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 ي جزوه تذکرات الزم قبل از شروع به مطالعه  

ام؛ مطالـب ایـن    ننوشـته شخصـاً  ) سـید نـوراهللا شـاهرخی   (هیچ قسمتی از این نوشته را من  –اول

ي مطالـب ایـن جـزوه،     عمـده  هاي اینترنتـی اسـت؛ در ایـن میـان،     جزوه تماماً برگرفته از کتب و سایت

از ایشان که علیرغم مخالفـت   .، به قلم جناب آقاي احمد ابراهیمی نژاد است1برگرفته از وبالگ تبصیر

اولیه، در پیِ درخواست من، طـی ایمیلـی بـدون هـیچ چشمداشـتی موافقـت خـود را بـراي اسـتفاده از          

  .متوسط خودشان اعالم فرمودند متشکر شده نوشته قیمت ذيمطالبِ 

و در پـیِ   شـده  تهیـه این متن، صرفاً با هدف پاسخگویی به سؤاالت اعتقادي دانشـجویان   –دوم

ي  پژوهشی براي دریافت درجـات و ارتقـاء رتبـه    -علمی  مثالًیا  دانشگاهیي  یک مقاله عنوان بهچاپ 

ي آن  ، در تهیـه دانشـگاهی مقـاالت  انتشـار   علمیِ گردآورنده نیسـت؛ بـه همـین دلیـل، قواعـد الزم در     

، براي اجتنـاب از حجـیم شـدن جـزوه و نیـز      2اینکه نظر به ماهیت استداللیِ بحث ازجملهرعایت نشده 

هاي مختلـف، ارائـه    از کتب یا سایت ها قول نقل، منبع اصلیِ غیرضروريي اطالعات  جلوگیري از ارائه

د از طریق جستجو در کتـب یـا   استفاده کند بای جایی دراز مطالب این جزوه  خواهد مینشده، هر کس 

هاي مختلف، اصل منبع را به دست بیاورد و از رفـرنس دادن بـه ایـن جـزوه و نیـز منتشـر کـردنِ         سایت

نظر به ضرورت در نظر گرفتنِ همین امر، امکـان کپـی   . مطالبِ این جزوه به نام خودش خودداري کند

شده تا تنهـا هـدف از ایـن جـزوه، یعنـی       الغیرفع، اف دي پیگرفتن از متن یا پرینت کردنِ آن در متن 

  .پاسخگویی به سؤاالت برآورده شود

بـا  ما معتقد نیستیم آنچه در این جزوه آمده مصون از خطـا و لغـزش اسـت؛ بـابِ بحـث،       -سـوم

  .مفتوح استو به دور از توهین و لَجارگی  آمیز احتراممتخصصان علوم اسالمی و در فضاي 

ما معتقد نیستیم این جزوه نظر قطعی و مسلّمِ مذهبِ تشیع در خصـوص ازدواج موقـت    -چھـارم

  .ایم در این زمینه پیدا کنیم است که ما توانسته آن چیزيي  است؛ این اما همه

                                                           

١. http://tabsiir.blogfa.com/ 

  .»مهم نیست چه کسی گفت؛ مهم این است چه گفت«اصلِ مترقیِ . 2
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ممکـن   توانیم به بهترین شـکلِ  ما معتقد نیستیم از طریق آنچه در این جزوه آمده است می -پـ��م

  .ي مخالفینِ بحث ازدواج موقت را قانع کنیم تا از مخالفتشان دست بکشند همه

ي مـوافقینِ بحـث    ي علماء شیعه یا همه ایم که همه اي فراهم آورده ما معتقد نیستیم جزوه -ششم

ي مکتوبات مندرج در این جزوه، موافق هستند؛ خیر؛ ممکن است حتی برخـی از   ازدواج موقت با همه

محتـرم اسـت؛ ایـن امـا مطـالبی       نظر آنانهاي این جزوه، مخالف باشند؛  افقین هم با برخی از قسمتمو

  .ایم؛ حق مخالفت، براي همه محفوظ و محترم است است که ما با آن موافق بوده

. ایـم  اسـالم شـده   ازنظـر ي ازدواج موقت  ما معتقد نیستیم که موفق به کشف کاملِ فلسفه - ھفمت

 ي فلسـفه کشـف کـرده اسـت، تمـام      الهیدرباره فلسفه و علت تشریع احکام  و عقل تاکنون علم آنچه

