد دليل بياورند.
رواياتی هم که مبنی بر حرمت و نهی از متعه از پيامبر(ص) نقل کرده اند ،عالوه بر اين
که همگی خبر واحد می باشند (و ثابت شده که عمل به خبر واحد در شريعت واجب
نيست) ،راويان آن ها ضعيف و مورد طعن می باشند ،هم چنين معارض با اخبار زيادي
هستند که مبنی بر استمرار اباحه متعه و عمل به آن می باشند تا زمانی که عمر از آن نهی
کرده است (شريف مرتضی1415 ،ق ،ص268؛ ابو الصالح حلبی1403 ،ق ،ص497؛ شيخ
مفيد1413 ،ق ،ص497؛ شيخ صدوق1415 ،ق ،ص337؛ فاضل مقداد1403 ،ق ،ص 411و
حر عاملی1409 ،ق ،ص.)12 -21
اين قول (اباحه متعه) از ابن مسعود ،جابر بن عبداهلل ،سلمه بن اکوع ،ابن عباس( ،حر
عاملی1409 ،ق ،ص )6 -21ابی سعيد خدري ،مغيره بن شعبه ،معاويه بن ابی سفيان ،ابن
جريح ،سعيد بن جبير ،مجاهد و عطاء نيز نقل شده است (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص-288
290 -280 -282؛ ابن حزم اندلسی1352 ،ق ،ج ،9ص519؛ طحاوي1399 ،ق ،ج،3
ص395 -392؛ سغدي1417 ،ق ،ج ،1ص178؛ ابن قدامه مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص571؛
قرطبی اندلسی1409 ،ق ،ج ،1ص440؛ شوکانی ،بی تا ،ج ،10ص 14 -11و نووي1392 ،ق،
ج ،9ص.)179

 /34مبانی فقهی حقوق اسالمی ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1394
 -2ادله شيخ طوسي بر اباحه متعه
داليل شيخ (ره) بر فتواي خود عبارتند از -1 :اجماع طايفه اهل (اماميه)؛ همان طور که ذکر
شد طی بررسی هاي انجام شده مخالفی با اباحه متعه يافت نشد؛  -2قول خداي تعالی:
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 1و اين نكاح از آن چيزهايی است که دلبخواه و مورد
پسند او می باشد ،هم چنين قول ديگر خداي تعالی« :و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغو
باموالكم» 2و اين نكاح از آن چيز هايی است که با مال خود آن را طلب کرده است ،هم
چنين اين آيه« :فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» 3لفظ استمتاع هرگاه
مطلق آيد ،جز نكاح موقت (متعه) را معنی نمی دهد (طريحی ،بی تا ،ج ،4ص ،)390در
قرائت ابن مسعود نيز (از اين آيه) آمده «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فآتوهن
اجورهن» که اين آيه (با اضافه داشتن «الی اجل مسمی») نص بر متعه می باشد -3 .خالفی
نيست که متعه ،مباح بوده است (قشيري نيشابوري ،بی تا ،ج ،2ص1021؛ ابن حزم اندلسی،
1352ق ،ج ،9ص519؛ جصاص1405 ،ق ،ج ،2ص203؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص425؛ ابن
قدامه مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص571؛ عسقالنی ،بی تا ،ج ،14ص366؛ شوکانی ،بی تا،
ج ،10ص12 -11؛ سغدي1417 ،ق ،ص 178و بابرتی 1162 ،م ،ج ،4ص )391پس هر
کس ادعا می کند که اباحه ،نسخ گرديده است بايد بر آن دليل اقامه کند -4 .اصل ،مباح
بودن متعه است و منع آن احتياج به دليل دارد -5 .دليل ديگر قول عمر می باشد مبنی بر
اين که در زمان رسول خدا(ص) دو نوع متعه وجود داشته است ،من از آن ها نهی کرده و بر
ارتكاب آن ها مجازات می کنم :الف) ازدواج متعه زنان (متعه نساء) و ب) حج تمتع (متعه
حج) (جصاص1405 ،ق ،ج ،2ص203؛ طحاوي1399 ،ق ،ج ،3ص136؛ بيهقی ،بی تا ،ج،7
ص 206و ابن قدامه مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص .)571گفته عمر مبنی بر اين که دو متعه
در زمان رسول خدا (ص) بوده اند ،خبردادن وي از مباح بودن آن ها در زمان رسول خدا-
(ص) می باشد و آن چه در زمان آن حضرت انجام می شد ،شرع و دين ايشان بوده است،
اما آن چه فقها از خبرها در تحريم آن نقل کرده اند ،همه شان خبر واحد هستند .عالوه بر
اين در آن روايات ،اضطراب وجود دارد (يعنی سند معتبر ندارند) ،زيرا در آن روايات آمده
_____________________________________________________
 .1نساء.3 :
 .2نساء.24 :
 .3نساء.24 :
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است که پيامبر(ص) ،متعه را در روز خيبر حرام کرد ،در روايت ابن الحنفيه از پدر خود
(اصبحی1413،ق ،ج ،2ص542؛ قشيري نيشابوري ،بی تا ،ص1027؛ خراسانی نسائی،
1348ق ،ج ،6ص126؛ بيهقی ،بی تا ،ج ،7ص 202 -201و طحاوي1399 ،ق ،ج ،3ص)25
و هم چنين روايتی که ربيع بن سبره از پدر خود نقل می کند ،آمده است که در سال فتح
مكه (قرن  8هجري) با رسول اهلل در مكه بوديم که ايشان اذن در متعه کردن زنان دادند،
پس من خارج شدم در حالی که ابن عمر (پسر عمويم) با من بود و ما دو برده داشتيم براي
آن که با آن متعه انجام دهيم ،زنی با من برخورد کرد که زيبايی من ،وي را به تعجب
واداشت ،پس با او ازدواج کردم در حالی که بيست شب شرط بود ،يك شب نزد او ماندم و
بعد از نزد او خارج شدم و به نزد پيامبر (ص) آمدم آن حضرت در بين رکن و مقام بوده و
فرمودند :شما را در متعه کردن زنان اذن دادم و خداوند متعال آن را حرام کرده است تا روز
قيامت ،پس کسی که نزد او کسانی از آن ها (زن متعه اي) می باشد راهش را آزاد بگذارد و
کسانی که چيزي (مهريه) به آن ها داده اند ،پس نگيرند (قشيري النيشابوري ،بی تا ،ج،2
ص1023؛ خراسانی نسائی1348 ،ق ،ج ،11ص94؛ بيهقی ،بی تا ،ص2027؛ دارمی،
1407ق ،ج ،6ص 485و سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص )426اين اضطراب (آن روايات) می باشد،
زيرا بين آن دو وقت (روز خيبر و روز فتح مكه) فريب و نيرنگ حدود سه سال است ،اگر
گويند روز خيبر آن را حرام کرد و تحريم آن را در مكه يادآوري نمود و اين امر مانعی ندارد،
گوييم اين سخن باطل است ،زيرا ابن سبره روايت کرده است که پيامبر (ص) در مكه به آن
اذن داد .اگر گويند پيامبر (ص) آن را در روز خيبر حرام کرد سپس در مكه آن را حالل
نمود ،بعدا دوباره آن را حرام کرد و اين در شرع آن حضرت جايز است که چيزي را حالل
کند سپس آن را حرام نمايد ،در پاسخ اين سخن گقته اند :اين سخن با اجماع ساقط می
گردد ،زيرا هيچ کس نگفته است که پيامبر (ص) متعه را دو بار حالل و دو بار حرام نمود که
بين آن ها دوبار فسخ و دو بار حالل کردن صورت گرفت ،پس اجماع ،اين تأويل را ساقط
می کند و ابن عباس فتوا به آن (به اباحه متعه) می دهد و بر اباحه آن با ابن زبير مناظره
نمود که آن مناظره معروف است و مردم همگی آن را نقل کرده اند (بيهقی ،بی تا ،ج،7
ص 206و طحاوي1399 ،ق ،ج ،3ص )392و شعرا درباره آن شعر گفته اند ،از جمله اين
که:
يا صاح هل لك فی فتوي ابن عباس
اقول للشيخ لما طال مجلسه
تكون مثواك حتی يصدر الناس.
