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 بررسی ازدواج موقت ازدیدگاه فقه وحقوق
 

 گرایلی علی، ملیحه مودی
 

 malehi.moodi@yahoo.comآدرس ایمیل:  کاربردیودانشگاه علمی 

 

 چکیده
ازدواج می باشد، که از دیر باز مورد مناقشه و گفتگو بوده است. سابقه این بحث ها به زمان  باب فقهی و حقوقی درموضوعات از جمله « متعه» ازدواج موقت یا نکاح

ازدواج  باز می گردد. عمده سخن در مورد حلال و یا حرام بودن آن در شریعت مقدس اسلام است. شیعیان به ویژه امامی ها آن را حلال و شاخه ای از ء راشیدینخلفا

در عمل این نوع ازدواج از رواج افتاده است. منابع علمی و اجتهادی مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت، ازدواج موقّت را حکم منسوخ میدانند؛  مشروع میدانند گرچه حالا

شود؛ بلکه  فعل حرام انجام میدهد؛ اما در عرف عوام سخن از نسخ گفته نمی،  یعنی در گذشته حلال بوده و بعد نسخ شده و حرام شده است و اکنون مرتکب آن 

 .ازدواج موقت را از اصل و ریشه حرام و خلاف شریعت برمی شمارند

و بسیاری از مردم متعه را به خاطر نادانی از حقیقت آن نوعی زنا و » مرحوم محمد جواد مغنیه دیدگاه عامه اهل سنّت را در مورد ازدواج مّوقت چنین بیان مینماید: 

، شریک بازمانده  که حاصل ازدواج دائمی استپدر سهمی ندارد و با برادران خودکه فرزند حاصل از متعه در نزد شیعه امامیه از ارث فجور می پندارند. آن ها باور دارند 

د. از این رو ایشان دیگری در آیاموال پدر نیست. در پندار ایشان، زوجه متعه عدّه ندارد و با مجرّد پایان یافتن مدّت ازدواج، میتواند از ازدواج مردی به نکاح مردی 

 «که متعه را مباح شمارد، متهّم به شناعت میکنند. نموده، منکر حکم آن گردیده اند وکسیمتعه را تقبیح 

به ویژه گانه و استدلال های بزرگان مذاهب چهارت قمرزها، شرایط و حدود ازدواج مو ادّعاهای دو جانب، ی هئو سپس ارا مطرح شده تبیین موضوع به ما مقوله در این 

همراه با مبانی طرفین، ، و محل بحث  پس از تبیین ادعا هاان شاء الله فقیهان حنفی در مورد حرمت آن و استدلال های فقیهان بزرگ امامی در مورد حلالیت آن است. 

 .شده است روشن میگردد زوایای پنهان یکی از احکام مهّم اسلامی که اثبات یا انکار آن موجب تهمت ها و دوری امت اسلامی از یکدیگر

 

 ازدواج موقت، مفهوم شناسی،احکام ازدواج موقت، تفاوت ازدواج دایم و موقتواژگان کلیدی:

 

 مقدمه

هر کسی به داشته در مورد ضرورت طرح این بحث، ممکن است این سوال پیش آید که خط و مشی موافقان و مخالفان ازدواج موقت روشن است. 

نیازی به بحث از مبانی آن به صورت تطبیقی نیست. این سخن در نگاه نخست درست به نظر میرسد؛ اما با توجه به دلایل ند، پس های خود عمل میک

 :زیر، ما این توجیه را قبول نداریم و به بررسی علمی این بحث می پردازیم

ای حدود و چارچوب مشخص است و سلیقه ها و خواسته نخست آن که از نظر تمامی فقیهان مسلمان احکام ازدواج همانند احکام عبادی اسلام، دار

اجماع کنند که نماز صبح سه رکعت باشد و یا به جای  ها انسان تمامی اگر مثلا ،نماید وارد زیادی و کم یا و خللی ایجاد  آن در اندتو های بشری نمی