متعـدد و یـا جزئـی از علـت تشـریع آن حکـم اسـت و         يها حکمتیک حکم نیست، بلکه حکمتی از 

دسـت   هـا  آندیگري نیز داشته باشـد کـه هنـوز علـم بـه       يها علتو  ها حکمت، ممکن است آن حکم

. احکـام اسـت   يهـا  علـت و  هـا  حکمتو حکیم است که داناي به همه  ام یعلخداوند  تنها. نیافته است

مـورد   در .هـا  آن ي همـه اشاره کنیم نـه   میتوان یمجعل احکام  يها حکمتبنابراین، ما تنها به بعضی از 

یک حکم نیسـت، بلکـه بهتـر اسـت      ي فلسفهتمام  گوییم عنوان فلسفه احکام می بهآنچه را  الهیاحکام 

اصـلی و کامـل آن نـزد     ي فلسـفه یک حکم ممکـن اسـت باشـد؛ چـون      يها حکمتبعضی از  بگوییم

  .خداوند حکیم است

، انـد  شـده  وضـع بر اساس مصالح و مفاسـد   الهیدر جاي خود ثابت شده است که احکام  اگرچه

  :ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است؛ زیرا

 .داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی استنیازمند : اوالً

اسـت در   اي قطرهعلم پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهوالتش،  ازنظر هرقدربشر : ثانیاً

 .)85اسراء، ؛ و ما أُوتیتُم منَ الْعلْمِ إِالَّ قَلیالً(" است نشده داده شما به دانش از اندکی جز" : برابر دریا

تمام احکام، از سوي اولیاي دین، این بوده که بیـان تمـام اسـرار     ي فلسفهشاید علت بیان نکردن 

مانند گفـتن معمـا اسـت     ،که بسیاري از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده ییها انساناحکام براي 

مردم، دشمن آن چیـزي هسـتند   ": ندیفرما یم) ع(امام علی . گردد میموجب تنفر شنوندگان  بسا چهکه 
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در حد  الهیاولیاي  لذا) 214، ص 1، گزیده میزان الحکمه، ج “جهلوا الناس اعداء ما“(، "دانند ینمکه 

 .اند نمودهاحکام اشاره  ي فلسفهو  ها علتبه بعضی از  ها انسانفهم 

علمـی و عملـی، و اجتنـاب از     يهـا  خوبی به ها انسانوانگهی هدف از دین و شریعت، آراستگی 

افـراد   کـه  ایـن ، ولـو  دیـ آ یمـ فکري و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دسـت   يها یزشت

مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودي را به دسـت   که اینفلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر 

 .نددارو و دستورات پزشکی را ندا ي فلسفهولو فایده و  آورد یم

دسـتورات دینـی، از کسـانی صـادر      کـه  ایـن مؤمنان چون اطمینان و یقین دارند بـه   که اینمضافاً 

شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین بـه اثربخشـی و مفیـد بـودن ایـن دسـتورات        می

  .دارند
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 بحث ایناي کوتاه در باب بحث در خصوص ازدواج موقت و ضرورت  مقدمه  

هـر یـک از    چراکـه نزیل جایگاه ازدواج دائم نیست ت بحث از ازدواج موقت به معنی تضعیف و

مکمـل در جامعـه    عنـوان  بـه مان و أخاص خود را دارند که باید تو و ضرورت و جایگاهاین دو، احترام 

  .شود دیگري به توجه از مانع نباید یک هر به نسبت و توجهقرار گرفته و اهتمام  موردتوجه

 ها در بحث ازدواج موقت ها و تفریط افراط  )أ 

هـم پـایین آمـدن آمـار ازدواج      هم باال رفتن آمار طالق در ازدواج دائـم امـري مـذموم اسـت و    

 گـري  افراط مه و است ناصحیح دائم ازدواج بههم توجه انحصاري نسبت . و متروك ماندن آن موقت

 ازحـد  بـیش  شـدن  علنی هن و ست اي شایسته کار متعه مورد در مطلق سکوت نه. موقت ازدواج باب در

 یروشـ  دو هر آن، ضربتی انداختن جا هم و عقالنی فرهنگ و باور درازمدت ماندن مسکوت  هم .آن

