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 در بحث فلسفه روایی دیدگاه شهید مطهری -مبانی فقهی 
ع حکم متعه بر اساس ادله صاحب جواهر و روایات باب م  تعه کتاب الکافیو نو

یافت:  یخ در  23/2/1398تار
یخ پریرش:   20/12/1398تار

 1هادیان رسنانیالهه 
 چکیده

کراهت با ههدف از دیدگاه شهید مطهری ، بر اساس روایات، حکم اولی ازدواج موقت، 
)ذواقیهت( و هوسهرانی اسهت؛ ولهی در برخهی دیگهر از روایهات، بهه عنهوان  طلبهیتنوعمنع از 

عنهی بهه قصهد احیهای سهنت متهروک اسهال ، بهه آن ترغیهب شهده اسهت. ههر حکم ثانوی، ی
تهوجهی بهه فضهای کدا  از این نوع روایات در فضهای خهاص خهود صهادر شهده اسهت و بی

گون از آن صهههدور موجهههب تنهههاقک گونههها نمهههایی روایهههات در ایهههن بهههاب و برداشهههت احکههها  
 گردد.می

کتههاب صههاحب جههواهر و نیهه  کتههاب ایههن نههوع نگههاه بههه حکههم متعههه در   روایههات بههاب متعههه 
کلینی در شود و به نظر میدیده می الکافی که در میان فقها، تنها  و صهاحب  الکافیرسد 

کهه دیهدگاه شههید جواهر، حکم اولی متعه را بر خالف دیگر فقها، منع )کراهت( می دانند 
 نی  مبتنی بر همین نوع نگاه فقهی روایی است. مطهری
 .)متعه(، صاحب جواهر، الکافی، شهید مطهری : ازدواج موقتهاکلیدواژه

 مقدمه
همسری، شود: ازدواج دائم تادر نظا  حقوقی اسال ، سه نوع ازدواج، قانونی محسوب می

کنیه  را نیه  ضهمیمه  گهر حکهم  ازدواج دائم چندهمسری )تعدد اوجات( و ازدواج موقت. البتهه ا
کنههیم، می کنیهه  تههوان انههواع ازدواج را چهههار نههوحکههم ازدواج  کههریم دربههاره  گرچههه قههرآن  ع دانسههت؛ 

                                                      
 (.hadian.e@qhu.ac.ir) استادیاری دانشگاه قرآن و حدیث .1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۹5 )پیاپی 1شماره  پنجمسال بیست و 
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کار نبرده اسهت و بها عبهارت  ْم gتعبیر ازدواج را به  ک  هان  ْیمی
ی
هْت أ کی لی ها می کهرده  2می از ایهن موضهوع یهاد 

 است.
، اصل در ازدواج، بر ازدواج دائم بوده و آرمان خانواده نی  وحدت از دیدگاه شهید مطهری

کههه طبیعههت بنههابراین این 3یابههد.مههیهمسههری بهتههر تحقهه  اسههت و ایههن امههر بهها تا گونههه نیسههت 
جنس زن یا مهرد، از چندهمسهری امتنهاع نداشهته باشهد. بهر ایهن اسهاس، حکهم ازدواج موقهت و 

ههای اضهطرار بهوده و حکهم اولهی های اجتماعی و حالتحتی تعدد اوجات مربوط به ضرورت
کراهههت و منههع اسههت، نههه اباحههه و اسههتحباب کههه دربههاره ؛ چنههانیهها فلسههفه و حکمههت اولههی آن، 

)که البته از موضهوع بحهث ایهن نوشهتار خهارج اسهت(، بها توجهه بهه حالهت  4حکم تعدد اوجات
کههه موجههب سههلب حهه   -اضههطرار موجههود در اجتمههاع در اثههر فزونههی زنههان آمههاده ازدواج بههر مههردان 

نان و این امر )تعدد اوجات( به عنوان حقی برای آن ز -گردد تأهل و تشکیل خانواده از آنان می
که نسبت بهه ایهن  -تکلیف و جهادی برای برخی مردان و زنان شوهردار رشد یافته و فرهیخته 

 -نماینههد پریری ورود بهه ایهن امهر میمشهکل اجتمهاعی درک داشهته باشهند و بها نگههاه مسهئولیت
 .5وضع شده است

که امکان ازدواج دائم ندارند و از  کسانی وضع شده  سویی تهرس ازدواج موقت نی  تنها برای 
کهه در ایهن نوشهتار  - وقوع در حرا  دارند؛ لرا حکم اولی آن بهر اسهاس روایهات ائمهه معصهو 

یمها میبههدان کراهههت و منههع بههرای جلههوگیری از هوسههران شههدن مههرد  اسههت؛ و روایههات  -پههرداا
 تشوی ، تنها ناالر بر احیای یا سنت متروک و مخالفت با بدعت تحریم آن است.

کهه بنابراین هدف ا  کسهانی اسهت  ز تشریع حکم متعه، تنها جلوگیری از زنها و فحشها دربهاره 
 فرمایند:می که حضرت علیشرای  ازدواج دائم ندارند؛ چنان

؛  ٌ  َشَقی
َس  َی إی ابی َما َة

َط  هی بِن َقخْلَ  6َلْوَس َما َسَأَقِنی بی
گر عمر از متعه نهی نکرده بود، ج  شقی زنا نمی  کرد.ا

گرچههه در ایههن مههوارد نیهه  توصههیه نخسههت قههرآن بههرای امهها هرگهه  جهها یگزین ازدواج دائههم نیسههت؛ 

                                                      
 .30؛ سوره معارج، آیه6؛ سوره مومنون، آیه3نساض، آیهسوره  .2
 .82، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  .3
 .128و  3اض، آیه سوره نس .4
 .96، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  .5
 .8، ص11، جالکافی .6
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که امکان ازدواج دائم ندارند، حفظ عفت است.  7کسانی 
گفته عالمه محمد جواد بالغی:  به 

کههه سههفری طههوالنی دارنههد و شههرای  عقههد دائههم برایشههان میسههر  چههه بسههیار مسههافرانی 
کسی برای ازدواج دائم به سراز  زنان عفیف و پاکدامنینیست، چه بسیار بیوه که 

گههر ازدواج آنهان نمی کهرد. ا آیهد. خداونهد عقههد موقهت را بهرای رفهع ایههن نیازهها تشهریع 
کرده )المتعه بحدودها الصالحه(، باقی  که شرع برای آن تعیین  موقت با حدودی 
بمانهههد ... و تحهههریم اههههل سهههنت از آن برداشهههته شهههود، جهههایی بهههرای فحشههها بهههاقی 

 8ماند.نمی
کیهد او بهر رعایهت آداب و قهوانین ه نظر میب رسد این نگاه عالمه بالغی بهه ازدواج موقهت و تأ

کردیم.آن )بحدودها الصالحه( نی  بیان که بیان   گر همان نگاهی باشد 
گاه به این موضهوع از جایگهاه تهاریخی و سیاسهی و  که در بحث ازدواج موقت،  گفتنی است 

گهاه در علت تحهریم آن از سهوی خلیفهه دو  و  یهم؛ و  ادلهه فهریقین در اباحهه یها حرمهت آن نظهر دار
مقا  بررسی آن به عنوان یا مسأله یا راهکار اجتماعی و بسترهای فرهنگی جامعه در برخهورد 

یهابی روایهات و با آن و آسیب یهه بررسهی و ارا گهاهی نیه  نگهاه بهه متعهه، از زاو شناسی آن هسهتیم؛ 
یه نگاه اخیر به این موضوع نوع حکم آن به عنوان حکم اولی یا ثان وی است. در این مقاله از زاو

یابی و بررسی فضهای روایهات اباحهه، اسهتحباب و منهع  وارد شهده در خصهوص  نگریسته و با ارا
کتهاب کهاوی  الکهافی آن، نوع حکم را در تطبی  بها ادلهه صهاحب جهواهر و روایهات بهاب متعهه  وا

 نماییم.می
که در ایبر این اساس، پرسش انهد ها هسهتیم عبارتگویی بدانن نوشتار در پی پاسخهایی 

 از:
کراهت و منع  )نوع حکم(  حکم اولیه و نفسی متعه، اباحه و استحباب است یا 

کراهههت چیسههت  حههل دلیهل تنههاقک نمههایی روایههات متعههه در اباحههه، اسههتحباب، منههع و یهها 
کهدا  دسهت از تعارض این روایات چگونه است  و در تعارض روایات تشوی  و منع متعهه ، بهه 

کرد   روایات باید عمل 
چگونههه  مرحلهه یها مقطهع زمههانی ههر یها از روایههات تشهوی  و منهع، در زمههان ائمهه معصهو 

                                                      
 .33سوره نور، آیه  .7
 .88، ص2ج ،آالض الرحمن فی تفسیر القرآن .8
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شهده صهادر می است  به عبارتی، آیا روایات تشوی  و منع ههر دو در زمهان همهه معصهومان
انی خاصهی از دوره که هر یا از روایات تشوی  و روایات منع مخصهوص مقطهع زمهاست یا این
 است  ائمه معصو 