ردیده گماه رمضان در ماه صفر روزه بگیرند، این کار شدنی نیست؛ زیرا از حیطه اختیارات بشری خارج می باشد و از سوی خود خداوند سبحان تعیین 

 .است

حلال و حرام تعیین کند. حال که در این مورد میان دو جریان  ازدواج نیز بازیچه نیست که هر مشرب و نحله ای برای خود طبق میل خود حکم و

خدا  فس خود را حکمقدرتمند فکری و فقهی اسلامی اختلاف افتاده است، ما مجبوریم برای این که ما انزل الله را پیدا کنیم و حکم مطابق با هوای ن

احکامی اختلافی است که بیشترین مناقشات در مورد آن واقع شده است. بنا بر  ازدواج موقت از جمله وماًد م،شتر واکاوی نماییبیننامیم در این مورد 

 .احساس می شود رت بررسی آن بیش از دیگر مباحث ضروبه جهت رواج روزافزون این موضوع و مبتلا به بودن بالاخص قشر جوان جامعه ما این، 

ه بزرگ اسلامی )شیعه و سنّی( با هم حضور و در بسیاری موارد باهم مراوده سومین جهت آن که تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی پیروان دو نحل

یر حاصل از آن دامنگ و نفاق هدیها داغتر گردءدارند. سر پوش گذاری و دوری از تبیین مبانی احکام اختلافی موجب خواهد شد تا بازار شایعه ها و افترا

د زنی را به ازدواج موقت به عقد خود در آورد و قاضی سنّی چون این نوع حلال می دان ه این عمل رانگهی ممکن است فرد شیعه کواجوامع شود. 

منفی از نکاح متعه دارد.  زیرا پیش زمینه و تلقی گنگ، مبهم و حتی ،وجین موقت ممکن است حدّ جاری کندعقد را به رسمیت نمی شناسد، بر ز

جب شناخت بیشتر پیروان دو مذهب بزرگ اسلامی از یکدیگر و آشنایی ایشان با مبانی مذهب و تشریح استدلالی این گونه مباحث مو تبیینبنا براین، 

طوری که در نهایت اگر منطق و استدلال طرف دیگر را نمی پذیرد، حد اقل این را درک خواهد بخواهد شد،  و تقریب و  نزدیکی آنها جانب مقابل

 تهمت. ی است نه مبتنی بر شایعه وکرد که اختلاف ها مبنای
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 ازدواج موقت

ای، خود را برای مدتی معلوم است که زن با قرائت صیغه ازدواجنوعی ،  معروف است  ( صیغه) به نام  ایرانازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع که در 

در مشروع بودن متعه در عصر  مسلماناندرباره ازدواج موقت نازل شده است.  سوره نساء ۴۲آورد. آیهبه ازدواج مرد در میتعیین شده  مهریهو با 

 دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف نظر دارند.  اتفاق نظر)ص( پیامبر

ایران به رسمیت شناخته شده  قانون مدنیازدواج موقت پس از وفات پیامبر)ص( معتقدند. این نوع ازدواج، در  بودن همگی به مشروع امامیه فقهای

 است. 

 مفهوم شناسی
آورد مردی در ازدواجتعیین شده به  مهریهیا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با  واج موقت بدین معناست که زن، شخصاًمتعه یا ازد

 که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد. 

شوهر  یاطلاق بودن و  عده درازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا  رت است از مواردی که از نظر شرعی،مانع شرعی عبا

  [۱]داشتن.

 پیشینه
نیز متعه نساء انجام  خلیفۀ اولو بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان  رسول خدا)ص(دهد که در زمان نشان می سنیو  شیعهمنابع تاریخی اعم از 

دواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را نیز این نوع از خلیفۀ دومشده است. حتی تا زمان خلافت می

به عنوان نمونه سه روایت از  شود.اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می حرام

 به این شرح است:  است که عمرو بن حریثای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان شود. مشهورترین واقعهمنابع اهل سنت نقل می

ای ازدواج موقت کرد. کنیز را که آبستن شده بود نزد عمر آوردند، آمد و با کنیز آزاد شده مدینهه ب کوفهاز  عمرو بن حریثجابر گوید: »

از عمرو بن حریث نیز پرسید و او آشکارا تائید کرد، داستان را از او پرسید، جواب داد: عمرو بن حریث با من ازدواج موقت کرده است. عمر 

 [۴]«عمر گفت: چرا غیر او را نگرفتی؟ و این در هنگامی بود که عمر از ازدواج موقت نهی کرده بود.

