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متعه یا ازدواج موقت در اوائل اسالم میان برخی از مسلمانان رواج داشت چنانکـه 
آنرا نهی نمود و منسوخ شد  (ص)در دوران جاهلیت نیز معمول بود تا آنکه رسول خدا

یا ایّهـا «در روز فتح مکه فرمود:  (ص)آمده که پیامبر اکرم »صحیح مسلم«چنانکه در 
الّناس إنّی قد أذنت لکم فی االستمتاع من الّنساء و اّن هللا حـرّم ذلـک الـی یـوم القیامـه 

هـان ای «یعنی:  »فمن کان عنده منهّن شیء، فلیخل سبیله و ال تاخذوا آتیتموهّن شیئاً.
شما اجازه داده بودم و همانا که ی متعه گرفتن از زنان به   مردم، من (پیش از این) درباره

کار را تا روز رستاخیز حرام کرده است پـس هـر کـس زنـی بـرای متعـه نـزد  خدا این
   .»اید چیزی پس نگیرید چه به آنها داده راه خود رها کند ولی از آنه را ب خویش دارد آن

در متعه برخالف ازدواج دائم، زمـان ازدواج محـدود اسـت و حـق نفقـه و ارث و 
جمعیت از زنان متعه بـر  توان حرمسرایی پر ق و عّده در آن شرط نیست (یعنی میطال

ی دو بـار حـیض شـدن  تر از نکاح دائـم اسـت و بـه انـدازهی متعه نیز کم پا کرد) عده
ی زنان  گیرد شایسته باشد. چنین ازدواجی که معموًال برای خوشگذرانی صورت می می

را فسـخ و تحـریم  نبـود و از ایـن رو اسـالم آنعنوان قانونی پایـدار ه عفیف مسلمان ب
آیند تا زوج مناسبی برای  ویژه که در این نوع ازدواج مرد و زن درصدد بر نمیه فرمود، ب
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گیرند و لذا اگر فرزندی از ایـن ازدواج  زندگی بیابند و تنها تمتع جسمانی را در نظر می
یابد و دچار عـوارض  پرورش مینامناسب و ناهمگونی ی  بوجود آید ناچار در خانواده

  گردد. تلخی می
ای کـه در مـورد  (و بزودی به شبهه در قرآن کریم حتی یک آیه در تأیید متعه نداریم

هـا آیـه از ازدواج  کـه ده نساء پیش آمده پاسخ خواهیم داد) در حالیی  سوره ٣۴ی  آیه
ه است. صراحت آمده هم نسخ متعه ب (ص)دائم سخن گفته است در سنت رسول خدا

های  از مذاهب اسالمی نیز هیچکدام این ازدواج را قبول ندارند و حتـی از میـان فرقـه
شیعی، فرقه زیدیه و اسماعیلیه با آن موافقت ندارند و تنها فرقه امامیه اثنی عشـری بـه 

شـمرد! بـا آنکـه در  اینکار روی خوش نشان داده و آنرا مشروع بلکه مستحب مؤکد می
رسـیده کـه ایشـان بـه صـراحت در  (ع)امّیه از امیر مؤمنان علیکتب معتبر حدیث ام

اثر شیخ ابو جعفـر طوسـی  »االستبصار« اند چنانکه در کتاب تحریم متعه سخن گفته
عـن علـّی علیـه الّسـالم. «خوانیم:  شود می امامیه محسوب میی  که یکی از کتب اربعه

  »لحوم الحمر االهلّیه و نکاح املتعه! ـ و سلّمو آله صلّی هللا علیه  ـ   قال حرّم رسول هللا
از علی علیـه السـالم «یعنی :  )١۴٢ی  صفحه ٣٠االستبصار چاپ نجف ، جزء (

خـوردن گوشـت االغهـای اهلـی (نـه گـورخر) و  (ص)رسیده که فرمود: رسول خـدا
  » همچنین نکاح متعه را حرام گردانید.

انـد! و معنـای ایـن  کردهکه علمای امامیه، این حدیث را حمل بر تقیـه  شگفت آن
ها به رسول خدا   و یا راویان معتبر این حدیث، از ترس سّنی (ع)حمل آن است که علی

ه (بـ اند! با آنکه ترس از محـیط سـّنی  اند و از قول او چیزی از خود درآورده   دروغ بسته
 این مسئله وامیداشت یا حداکثر از قـولی  فرض صحت) باید آنها را به سکوت درباره
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افتـرا بزننـد و از قـول آن  (ص)گفتند نه آنکه به پیامبر موافقت با متعه سخن میه خود ب
تواند مورد پـذیرش قـرار گیـرد  حضرت سخنی جعل کنند! بنابراین چنین توجیهی نمی

  آید.  یا راویان موثق این حدیث بشمار می (ع)بلکه نوعی توهین به علی
انـد از قـول   ا که شیخ طوسی نقل کردهعلمای اهل سّنت نیز در کتب خود روایتی ر

بـه اند  ها نیز آنرا گزارش نموده ها و اسماعیلی اند چنانکه زیدی آورده (ع)حضرت علی
از کتب سّنی  ١٢ی  ، صفحه٢اثر مالک بن انس جزء  »الموطاء« ن نمونه به کتابعنوا