کلینی و صهاحب جهواهر در برخهورد بها روایهات متعهه، نسهبت بهه روایهات تشهوی  و منهع، چهه 
در برخههورد بهها روایههات، تهها چههه حههد شههبیه ایههن نگههرش  نگرشههی دارنههد  دیههدگاه شهههید مطهههری

 روایی فقهی است 
و بههر اسههاس  ید مطهههریبههر اسههاس حکمههت و فلسههفه متعههه و نههوع حکههم آن، از دیههدگاه شههه

 مبانی روایی فقهی، متعه یا حکم اختیاری است یا اضطراری 
و بر این اساس، آیا حکم متعه به افراد و مصادی  خهاص بها شهرای  خهاص اختصهاص دارد 

گیر برای جوانان و یا دیگر افراد است   یا راهکاری مناسب و فرا
ز سهااالت فهوت بررسهی و بهر اسهاس دربهاره ههر یها ا در این نوشتار، دیهدگاه شههید مطههری

کتاب  و نیه  روایهات بهاب متعهه  جواهر الکهال نوع نگاه فقهی صاحب جواهر به روایات متعه در 
و  الکههافی، میهه ان تطبیهه  دیههدگاه شهههید مطههری بههر ایههن دو منبههع روایههی و فقهههی )الکههافیکتهاب 

 ( تبیین و نقد و بررسی شده است.جواهر الکال 
مههتن روایههات متعههه، تنههها بههه محتههوا توجههه شههده و فضههای صههدور همچنههین در حههل تعههارض 

کاوی شده است.  روایات و احکا  آن، بدون توجه به سند و تنها با توجه به متن وا

 فضای صدور روایات استحباب و منع متعه
کههه سیاسههت بسههیاری از خلفههای پههس از رحلههت رسههول خههدا ، مخالفههت و از آن جههایی 

 بهوده اسهت، بهر همهین اسهاس، امامهان معصهو  بیهتهلمقابله با تفکهر شهیعی و روش ا
گمههان نسههخ آن ههها بههه سههبب بههرای جلههوگیری از فرامههوش نشههدن برخههی احکهها  یهها بههرای مقابلههه بهها 

های بههه وجههود آمههده، شههیعیان خههود را در مقطعههی، بههر انجهها  آن احکهها  تشههوی  و بههر آن بههدعت
کید می  است.کردند. در خصوص حکم متعه نی  چنین احکا  تأ

در میان فقهای اههل سهنت، حکهم جهواز ازدواج موقهت بهه عنهوان یها حکهم منسهو  مطهرح 
کهه پهرداختن بهه ایهن  -و یها خلیفهه دو ، نسهخ شهده اسهت  که در زمان رسول خهدا 9است

                                                      
سهنن ؛ 1028-1022، ص2، جصحی  مسهلم؛ 148، ص8، جصحی  البخاری؛ 84، ص27، جمسند االما  احمد بن حنبل .9

 .1403، ص3، جمیالدار
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کهه حکهم خلیفهه دو  در تحهریم -طلبهدمسأله خود نوشتاری مسهتقل می ؛ ایهن در حهالی اسهت 
 11ه و ارتباطی به نسخ از سوی شارع ندارد.یا حکم سیاسی حکومتی بود 10متعه،

در خصهوص متعهه، دو مقطهع زمهانی در فضهای  با نگاهی به مجموع روایهات معصهومان
 شود:صدور این روایات روشن می

 (:تا دوره اما  باقر . مرحله تثبیت حکم )از زمان حضرت علی1
ه عنههوان عمهههل حهههرا  کههه در زمهههان خلیفههه دو ، نکهههاح موقههت بهههدر ایههن دوره بههها توجههه بهههه آن

در میهههان  12«احیهههای ایهههن سهههنت متهههروک»بهههرای  شهههده بهههود، بهههه تعبیهههر شههههید مطههههریمعرفی
گمان نسخ آن، تشوی  جدی بر آن صورت می گرفت و بر سهنت بهودن مسلمانان و جلوگیری از 

کید می  شد.آن تأ
گههرفتن متعههه در ردیههف ایمههان بههه رجعههت  کههه در برخههی روایههات، قههرار  ز کههه ا -گفتنههی اسههت 

بهههرای  حکایهههت از طهههرح حکیمانهههه معصهههومان -های اعتقهههادی شهههیعیان اسهههت شاخصهههه
و در  احیههای ایههن سههنت متههروک در فضههای سیاسههی اجتمههاعی پههس از رحلههت رسههول خههدا

 کهههه امههها  صهههادتهههها اسهههت؛ چنهههاندوره جهههو اختنهههات و فشهههار بهههر شهههیعیان و اعتقهههادات آن
 فرمایند:می

ا َمْن ََلْ ُیْؤِمْن بی 
ن َ ل َ ُمْ َعَ َنا؛َلْيَس می ِتَنا َو َیْسَ حی  13َکر َ

کههه بههه بازگشههت مهها )رجعههت پههس از در عصههر الهههور( ایمههان نههدارد و متعههه را  کسههی 
 بیت( نیست.حالل نشمارد، از ما )اهل

کاالم2  به بعد(: . مرحله تبیین حکمت اولی حکم متعه )از زمان اما  صادت و اما  
که این مسأ در این مقطع زمانی، پس بهه  -کم در میان شهیعه دست -له در میان مرد  از آن 

گمهان نسهخ آن بهه سهبب بهدعت از  عنوان حکم اسالمی شناخته شد و خوف فراموش شدن یها 
شهود؛ بهه عنهوان نمونهه تبیهین ایهن مسهأله میان رفت، شرای  ازدواج موقت در روایات تبیهین می

کهه نیهازش که هدف از متعه، ذوات )هوسران( شدن مرد  نیست و این حکم بر ای مرد متهأهلی 

                                                      
 .171، ص1موطأ االما  مالا، ج؛ 365، ص22، جمسند االما  احمد بن حنبل .10
 .330-312، صالبیان فی تفسیر القرآندرباره این حکم و علل عد  نسخ آیه متعه ر.ک:  .11
 .37، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  .12
 .458، ص3، جکتاب من الیحضره الفقیه .13
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کره نیسههتاز سههوی همسههرش برطههرف می ؛ بلکههه مربههوط بههه افههرادی بهها 14شههود و یهها بههرای دختههر بهها
که امکان ازدواج دائم برای آن ها فراهم نیست و از سویی خوف افتادن در شرای  خاص است 

را رفههع ههها بههه وجههود آمههده اسههت، تها در چههارچوب شههرعی بتواننههد نیههاز جنسههی خههود گنهاه بههرای آن
گناه مصون بمانند.  کنند و از 

که ایهن روایهات بهه عنهوان حکهم ثهانوی نص برخی روایات تشوی  به حکم نی  نشان می دهد 
بههه قصههد احیههای سههنت متههروک صههادر شههده اسههت و هههدف ذوات شههدن و هوسههرانی مسههمانان 
نیسههههت؛ ایههههرا در روایههههات، ذواقیههههت و هوسههههرانی مههههرمت شههههده و شههههخص ذوات )هوسههههران و 

کههه در لهب(، مهورد لعهن قرارگرفتهه و از رحمهت خداونهد بهه دور دانسهته شهده اسهت؛ چنهانطتنوع
گفهت: او را طهالت  روایتی، رسول خدا کهردی  آن مهرد  از مردی پرسید: بها همسهر خهود چهه 

گفههت: نههه. ایههن قضههیه دربههاره ایههن شههخص چنههد مرتبههه  کههار بههدی از او دیههدی   داد . فرمههود: آیهها 
که رسول خدادیگر هم اتفات افتاد تا آ  فرمود:  ن 

ُكَل  ْو َیْلَعُن 
َ
ُض أ  ُیْأُّی

ن َ اهَّلَل َعز َ َو َجل َ اق   ... إی َساء. َذو َ َن الن ی اََنة  می  َذو َ
ُكل َ ، َو  َجالی ی َن الر   15می

الطهالت اسهت و بهاز بهر النکاح و سهریعبر اساس متن این روایت، مراد از ذّوات، شخص سریع
گفتهه می« ذّوات»اساس روایت مرکور،  کهه مرتهب و بهدون دلیهل از همسهرش به مهرد یها زنهی  شهود 

کند. بر همین اساس شهید مطهری  گوید: می جدا شود و همسر دیگری اختیار 
گون را مههورد  گونهها کههه زنههان  کههه هههدفش ایههن اسههت  کسههی  در اسههال ، آد  ذّوات یعنههی 

 16قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است.« چشش»جویی و کا 
کیههد شههده و دائههم یهها موقههت بههودن آن  کههه در مههتن روایههت، تنههها بههر اصههل نکههاح تأ از آن جههایی 
که بدون دلیهل بهه دنبهال  کسی  نیامده است، بنابراین مبغوض و ملعون بودن ذّوات )هوسران و 

گرچهه طلبی خویش است(، شامل هر دو مهورد نکهاح دائهم و موقهت میجویی و لرتکا  شهود؛ 

                                                      
کره، مسههتند بههه روایههات اسههت )از جملههه ر.ک:  .14 (. دلیههل ایههن 47-45، ص11، جالکههافیایههن محههدودیت بههرای دختههر بهها

کهه بهه نظهر مهی رسهد مخهّل ازدواج دائهم او در آینهده باشهد. البتهه محدودیت نی  در روایات، از بین رفتن بکارت او ذکر شهده 
که شرای  ازدواج دائم برای  که در صورتی  کره نی  فراهم نشده باشد و خوف از وقهوع در حهرا  بهرای وی روشن است  دختر با

کهه بکهارت وی پیش آید، می کهه در ایهن حالهت نیه  مراقهب باشهد  گرچه در روایات توصیه شده  تواند ازدواج موقت نماید؛ 
 زایل نشود )ر.ک: همان(.