 کنند: در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می

ازدواج موقت کرد. آن دختر باردار شد و داستان به گوش عمر رسید. عمر از وی  عامر بن لویقبیله بنی ای از با دوشیزه عمرو بن حوشب»

توضیح خواست. او گفت: عمرو بن حوشب او را متعه )=ازدواج موقت( کرده است. داستان را از عمرو پرسید و او تأیید کرد. عمر گفت: چه 

ود شا خواهرش یا برادر و پدرش. عمر برخاست و بر منبر رفت و گفت: چه میدانم گفت: مادرش یکسی را گواه گرفتی؟ راوی گوید: نمی

 [۳]«کنند مگر آنکه حد بر او جاری کنم.گیرند و آن را آشکار نمیکنند و بر آن گواه عادل نمیمردانی را که ازدواج موقت می

به  است ، «شرعی و دینی»نه تحریم « قانونی و عرفی»خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم 

ع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنو

  [۲]دهد.گوید خدا کیفر میکنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت میدهد و نمیگوید: من آن را تحریم میبلکه می

 : میدانستند تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال

است. سؤال کننده به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر  حلالدر مورد متعه سؤال کرد، او گفت  ابن عمراز  شاممردی از اهل »

ت پیامبر)ص( را رها کنیم و از قول پدرم تبعیت گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد و رسول خدا)ص( آن را حلال کرده باشد، آیا ما سن

 [۵]«کنیم؟!

 در سنت پیامبر)ص( و ائمه)ع(

در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه)ع( نیز روایاتی وجود دارد مانند  [۶]اند.آمده که پیامبر)ص( نیز ازدواج موقت داشته امام صادق)ع(در روایتی از 

از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در  [۷]ازدواج موقت کرد. کوفهبا زنی از قبیله بنی نهشل در  امام علی)ع(این که در روایتی آمده است 

ا که است؛ چر( این ازدواج صورت گرفتهخلفای ثلاثه و عصر پیامبر اسلامشود در زمان خلافت ایشان )یعنی پس از وفات کوفه دلالت دارد معلوم می

 کرد. زندگی می مدینهقبل از آن امام علی)ع( در 

 استدلال به قرآن
 [ ۴۲–] نساء﴾۴۲﴿سوره نساء است. فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً ... ۴۲مهمترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه 

مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان میدهد که اصل جواز  خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت

 ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد. ازدواج موقت، مسئله
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 از دیدگاه مفسران اهل سنت
به نقل از  [۹]کشف الاسرار و عدة الابرارقرآن است. میبدی در  آیات محکمکند که این آیه از نقل می ابن عباساز  [۸]کشافدر تفسیر  زمخشری

کند که این نقل می حضرت علی)ع( روایتی از [۱۱]الکشف و البیان عن تفسیرالقرآندر  ثعلبیگوید که آیه از آیات محکم است و حسن و مجاهد می

 آیه نسخ نشده است. 

 از دیدگاه مفسران شیعه
 [۱۵]،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن [۱۲]،تفسیر جوامع الجامع [۱۳]،سیر القرآنآلاء الرحمن فی تف [۱۴]،البرهان فی تفسیر القرآن [۱۱]،تفسیر قمی

 اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است. تصریح کرده [۱۶]،تفسیر المیزانو 

به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات  اسلامدر از آن گرفته شده است « اسْتَمْتَعْتُم»کلمه مُتعِه که 

به دفعات به کار برده شده است.  صحابهو کلمات  پیامبر)ص(رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات 

د و قتاده و مجاه سعید بن جبیرو  عمران حصینو  جابر بن عبداللهو  ابی ابن کعبمفسر معروف اسلام و دانشمند و  ابن عباسمانند  تابعینصحابه و 

نیز به این  فخر رازیاند. حتی همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده شیعهو تمام مفسران  اهل تسننسران و سدی و گروه زیادی از مف

نسخ شده است. در رویات ائمه  مه مدعی میشود که این حکم، بعداًمسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادا

  [۱۷]اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.