  .است یوستگیپ و یآهستگ بر يکارآمد در اصل چراکه اند نادرست

  دلیل بر سکوت در این مورد قرار گیرد؟ تواند میآیا وجود مخالفین ازدواج موقت،   )ب 

 یـا  ایده هیچ زیرا نیست صحیح باور و فرهنگ به عمل از رفتن طفره دلیل منکر و مخالف وجود

  .باشد مخالف بی که نیست قانونی

 بایدها و نبایدها در بحث از ازدواج موقت  )ج 

شدن یـا عـدم    و تعطیل اند يضرورنیازهاي عادي و  جزو هم دائم، در نوع موقت و هم ازدواج،

و روحـی   و ضـربات  خألهـا بـه   توانـد  مـی مسیر هر یک  موجود درموانع  رفعو  و اصولیتوجه صحیح 

 در بلکـه  نیستمشکل جامعه در قبول شرعیت این مسئله . ی منجر شودهجنسی معتناب و عاطفی و روانی

 منطـق  بی طرفدار دیبا نه پس .است عقالنی و استداللیاست که نیازمند پاسخ  شبهاتی و ایرادات وجود

 از شیبـ  ینـ یآفر بحـث  سازد، قانع را مستمع تواند ینم گویی کلی که گونه آن .اندیشه بی منتقد نه و بود

در  بیشـتر  تردیدهاي و ها شبهه ایجاد باعث خود گاه نیز بدیهی واقعیت و ضرورت کی مورد در اندازه

 بایـد  اول وهلـه  در نماید عمل بدان یا گوید سخن مقوله این ازخواهد  می که کسی. گردد میمورد آن 

 شـتر یب امـر،  ایـن  دادن جلـوه  وجیهجاي  به تا بداند را مقوله و مسئله این واقعی جایگاه و صحیح تعریف

نگـرش محـدود و    مرتکـب  ،فیـ لط و قیـ دق و عظمـت  بـا  نگـاه  جـاي  به و دیننما مخدوش را آن چهره

http://snshahrokhi.blog.ir/



 مقدمه

 

 
11 

 چشـم  در راو قـانون خـدا    سـنت  و ناصـحیح،  گانـه  بچـه خفیف به این حقیقت نگشته و با رفتار و عمل 

 ورود تیصـالح  ،محـرم  و بـا ظرفیـت   مردان و زنان فقط پس ندهد؛ نشانمقدار  بی و مخدوش دیگران

وارد شـدن در ایـن    مسـتعد  يمـرد  و زن هـر  و آن اهـل  يبـرا  اسـت  يسـرّ  متعه .دارند را يواد نیا در

  ].العالمون اال یعقلها ما و[ ستین مقوله

  !شود نمیزندگیِ مسلمانانه فقط در متعه خالصه   )د 

 بایـد  عقالنـی  نبایـدهاي  و بایـد  همـه  و اوسـت  بـودن  عـدي ب همه به انسان کمال که دانست باید

 دفـاع  و موردبحـث  است لذت و غریزه به مربوط کههر چیز  فقط آنکه نه ردیقرار گ عمل و موردتوجه

  !آوریم ایمان متعه قانون به فقطقواعد عقلی  و قوانین همه از و باشد

  !محکوم کردن متعه، ابایی از گناه ندارندها ضمن  برخی  )ه 

نیـاز و غریـزه در    نیتـر  محبـوس نوع گناه و نیاز جنسـی   نیتر عیشاشکی نیست که گناه جنسی، 

عـادي و   يامـر  ،نامشروع، ولی روابط بندوباري بیاینکه در نظر برخی افراد، متعه،  بیعج .جامعه است

کراهت آن بیش از کراهـت   و نامشروعترس از متعه بیش از ترس از روابط  ایگو .کند میطبیعی جلوه 

ن ترس یا شرم دارنـد  متعه شد مردم در حالی از متعه کردن یا! هاست سنت نیتر عیشا ازطالق است که 

 ].یخافون من الناس وال یخافون من اهللا[ ندارنداز عقوبت عمل  یخوف گناه، ارتکاب درکه 

تصـور   و منفـور ند و متعه را امري کهنـه  هست بسیاري از کسانی که معترض بر این سنت شک بی

جامعه راهـی   پس .ارتکاب هیچ فعلی ابا ندارند از رندیگکنند اگر خود در معرض گناه جنسی قرار  می