 .464، ص11همان، ج .15
 .34، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  .16
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کهار مهی« طهالت»اژه این روایت بر اسهاس و رود، دربهاره نکهاح دائهم کهه تنهها دربهاره نکهاح دائهم بهه 
که با توجه به مفهو  واژه ذّوات، بر نکاح متعه صادر شده است؛ اما می گفت  با توجه بهه  -توان 

کههه فقهه  ارضههای غریهه ه جنسههی اسههت و مسههئولیت تشههکیل خههانواده نههدارد  بیشههتر  -هههدف آن 
 کند.صدت می

 بودن شخص ذّوات در برخی روایات دیگر نی  آمده است؛ ازجمله: گفتنی است مبغوض
. اق  ْطََلق  َذو َ  می

ُكل َ ُض   ُیْأُّی
ن َ اهَّلَل َعز َ َو َجل َ   17إی

 و نی : 
َّی  اَنی و َ

ب ُ ال  َ ن َ اهَّلَل َس َُیی ُقوا َفإی ی
ُجوا َو َس ُتَطل  و َ . َتَُّ اََناتی و َ

 18َو ال  َ

اب  »یهات تشهوی  را در بهابی تحهت عنهوان بخشهی از روا الشیعهوسائلصاحب  ْحبی ْسهت  هاب  ا  بی
هها هی ه  ب  ْصهد  ههی قی غ  ْنبی هها یی هة  وی می ْتعی ْلم  کههه از جملهه روایههات آن روایههت ذیهل از امهها  صههادت 19«ای  آورده 

 است:
ی:  ْعَت؟»ََناَل لی   َ َه »َُنْلُت: َس. ََناَل: « ََتَ َن  ا الُس  ْنیا َحََت  ُُتْ

 
َن الُد ُرْج می  ؛«َس ََتْ

کهههه امههها  صهههادتمحمهههد بهههن مسهههلم می کنهههون متعهههه  گویهههد  از مهههن پرسهههید: تههها 
کرد : خیر. فرمود: تا زنده هستی برای احیای این سنت کرده ای  در پاسخ عرض 

کن.  اقدا  
که تشوی  ائمهگونه روایات نشان میفضای این نسبت به یاران ن دیا خهود تنهها  دهد 

کهه از سهوی اههل سهنت اعمهال با هدف احیای ایهن سهنت و جلهوگیری از نهه ی سیاسهی آن بهود 
، در آن مقطهع زمهانی، بها توجهه بهه نههی سیاسهی حکهم از شد؛ ایرا به تعبیهر شههید مطههریمی

کههافی »سههوی دسههتگاه خالفههت،  تنههها ترغیههب و تشههوی  نیازمنههدان بههرای احیههای سههنت متههروک 
 20«.نبوده است

کههه بیشههتر فقهههای شههیعه، حکههم اولههی در ا زدواج موقههت را اباحههه و در ایههن در حههالی اسههت 

                                                      
 .465، ص11، جالکافی .17
؛ وسههائل 365، ص7هدایههة األمههة الههی احکهها  االئمههه، ج؛ 140، ص2العزیزیههة، ج عههوالی اللئههالی؛ 197ص، مکههار  االخههالت .18

 .93، ص21الرسول، جآل  ؛ مرآة العقول فی شرح أخبار9، ص22الشیعه، ج
 .12، ص21، جوسائل الشیعه .19
 .37، ص3، جاسال حقوت زن و مرد از دیدگاه  .20
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کرده 21اندمواردی استحباب دانسته  22اند.و برخی درباره حکم اباحه آن، ادعای اجماع 
کلینی در به نظر می و صهاحب جهواهر، حکهم اولهی متعهه را،  الکافیرسد در میان فقها، تنها 

که دیدگاه شهید مطهریبرخالف دیگر فقها، منع می گهاه فقههی نیه  مبتنهی بهر همهین ن دانند 
 روایی است.

 تبیین دیدگاه شهید مطهری
در بیهان اباحهه و اسهتحباب متعهه را  های امامهان معصهو گیریموضع شهید مطهری

های بهههه وجهههود آمهههده در تحهههریم ایهههن حکهههم پهههس از رحلهههت رسهههول در اثهههر انحرافهههات و بهههدعت
بههدعت تحههریم و در زمههان خلیفهه دو  دانسههته اسهت. بههه تعبیهر ایشههان، در ایهن دوره ) خهدا

(، یا مصلحت و حکمت ثانوی بها حکمهت اولهی نکاح متعه پس از رحلت رسول خدا
کوشههش در احیههای یهها  از دیههدگاه  23بههود.« سههنت متروکههه»تشههریع نکههاح منقطههع تههوأ  شههد و آن 

که ائمه اطهارشهید مطهری کرده ، آنجا  کار منع  اند، بهه اعتبهار مردان همسردار را از این 
اند نون )منهع از ذوات شهدن و هوسهرانی مسهلمانان( اسهت؛ یعنهی خواسهتهحکمت اولهی ایهن قها

کههه امهها   کههه احتیههاجی ندارنههد، وضههع نشههده اسههت؛ همچنههان  بگوینههد ایههن قههانون بههرای مردانههی 
کهار و حهال آن»به علی بن یقطین فرمود:  کاالم کهه خداونهد تهو را از آن تو را با نکاح متعه چهه 

کههرده اسههتبی کههه علههی بههن یقطههین و فرزنههدانش بهها حکمههای عباسههی در )بهها وجههود آ 24«.نیههاز  ن 
و  25این روایت در فضای تقیه صادر نشهده اسهت( ارتباط بودند؛ اما از دیدگاه شهید مطهری

کهه خداونهد او را بها »بهه دیگهری فرمهود:  در روایت دیگری اما  کسهی روا اسهت  کهار بهرای  ایهن 
کس کار منع نکرده است؛ و اما  که دارای همسر است، فقه  هنگهامی داشتن همسری از این  ی 

که دسترسی به همسر خود نداشته باشدمی کار ب ند  کهه عمهو  «تواند دست به این  ؛ و امها آنجها 

                                                      
مهههن  الماتلهههف؛ 251، ص7، جتههههریب االحکههها ؛ 489، صلنهایهههة فهههی مجهههرد الفقهههه و الفتهههاویا؛ 340، ص4الخههالف، ج .21

؛ 12، ص21ج، وسههائل الشههیعه؛ 372، ص2(، جالنهایههة و نکتهها )نکههت النهایهة؛ 146، ص2المختلهف بهین أئمههة السهلف، ج
 .10، ص5مکار  شیرازی، ج ،کتاب النکاح؛ 164، صنموذج فی الفقه الجعفری

جهامع الخهالف و الوفهات بهین  ؛53، ص13سلسهلة المسهائل الفقهیهة، ج؛ 505، ص1ج اإلنصاف فی مسائل دا  فیها الخهالف، .22
 .457، صاالمامیة و بین ائمة الحجاز و العرات

 .37، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  .23
 .37و34، ص3همان، ج .24
 ا.همانج .25
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کرده « احیهای سهنت متهروک»انهد، بهه خهاطر حکمهت ثهانوی آن، یعنهی افراد را ترغیهب و تشهوی  
کهافی نبهوده بوده اسهت؛ ایهرا تنهها ترغیهب و تشهوی  نیازمنهدان بهرای احیهای ایهن سهن ت متهروک 

تهوان وضهوح از اخبهار و روایهات شهیعه می، این مطلهب را بهه به تعبیر شهید مطهری 26است.
کرد.  استفاده 

کههه آنچههه مسههلم اسههت، ایههن کههه هرگهه  منظههور و مقصههود بههر ایههن اسههاس، ایشههان معتقههد اسههت 
تشهوی  بهه آن، از ترغیهب و  گرار اول از وضهع و تشهریع ایهن قهانون و منظهور ائمهه اطههارقانون