ید« و کتاب  »االسـالمدعـائم «از کتاب زیدی و کتـاب  ٣٣٨صفحه  »مسند االمام ز
مـذاهب  ی رفته همـه هم از کتب اسماعیلی نگاه کنید که روی ٢٢۴ی  ، صفحه٢جزء

  را انکار کنیم.  توانیم آن متفقند و نمی (ع)در نقل این معنا از علی
شگفت آنکه علمای امامیه چنین احادیثی را که اّمت اسالمی در گزارش آن اتفـاق 

پذیرنـد امـا احادیـث  میان ما شـود نمی در» وحدت فقهی«تواند مایه  نظر دارند و می
  کنند.  جواز بلکه استحباب متعه قبول می ی نامعقولی نظیر احادیث ذیل را درباره

درباره زنانی  (ع)اثر جناب شیخ حّر عاملی آمده که امام صادق »وسائل شیعه«در 
یعنـی:  »تـزّوج مـنهّن الفـاً فانّهـا مسـتأجرات!!« که حاضر به متعه شدن هستند فرمـود:

  »ای هستند!! هزار زن از میان ایشان بگیر زیرا که اینها زنان اجاره«
نسـاء  ی از سوره ٢۴ی  و جناب مال فتح اله کاشانی در تفسیر فارسی خود، ذیل آیه

من متّتع مرّه کان درجُته کدرجه الحسین و ن متّتع مـرّتین درجُتـه ): (قال النبینویسد:   می
ثالث مّرات کان درجُته کدرجه علی بن ابی طالـب و مـن متّتـع کدرجه الحسن و من متّتع 
فرمود: هر که یکبـار متعـه کنـد  (ص)رسول خدا«یعنی :   !اربع مّرات درجته کدرجتی

او چـون  ی ی حسین باشـد و هـر کـه دو بـار متعـه کنـد درجـه او چون درجه ی درجه
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ی علـی ابـن  او چـون درجـه ی ی حسن باشد و هر که سه بار متعـه کنـد درجـه درجه
(ترجمـه مـن باشـد!  ی او مانند درجهی  ابیطالب باشد و هر که چهار بار متعه کند درجه

  حدیث عینًا از تفسیر مال فتح اله کاشانی نقل شده است). 

توان باور داشت ؟ و این سخنان، توهینی به رسـول خـدا  آیا این قبیل احادیث را می
  شود؟ محسوب نمی

ـا فرمایـد: نسـاء کـه می ی شـریفه ی از سوره ٢۴آیه  گویند: علمای امامّیه می مَ  فَ
ْم  ْعتُ ْمتَ ِ  اْستَ ُنَّ  بِ ْن نَّ  مِ ُ آتُو نَّ  فَ ُ ـورَ ُجُ سـازد! و ایـن آخـرین تیـری  جواز متعـه را می  أ

خوانند و نادرسـت تفسـیر  مزبور را ناقص می ی است که در ترکش دارند! شگفتا که آیه
بکار رفته و ضمیر مرجع دارد و بـه  »منهّن « جمع مؤنثکنند زیرا در این آیه ضمیر   می

گردد و قبًال سخن از زنان منکوحه رفته اسـت نـه زنـان متعـه شـده!  قبل از خود باز می
یـابی کردیـد  چون از ایشان (یعنی زنان نکاح شـده) بهره«فرماید:  بنابراین در اینجا می

نیـز  »اجـورهّن «های ایشان را بپردازید و این ربطی به متعه ندارد و مراد از لفـظ  کابین
مهر زنان عقدی یا منکوحـه نیـز  ی زنان است به دلیل این که درباره  همان مهر و کابین

هـر کجـا آیـد  »استمتعتم«ر لفظ در قرآن مجید همین واژه مکرر بکار رفته است و اگ
صـورت بـا ایـن آیـه چـه  بخواهیم ادعا کنیم که مراد از آن، نکاح متعه اسـت در ایـن

فرماید: شما در دنیا استمتاع کردید پس امروز عذاب خـوار کننـده را  کنیم که می مــی
  بچشید. 

  ْم ْبتُ َ ْذ ْم  أَ اتِكُ يبَ مُ  ِي طَ اتِكُ يَ ا حَ ْنيَ ْم  الدُّ ْعتُ ْمتَ اْستَ َا وَ ْومَ  بِ اْليَ ْونَ  فَ ابَ  تُْجزَ ـذَ ُـونِ  عَ  اْل
   )٢٠(االحقاف/

دهد که اگر برای مسلمانی شرایط نکـاح موجـود نبـود  اساسًا قرآن کریم دستور می
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باید عفت پیش گیرد تا شرایط الزم برای ازدواجش فراهم آید و هیچ نفرمود. که در پی 

ْعفِفِ خـوانیم:  نـور میی  شـریفهی  رهمتعه گرفتن رود چنانکه در سو ْسـتَ ْليَ َّـذِينَ  وَ ـا ال  لَ
ونَ  دُ ا يَجِ َّي نِكَاحً ُمُ  حَ ُْغنِيَ ِ  مِْن  اهللاُ  ي ِ ْضل   )٣٢(النور/... فَ

  
  والّسالم علی من اتّبع الهدی

  
  ـ دکرت عبدا موحّد
  [ دانشمند حمقق و مفسر بزرگ قرآن ]

  