هل لك فی فتيه بيضاء مهكنه
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اگر گويند ابن عباس از فتواي خود برگشت ،در پاسخ گفته اند :اين سخن پذيرفته
نيست ،زيرا قول او اجماعی است و بر رجوع او از فتوايش ،دليلی موجود نمی باشد.
 -3رأی حنفيه در مورد حکم متعه و حقيقت آن
اما نظر اهل سنت از مهم ترين اصول و قواعد شرعی اين است که بنا بر اصل ،ازدواج در
اسالم ،مؤبد و دائم است ،لذا خدا و رسولش (ص) ،استحالل فرج محرم را حرام کرده اند،
مگر با عهد و ميثاقی غليظ .علماي اهل سنت از جمله ابوحنيفه اجماع دارند بر اين که نكاح
متعه ،باطل و حرام شرعی است و از نظر شرع ،احكام و آثار نكاح بر آن بار نمی شود و بين
فقها در اين مورد اختالفی وجود ندارد (برخی از حنفيه ،جواز اين نكاح را از مالك نقل کرده
اند ،اما ابن فرشتا در باب اول از شرح مشارق گويد :اين اسناد خطاست .ابن همام نيز گويد:
اين نسبت غلط است و شروجی گويد :مالك در ذخيره مالكيه ذکر کرده است که نكاح متعه
جايز نيست).
حقيقت و شكل نكاح متعه اين است که استمتاع به وقت معينی مقيد شود ،مانند اين که
مرد به زنی که خالی از موانع نكاح است بگويد« :أتمتع بك» يا «متعينی بنفسك اياما او
عشره ايام بكذا من المال» پس زن هم بگويد» :قبلت» ،البته هيچ اختالفی نيست که متعه
در ابتدا حالل بوده است (پيامبر(ص) آن را براي مدتی حالل فرمودند) ،اما بعد از آن نهی
فرمودند ،يعنی اباحه نسخ شده است (جزيري ،بی تا ،ج ،4ص13؛ دمشقی العثمانی الشافعی،
بی تا ،ص198؛ بابرتی1162 ،ق ،ج ،4ص390؛ قرطبی اندلسی1409 ،ق ،ج ،1ص44؛
سغدي1417 ،ق ،ج178؛ ابن قدامه مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص571؛ نووي1392 ،ق ،ج،9
ص180؛ ابن حزم اندلسی1352 ،ق ،ج ،9ص519؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص426؛ غنيمی
الدمشقی الميدانی ،بی تا ،ج ،1ص252؛ محلی الشافعی1416 ،ق ،ص105؛ سويد1418 ،ق،
ص175؛ عينی الحنفی ،بی تا ،ج ،9ص277؛ يوسف زرار1420 ،ق ،ص169؛ جصاص،
1405ق ،ج203 ،2؛ ابن حجر ،بی تا ،ج ،14ص366؛ شوکانی ،بی تا ،ج ،10ص12 -11؛
زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص289؛ الحنفی الحصكفی1423 ،ق ،ج ،3ص 56و المرغينانی ،بی تا،
ج ،1ص.)57
 -4اصل مشروعيت نکاح متعه
اصل مشروعيت و اباحه نكاح متعه اين است که مسلمانان در صدر اسالم اندك بودند و اين
امر اقتضا می کرد که هميشه مراقب عملكرد دشمنان باشند ،لذا نمی توانستند از عهده
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تكاليف زوجيت و تربيت فرزند برآيند خصوصا که وضعيت مالی آن ها نيز تا مدت زمان
طوالنی بد بود ،بنابراين معقول نبود که از ابتداي امر ،خودشان را به تربيت فرزند مشغول
سازند ،از طرف ديگر ،طبق عادت شان قبل از اسالم که طبق آن تربيت شده بودند ،ميل و
شهوت زيادي به زنان داشتند تا جايی که هر کدام با هر تعداد از زنان که می خواست
ازدواج می کرد ،حال که مسلمانان در حالت جنگ بودند ،وضعيت آن ها چگونه خواهد بود،
لذا با توجه به اين طبيعت بشري و شرايط مادي آن ها ،واجب است که بر اين حالت ،تشريع
موقتی بيايد تا اين سختی را از مسلمانان دفع کند ،از طرفی بين آن ها و وظايف زوجيت،
حائل و فاصله شود (يعنی از طرفی نياز جنسی آن ها را رفع کند و از طرف ديگر تكاليف
زوجيت را بر آن ها قرار ندهد) آن تشريع موقت ،همان نكاح متعه يا موقت است ،پس نكاح
متعه ،حكم عرفی موقت ،به خاطر ضرورت جنگ می باشد ،زيرا سپاه اسالم متشكل از
جوانان بدون همسر بود که توانايی ازدواج دائم را نداشتند و از طرف ديگر توان مقابله با اين
خصوصيت طبيعی بشري را نيز نداشتند و معقول هم نبود که از آن ها ،مقابله با شهوات
شان را با روزه داري درخواست کرد ،زيرا واردآوردن اين فشار بر آن ها ،عالوه بر فشار جنگ
که روي آن ها وجود داشت صحيح نبود ،پس اين حالت ،همان اصل در تشريع نكاح متعه
است که روايت مسلم از سبره بر آن داللت دارد .او می گويد :رسول خدا (ص) در سال فتح
مكه زمانی که داخل مكه شديم ،ما را به متعه امر کرد ،اما از مكه خارج نشديم تا اين که ما
را از آن نهی فرمود .اين روايت صريح است در اين که متعه ،حكم موقتی بوده که ضرورت
جنگ ،آن را اقتضا داشته است ،هم چنين روايت ابن ماجه از رسول خدا(ص) که فرموده اند:
اي مردم ،من به شما براي استمتاع اذن دادم ،اما آگاه باشيد که خداوند آن را تا روز قيامت
حرام کرد (جزيري ،بی تا ،ج ،4ص 13و سويد1418 ،ق ،ص.)176
 -5ادله نسخ اباحه متعه
موجبات زيادي از سنت ،کتاب و عقل بر تحريم متعه و نسخ اباحه آن وارد شده است:
 -1 -5کتاب :دليل بر نسخ از قرآن کريم ،قول خداي تعالی است« :والذين هم لفروجهم
حفظون اال علی ازواجهم او ما ملكت ايمنهم فانهم غير ملومين فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك
هم العادون» 1در اين آيه اباحه وطی را به همين دو وجه (زوجه و ملك يمين) محدود کرده
و از غير آن برحذر داشته و متعه خارج از اين دو صورت است پس حرام می باشد .اگر گفته