 نسخ آیه قرآن
کند بسیار پریشان و ضد و ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر)ص( می

عضی در و ب جنگ تبوکدانند، بعضی نیز آن را در را زمان نسخ می فتح مکهنسخ شده، بعضی دیگر روز  جنگ خیبرگوید: در اند، بعضی مینقیض

 اند، و مانند آن. ذکر کرده جنگ اوطاس

ای گویند خود پیامبر)ص( این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر)ص( است و در مقابل عدهدیگر بعضی میاز طرف 

[ عدّه آنان طلاقشان بندین، در ]زماترجمه: ...چون زنان را طلاق دهید) ﴾۱﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... است ...إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاقگویند ناسخ آن آیه می

کند [ درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می۱–اقطلو حساب آن عدّه را نگه دارید،...(]  دهید

 درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است. 

قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در  قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر)ص( قطعی است و هیچ گونه دلیل

ل شده نیز قبه ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری که از عمر ن اصولدست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم 

 گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر)ص( هرگز نسخ نشده است. هیچ کس جز پیامبر)ص( حق نسخ احکام را ندارد، و تنها

تواند هر کسی می شود و گرنهای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر)ص( باب نسخ به کلی مسدود میتواند به فرمان خدا پارهاو است که می

و اصولا اجتهاد در برابر سخنان ، خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند اجتهادبه 

  [۱۸]است که هیچ اعتباری ندارد. اجتهاد در مقابل نصپیامبر)ص( 

 استدلال به روایات

 روایات اهل سنت

اند که گفت: ما در کنار رسول روایت کرده عبدالله بن مسعوداز  [۴۴]مسند احمدو  [۴۱]مصنف ابن ابی شبیه [۴۱]،صحیح بخاری [۱۹]،صحیح مسلم

بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ پیامبر)ص( ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با )) جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: می خدا)ص(

 ((پرداخت مهریه )جامه و امثال آن( زنان را به عقد موقت خود درآوریم. 

پیامبر)ص( به شما )) روایت کرده است که: منادی رسول خدا)ص( به سوی ما آمد و گفت:  مسلمۀ بن اکوعاز جابر بن عبدالله و  [۴۳]صحیح بخاری

  )یعنی ازدواج موقت نمایید.( (( اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. 

را لباس و جامه تعیین  مهریهکردیم و روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا)ص( متعه )ازدواج موقت( می ابی سعید خدریاز  احمد بن حنبل

  [۴۲]نمودیم.می

دادیم و مقداری آرد و خرما مهریه می ابوبکرهمه ما در دوران رسول خدا)ص( و )) مُصَنَّف عبدالرزاق از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: 

  [۴۵] انجام داده بود، آن را ممنوع کرد.((کردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمرو بن حریث ازدواج موقت می

 روایات شیعه
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کمْ عَلَی وَلَا جُنَاحَ ُتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀًآمده است که ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآ قرآن کریمراجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در  امام صادق)ع(از 

آنها را  مهراست  واجبکنید، [ و زنانی را که متعه ]=ازدواج موقت[ می۴۲–] نساء﴾۴۲﴿فِیمَا تَرَاضَیتُم بِِه مِن بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إَِنّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا

دانا  نید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.( خداوند،توااید. )بعداً میبر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده گناهیو  بپردازید ،

  [۴۶]و حکیم است.