کند. که وسیله هوسرانی و هواپرستی مرد  را فراهم   27این نبوده است 
کههه صههاحب  ایههن نههوع نگههاه شهههید مطهههری  مبتنههی بههر یهها نههوع نگههاه فقهههی روایههی اسههت 

کلینی بدان پرداخته  اند.جواهر و مرحو  

 روایات استحباب متعه از منظر صاحب جواهر و تحلیل او نسبت به این روایات
کتاب نکاح، پس از ذکر دیدگاه اهل سنت و ادلهه آنهان در تحهریم متعهه و  صاحب جواهر در 

یههابی و تحلیههل متههون روایههی شههیعه در خصههوص متعههه می پههردازد و نقههد و رد ادلههه آنههان، بههه ارا
دربههاره تشههوی  و منههع متعههه را از نگههاه تههاریخی و فضههای صههدور تحلیههل  بیههتروایههات اهل

 کند.می
از ذکر فضهای روایهات اههل سهنت در تحهریم متعهه و منهع از آن، بهه بیهان  ایشان در ابتدا، پس

پهردازد و ههدف از صهدور ایهن روایهات را در اسهتحباب و تشهوی  متعهه می بیتروایات اهل
کهه از سهوی خلیفهه دو  در تحهریم ایهن مقابله با انحهراف و بهدعت و رویکهرد اشهتباهی می دانهد 

گرفته بود:  حکم قرآنی شکل 
ه اَةه س اشةکال ف اباح ةا بةل سیبعةد اسةتحباهبا موكةدقا شعةِن و َند ظهر كل  لک من ذلک 

ینحجاسا من حیث خصوص ا، لکوسا مةن شةعاین اسنةان و عَلمةات املةؤمن و ملةا ف ةا مةن 
ا اصةحاب البةدق ملةا يصةیر  ُ عیل من سی عهنا و حرمها. فان املباح يصیر مندوباا بتحر الر 

، مق وهاا َاین البدعه؛باجیاهبم اياه مکر  28عاا س
یهههابی ]متهههون روایهههی اههههل سهههنت در تحهههریم متعهههه[ روشهههن می کهههه ههههیچ از ارا شهههود 

کهه اسهتحباب ماکهد آن،  مشکلی در مباح بهودن متعهه وجهود نهدارد و بعیهد نیسهت 
                                                      

 .37، ص3همان، ج .26
 .38-37، ص3همان، ج .27
 .151، ص30، جاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع .28
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کهه  یعنی رجحان داشتن ایهن حکهم بهه لحها  خصوصهیت آن، بهدان دلیهل باشهد 
مهامن و مختصهات شهیعه اسهت های این حکم از نمودههای شهعار ایمهان و نشهانه

کههه در ایههن حکههم، رد بههدعت و  )بههه عنههوان یهها حکههم قرآنههی( و نیهه  بههه ایههن دلیههل 
کههه خلیفههه دو  آن را پایهنهههی کههرد و آن را حههرا  دانسههت؛ ایههرا ]در ای اسههت  گههراری 

واسههطه تحههریم اصههحاب بههدعت، حکههم مبههاح، مسههتحب چنههین مواضههعی[ بههه 
گر آنان حکمی از احشود؛ چنانمی کنند، آن حکهم مکهروه که ا کا  مباح را واجب 
 کن شود.شود تا آثار بدعت ریشهمی

کههال  صههاحب جههواهر، روشههن می کههه روایههات بههاب متعههه، بههر اسههاس یهها مبنههای از ایههن  شههود 
کیههد اهل بههر ایههن  بیههتسیاسههی )مقابلههه بهها اصههحاب بههدعت( صههادر شههده اسههت و دلیههل تأ

 گردد.حکم روشن می
یابی تعدادی از این متون روایی میسپس صاحب جواهر به بیان و  کیهد آنارا هها پردازد و تأ

سههازد؛ بههه عنههوان نمونههه بههه روایتههی از امهها  بههر اسههتحباب متعههه را از بههاب نفههی بههدعت روشههن می
کههه امهها  بههاقر کههرده  کههرده بههود، استشهههاد  کههه از ثههواب متعههه سههاال  در آن  در پاسههخ فههردی 

کسههب رضههای حهه  و مخالفههت بهها بههدعتی ذکههر  اسههتحباب متعههه و ثههواب فههراوان آن را از بههاب
که در دین نهاده شده است.می  29کنند 

کههه صههاحب جههواهر نیهه  ذکههر می برخههی شههیعیان عهههد  30کنههد،بههر اسههاس برخههی از روایههاتی 
کهار را انجهها  ندهنههد و امها می کههه ایههن  کیههد بهر حکههم، بههر اطاعهت از فرمههان خههدا  کردنهد  بهها تأ

کید می  31وجود داشت(. کردند )خوف فراموش شدن حکمتأ
کید بر حکم متعه و تشهوی  نسهبت بهه انجها  آن آورده  صاحب جواهر هفت روایت درباره تأ

 است.
که مبنای فقهی و سیاسی این کهه در گونه از روایات بر اسهاس قاعهدهگفتنی است  ای اسهت 

)آن چهه مخهالف عامهه اسهت را ب هریر( و یها « خهر بمها خهالف العامهه»اصهول فقهه از آن تعبیهر بهه 
شود. این قاعده اصولی مربوط به هنگا  تعهارض می« خر بما خالف القو  و ما واف  فاجتنبه»

گههر بههین دو نههوع روایههت از امامههان  کههردن ایههن تعههارض اسههت؛ یعنههی ا روایههات بههوده و راه برطههرف 

                                                      
 همان. .29
 .16، ص21، جوسائل الشیعه .30
 .151، ص30، جاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع .31
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کهدا  درسهت اسهت، بایهد آن را بهه قهرآن، و بعهد سهنت  معصو  کهه  گهرفتیم و ندانسهتیم  قرار 
کنیم و پهس متواتر عرضه بدا یم و سپس راویان حدیث را بررسی  گهر چیه ی بهرای تهرجی  ر از آن ا

کنیم.  32بر دیگری پیدا نکردیم، به این قاعده رجوع 
و علمای اصول فقهه ایهن قاعهده را در بهاب مسهتقلی بهه 33این قاعده مأخوذ از روایات است

 34کنند.بررسی می« تعادل و تراجی »نا  
پوشههد و حتههی بههه ث، از مباحههث تعههادل و تههراجی  چشههم میاهلل سیسههتانی در ایههن بحههآیههت

کهه در اشهاره کوتهاه آنبحث اخبار عالجیه  نیه   خوانهدهها را مهورد مناقشهه سهندی و متنهی میای 
کنهههد؛ ایهههرا از نگهههاه ایشهههان، بههها شهههناخت اسهههباب و منشهههأهای پیهههدایش چنهههدان تهههوجهی نمی

که بررسی و حل اختالف میان اح  35کند.ادیث معنا پیدا میاختالف میان احادیث است 
از دیدگاه ایشان، بسیاری از اختالفات در احادیث، اختالفات واقعی نیست؛ ایرا با بررسی 

کهههه نهههههههها، روشهههن میو مداقهههه در فضهههای صهههدور بسهههیاری از حهههدیث و اسهههباب آن تنهههها  شهههود 
کدا  در جای خود و با توجه بهه فضهای صهدوتعارضی میان آن ر خهود، ها وجود ندارد، بلکه هر 

کههه آیههت 36صههحی  و قابههل عمههل و بازگشههت حکههم اسههت؛ اهلل معرفههت در نسههخ هماننههد بحهههی 
کههه امکههان اعههاده حکههم در صههورت تغییههر شههرای  و بازگشههت بههه همههان شههرای   مشههروط دارنههد 

 37پیشین وجود دارد.
در خصههوص متعههه و دو مقطههع زمههانی بیههان شههده در فضههای  مجمههوع روایههات معصههومان

مرحلههه تثبیههت حکههم و مرحلههه تبیههین حکمههت اولههی حکههم متعههه( نیهه  از صههدور ایههن روایههات )
                                                      

 .521، صعارضالت؛ 83، ص2)اما  خمینی(، ج الرسائل؛ 775، ص2، جفرائد االصول .32
 .302، ص6، جتهریب االحکا ؛ 11، ص3، جکتاب من الیحضره الفقیه؛ 171و170، ص1، جالکافی .33
کتاب ر.ک: ص 749، ص2، جفرائد االصولبرای نمونه ر.ک:  .34  .775به بعد و درباره نمونه روایات در این 
کهه در سهال )انتشار غیررسمی تقریرات درس حدیهی آیت 4، صاختالف الحدیث .35 ت، برگه ار شهده و 1396اهلل سیستانی 

گرد ایشهان سهید هاشهم هاشهمی بهه رشهته تحریهر درآمهده اسهت. ایهن تقریهرات  « اخهتالف الحهدیث»کهه بهه نها   -به قلم شها
گردان مقهرر، بهه  -گردآوری شده   مهرور و ابتهدا بهه صهفحه بهه 195ای تایه  شهده در صهورت جهزوهبعدها توس  برخهی از شها

کنهون در فضهای اینترنهت بههصورت م صهورت اسهکن شهده، منتشهر شهده اسهت. محوریهت  حدود میهان طهالب و فضهال و ا
آید، بحث پردامنه اختالف الحدیث، و همچنین تحلیل و بررسی علهل که از عنوان نی  برمیبحث در این تقریرات چنان

که به اذعان ایشان با چنین عنوان وو اسباب پیدایش آن است؛ مسأله کتب اصولی مطهرح نشهده  ای  کنون در  منهجی تا
 است(.