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شود که آيه انكار نكرده که زنی که از او استمتاع برده می شود (زن در متعه) ،زوجه است و
از طرف ديگر متعه خارج از اين دو وجهی که اباحه را بر آن ها محدود کرده است نمی
باشد؛ پاسخ اين است که اين توجيه غلط است ،زيرا اسم زوجه زمانی بر زنی واقع شده و او
را شامل می شود که با عقد نكاح ،به ازدواج مرد درآيد و هنگامی که متعه نكاح نيست ،پس
اين زن زوجه نيست .اگر گفته شود که دليل بر اين که متعه ،نكاح نيست چيست؟ گفته می
شود :دليل اين است که نكاح اسمی است که بر يكی از اين دو معنا يعنی وطی و عقد واقع
می شود و نكاح ،حقيقت در وطی و مجاز در عقد است و هنگامی که اسم ،مقصور و محدود
در اطالقش بر يكی از اين دو معنا باشد و اطالقش در عقد ،مجاز باشد و بيابيم که فقها اسم
نكاح را بر متعه اطالق کرده باشند ،يعنی جايی نگفته باشند که فالن مرد با فالن زن به
صورت متعه ازدواج کرد ،پس جايز نيست که ما اسم نكاح را بر متعه اطالق کنيم ،زيرا
اطالق مجاز ،جايز نيست مگر اين که از عرب شنيده شده باشد يا در شرع وارد شده باشد،
پس وقتی که اطالق اسم نكاح بر متعه ،کال چه در شرع و چه در لغت نيست ،واجب است
که متعه ،غير از آن چيزي باشد که خدا آن را مباح کرده است و فاعلش تجاوزکار ،ظالم به
نفس و مرتكب حرام خداوند باشد ،هم چنين نكاح شرايطی دارد که مختص به آن می
باشند ،لذا وقتی نباشند ،آن امر ،نكاح نمی باشد؛ از جمله آن ها اين که گذشتن زمان در
عقد نكاح اثري ندارد و موجب رفع آن نمی شود در حالی که متعه در نزد قائلين به آن ،با
گذشتن مدت ،موجب رفع نكاح نمی شود .شرط و خصوصيت ديگر اين که ،نكاح فراش
است و نسب به واسطه آن (بدون ادعاکردن نسب) ثابت می شود ،بلكه حتی فرزند متولد در
فراش نكاح ،نفی نمی شود مگر به وسيله لعان ،در حالی که قائلين به متعه ،نسب را در متعه
ثابت نمی دانند ،پس معلوم می شود که متعه نه نكاح است نه فراش .خصوصيت ديگر اين
است که دخول در نكاح موجب عده در زمان جدايی می شود و مرگ نيز موجب عده می
شود ،چه به زن دخول شده باشد و چه نشده باشد ،در حالی که متعه موجب عده وفات نمی
شود و توارثی هم در آن ،بين زوجين برقرار نيست ،بر خالف نكاح.
اين ها احكامی است که به نكاح اختصاص دارد ،فقط در نكاح ،رقيت و کفر مانع از توارث
هستند ،حال که در متعه ،مانعی از ميراث (کفر و رقيت) و هم چنين سببی که موجب
جدايی شود و هم چنين مانعی از ثبوت نسب وجود ندارد (چرا که زن ،فراش مرد است و
نسب هم به واسطه فراش به مرد ملحق می شود) ،ثابت می شود که متعه ،نكاح نيست و
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هنگامی که متعه ،خارج از نكاح يا ملك يمين باشد ،پس حرام است ،به تحريم آن توسط
خداوند در آيه «فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون».1
اگر گفته شود انقضا و سپري شدن مدت که موجب جدايی می شود ،همان طالق است،
پاسخ داده می شود که طالق جز با لفظ صريح يا کنايه واقع نمی شود و انقضاء مدتی که
موجب جدايی می شود ،هيچ يك از اين دو نيست ،پس چگونه می تواند طالق باشد؟ و در
اين صورت بنا بر اصل مورد قبول اشكال کننده ،واجب است که اگر مدت سپري شد ،اما زن
حائض باشد ،جدايی واقع نشود ،چرا که قائلين به اباحه متعه ،طالق حائض را جايز نمی
دانند ،پس اگر جدايی واقع شده به واسطه انقضاء مدت ،طالق باشد واجب است که در حال
حيض ،اين جدايی واقع نشود ،لذا زمانی که در حال حيض زن ،به واسطه انقضا و گذشت
مدت ،جدايی را واقع می کنند داللت دارد بر اين که طالق نيست و از طرف ديگر اگر
جدايی بدون طالق باشد و سببی از جانب زوج که موجب جدايی شود موجود نباشد ،ثابت
می شود که متعه نكاح نيست.
اگر گفته شود که انتفاء اين احكام (نسب ،عده و ميراث) از متعه ،مانع از اين که متعه
نكاح باشد نيست ،چرا که نسب به صغير ملحق نمی شود در حالی که نكاحش صحيح است
و عبد و هم چنين مسلمان از کافر ارث نمی برد ،لذا انتفاء اين احكام از متعه ،آن را از اين
که نكاح باشد خارج نمی کند .در پاسخ گفته می شود :همانا ثبوت نسب ،هنگامی که صغير
جزو کسانی شود که می تواند صاحب فراش شود و استمتاع ببرد ،به نكاح صغير تعلق می
گيرد و کسی نسب فرزندش را با وطی اي که جايز است که نسب در نكاح به آن تعلق گيرد،
به او ملحق نمی کند و عبد و کافر به خاطر رقيت و کفر ،ارث نمی برند و اين دو عامل از
توارث بين آن ها جلوگيري می کند در حالی که اين ،در متعه وجود ندارد ،زيرا هر يك از
دو طرف (زن و مرد) اهليت ارث بردن از طرف مقابل خود را دارد ،لذا هنگامی که بين آن
دو ،چيزي که مانع از ميراث می شود نباشد ،اما با اين حال ،باز در متعه توارث نباشد،
متوجه می شويم که متعه نكاح نيست ،زيرا اگر نكاح بود ،ميراث را به خاطر وجود سبب آن
و عدم مانع از آن ،واجب می کرد ،هم چنين ابن عباس گفته است :متعه ،نه نكاح است ،نه
زنا ،زمانی که ايشان اسم نكاح را از متعه نفی کرده ،واجب است که متعه ،نكاح نباشد ،زيرا
ابن عباس از کسانی که احكام اسماء را در لغت و شرع ندانند نبوده است.