ی های شقکرد( جز انسانگرفت )و با خلافت خود متعه را تحریم نمیگفت: اگر عمر بر من سبقت نمیبارها می حضرت علی)ع(امام صادق)ع( فرمود: 

  [۴۷]کرد.)و یا خیلی کم( کسی زنا نمی

هُنَّ فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِن»ای که فرمود در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده امام صادق)ع(از  ابوحنیفه

  [۴۸]یفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.ابوحن«فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضۀً

آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال  امام باقر)ع(نزد  عبدالله بن عمیر لیثی

 [۴۹]حلال است. روز قیامتنموده پس تا 

 در نظر صحابه

لفا ؛ یعنی در زمان خلافت خپیامبر)ص(، حتی بعد از رحلت صحابهآید، گروهی از برمی اهل سنتبنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای 

 است. این گروه عبارتند از:  مباحیز و اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جاو نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته

 ق.(۵۴)متوفای  عمران بن حصین خزاعی 

 ق.(۷۲)متوفای  دریابو سعید خ 

 ق.(۷۸)متوفای  جابر بن عبدالله انصاری 

 ق.(۵۵)متوفی  زید بن ثابت انصاری 

 ق(۳۴)متوفای  عبدالله بن مسعود 

 ق.(۷۲متوفای ) سلمۀ بن اکوع 

 )ق.(۲۱)شهادت  علی بن ابی طالب)ع 

 ق(۸۵)متوفای  عمرو بن حریث 

 ق.،۶۱)متوفای  معاویۀ بن ابی سفیان 

 سلمۀ بن امیه 

 ربیعۀ بن امیه 

 عمرو بن حوشب 

 ق.(۳۱)متوفای  ابی بن کعب 

 ق.(۷۳)متوفای  اسماء دختر ابوبکر 

 ام عبدالله بنت ابی خثیمه 

 عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 

 ق(۵۹یر )متوفای سم 

 ق.(۹۳)متوفای  انس بن مالک 

 .[۳۱]عبدالله بن عمر 

 در نظر تابعین و محدثان

نها و و دیگران، در نقل از آ صحاح ستهای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان و تابع تابعین و عده تابعینگروهی از 

، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، احمد بن حنبل، مالک بن انسد. افرادی مانند اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارن

  [۳۱]ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحۀ بن مصرّف الیامی.طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، 

 از دیدگاه سایر فرق اسلامی

 [۳۷][۳۶]زیدیه [۳۵][۳۲][۳۳]،اباضیه [۳۴]،اهل سنتدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله به غیر از شیعه امامیه که معتقد است از

 شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.  معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ [۳۸]و اسماعیلیه

 ارکان
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این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم  [۳۹]است. مستحبازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی 

 ه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت. دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغدر مدت

 برخی از احکام عقد موقت

 :احکام صیغه موقت 

یا « مَتَّعْتُک»، «زَوَّجْتُک»شود. ایجاب به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل می .۱

یابد. قبول با لفظی که بر انشای رضایت قبول کننده تحقق نمی« اجاره»و « هبه»، «تملیک»الفاظ دیگر، مانند باشد و عقد با « أَنْکحْتُک»

 [۲۱]گردد.به تنهایی محقّق می« قَِبْلتُ»یا « قَبِلتُ التَّزْویجَ»، «قَبِلْتُ المُتْعَۀَ»، «قَبِلْتُ النِّکاحَ»دلالت کند مانند 

 [۲۱]شرایط صیغه عقد منقطع، همان شرایط صیغه عقد دائم است. .۴

توانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد هر یک از زن و مرد می .۳

 [۲۴]تنافی نداشته باشد، قرار دهند.

 :احکام زوجین 

 صحیح است. اهل کتابو بر اساس نظر مشهور متأخّران، میان مرد مسلمان و زن  مسلمانازدواج موقّت میان مرد و زن  .۱

 [۲۳]ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کتابی صحیح نیست. .۴

 در صورت متّهم بودن، از حال وی سؤال شود.( و پاکدامن باشد و شیعهشود، مؤمن )است زنی که برای عقد منقطع انتخاب می مستحب .۳

است. در صورت متعه کردن وی، باز داشتن او از زنا  حرامه قول برخی، و ب مکروه، زناکاربر اساس دیدگاه مشهور، ازدواج موقّت با زن  .۲

 [۲۲]مستحب است.