 به بعد. 4، صاختالف الحدیث. 36
 .267-265، صعلو  قرآنی .37
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 همین باب است.
یهابی روایهات  صاحب جواهر پس از تعلیل و تحلیهل روایهات اسهتحباب متعهه، بهه بیهان و ارا

کهه روایهات اسهتحباب بها روایهات منهع، منافهات نهدارد )بها پردازد و ذکهر میمنع از متعه می کنهد 
کاالمتوجه به فضای صدور روایا که در پاسخ ساال  ت(؛ به عنوان نمونه روایت اما  موسی 

 فرمایند:علی بن یقطین درباره متعه می
َک  ْغَنا

َ
َک؛ َفَقْد أ ْنَت َو َذا

َ
ا؛ اهَّلُل  َو َما أ   38َعهْنَ

که خداوند تو را از آن بی کار  در حالی   نیاز ساخته است.تو را با متعه چه 
کهههسههپس روایههت دیگههری را مههی کههاالم آورد  در پاسههخ سههاال شههخص دیگههری  در آن امهها  

 فرماید:درباره متعه می
َی  ٌل  هی ْن  ُمْطَلٌق  ُمَأاٌح  َحََل َ هی  ََلْ  ملی نی اْسةَ ُِّْن اهَّلُل  ُیُّْنی ؛ َفةإی ْ َعةی امْلُ ْف بی ، َفْلَيْسَ ْعفی يجی وی ُّْ

ال  َ ةا  بی َعهْنَ
َذا َغاَب َعهْنَ  َی ُمَأاٌح َلُه إی ، َفهی يجی وی ُّْ

ال  َ  39ا؛بی

کههه خداونهد او را بها ازدواج ]دائهم[، بی کسهی  نیهاز نسههاخته متعهه حهالل اسهت بهرای 
گههر بهها ازدواج دائههم وسههیله متعههه، عفههت خههود را حفههظ میاسههت. پههس به کنههد؛ امهها ا

 نیاز شد، تنها در صورت دوری از همسر، برایش مباح است.بی
 لیان خود نوشتند:ای برای برخی از موادر نامه در روایت دیگری، اما  رضا

ةةا َعةةْن  َ ُلوا هبی ةی َفةةََل َتْشةةَ ُّی
ةةن َ ََناَمةةُة الس ُ ةةا َعَلةةْيُکْم إی َ

ّن َ ْ َعةةةی إی ةةوا َعةةیَل امْلُ
ح ُ ةةُکْم  َس ُتلی ُكْم  ُفُرشی ةةری َو َحَرائی

َک َو َیْلَعُنوَنا؛ َ لی ری بی َّی َعیَل اآْلمی ْیَن َو َیْدعی َن َو َیَ َأر َ  40َفَيْکُفْر

یههد. ازدواج بههر ازدواج موقههت حههریص ن وقههت شههما را از مباشههید؛ سههنت را بههه پهها دار
که بهر ایهن حکهم دسهتور داده کسانی  انهد، همسران و زنان آزادتان باز ندارد تا آنان از 

 تبری جویند و بر آنان لعنت فرستند.
که آن حضهرت بهه نقل می در پایان، صاحب جواهر روایت دیگری را از اما  صادت کند 

 فرماید:لد میحماد و سلیمان بن خا

ُخوَل َعیَل َ  َرانی الد ُ ا ُتْکثی ُُکَ
ن َ َ يَنةی ْلی دی امْلَ ْمُ َما بی ُُ َأیلی َما  ْن َنی ْ َعَة می ا امْلُ ْمُت َعَلْيُُکَ َخاُف ََنْد َحر َ

َ
َفّن

                                                      
 .152، ص30، جاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع؛ 17، ص11، جالکافی .38
 .152، ص30، جاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع؛ 18، ص11، جالکافی .39
 ها.همان .40
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ْصَحاُب 
َ
ْن ُتْؤَخَ ا َفُيَقاَل َهُؤَسءی أ

َ
؛ أ  41َجْعَفر 

هستید؛ ایرا شما بها مهن  که در مدینهاز طرف من، متعه بر شما حرا  است مادامی
یاد رفت کهه اینا گیریهد و بگوینهد  که مهورد مواخهره قهرار  ید و من نگرانم  هها وآمد دار

 اصحاب جعفر بن محمد هستند.

کتاب الکافی  ریشه و مبنای روایی نگرش صاحب جواهر در 

که صاحب جواهر در باب منهع از متعهه مهی آورد، بها انهدکی اخهتالف در روایهت چهار روایتی 
کلینهی در کهه  هب  »در بهابی بها عنهوان  الکهافی چهار ، همان روایاتی است  ج  هه  یی ّنی

ی
هاب  أ هّفی  بی ک  ْن یی

ی
أ

یا ْغن  ْسههتی ههانی م  کی ههْن  هها می ْنهی کههه در بههاب مههرکور بهههمههی« عی جای روایههت چهههار  آورد؛ بهها ایههن تفههاوت 
کههه در آن مفضههل بههن عمههر می ز امهها  گویههد اصههاحب جههواهر، روایتههی ن دیهها بههه آن آمههده اسههت 

که درباره متعه می صادت  فرمود: شنید  

ْن جُیةةی
َ
َحةةُدُكْم أ

َ
 َمةةا َیْسةةَ ْحای أ

َ
ُعوَهةةا، أ ةةَک َعةةیل َُ ةةعی اْلَعةةْوَرِة، َفُيْحَمةةَل ذلی ی فی َمْوضی ی  َصةةاْلی
هی  ْخَوانی هی  إی ْصَحابی

َ
 42.َو أ

کتاب   43آمده است. الکافیالبته روایت چهار  صاحب جواهر نی  در باب نوادر 
کلینهی در ایهن بهاب ذکهر می کهه  کلینهی در کنهد، چنهین برمیاز چهار حهدیهی  کهه فتهوای  آیهد 

کههه بههه کسههی اسههت  وسههیله  بههاب متعههه، نهههی از آن بههه عنههوان حکههم اولههی و نیهه  حرمههت آن بههرای 
 نیاز است.ازدواج دائم، از متعه بی

کلینی قبل از باب مرکور، هشت حدیث در مدخل بحث مهی ر بهر اصهل کهه نهاال 44آوردالبته 
رسد این احادیث در برابر همهان نگهرش اههل تشریع و اباحه حکم نکاح متعه است. به نظر می

 سنت در تحریم حکم نکاح متعه و با هدف احیای سنت متروک است
ههة»کلینههی در بههاب بعههدی بهها عنههوان  یفی ف  اْلعی  ب 

ی
اّل ههع     ّت  می ههوز  الّتی ج  ههه  الی یی  ّنی

ی
ههاب  أ ، شههش حههدیث «بی

که می کرده و آن را جای  ندانسته است.آورد   45در آن، از متعه با غیرعفیفه منع 
کلینی در کهرده  65، در باب نکاح متعه الکافی گفتنی است  حهدیث را در سهی ده بهاب ذکهر 

                                                      
 .152، ص30، جاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع؛ 60-59، ص11، جالکافی .41
 .19، ص11، جالکافی .42
 .60-59، ص11همان، ج .43
 .13-7، ص11همان، ج .44
 .24-19، ص11همان، ج .45
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کرده است. که در دیگر ابواب، شروط و مسائل متعه را بیان   است 
کتاب کلینههی نسههبت بههه بحههث متعههه، در  ی بعههد از او دیههده هههای حههدیهمتأسههفانه ایههن نگههاه 

کراههت )بهه نمی شود و بیشتر محدثین پس از او به اباحه و استحباب )به عنوان حکم اولی( و 
کتابعنوان حکم ثانوی در موارد خاص( فتوا داده که در ذیل به بررسی تبویب برخی  ههای اند 

یم:روایی در این باب می  پرداا

کتاب کلینگاهی به تبویب برخی   نی در باب متعههای روایی پس از 
کهه شهیخ مفیهد در بهه نظهر می خهود،  46«رسهالة المتعهة»رسهد از مجمهوع و نهوع ترتیهب روایهاتی 

کههه بههه کههرد  وی ه در ترغیههب بههه متعههه و اسههتحباب حکههم آن آورده اسههت، چنههین بتههوان برداشههت 
کراههت بهه عنهوان حکهم  نگرش او نسبت به متعه، اباحه و استحباب بهه عنهوان حکهم اولهی، و 