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حال که زن در متعه ،نه زوجه است و نه ملك يمين ،پس بر تحريم باقی می ماند که
قول خداي تعالی نيز به آن اشاره دارد« :وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتی يغنيهم اهلل
من فضله» 1اگر متعه جايز بود ،امر به استعفاف در اين حالت (نيافتن همسر) نمی کرد
(جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص278؛ زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص289؛ ابن قدامه مقدسی،
1405ق ،ج ،7ص 571و سويد1418 ،ق ،ص.)175
 -2 -5عقل :اما دليل نظري بر تحريم متعه اين می باشد که روشن است که عقد نكاح
اگرچه بنا بر مباح شدن منافع بضع واقع می شود ،همانا استحقاق آن منافع با عقد نكاح ،به
منزله عقود بر مملوکات از اعيان است ،در حالی که آن ،با عقود اجارات که بر منافع اعيان
واقع می شوند مخالف است .آيا نمی بينی که عقد نكاح مطلقا يعنی بدون شرط مدت
مذکور براي آن صحيح است ،اما عقود اجارات جز با ذکر مدت معلوم يا بر عمل معلوم،
صحيح نيستند؟ پس حال که حكم عقد بر منافع بضع ،به عقد بيع زمانی که بر اعيان بسته
شود ،شباهت بيشتري دارد ،پس وقوع عقد بر منافع بضع (نكاح) ،به صورت موقت صحيح
نيست ،چنان که وقوع تمليك در اعيان به صورت موقت صحيح نيست و هرگاه در نكاح،
توقيت (مدت دارکردن) شرط شود ،نكاح نمی باشد ،لذا استباحه بضع صحيح نيست چنان
که بيع ،هنگامی که در آن براي ملكيت ،وقت تعيين شود صحيح نيست (جصاص1405 ،ق،
ج ،4ص.)291
 -3 -5سنت :صحابه بر ظهور ناسخ اباحه متعه اجماع دارند ،به اين صورت که احاديثی
دال بر نسخ آن وارد شده است .فقها تحريم آن را از امام علی(ع) ،عمربن خطاب ،ابن
مسعود ،ابن زبير ،ابن عمر و  ...نقل کرده اند؛ از جمله محمدبن حنفيه از امام علی(ع) نقل
کرده است که منادي رسول خدا (ص) در روز خيبر ندا داد که بدانيد خدا و رسولش شما را
از متعه نهی کردند ،هم چنين روايت ديگري که عبدالباقی از امام (ع) نقل می کند که
فرموده اند :همانا رسول خدا (ص) از متعه زنان و از خوردن گوشت االغ نهی کردند ،هم
چنين روايت ديگري که به ابن عباس فرمودند :تو انسانی لجوج و خودرأي می باشی ،متعه
در ابتداي اسالم رخصت داده شده بود که رسول خدا (ص) در زمان خيبر از آن و از گوشت
االغ ماده نهی کردند .نهی از متعه از عمر نيز روايت شده است ،هم چنين ابوهريره از پيامبر
(ص) روايت می کند که ايشان در غزوه تبوك فرمودند :همانا خداوند تعالی ،متعه را با
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طالق ،نكاح ،عده و ميراث حرام کرد .روايت سلمه بن اکوع از پدرش که رسول خدا (ص) در
سال اوطاس به متعه زنان اذن داد ،سپس از آن نهی کرد .روايتی از ابن عمر مبنی بر نهی
رسول خدا (ص) از متعه در روز خيبر .روايتی از زهري مبنی بر نهی رسول خدا (ص) از
متعه در حجه الوداع .روايت ديگري مبنی بر نهی از آن در عام الفتح (سال فتح مكه) و ديگر
روايات شبيه به اين ها که روات در آن ها ،اتفاق بر تحريم متعه دارند ،اما در تاريخ آن
اختالف دارند .ابوحنيفه از زهري از محمدبن عبداهلل از سبره الجهنی روايت کرده است که
رسول خدا (ص) در سال فتح مكه متعه را سه روز حالل فرمود ،پس من و پسر عمويم به
دنبال آن رفته و من زنی را متعه کردم ،چون شب را با او به صبح رساندم ،منادي رسول
خدا (ص) ندا داد که بدانيد خدا و رسولش شما را از متعه نهی کردند ،پس اي مردم به آن
پايان دهيد (زبعلی1387 ،ق ،ص289؛ ابن قدامه مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص571؛ طحاوي،
1399ق ،ج ،3ص397؛ سويد1418 ،ق ،ص175؛ بابرتی1162 ،ق ،ج ،4ص390؛ ابن حزم
اندلسی1352 ،ق ،ج ،9ص519؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص 426و بيهقی ،بی تا ،ج،7
ص.)202 -200
اگر گفته شود اين اخبار متضاد می باشند ،زيرا در حديث سبره ،پيامبر (ص) متعه را
براي آنان در حجه الوداع مباح کرده بودند و بعضی از روات حديث سبره گويند :در عام
الفتح بوده و در حديث امام علی (ع) و ابن عمر آمده است که پيامبر (ص) متعه را در روز
خيبر حرام کرده در حالی که خيبر قبل از فتح و قبل از حجه الوداع بوده است ،پس چگونه
متعه می تواند قبل از سال فتح يا در حجه الوداع مباح بوده باشد ،در حالی که قبل از آن در
سال خيبر حرام شده بوده است .در پاسخ بايد گفت گرچه تاريخ در اين احاديث متفاوت می
باشد ،اما تناقض ندارند ،زيرا صحيح است که در زمانی از متعه نهی کند ،سپس در زمانی
ديگر براي تأکيد ،باز از آن نهی کند ،جهت اين که نهی مشهور شود و کسی که در ابتدا از
آن مطلع نشده ،اکنون آگاهی يابد ،لذا بعضی از راويان در زمانی ،از نهی مطلع شده اند و
برخی ديگر در زمانی ديگر و سپس هر کدام آن چه را که شنيده نقل کرده و زمان
شنيدنش را نيز به آن اضافه کرده است.
رد شبهه تضاد و تناقض می تواند از دو جهت باشد :اول اين که حديث سبره در تاريخ
آن مختلف است .برخی از روات آن گفته اند در سال فتح و برخی ديگر گفته اند در حجه
الوداع .منتها در هر دو دسته از احاديث آمده که پيامبر (ص) متعه را در آن سفر حالل و
مباح کرده سپس آن را حرام فرموده اند ،حال که راويان در تاريخ آن اختالف دارند ،صرفا
تاريخ ساقط می شود و اصل خبر مبنی بر حرمت متعه ،بدون تاريخ به دست می آيد ،لذا در
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اصل خبر هيچ مناقشه اي نيست ،پس با حديث امام علی (ع) و ابن عمر که در تاريخ (روز
خيبر) با هم موافق اند ،متضاد نمی باشد .امام ابن حجر عسقالنی در فتح الباري نيز همين
تأويل را ذکر کرده است.
دوم اين که تحريم و اباحه دو بار بوده است؛ به اين صورت که قبل از خيبر ،متعه حالل
بوده سپس پيامبر (ص) آن را در روز خيبر حرام کرده باشند (بر اساس روايات بخاري از
امام علی (ع) ،ابن عباس و سلمه) و بعد آن را در حجه الوداع حالل فرموده اند يا در فتح
مكه که همان روز اوطاس است (بر اساس روايات زيادي در صحيح مسلم مانند حديث ربيع
و سبره) سپس آن را حرام نموده اند .نووي نظر صحيح را همين می داند .پس تحريم مذکور
در حديث امام علی (ع) و ابن عمر ،به واسطه حديث سبره منسوخ است ،سپس اباحه نيز به
واسطه آن چه که در حديث سبره است منسوخ می باشد ،زيرا اين امر ،محال نيست
(جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص289؛ نووي1392 ،ق ،ج ،9ص 18و سغدي1417 ،ق ،ص.)178
اگر گفته شود که از ابن مسعود روايت شده است که پيامبر در غزوه اي متعه (نكاح تا
مدتی) را به واسطه سخن خداي تعالی «ال تحرموا طيبات ما احل اهلل لكم» 1براي آنان حالل
کردند ،پاسخ داده می شود که ما انكار نمی کنيم که متعه اي که رسول خدا (ص) آن را در