 )دوشیزه( مکروه است و در صورت ازدواج، نزدیکی با آن دختر و از بین بردن دوشیزگی )بکارت( او مکروه است. ازدواج موقّت با دختر باکره .۵

 [۲۵]دانند.نرا باطل می، بدون اذن ولی او، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی آه در مورد اینکه ازدواج موقت با دختر باکره رشید .۶

  مهریهاحکام: 

 [۲۶]دون بیان مهریه صحیح نیست.عقد موقت ب .۱

د بتواند در تمام شود که نزدیکی )=دخول( صورت بگیرد و مرشود، ولی زمانی او مالک تمام مهریه میزن به مجرد عقد، مالک مهر می .۴

 [۲۷]مدت تعیین شده از او استفاده کند.

 [۲۸].اگر مرد پیش از نزدیکی، مابقی مدت عقد را ببخشد، او باید نصف مهریه را به زن بدهد .۳

 :احکام مدّت 

 عقد ذکر شود. ت در صورتی صحیح است که مدت درآنعقد موق .۱

 صیغه خوانده شده بر اساس عقد موقت باشد آن عقد باطل است .ظر مشهور فقها عقد دائم خواهد شد و اگر اگر زمان ذکر نشود، به ن .۴

 مدت تعیین شده باید مشخص و غیر مبهم باشد. .۳

 [۲۹]تواند همه مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون اینکه نیازی به قبول زن باشد.مرد می .۲

 :احکام دیگر 

 [۵۱]شوند.نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می طلاقدر ازدواج موقّت،  .۱

 [۵۱]به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعه پیشین، صحیح نیست. .۴

 [۵۴]تواند آمیزش با همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه ترک کند یا نه، اختلاف است.در مورد اینکه آیا مرد می .۳

گردند، در عقد منقطع نیز چنین می مَحرَمو  حرامهمان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه  .۲

است، و همان طوری که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. همان 

 شود.شود زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی میت ابدی میطوری که زنای با زوجه دائم غیر، موجب حرم

 [۵۳]در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست. .۵

 عدّه ازدواج موقت
 عدّهروز  ۲۵نشدن در سنّ حیض، باید  حیضزن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و 

 نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر )پاکی از حیض(، اختلاف است.

  [۵۲]قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.
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در  عدّه وفاتاند. ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شدهبه قول مشهور، زن غیر حامله

  [۵۵]صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.

 های ازدواج موقت و دائمتفاوت
کنند و پس  ازدواجگیرند به طور موقت با هم کند، یکی این است که زن و مرد تصمیم میآنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می .۱

 شوند.کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا میتمدید می،از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند 

اه خو ازدواج دائممثلًا در  بندند ،واهند پیمان میر نحو که بخدیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به طور دلخواه به ه .۴

و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو ناخواه مرد باید عهده

گردد؛ ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می

 مرد استفاده کند.

و را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر ا .۳

 گردد.موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می

 برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.می ارثدر ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر  .۲

دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، در ازدواج دائم، برخی فقها قائلند هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه .۵

نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است. ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت، این نیز 

 آید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتی ندارد.شود یعنی فرزندی که به وجود میاثری که از این ازدواج تولید می

مهر موجب بطلان عقد است و در مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر  .۶

 شود.تعیین می مهرالمثلازدواج دائم عقد باطل نیست، 

دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد همان طوری که زوجه  .۷

 با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز.

تواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقدموقّت خویش یتی وجود ندارد و مرد میدر ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزینش زنها محدو .۸

 [۵۶]درآورد.