 .باشدثانوی 
کهه از میهان آن 43درمجمهوع « رسالة المتعة»وی در  هها، روایهت در بحهث متعهه آورده اسهت 

تهوان ملحه  بهه ( است و یا روایت دیگر را نیه  می12تا  1دوازده روایت در ترغیب متعه )روایت 
کهههرد )روایهههت  (. سهههپس نهههوزده روایهههت دربهههاره حکهههم متعهههه و شهههرای  و 26ترغیهههب و اسهههتحباب 

آن )مانند احکها  مربهوط بهه مهدت و اجهر و ...( آورده و تنهها روایهت منهع آن دو  چگونگی اجرای
که درباره منهع از متعهه بها زن مشههور بهه زنها اسهت کهه البتهه ایهن 31و  28)روایهت  روایت است   )

کتاب مبنی بر جواز متعه با زن مشهور به زنها )روایهت  (، 29روایت نی  با روایت دیگری در همان 
یههرا در روایههت نخسههت تنههها شهههرت بههه زنهها موجههب منههع از متعههه شههده اسههت؛ در تعههارض دارد؛ ا

که در روایت دو ، لزوماو شهرت به زنها )نهه دیهده شهدن زنهای فهرد( موجهب منهع از متعهه در  حالی 
فرمایند. بهر ایهن اسهاس، ایهن روایهت روایت نشده است و اما  در روایت دو  توصیه به متعه می

از آن وایههات بههاب ترغیههب و اسههتحباب دانسههت. حتههی روایههت پههس تههوان ملحهه  بههه ررا نیهه  می
کههار دارد )روایههت  کههه بهها دو 30)روایهت سههو  در ایههن خصههوص(، داللههت بههر جههواز متعههه بهها زن زنا  )

که متعه نی  نهوعی ازدواج اسهت، ایهن  که از آن جایی  روایت قبل نی  معارض است؛ عالوه بر آن 
                                                      

کهه « رساله المتعة» .46 موقهت نقهل نمهوده اسهت. مهتن  ازدواجیها  متعههدربهارۀ  شهیخ مفیهدشیخ مفید مجموعه روایاتی اسهت 
کتاب شامل  کتهاب در اختاست. نسخه روایت از ائمه 43این  کهه در  عالمهه مجلسهی یهاراى از این   بحهار االنهواربهوده 

کرده است. حال نمی 43 کتهاب بهوده یها بخشهی از آن، ایهرا نسهخه خطهی از روایت از آن را نقل  دانهیم آیها ایهن مقهدار، تمها  
کتاب حاضر نی  همان  اصل کتاب  43کتاب به دست ما نرسیده است.  که عالمه مجلسی در   بحهار االنهوارروایتی است 

 گردآورده است.

http://www.wikifeqh.ir/شیخ_مفید
http://www.wikifeqh.ir/شیخ_مفید
http://www.wikifeqh.ir/متعه
http://www.wikifeqh.ir/متعه
http://www.wikifeqh.ir/ازدواج
http://www.wikifeqh.ir/ازدواج
http://www.wikifeqh.ir/علامه_مجلسی
http://www.wikifeqh.ir/علامه_مجلسی
http://www.wikifeqh.ir/اصل
http://www.wikifeqh.ir/بحار_الانوار
http://www.wikifeqh.ir/بحار_الانوار
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ْلخی gروایههت بهها آیههاتی چههون  بیهههات  ل  بههینی وی اْلخی ی ّ
لطیّ بههات  ل  ی ّ

بیهههات  وی الطیّ ْلخی ههونی ل  بیه  بیهههینی وی اْلخی
بات   ی ّ

لطیّ ونی ل  ب  ی ّ
 نی  معارض است. 47الطیّ

کهه بهر اسهاس  که معلو  نیست شوهر دارد یا خیر  دو روایت دیگر نی  درباره متعه با زنی است 
کهه بتهوان بایهد تحقیه  یکی از آن دو روایت، تحقی  الز  نیست و بر اساس دیگری، در صو رتی 

 (.38و  37کرد )روایت 
که در ضمن روایهات مهورد بررسهی درپس  و  الکهافی از آن، پنج روایت منع از متعه آورده شده 

گردید. یکی از آن کهه امها جواهر بیان  کننهد؛ ایهرا ایهن امهر از متعهه منهع می هها روایتهی اسهت 
کسی میعن و نفرین آنموجب بازماندن شما از همسرانتان و در نتیجه ل کهه ها نسبت به  شهود 

کار برانگیخته است )روایت   (.39شما را بر این 
کاالم  کار منع نمودنهد و فرمودنهد: تهو را  و روایت دیگر از اما   که علی بن یقطین را از این 

که خداوند تو را از آن بی کار  در حالی   (.40نیاز نموده است )روایت با متعه چه 
از متعهه شیعیانشهان تها  ( نی  منع اما  صادت43و  42و  41دیگر نی  )روایت و سه روایت 

که مناسب شأن آن نی  نبایهد بهه  ها نیست، دیده نشوند و به عنوان اصحاب اما در جایی 
کار شناخته شوند.  این 

وع گهر نهرسد خود عناوین ابواب نیه  بیهانها، به نظر میعالوه بر نوع ترتیب روایات و تعداد آن
کتاب های روایهی، نسهبت بهه موضهوع باشهد؛ بهه عنهوان نمونهه شهیخ حهر نگرش نویسندگان این 

که ترتیهب عنهاوین آن در  46عاملی در وسائل الشیعه،  باب را به روایات متعه اختصاص داده 
 اند از:ابتدا ابواب اباحه و استحباب متعه عبارت

 حدیث(؛ 32باب اباحتها )
 حدیث(؛ 15ینبغی قصده بها )باب استحباب المتعه و ما 

 حدیث(؛ 3باب استحباب المتعه و ان عاهد اهلل علی ترکها او جعل علیه نررا )
 و در دیگر ابواب روایات مربوط به شرای  متعه را آورده است.

 تأثیر روایات الکافی بر نگاه فقهایی چون صاحب جواهر
بههاب متعههه، برگرفتههه از نگههاه رسههد نگههاه صههاحب جههواهر در نههوع بیههان روایههات در بههه نظههر می

که صاحب جواهر پس از نقهل روایهات اسهتحباب و نیه  چههار روایهت مهرکور کلینی باشد؛ چنان

                                                      
 .26سوره نور، آیه .47
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 گوید:بندی میان روایات و ادله میدر باب نهی از متعه در پایان در جمع
 بعد تسلْی املکافئة، سحت ال اْل ل عیل ما إذا اَنتىض الت تع فساُ النساء املعقةوُ علة ن
ك ةا  بوین، أو اَنتىضة الشةّی أو ْلةوق العةاین باعامةه بفعةل املحةرة،  ك ا أومّن إلیه اخلبر امل  ُامئا 
ينبه علیه خبر املفضل، و ه ا س يقدح ف أصل اسسةتحباب املةراُ منةه مةع َنطةع النَّةر عةن 

شةا یةوم   العواینض أو التقیة خصوصا من أىب اْلسن كثر هة ه اْلخبةاین، و   املروی عنه أ
 48.اىل ذلک

گر متعه موجب فسهاد زنهان عقهدی یها سهبب آبروریه ی و  بر اساس این بیان صاحب جواهر، ا
شههود و ایههن بهها اصههل اسههتحباب منافههات ننهه  و عههار و اتههها  بههه فعههل حههرا  شههود، از آن منههع می

کهه این گونهه عهوارض بهر آن مترتهب نشهود و یها موضهع تقیهه ندارد؛ ایرا استحباب درجایی است 
 نباشد.

گردیههد، فضههای صههدور روایههات اسههتحباب )در فضههای ایههن، همانعههالوه بههر  کههه بیههان  گونههه 
کههه از سههوی  تحههریم متعههه توسهه  اهههل سههنت و مقابلههه بهها انحههراف و بههدعت و رویکههرد اشههتباهی 

کامالو حل می گرفته بود(، این تعارض را   کند.خلیفه دو  در تحریم این حکم قرآنی شکل 

 تبیین دیدگاه شهید مطهری
گردید، تحلیل شهید مطهریگونه همان نیه  از نکهاح متعهه،  که در ابتدای بحث نی  بیان 

و صهاحب جهوار اسهت. ایشهان بهر همهین مبنها،  الکهافیدر جهت تائید همین نظریه و نوع نگهاه 
حکمت اولی حکم ازدواج موقت را منهع و حکمهت ثهانوی آن را بها توجهه بهه فضهای صهدور ایهن 

وضههوح از اخبههار و  ، ایههن مطلههب را بهههیههر شهههید مطهههریدانههد. بههه تعبروایههات، اسههتحباب می
کرد.روایات شیعه می  49توان استفاده 

که این نوع نگاه شهید مطهری کلینی و همان نهوع  روشن است  برگرفته از همان نوع نگاه 
 است. الکافی روایات باب متعه

 تأییدی بر این مدعا: نبودن متعه در سیره امامان معصوم
انههد یهها نههه، در منههابع شههیعه تنههها خههود ایههن سههنت را انجهها  داده ائمههه اطهههارکههه آیهها در این