ساير اخباري که ذکر کرديم حرام نموده اند ،در زمانی مباح بوده است ،منتها پس از آن
حرام شده و در حديث ابن مسعود نيز تاريخ ذکر نشده است ،پس اخبار تحريم و حذر از
متعه ،حاکم هستند ،زيرا در آن ها حذر و تحريم بعد از اباحه ذکر شده و اگر هم اين دو
دسته اخبار ،مساوي باشند ،حذر اولی است .آيه اي نيز که پيامبر (ص) تالوت فرموده اند
احتمال دارد که از آن ،استخصاء و تحريم نكاح مباح را اراده نموده باشند و احتمال هم دارد
که متعه را اراده نموده باشند در زمانی که متعه مباح بوده است ،هم چنين از عبداهلل روايت
شده که متعه با طالق ،عده و ميراث منسوخ است .دليل ديگر بر تحريم ،اين که معلوم است
که در ابتدا براي مدتی ،متعه مباح بوده است ،لذا اگر اباحه باقی بود ،نقل هاي مستفيض و
متواتري بر آن (اباحه متعه) به خاطر عموميت نياز به آن وارد می شد و همه فقها و راويان
به آن معتقد می شدند (چنان که معتقدند متعه در زمانی مباح بوده است) و صحابه بر
تحريم آن اجماع نمی کردند ،پس اين که صحابه را منكر آن می يابيم (بعد از علم به اباحه
آن در ابتدا و در مدتی) بر حذر و تحريم متعه بعد از اباحه داللت می کند و ما احدي از
_____________________________________________________
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صحابه را سراغ نداريم که صرفا قول اباحه متعه از او نقل شده باشد (بلكه همگی بعد از نقل
اباحه متعه در ابتدا معتقد به تحريم و نسخ آن می باشند) ،جز ابن عباس که اصحاب او نيز
از وي پيروي کرده اند (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص.)290
 -6فتوای ابن عباس در مورد نکاح متعه
در مورد حكم متعه از ابن عباس چند قول روايت شده است -1 :او آيه «فما استمتعتم به
منهن فاتوهن اجورهن فريضه» را بر اباحه متعه تأويل کرده و گفته است :متعه رحمتی بود
از جانب خدا بر امت محمد (ص) و اگر عمر از آن نهی نكرده بود کسی جز شقی زنا نمی
کرد ،هم چنين پرسش و پاسخی بدين صورت بين عمار و ابن عباس صورت گرفته است :آيا
متعه زناست يا نكاح؟؛ نه زناست و نه نكاح؛ پس چيست؟؛ متعه همان طور است که خداوند
تعالی فرموده است؛ آيا در آن عده هست؟؛ بله ،عده اش يك حيض است؛ از هم ارث می
برند؟؛ نه .هم چنين ابن عباس به ثبوت اذن رسول اهلل به متعه استدالل کرده است ،همين
طور بر روايتی از عمر مبنی بر وجود دو نوع متعه در زمان پيامبر (ص) و نهی او از آن دو؛
 -2از او روايت شده است که متعه مانند ميته ،خون و گوشت خوك است ،يعنی در اين
قول ،متعه را هنگام ضرورت مباح می داند؛  -3روايت شده از جابر بن زيد که ابن عباس از
قول خود در صرف و متعه رجوع کرده ،يعنی قائل به تحريم آن شده است ،هم چنين عطاء
خراسانی از ابن عباس روايت کرده است که آيه «يا ايها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن» 1آيه «فما استمتعتم» 2را نسخ کرده است ،اين روايت نيز دال بر رجوع او از قول به
اباحه است ،هم چنين روايت ديگري مبنی بر اين که مردي از ابن عباس پرسيد که من در
سفر بودم و با من جاريه اي بود در حالی که چند همسفر داشتم .پس جاريه ام را بر اصحابم
حالل کردم تا از او استمتاع ببرند ،ابن عباس می گويد :اين کار زنا است.
هم چنين بين او و ابن زبير نيز در مورد نكاح متعه بحثی پيش آمده و روايت شده است
که ابن زبير به حالت اعتراض به ابن عباس می گويد :چه شده که بصيرت مردم مانند چشم
هايشان کور شده که می گويند :متعه حالل است؟ ابن عباس پاسخ می گويد :آيا امام
متقين رسول خدا (ص) را نديدي که آن را جايز دانسته؟ ابن زبير می گويد :واهلل اگر چنين
کنی تو را سنگسار می کنم .اين روايت ظهور در اين دارد که خبر نسخ به ابن عباس نرسيده
_____________________________________________________
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بوده ،چرا که وقتی اين خبر به او رسيده از نظر خود عدول کرده و فتوايش عوض شده است.
نظر دوم او (اباحه هنگام ضرورت) نيز مربوط به زمانی است که خبر نسخ به او رسيده است.
نسخ اذن رسول خدا (ص) به متعه که ابن عباس در نظر اول به آن احتجاج کرده بود ،ثابت
شد .در مورد حديث عمر نيز بايد گفت که او قصد خبردادن از نهی رسول خدا (ص) از متعه
را داشته است ،زيرا جايز نيست که او از آن چه که رسول اهلل (ص) به آن اذن داده و آن را
مباح دانسته و بر اباحه اش باقی بوده است ،نهی کند.
ابوبكر گويد :آيه مورد استناد ابن عباس داللتی بر اباحه متعه ندارد ،بلكه داللت هاي آيه،
ظهور در تحريم و بر حذر داشتن از متعه دارد (که شرح آن خواهد آمد) .قول دوم ايشان
(اباحه در حال اضطرار) نيز محال است ،زيرا ضرورتی که مباح کننده محرمات (ميته ،خون
و )...باشد ،در متعه يافت نمی شود .آن ضرورت ،خوف از تلف جان در صورت نخوردن از
حرام است در حالی که می دانيم انسان با ترك جماع ،بر جان خود و حتی عضوي از اعضاي
خود ،خوف تلف ندارد ،لذا شايد اين روايت از ابن عباس ،وهمی از طرف راويان بوده است
وگرنه ابن عباس فقيه تر از اين بوده است که اين امر بر او مخفی بماند ،بنابراين نظر صحيح
از ايشان ،رجوع از اباحه و قائل شدن به تحريمی است که از او روايت شده است (سويد،
1418ق ،ص175؛ ابن قدامی مقدسی1405 ،ق ،ج ،7ص571؛ قرطبی اندلسی1409 ،ق،
ج ،1ص440؛ زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص289؛ بابرتی1162 ،ق ،ج391 ،4؛ جزيري ،بی تا،
ج ،4ص13؛ دمشقی العثمانی الشافعی ،بی تا ،ص198؛ سرخسی ،بی تا ،ص 198و جصاص،
1405ق ،ج ،4ص.)289
حديثی از عمر که قبال ذکر شد مبنی بر نهی او از دو نوع متعه اي که در زمان رسول
خدا (ص) بوده است ،داللت دارد بر اين که نسخ اباحه متعه ،براي صحابه روشن بوده است،
با وجود اين روايت می بينيم که هيچ يك از صحابه و راويان ،اين قول را بر او (عمر) منكر
نشده اند ،خصوصا که اين قول نهی از چيز هايی است که صحابه به اباحه آن ها (دو نوع
متعه) و به اخباري که مبنی بر اباحه آن ها در زمان رسول خدا (ص) وجود داشته است علم
داشته اند .اين کار آن ها (عدم انكار) از دو جهت خالی نيست :يا اين که صحابه بر بقاء اباحه
متعه ،علم داشته اند ،اما با اين حال بر تحريم آن ،با عمر متفق شده اند ،که اين جهت نمی
تواند باشد ،زيرا اين کار موجب مخالفت آشكار آن ها با امر پيامبر (ص) و کفر و انسالخ از
دين اسالم می شود ،در حالی که خداوند آن ها را به بهترين امت تعبير نموده است که امر
به معروف و نهی از منكر می کنند ،حال که اين جهت نيست ،پس همان طور که گفتيم
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صحابه ،علم به تحريم و حذر از متعه بعد از اباحه اش داشته اند ،لذا به همين علت عمر را
بر قولش انكار نكرده اند ،بنابراين نسخ به اتفاق صحابه ثابت است.