 ازدواج موقت مرد همسردار
حتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم هرچند به لحاظ فقهی، نارا

 ، چنین آمده است: امام هادی)ع(شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از 

 بهتر است در ارتباط با ازدواج موقت به اقامه سنت اکتفا شود و آن قدر به آن اِقبال نشود که انسان از همسر دائمش غافل شود؛ زیرا این»

 [۵۷]«.به متعه و اهل بیت ناسزا گفته و نفرین کنند شود زنان به کفر و انکار کشیده شوند و به دستوردهندگانکار سبب می

 باز در روایتی دیگر، امام هادی)ع( در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است: 

نیاز نگردانیده باشد، پس اگر با ازدواج دایم از متعه کردن عه، مباح و حلال مطلق است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دایم بیمت»

 [۵۸]«نیاز است، تنها هنگامی برایش رواست که همسرش نزد او نباشد.بی

 فلسفه ازدواج موقت

 معتقد است:  شهید مطهری

ازدواج  اسلاماین که  [۵۹]خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان )) 

موقت را اجازه داده، نه برای شهوترانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال 

 [۶۱]))روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.ازدواج موقت می

 گوید: از ازدواج موقت صادر شده است می ائمه)ع(وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی 

این  اند بگوینداند به اعتبار حکمت اوّلی این قانون است، خواستهدار را از این کار منع کردهبه نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن»

 تو را با نکاح متعه چه کار»فرمود:  علی بن یقطینبه  امام کاظم)ع(قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنان که 

این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری »و به دیگری فرمود:  [۶۱]«نیاز کرده است.و حال آنکه خداوند تو را از آن بی

تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی میاز این کار بی

ت بوده اس« احیاء سنت متروکه»اند، به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده [۶۴]«شد.نداشته با

 [۶۳]«و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.زیرا تنها ترغیب 
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 گوید: در مورد فلسفه ازدواج موقت می محمد حسین کاشف الغطاء

راه حل مشکل جنسی را )مخصوصا برای جوانان( و برای تمام کسانی که به علتی قادر به ازدواج دائم نیستند نشان داده و پیشنهاد  اسلام

کند که در این گونه موارد زن و مردی که به هم علاقه دارند بدون اینکه زیر بار تعهدات سنگین یک ازدواج دائم و همیشگی بروند برای می

محدودی عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم بشمرند، و زن حریم زوجیت را حتی پس از خاتمه  مدت

 [۶۲]آن مدت با نگه داشتن عده کاملا رعایت نماید.

 وی معتقد است: 

تواند قسمت عمده مشکل جنسی جوانان ازدواج موقت یک حربه مؤثر برای مبارزه با فحشاء و بسیاری از انواع انحراف جنسی است و می

 [۶۵]گردد ریشه کن سازد.را حل کند و بسیاری از مفاسد اجتماعی که از این رهگذر دامنگیر کوچک و بزرگ می

 قانون مدنی ایران
قانون مدنی ترتیباتی داده شده  ۱۱۹۸تا  ۱۱۹۵به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد  ایرانازدواج موقت در قوانین  ٬قانون مدنی ۱۱۷۵در مادة 

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه » ٬قانون مدنی ۱۱۱۳است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادة 

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده  ۱۱۳۹بر طبق ماده « شد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.شرط شده با

  [۶۶]در مورد عده وفات است. ۱۱۵۲در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده  ۱۱۵۴

 ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده

در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه  قانون جدید حمایت خانواده ۴۱در ماده 

یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی  [۶۷]فق کنند، شرط ضمن عقد؛باردار شود، طرفین توا

 . بر ثبت ازدواج موقت نداشتند

 منابع مطالعاتی بیشتر

و  اند و بر مشروعیتها و مقالات بسیار نگاشتهکتاب« ازدواج موقت»یا « متعه»های گذشته تا به امروز، در زمینه فقها و نویسندگان شیعه، از دوران

 از جمله:  [۶۸]اند،جواز آن استدلال کرده

  :(۳۸۱، )ت شیخ صدوقکتاب المتعۀ، نویسنده. 