 شده؛ از قبیل دو روایت ایر:درباره دو معصو  روایاتی نقل
                                                      

 .153-152، ص30، ج اإلسالجواهرالکال  فی شرح شرائع .48
 .38-35، ص3، جحقوت زن و مرد از دیدگاه اسال ر.ک:  .49
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ةةْيَأایی ُ 
َوى اْلَفْضةةُل الش َ [ َو َر ْ َعةةةی َسةةاَلةی َقمْلُ یةةُد فی ینی فی ْعَمةةانی َقمْلُ

ةةدی ْبةةنی َقلُن  َم  ةةُد ْبةةُن ُُمَ َم   ََنةةاَل ]ُُمَ
ْسةةنَ  إی ری بی ىَل اْلَأةةاَنی هی إی ُی َلُه َعةةْن ََنْوِلةةهی َتَعةةاىَل: ا

َ
ةةی َ َسةةّن ک ی ن َ َعْأةةَد اهَّللی ْبةةَن َعَطةةاء  امْلَ

َ
َسةةر َ g: أ

َ
ْذ أ َو إی

ةةیبی ُ 
ن َ َرُسةةوَل اهَّللی  الن َ هی  اآْلَیةةَة؟ َفَقةةاَل: إی َسةةائی َلَع َعَلْيةةهی َبْعةةُض نی ، َفةةاط َ ِة ُمْ َعةةةا ر َ ةةاْْلُ َج بی و َ َتةةَُّ

َم  َ ْطَلَعةةْت َعَلْيةةهی َفاع َ
َ
، َفّن یةةهی ْكُ  ی ، َفا َجةةل 

َ
ّن َکةةاٌح بی ةةُه نی

ن َ ٌل، إی ةةی َحةةََل ةةُه لی
ن َ ، َفَقةةاَل: إی َشةةةی اْلَفاحی ْ ةُه بی

؛ هی َسائی  50َبْعَض نی
لهیgدربهاره ایهن آیهه شهریفه:  عبداهلل بن عطاض مکی از امها  بهاقر هّی     ب 

هّری الّنی سی
ی
ْذ أ  وی   

ههههی قی  لی    
یهاو هههد  ههههه  حی ْاواج 

ی
ْعهههک  أ ْبکهههاراو بی

ی
بههههات  وی أ ّی 

هههه  ثی کنهههد، حضههههرت سههههاال می 51ْول 
کهههرد. بعضهههی از زنهههان  رسهههول خهههدا»فرمایهههد: می بههها زن آزادی ازدواج موقهههت 

حضرت از ماجرا باخبر شدند و تهمهت فحشها بهه حضهرت زدنهد. حضهرت فرمهود: 
کنید، ولی بعضی از زنان از ایهن موضهوع  این ازدواج موقت است. این امر را پنهان 

 ر شدند.باخب
کوفههه ازدواج  همچنههین در روایتههی آمههده اسههت امهها  علههی بهها زنههی از قبیلههه بنههی نهشههل در 

کرد:  موقت 
ْسةنَ  إی ْیةهی بی َوى اْبةُن َباَبَو [ َو َر ْ َعةةی َسةاَلةی َقمْلُ یةُد فی ینی فی ْعَمةانی َقمْلُ

دی ْبنی َقلُن  َم  ُد ْبُن ُُمَ َم  َن  ََناَل ]ُُمَ
َ
هی أ ُی ا

اا  ي    َعلی
َ
.َنَکَ  اْمَرأ َشل  ُمْ َعةا ْن َبِنی َسْ اْلُکوَفةی می  52ةا بی

کهه ههر دو روایهت در  وسائل الشیعههر دو روایت را  بهه نقهل از رسهاله المتعهه شهیخ مفیهد آورده 
کهه صهاحب  رساله مفیدکتاب  ، روایهت وسهائل الشهیعهشهیخ مفیهد موجهود نیسهت؛ عهالوه بهر آن 

کهه دو  را از قول رساله المتعه شیخ مفید به نقل از اب کهه ایهن روایهت عهالوه بهر آن  ن بابویهه آورده 
 در رساله المتعه شیخ مفید موجود نیست، در آثار شیخ صدوت نی  یافت نشد.

گونه تنها در حد همین دو روایت است و همان گر متعه در سیره معصومانروایات بیان
 شود، درباره اعتبار همین دو روایت نی  تردید است.که مالحظه می

زنددار شدن از طری  متعهه نیه  در برخهی روایهات مطلهوب شهمرده نشهده و مهورد نههی حتی فر
کههه از متعههه فرزنههدی داشههته  یهها از معصههومانلههرا از هیچ 53واقههع شههده اسههت. نقههل نشههده 

 باشند.
                                                      

 .10، ص21، جالشیعةوسائل .50
 .3سوره تحریم، سوره .51
 .10، ص21، جالشیعةوسائل .52
 .479، ص14، جمستدرک الوسائل و مستنب  المسائل .53
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گر متعه به  که ا کنون ساال این است  که در برخی از روایات آمهده اسهت، اسهتحباب نحویا
نیه   ستحباب و حتی اباحه بود، آیا نباید در سیره معصهومانماکد داشت و حکم اولی آن ا

کریم به رسول خداوفور دیده می به  شد  و یا مانند موضوع تعدد اوجات خطابی در قرآن 
 داشتیم می

که در تعدد اوجهات بحهث حه  و تکلیهف اسهت، ولهی ههدف از به نظر می گفت  رسد بتوان 
گنهههاه اسهههت. در نتیجهههه دو ههههدف و غایهههت  حکهههم متعهههه، ارضهههای شههههوت بهههرای جلهههوگیری از
ح  و تکلیههف بههودن آن دیههده بهها توجههه بههه متفههاوت دارنههد و لههرا اولههی در سههیره معصههومان

 شود.شود و دیگری دیده نمیمی

 نتیجه
که  کید جدی این نوشتار بر آن بود  کراههت « حکم اولی»تأ ازدواج موقهت بهر اسهاس روایهات، 

کهه از سهوی است. این حکم به عنوان یا حکم اخال قهی، حکمهت اولهی ازدواج موقهت اسهت 
، یعنهی بهه قصهد «حکهم ثهانوی»شارع وضع شده است، ولی در برخی دیگر از روایهات بهه عنهوان 

کهه ایهن حکهم فقههی بهه عنهوان یها حکهم  احیای سنت متروک اسال  بهه آن اشهاره شهده اسهت 
گناه، از سوی شارع وضع شهده اسهت  اضطراری و نه اختیاری، تنها برای پیشگیری از ارتکاب 

کههه واقعهههاو نیازمنههد نکههاح هسهههتند و امکههان ازدواج دائههم ندارنهههد و نههه بههه عنهههوان  کسههانی  )بههرای 
کههار را از روی تنههوع کههه ایههن  کسههانی  طلبی و هرزگههی و هوسههرانی جانشههین ازدواج دائههم و نیهه  نههه 

و دهنهههد(. بنهههابراین ههههدف از ایهههن دسهههت روایهههات، تشهههوی  مسهههلمانان بهههه ذواقیهههت انجههها  می
ها، تنها از باب نفی بهدعت هوسرانی مشروع نیست، بلکه با توجه به فضای تاریخی صدور آن

 است.
کدا  از ایهن دو دسهته روایهات در فضهای خهاص خهود صهادر شهده اسهت و بی تهوجهی بهه هر 

گون از آن فضههای صههدور، موجههب تنههاقک گونهها نمههایی روایههات در ایههن بههاب و برداشههت احکهها  
 گردد.می

کتهاب این نوع نگا کتاب صاحب جواهر و نی  روایات باب متعهه   الکهافیه به حکم متعه در 
که نوع نگاه شهید مطهریشود و به نظر میدیده می نی  مبتنی بر همین نوع نگاه فقههی  رسد 

کلینههی بههدان پرداخته کههه صههاحب جههواهر و مرحههو   کههه روایههی اسههت  انههد. ایههن در حههالی اسههت 
کراههت )بهه عنهوان  بیشتر محهدثین و فقهها، بهه اباحهه و یها اسهتحباب )بهه عنهوان حکهم اولهی( و 

 اند.حکم ثانوی در موارد خاص( فتوا داده
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های عملکرد مرد  به احکها ، نگهاه فقهه منههای اخهالت اسهت و گفتنی است یکی از آسیب
دهههد؛ بههه عبههارتی احکهها  روایههات منههع متعههه، مسههلمانان را از داشههتن چنههین نگههاهی پرهیهه  می

کهههه بههها بیفقههههی در صهههور کهههه موجهههب اذیهههت و آزار و اخالقیتی  گردنهههد، ماننهههد آن  ههههایی همهههراه 
تضههییع حقههوت همسههر دائههم شههود و یهها زمینههه وقههوع در حههرا  و ذواقیههت )هوسههرانی( افههراد را فههراهم 