جماعتی از گذشتگان از جمله ابن عمر متعه را زنا ناميده اند .اگر گفته شود که جايز
نيست متعه زنا باشد ،چرا که اهل نقل در اين که متعه زمانی که پيامبر (ص) آن را مباح
فرموده اند ،مباح بوده است ،در حالی که خداوند زنا را هرگز مباح نكرده است ،اختالفی
ندارند؛ پاسخ داده می شود که متعه در زمان اباحه ،زنا نبوده است ،اما وقتی که خداوند آن
را حرام کرد ،اطالق اسم زنا بر آن جايز می باشد ،چنان که از رسول خدا (ص) روايت شده
که «و هر عبدي که بدون اذن مواليش ازدواج کند ،زناکار است» که منظور از آن در اين
جا ،تحريم است نه حقيقت زنا (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص.)291 -280
 -7ادله قائلين به اباحه متعه
از جمله داليلی که قائلين به اباحه متعه به آن تمسك کرده اند آيه «فما استمتعتم به منهن
فاتوهن اجورهن» 1می باشد .شكل استدالل به اين صورت می باشد که آيه استمتاع را ذکر
کرده و نكاح را ذکر نكرده است ،دوم اين که امر به دادن اجور کرده و آن چه که به زن داده
می شود را اجر ناميده و متعه ،عقد اجاره بر منفعت بضع می باشد و سوم اين که خداي
تعالی بر دادن اجر بعد از استمتاع امر فرموده است و اين در عقد اجاره و متعه جاري می
باشد و اما مهر ،در نكاح به صرف عقد واجب می شود و اول از زوج ،مهر گرفته می شود،
سپس او امكان استمتاع را دارد .پس آيه بر جواز عقد متعه داللت دارد ،عالوه بر اين گفته
اند که عبداهلل بن مسعود آيه را چنين تالوت کرده است« :فما استمتعتم به منهن الی اجل
مسمی» که صريح در متعه است و هم چنين گفته اند :بر اباحه متعه در مدتی از زمان اتفاق
و اجماع قطعی وجود دارد ،اما در تحريم آن و اثبات حذر ،اختالف وجود دارد ،لذا ما بر آن
چه که اتفاق بر آن حاصل است ثابت هستيم و به واسطه اختالف در تحريم از آن دست بر
نمی داريم (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص 278و سويد1418 ،ق ،ص.)175
 -8رد ادله
احتجاجات اين گروه به اين صورت رد می شود:
_____________________________________________________
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 -1فحواي آيه «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن» 1از سه جهت داللت دارد که
مراد ،نكاح غير متعه می باشد؛ الف) آيه بر اباحه نكاح در اين قول خداي تعالی «و احل لكم
ما وراء ذلكم» 2عطف است و اين آيه اباحه نكاح ماوراء محرمات است ،زيرا فقها اختالف
ندارند که مراد از اين آيه ،نكاح است .سپس می فرمايد« :فما استمتعتم به منهن» 3يعنی
زنانی که به آن ها دخول کرده ايد ،زيرا استمتاع ،همان انتفاع می باشد که در اين جا کنايه
4
از دخول است .خداوند می فرمايد« :أذهبتم طيباتكم فی حياتكم الدنيا واستمتعتم بها»
يعنی از دنيا نفع برديد و می فرمايد« :فاستمتعوا بخالقهم» 5يعنی بحظكم و نصيبكم من
الدنيا .پس وقتی که خداوند کسانی را که تحريم شان را در اين آيه ذکر کرده حرام کرده
است« :حرمت عليكم امهاتكم» 6که منظور از آن ،نكاح مادران و کسانی است که با آن ها
ذکر شده اند ،سپس اين قول را بر آن عطف کرده است« :و احل لكم ما وراء ذلكم» 7که
مقتضی اباحه نكاح ماوراء محرمات ذکر شده می باشد ،پس واجب است که ذکر استمتاع،
بيانی براي حكم زنی باشد که به واسطه نكاح به او دخول شده است (که حكم اين است که
او مستحق تمام مهر می باشد)؛ ب) خداوند تعالی می فرمايد« :أن تبتغوا باموالكم
محصنين» 8احصان فقط در نكاح صحيح می باشد ،زيرا واطی به وسيله متعه ،محصن نيست
و اين اسم شامل او نمی شود؛ ج) سپس می فرمايد« :غير مسفحين» 9به خاطر منتفی بودن
احكام نكاح از زنا مانند ثبوت نسب ،وجوب عده و بقاء فراش ،از زنا به سفاح نام برده است و
زمانی که اين معانی در متعه نيز وجود داشته باشد ،در معناي زناست ،بنابراين «غير
مسفحين» 10نيز داللت بر نهی از متعه دارد ،زيرا همان طور که گفته شد متعه در معناي زنا
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(سفاح) می باشد ،سپس حكم نكاح را هنگامی که دخول به آن متصل شود ،با اين سخن
«فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن» 1بر آن عطف می کند ،يعنی مهر کامل را بر زوج
واجب کرده است .اجر به معناي مهر می باشد همان طور که در اين آيه ،خداوند مهر را به
اجر نام برده است« :فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن» 2مهر را به اجر نام برده ،زيرا
مهر ،بدل منافع بضع می باشد و بدل از عين نيست چنان که بدل منافع خانه و مرکب ،اجر
ناميده شده است ،هم چنين در اين قول «و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم
محصنين غير مسافحين» 3اين که آن را براي کسی که با نكاح محصن گرديده ذکر کرده
است ،داللت دارد بر اين که مراد ،مهر می باشد ،هم چنين مانند اين قول خداي تعالی:
«فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت» 4که احصان را
به دنبال نكاح ذکر کرده و مهر را اجر ناميده و ذکر «الفريضه» 5تأکيد بر وجوب مهر ،اسقاط
ظن و توهم تأويل در آن می باشد.
 -2اين که در قرائت ابی بن کعب و عبداهلل بن مسعود «فما استمتعتم به منهن الی اجل
مسمی فآتوهن اجورهن» آمده ،صحيح نيست ،زيرا اثبات لفظ «اجل» در تالوت اين آيه در
نزد احدي از مسلمانان جايز نيست ،پس لفظ اجل ،در قرآن ثابت نيست و اگر هم اين کلمه
در اين آيه ذکر شده باشد ،باز هم داللت بر متعه زنان نمی کند ،زيرا جايز است که لفظ
اجل ،داخل در مهر و منظور از آن ،اندازه مهر باشد ،به اين صورت« :فما دخلتم به منهن
بمهر الی اجل مسمی فآتوهن مهورهن عند حلول االجل».
 -3اخباري که با آن ها اباحه ثابت می شود ،با همان ها حذر نيز ثابت می شود ،زيرا هر
خبري که در آن اباحه متعه ذکر شده ،حرمت آن نيز ذکر شده است ،لذا هر جايی که اباحه
ثابت شود ،واجب است که حذر و تحريم نيز ثابت شود و اگر حذر ثابت نشود ،اباحه نيز ثابت
نمی شود ،زيرا جهتی که با آن ،اباحه ثابت می شود ،با همان هم حذر ثابت می شود،
بنابراين اباحه مطلقه در متعه ثابت نشده ،بلكه اباحه موقت آن ،براي سه روز ثابت شده
است ،لذا اين اباحه ،بعد از گذشت آن سه روز باقی نمانده تا اين که به دليل نسخ ،نياز باشد.