  :الموجز »ه.( این کتاب یکی از کتابهای سه گانه ایشان در موضوع متعه است. وی دو کتاب  ۲۱۳، )ت شیخ مفیدکتاب المتعۀ، نویسنده

 .نیز دارد« مختصر المتعۀ»و « فی المتعۀ

 :ه.( ۱۴۱۸، )تشیخ مرتضی انصاری کتاب المتعۀ، نویسنده. 

  :سید محمد تقی حکیمکتاب المتعۀ، نویسنده. 

  :ه.(۱۱۱۱)ت  علامه مجلسیرسالۀ فی المتعۀ، نویسنده. 

 

 نتیجه گیری
اى از تکالیف و حقوق شرعى و مجموعهگیرد و دانید ازدواج پیوندى است میان زن و مرد که بر پایه آن رابطه زناشویى شکل مىهمان گونه که مى 

 :گردد اما این قرارداد بر دو قسم استقانونى، بر آنها حاکم مى

 .آیدشود و به عنوان یک بنیاد پایدار اجتماعى به شمار مىاى تشکیل مىپیوند دایم که بر اساس آن، خانواده .1

آید شود که بر پایه آن رابطه زناشویى موقتى با مدّت و مهریه مشخص، پدید مىیر مىپیوند موقت، که از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعب. 2

 .شدو تفاوت آن با ازدواج دایم، در این است که گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنکه خود او شرط کرده با

اى شده است گاهى توهم شده که متعه چیزى غیر از نکاح و شبیه زنا پایهب اشکالات بىعدم آگاهى از تعریف صحیح نکاح موقت و ماهیت آن، موج

م النکاح على قسمین: دائ»گوید: که حضرت امام خمینى )ره( مىچنانباشد. در حالى که شک نداریم که نکاح موقت یا متعه قسمى از نکاح است،مى

جاب و قبول لفظى دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضایۀ... فلا یکفى مجرد الرضا القلبى و منقطع، و کل منهما یحتاج الى عقد مشتمل على ای

نکاح بر دو قسم است: دایم و موقت، هر کدام از آنها نیازمند »؛  «.۴۴۳، ص۴تحریرالوسیله، ج»…من الطرفین و لا المعاطاة الجاریۀ فى غالب المعاملات

ل لفظى بوده و بر رضایت طرفین و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضایت دو طرف و حتى عقدى است که مشتمل بر ایجاب و قبو

 «.معاطات )بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص( کافى نیست
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رعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دایم، و صِرف بنابراین ازدواج موقت به صِرف رضایت طرفین قابل تحقّق نیست، بلکه احتیاج به عقد و قرارداد ش

تواند بر اساس رضایت طرفین انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... آور نیست، زیرا همه معاملات حلال و حرام مىرضایت طرفین مشروعیت

هر گونه مبناى قانونى است، بنابراین ازدواج موقت ماهیت ممکن است با رضایت طرفین باشد، اما نامشروع است زیرا تجاوز به حریم الهى و عارى از 

دهى رابطه را به رضایت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده که شکل

اى است نامشروع که ادیان الهى و حتى بسیارى توار است، و رابطهافزاید. در حالى که تنها زنا به رضایت طرفین و گاهى بدون رضایت اسطرفین مى

کنند و نتیجه آن جز بیمارى، افسردگى، فساد، نامشروع خطاب مى از کشورهاى متمدن آن را به رسمیت نشناخته، و فرزند متولد از این رابطه را

 باشد، بلکه حالتى استان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمىیک از مقرّرات مربوط به وضع فرزندنیست. زیرا زنا تابع هیچ ...تباهى و

دهد، با این اوصاف آیا امکان دارد ازدواج موقت را تشبیه به زنا نماییم؟! هاى جنسى قرار مىحیوانى که زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى

ه عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى ازدواج موقت، نوعى نکاح و قراردادى است که در آن زن و مرد ب

شان پاک و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نکاح دایم دهد که رابطهکنند این قرارداد زناشویى به طرفین اطمینان مىمى

 .قایسه با زنا نیستباشد، از این رو هرگز قابل مداراى آثار و احکام مى
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