توانههد یهها کس نمیشههود؛ ایههرا هههیچکنههد، در آن صههورت، همههان حکههم، مقدمههه فعههل حههرا  می
ر زدن بهههه دیگهههران قهههرار دههههد و یههها ممکهههن اسهههت زمینهههه ای بهههرای ضهههرحکهههم اسهههالمی را وسهههیله

کههه دیگههر بههه تاگونهههطلبی در افههراد بهتنههوع یههاد شههود  همسههری روی نیههاورد و ازدواج دائههم ای ا
کههه رفههع نیازهههای جنسههی در قالههب تشههکیل  کیههد اسههال  بههر ایههن اسههت  کههه تأ ننمایههد؛ در حههالی 

گیهرد؛ ایهرا تنهوعصهورت مشهروع، صهو طلبی جنسهی ولهو بههخانواده، و نه تنوع طلبی جنسهی رت 
منههدی های شههرعی خههود، موجههب بههاال رفههتن و شههدت یههافتن درجههه رضههایتحتههی در صههورت

گههزینش همسههر و ماننههد آن میگیریجنسههی و یهها سههخت شههود )در ابتههدای مقالههه بیههان هایی در 
که اصل در ازدواج، بر ازدواج  دائم  تا  همسری است(.گردید 

ها برای رفهع ضهرورت و در مهوارد اضهطرار بهرای جلهوگیری از زنها و بر این اساس، حکم متعه تن
که امکان نکاح دائم ندارند( وضع شده و به عبارتی حه  ههر  کسانی است  وقوع در حرا  )برای 
کراههت و منهع )و  یا از زن و مرد تنها در حالت اضطرار است و نهه اختیهار. حکهم اولهی آن ههم 

گههرار هرگهه  قههرار دادن آن بههه عنههوان توسهه  قانون نههه حرمههت( اسههت. هههدف از تشههریع ایههن حکههم
دل ازدواج دائم و یا هوسرانی مشروع نیست.  جانشین و ع 

یهادی  فقه نظا  و ضهرورت توجهه بهه بافهت فرهنگهی جامعهه در اجهرای حکهم نیه  از اهمیهت ا
ههای دیگهری جههت که برای رفع مشکل جوانان، باید به دنبهال راهبرخوردار است؛ عالوه بر این

ع مشکل ازدواج دائم آنان بود؛ ایرا ترویج ازدواج موقت در جامعه، عالوه بر تشدید ذواقیهت و رف
همسهری و بازمانهدن رغبتی به تامندی افراد، موجب بیطلبی و باال بردن درجه رضایتتنوع

از ازدواج دائهههم و دربهههاره مهههردان همسهههردار نیههه  سهههبب از بهههین رفهههتن آرامهههش و سهههکن خهههانواده و 
 گردد.مسر میدلسردی ه

 کتابنامه

کریم _  قرآن 
، محمههد جههواد بالغههی، تحقیهه : بنیههاد بعهههت، واحههد تحقیقههات آالض الههرحمن فههی تفسههیر القههرآن _

 تا.اسالمی، قم: وجدانی، اول، بی
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جها، ، سید علی سیستانی، تقریرات درسی به قلم سید هاشم هاشهمی، بیاختالف الحدیث _
 ت.1396نا، بی

، ، جعفر سبحانی تبریه ی، قهم: موسسهه امها  صهادتالخالف اإلنصاف فی مسائل دا  فیها _
 ت.1423اول، 

 .تااحیاض آثار االما  الخوئی، بیماسسة ، سید ابوالقاسم خوئی، قم: البیان فی تفسیر القرآن _

کاالم بن عبدالعظیم ی دی، قم: موسسه انتشارات مدین، اول، التعارض _  ت.1426، محمد 

بههن حسههن طوسههی، تهههران: دارالکتههب االسههالمیه،  ، شههیخ ابههوجعفر محمههدتهههریب االحکهها  _
 ت.1407چهار ، 

، علهی مهامن قمهی سهبزواری، جامع الخالف و الوفات بین االمامیة و بین ائمهة الحجهاز و العهرات _
 ت.1421، اول، سازان الهور اما  عصرتحقی : حسین حسنی بیرجندی، قم: زمینه

، تحقی : عباس قوچهانی و دیگهران، ، محمد حسن نجفیاإلسال جواهرالکال  فی شرح شرائع _
 ت.1404دار  حیاض التراد العربی، هفتم، بیروت: 

، مرتضی مطهرى، جلد سو  )ازدواج موقت و تعهدد اوجهات(، حقوت زن و مرد از دیدگاه اسال  _
 ش.1391تهران: دبیرخانه بینش مطهر، 

، قم: دفتهر ، شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تحقی  علی خراسانی و دیگرانالخالف _
 ت.1407انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 

 ت.1410، اما  خمینی، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، اول، الرسائل _

کنگره جهانی ه اره شیخ مفید، اول، رسالة المتعة _  ت.1413، شیخ مفید، قم: 

 ، اول.موسسه اما  صادت، جعفر سبحانی تبری ی، قم: سلسلة المسائل الفقهیة _

، محمههد بههن اسههماعیل بخههاری، مصههر: وزارة االوقههاف، المجلههس االعلههی صههحی  البخههاری _
کتب السنة، دو ،   ت.1410للشئون االسالمیة، لجنة  حیاض 

، مسههلم بههن حجههاج، تصههحی : محمههد فههااد عبههدالباقی، قههاهره: دارالحههدیث، صههحی  مسههلم _
 ت.1412اول، 

 ش.1381، قم: موسسه فرهنگی التمهید، چهار ، ، محمد هادی معرفتعلو  قرآنی _

 ت.1405، ابن ابی جمهور احسایی، قم: دار سید الشهداض للنشر، اول، عوالی اللئالی العزیزیة _

، مرتضی بن محمد امین انصاری )شهیخ مرتضهی انصهاری(، قهم: ماسسهة النشهر فرائد االصول _
 ت.1416االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم، پنجم، 

کلینی، قم: دارالحدیث، اول، کافیال _  ت.1429، محمد بن یعقوب 
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مسهعود مکهار ، قهم: انتشهارات رضها حامهدی، ، ناصهر مکهار  شهیرازی، تحقیه : کتاب النکهاح _
 ت.1424، اول، طالبمدرسه اما  علی بن ابی

، امههین االسهال  فضهل بهن حسهن طبرسهی، تحقیهه : المختلهف بهین أئمهة السهلف مهن الماتلهف _
 ت.1410چی، واعظ زاده و دیگران، مشهد: مجمع البحود اإلسالمیة، اول، مدیر شانه 

، محمههد بههاقر مجلسههی، تحقیهه : سههید هاشههم رسههول، الرسههول آل مههرآة العقههول فههی شههرح أخبههار _
 ت.1404تهران: دارالکتب االسالمیه، دو ، 

، حسههههین بههههن محمههههدتقی نههههوری، قههههم: موسسههههه آل مسههههتدرک الوسههههائل و مسههههتنب  المسههههائل _
 ت.1408ول، ، االبیت

، احمههد ابههن حنبههل، تحقیهه : ابههراهیم ابیهه  و دیگههران، بیههروت: مسههند االمهها  احمههد بههن حنبههل _
 ت.1416موسسة الرسالة، چا  اول، 

، عبداهلل بن عبهدالرحمن دارمهی، تحقیه : حسهین مسند الدارمی المعروف ب )سنن الدارمی( _
 ت.1421سلیم دارانی، ریاض: دارالمغنی، اول، 

 ت.1412سن بن فضل طبرسی، قم: شریف الرضی، چهار ، ، حمکار  االخالت _

کبههر مههن الیحضههره الفقیههه _ ، شههیخ صههدوت محمههد بههن علههی بههن حسههین بابویههه، تحقیهه : علههی ا
غفههاری، قههم: دفتههر انتشههارات اسههالمی وابسههته بههه جامعههه مدرسههین حههوزه علمیههه قههم، دو ، 

 ت.1413

زایهد ماسسهة ، ابهوالبی: ، مالا ابن انس، تحقی : محمد مصهطفی اعظمهیموطأ االما  مالا _
 ت.1425بن سلطان آل نهیان لألعمال الخیریة و اإلنسانیة، اول، 

کتابفروشی داوری، اول، نموذج فی الفقه الجعفری _  ت.1410، سید عباس مدرسی ی دی، قم: 

، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، بیروت: دارالکتهاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی _
 .ت1400العربی، دو ، 

، نجم الدین جعفر بن حسن محق  حّلهی، قهم: دفتهر انتشهارات (النهایة و نکتها )نکت النهایة _
 ت.1412اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 

 .ت1409آل البیت، اول، ماسسة ، محمد بن حسن شیخ حر عاملی، قم: وسائل الشیعه _

یخ حهر عهاملی، مشههد: مجمهع البحهود ، محمهد بهن حسهن شههدایة األمهة الهی احکها  االئمهه _
 ت.1412االسالمیه، اول، 

 