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از طرفی سخن قائلين به اباحه مبنی بر اين که به خاطر اختالف در تحريم ،از اجماع بر
اباحه برنمی گرديم ،قولی فاسد است ،زيرا موضعی که مورد اختالف می باشد ،موضع اجماع
نيست ،پس بايد دليلی بر صحت ادعايشان بياورند ،هم چنين اين که چيزي در زمانی مباح
بوده است ،موجب بقاي اباحه آن در مقابل چيزي که با آن ،نسخ مباح ،جايز است نمی شود
و ما تحريم و نسخ را بعد از اباحه به واسطه ظاهر کتاب ،سنت و اجماع گذشتگان ثابت
کرديم (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص 278 ،283 ،297 ،291و زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص.)289
 -9نکاح موقت و تفاوت آن با نکاح متعه
گرچه فقها بر تحريم متعه اتفاق نظر دارند ،اما در مورد کسی که با زنی براي مدت و ايام
معلومی ازدواج کند (يعنی اگر نكاح مدت دار ،به لفظ تزويج باشد) اختالف دارند .اين نوع
نكاح ،نكاح موقت خوانده می شود .فرق نكاح متعه با نكاح موقت اين است که نكاح متعه،
فقط به لفظ استمتاع يا تمتع (گرچه در اين امر اختالف است) و بدون شهود می باشد ،اما
نكاح موقت ،با ذکر لفظ تزويج يا نكاح و با حضور شاهد است و مانند متعه ،داراي مدت می
باشد .مشهور در نزد حنفيه اين است که در نكاح متعه شرط می باشد که به لفظ متعه باشد
مانند اين که مرد به زن بگويد« :متعينی بنفسك» ،اما بعضی ديگر از آن ها گويند که اين
امر ثابت نيست ،لذا فرقی بين نكاح متعه و موقت قائل نيستند.
ابوحنيفه ،ابويوسف و محمد قائل اند هنگامی که با زنی به مدت مثال ده روز ازدواج کند،
باطل است و نكاحی بين آن دو نمی باشد ،اما زفر و ابوعبداهلل قائل اند نكاح جايز ،صحيح و
الزم است و به صورت دائم درمی آيد و شرط باطل می باشد ،زيرا شروط فاسد ،نكاح را
باطل نمی کنند .وقت تعيين کردن براي نكاح ،شرط فاسدي است ،زيرا با مقتضاي عقد
نكاح مخالف است .اختالف بين زفر و بقيه در اين است که آيا اين نوع عقد (ازدواج موقت)،
نكاح است يا متعه .جمهور (از جمله ابوحنيفه ،ابويوسف و محمد) قائل اند که اين عقد ،متعه
است نه نكاح ،زيرا نكاح تا مدتی ،همان متعه است هر چند که تلفظ به لفظ متعه نكنند،
چرا که معنی متعه همان استمتاع از زن است نه به هدف مقاصد نكاح ،زيرا مقاصد نكاح در
مدت کم حاصل نمی شوند .از طرف ديگر در عقود ،معانی مهم و معتبر می باشند نه الفاظ.
آيا نمی بينی که کفالت به شرط برائت اصيل ،حواله و حواله به شرط مطالبه اصيل ،کفالت
است؟ اين امر در روايات ثابت شده است؛ در روايت سبره الجهنی ،او خبر می دهد که
استمتاع ،ازدواج است و اين که پيامبر (ص) به ايشان براي عقد تا مدتی معين رخصت داده
و سپس بعد از اباحه از آن نهی کرده و فرموده است :هر کس زنی از متعه در اختيار اوست
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بايد از او جدا شود ،اين امر ثابت می کند که نكاح تا مدتی معين ،همان متعه است ،هم
چنين عقد متقدم ،موجب دائم شدن عقد نمی شود ،زيرا اگر موجب دوام عقد می شد،
شرط فسخ می شد ،اما نكاح خير .روايت ديگري نيز از ابن مسعود بر آن داللت می کند
مبنی بر اين که با رسول خدا (ص) در غزوه بوديم و زنی در اختيار نداشتيم به ايشان عرضه
داشتيم :أال نستخصی؟ ايشان ما را از آن نهی کرده و به ما اجازه دادند که در مقابل لباسی
1
(کااليی) تا مدتی نكاح کنيم .پس تالوت کردند« :ال تحرموا طيبات ما احل اهلل لكم» .
عبداهلل بن مسعود در اين حديث خبر داده که متعه ،همان نكاح تا مدتی است .هم چنين
روايت ديگري که جابر از عمر نقل کرده است که همانا خداوند هر چه را بخواهد براي رسول
خود حالل می کند پس حج و عمره را به جاي آوريد چنان که خداوند امر کرده است و از
نكاح اين زنان بپرهيزيد ،هيچ کس زنی را تا مدتی به نكاح خود در نياورد مگر اين که او را
سنگسار می کنم .عمر در اين حديث خبر داده است که نكاح تا مدتی ،همان متعه می
باشد .حال که اسم متعه براي ازدواج موقت ثابت شد و رسول خدا (ص) نيز از متعه نهی
فرموده اند ،موجب تحريم «نكاح تا مدتی» (نكاح موقت) می شود ،زيرا اين نكاح تحت اسم
متعه درآمده است.
هم چنين زمانی که متعه اسمی براي نفع کم باشد (چنان که خداوند می فرمايد« :انما
هذه الحياه الدنيا متاع» )2و امر واجب بعد از طالق (مقدار مالی که واجب است بعد از طالق،
زوج به زوجه بدهد) را با اين سخن« :و متعوهن» 3متعه ناميده و می فرمايد« :و للمطلقات
متاع بالمعروف» 4چرا که اين مقدار مال که پرداختنش به مطلقه واجب است ،کمتر از مهر
است ،متوجه می شويم که از آن چه که اسم متعه يا متاع بر آن اطالق شده ،قلت اراده شده
است و اين که آن ،نسبت به آن چه که عقد ،مقتضی آن است (مهر) ،عطاي اندکی است ،لذا
آن چه که بعد از طالق به مطلقه داده می شود که از چيزهايی است که عقد موجب آن
نمی شود ،به خاطر قلت آن نسبت به مهر ،متاع و متعه می باشد.
نكاح موقت به خاطر کوتاه بودن مدت آن و کم بودن انتفاع و استمتاع به واسطه آن،
نسبت به آن چه که عقد آن را اقتضاء دارد (يعنی بقاي ابدي آن تا زمانی که مرگ يا سبب
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حادثی که موجب جدايی می شود ،بين زوجين جدايی اندازد) متعه ناميده شده است ،لذا
واجب است که فرقی در اطالق اسم متعه ،بين اين که به لفظ متعه باشد يا به لفظ نكاح
(بعد از اين که مدت دار باشد) نباشد ،زيرا اسم متعه به داليلی که ذکر شد ،شامل نكاح
موقت هم می شود .از طرف ديگر عاقد در «عقد نكاح بر ده روز» يا شرط را باطل و عقد را
مؤبد می کند يا آن را موقت قرار می دهد .در صورت دوم ،متعه است بدون خالف ،اما در
صورت اول يعنی اگر عقد را مؤبد قرار داد ،صحيح نيست ،زيرا مدتی که بعد از وقت می
باشد (مدتی که بعد از ده روز است) ،عقدي بر آن نيست ،پس جايز نمی باشد که بضع زن
بدون عقد مباح شود ،لذا فساد عقد واجب است و از همين جا نيز روشن می شود که
توقيت ،به منزله شرط نيست ،اما با توقيت ،اصل عقد در زمانی که عقد را براي آن منعقد
نكرده اند ،از بين می رود .بنابراين موقت ،همان متعه است ،لذا هر دو باطل اند .دليل
ظاهري نيز بر اين امر آن است که موقت کردن ،معين کننده براي جهت متعه است (معين
می کند که اين عقد ،متعه است) ،چه به لفظ متعه باشد چه به لفظ نكاح ،لذا در هر نكاحی
که شرط توقيت وارد شود ،آن نكاح باطل است (جزيري ،بی تا ،ج ،4ص13؛ دمشقی
العثمانی الشافعی ،بی تا ،ص198؛ بابرتی1162 ،ق ،ج ،5ص291؛ نووي1392 ،ق ،ج،9
ص180؛ سغدي1417 ،ق ،ص178؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص426؛ طحاوي1399 ،ق ،ج،3
ص397؛ غنيمی الدمشقی الميدانی ،بی تا ،ج ،1ص252؛ الحنفی الحصكفی1423 ،ق ،ج،3
ص56؛ يوسف زرار1420 ،ق ،ص169؛ محلی الشافعی1416 ،ق ،ص 105و سويد1418 ،ق،
ص.)175
 -10اگر مدت طوالني يا مدت به صورت مجهول و يا  ...ذکر شود
فرقی بين اين که مدت طوالنی باشد يا کوتاه ،نمی باشد .دليل ظاهري اين نظريه اين است
که وقت تعيين کردن ،تعيين کننده جهت متعه است ،پس اين سخن يعنی «تزوجتك»
براي نكاح است و مقتضايش دائمی بودن است ،زيرا لفظ ازدواج ،شرعا فقط براي نكاح وضع
شده ،منتها احتمال متعه نيز در آن وجود دارد ،لذا وقتی که به ده روز مقيد و موقت شود،
اين توقيت ،جهت متعه بودن اين عقد را معين می کند ،بنابراين فرقی ميان مدت کم و
طوالنی نيست ،اما حسن بن زياد قائل است اگر مدت طوالنی باشد مثل اين که بگويد« :تا
قيامت با تو ازدواج کردم» که عادتا تا آن مدت زنده نمی مانند ،نكاح در اين حالت موقت
نيست ،بلكه غرض از آن ،نكاح دائم است ،پس شرط ،ملغی و باطل و عقد ،صحيح می باشد،
زيرا اين مدت ،تأکيدي است به معناي تأبيد .اين فتوا روايتی از ابوحنيفه نيز می باشد
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(جزيري ،بی تا ،ج ،4ص13؛ بابرتی1162 ،ق ،ج ،5ص291؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص428؛
غنيمی الدمشقی الميدانی ،بی تا ،ج ،1ص252؛ الحنفی الحصكفی1423 ،ق ،ج ،3ص 56و
زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص.)291
منتها اشكال کرده اند که پس چرا اگر مرد بگويد« :با تو ازدواج کردم بنابراين که تو را
بعد از ده روز طالق دهم» ديگر نكاح ،موقت و باطل نيست ،بلكه نكاح ،جايز و شرط ،باطل
است؟ پاسخ اين است که شرط کردن قاطع (طالق) ،داللت بر انعقاد آن عقد به صورت دائم
می کند .آيا نمی بينی که اگر او را طالق ندهد ،نكاح هم چنان باقی است؟ پس در اين قول،
نكاح به صورت مؤبد و دائم واقع شده و قطعش را فقط با طالق ذکر کرده که اين شرطی
فاسد است و نكاح را باطل نمی کند ،اما در مسئله قبل (ازدواج به مدت ده روز) شرط در
خود نكاح است ،نه در قاطع نكاح ،لذا اگر توقيت صحيح باشد ،بعد از گذشتن مدت ،ديگر
عقدي بين زوجين وجود ندارد (جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص297؛ زبعلی1387 ،ق ،ج،5
ص291؛ سرخسی ،بی تا ،ج ،6ص428؛ الحنفی الحصكفی1423 ،ق ،ج ،3ص 56و بابرتی،
1162ق ،ج ،4ص.)394
هم چنين است اگر گفته شود با تو ازدواج کردم ،بنابراين که بعد از ده روز مطلقه باشی،
اين نكاح موقت نيست و فقط به واسطه طالق ،قطع می شود و فرقی بين ذکر طالق با عقد
و بين ايقاع آن بعد از مدتی نيست ،زيرا نكاح در ابتدا به صورت دائم ،منعقد شده و فقط
طالق را براي وقتی در آينده واقع کرده است ،پس اين سخن ،موجب توقيت عقد نمی شود
(جصاص1405 ،ق ،ج ،4ص.)297
هم چنين فرقی بين مدت معلوم و مجهول نيست و اگر با زنی به صورت مطلق ازدواج
کند و در نيتش اين باشد که فقط براي مدتی که در ذهنش می باشد او را عقد کند ،نكاح
صحيح است ،زيرا شرط طالق ،عقد را مقيد به وقت نمی کند .ازدواج نهاريات نيز صحيح
است (زبعلی1387 ،ق ،ج ،5ص291؛ جزيري ،بی تا ،ج ،4ص 13و الحنفی الحصكفی،
1423ق ،ج ،3ص.)56
نتيجه
اماميه بر اباحه متعه و اهل سنت بر تحريم آن و نسخ اين اباحه اجماع دارند و حتی آن را
نزديك به زنا و فحشا می دانند .اين امر به خاطر عدم بهره مندي آن ها از سخنان
معصومين(ع) و از طرفی تعصب شديد بر روي خلفاي ثالثه می باشد .اين همه هياهويی که
در مورد ازدواج موقت بلند شده است ،صرفا براي توجيه عمل خليفه دوم (عمر) می باشد که
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آن چه را قرآن ،سنت پيامبر(ص) و سيره اصحاب و فطرت انسانی حالل کرده است ،تحريم
نمايند .پيروان خليفه دوم چاره اي نديدند جز اين که بگويند نسخ متعه در زمان رسول خدا
(ص) اتفاق افتاده و کاري که خليفه کرد تنها تأکيد و تحكيم اين نسخ بوده است .حليت
نكاح متعه در قرآن کريم ثابت و در طول حيات پيامبر(ص) و دوران خالفت خليفه اول و
چندي پس از زمان خليفه دوم نيز معمول و مرسوم بوده است .روشن است که عمل خليفه
دوم در تحريم نكاح متعه ،استنباط و اجتهاد شخصی وي بوده است ،نه اين که مدلول آيات
و روايات باشد ،زيرا حكم قطعی و متواتر قرآن را تنها دليل قطعی و متواتر از قرآن و سنت
می تواند نسخ کند و اگر ناسخ متواتر وجود داشت ،بدون هيچ اختالف همانند ساير احكام
متواتر به دست ما می رسيد .اگر ازدواج موقت تحت ضوابط و مقررات خاص ،براي مردم
تبيين شود ،بی شك ميزان روابط نامشروع و بی بندوباري هاي جنسی نيز به طور
چشمگيري کاهش پيدا خواهد کرد .عدم اجراي نكاح متعه موجب وضعيتی می شود که
امروزه در کشورهاي عربی مشاهده می شود ،چرا که در مجامع اسالمی و عربی صورت هايی
از ازدواج يافت می شود که در حقيقت و جوهر ،يكی از اشكال نكاح متعه و موقت می
باشند ،بلكه بدتر ،هر چند در ظاهر ،صورت نكاح صحيح را دارند و هدف از آن ها همان
برآوردن غريزه شهوانی براي ساعتی از روز يا مدت کوتاهی است .صيغه در آن ها از هر نوع
لفظی که افاده شرط يا اشتراط توقيت يا داللت بر ماده متعه کند ،خالی است و نمونه هاي
زيادي دارند ،بنابراين وضعيت جوامع امروزي نيز نشان دهنده نياز به نكاح متعه است و
اسالم با تشريع اين قانون ،جلو آزادي هاي جنسی و بی بندوباري و استفاده از آن را به طور
نامحدود و غير مشروع گرفت و قواي جنسی را تحت نظام خاصی درآورده است تا از وقوع
روابط غيرمشروع و فحشا و بی بندوباري جنسی جلوگيري به عمل آورد .هم اکنون دولت
ايران تنها دولت اسالمی است که بر طبق مذهب شيعه دستور داده و متعه را جايز دانسته
است .
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