رد مـو  ،در این راه گري الابالیجز عمل به این سنت و خو گرفتن با این فرهنگ ندارد زیرا نه آزادي و 

و  دین و شـرع نیـز صـراحتاً    چراکه عقل و دین؛ دییتأخفقان جنسی امري مورد  نه ووجدان است  دییتأ

  ].رهبانیه ابتَدعوها ما کَتَبنا علیهم و[  مخالفت خود را با منش ریاضت و رهبانیت اعالم نموده علناً

شـوند   روبرو مـی  حرام با که چونمواجهیم قومی شود ما با  در برخی موارد مشاهده می متأسفانه

گردنـد همـه اهـل عفـت و      با حالل مواجـه مـی   که وقتیند ولی رس و شرمی از ارتکاب ندارت هیچ ابا و
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بـه سـنت و معـروف و     آوري رويگردند و نه از روي نیـاوردن بـه گنـاه بلکـه از عـدم       می شرم وترس 

معـروف نـزد    کـه  درحـالی نماینـد و   افتخار و امتیاز و کمال می احساس تحمیل ریاضت بیهوده بر خود،

  .کنند می قلمداد نیزشود خویشتن را مقید به شریعت و مذهب  تعریف می معروف ایشان منکر و منکر،

  ها اي در مقابل ممنوعیت متعه؛ هبه  )و 

در شریعت هیچ دري نیست که بسته شود مگر اینکه خداوند دري دیگر را بـه روي جامعـه بـاز    

روابـط   ،عتیشـر  اگـر  .نیسـت  نظـر  صرفدر مسائل غریزي که قابل سرکوب یا  خصوص بهکرده است 

سـن نوجـوانی بـراي دختـران را وضـع       در آزاد را حرام کرده در عوض ازدواج موقت و سنت ازدواج

اي کـه نـه از    جامعـه . نهاده تا لذت ممنوع حداقل با انتخاب یکی از این دو راه جایگزین و جبران شـود 

اي  جامعـه . گـردد  مـی م خردترین جامعه محسـوب  ک و نیتر محروم، از حالل نه وحرام مستفیض است 

و و مواهـب حـالل را بـر خـویش حـرام کـرده        هـا  لـذت نیـز   خـود  شـرعی،  يها تیممنوع در کنارکه 

 درخـور  اي جامعـه  محصـور نمـوده،   اسـاس  و پایـه  بـی تعصبات خشـک و   چهاردیواريرا در  خویشتن

  .استهزاء است

 !فریضهاول غریزه، بعد   )ز 

نیازي است که بدون آن، انگیزه مردم بـراي   نیتر یاصلو  نیتر ییابتدا حل مشکل غرایز جامعه،

تـا   رایـ ز ناچیز خواهد بـود،  گام برداشتن در مسیر کمال و رشد علمی و عملی و روحی و معنوي تقریباً

و حـرص بـه گنـاه و     و افسـردگی  و خشـونت غرایز مردم دچار اختالل باشد نتیجه آن چیزي جز عقده 

ـ    «: نبـی گرامـی اسـالم نقـل اسـت کـه فرمـود        از .نخواهـد بـود   از دیـن فرار  مـا   منا ولـو ال الخُبـز مـا ص

خـواهیم گرفـت و نـه نمـاز      نـه روزه  نباشـد  نیتـأم نان مـا   اگر ):223؛ ص 10شرح الکافی؛ ج ...(لَّیناص

   .غریزه بعد فریضه؛ اول طعام، بعد صیام اول :دیگر عبارت به .»خواهیم خواند

گرسـنگی طعـام    ماننـد  مانند غریزه خوردن و آشامیدن، و گرسـنگی شـهوي،    غریزه جنسی نیز

. حـرام را  و اطفـاء اجـازه ارضـاء    و نـه  دهـد  مـی و عقل نه اجـازه سـرکوب غریـزه را داده و     نید .است

ندارد و حواسش متمرکز نیسـت گرسـنه جنسـی نیـز بـه       و نشاط ودماغ دل که انسان گرسنه، گونه همان
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و  طـراوت  لذت جنسی،. دهد ینمو عشق و تمرکز چندانی نشان  رغبت و زندگی، و کار و علمعبادت 

خواهـد بـود و محرومیـت     طراوت بی، خشک و جامد و یزندگ این لذت، وجود بی .آب زندگی است

   .ندگی استلذت ز نیتر بزرگمحرومیت از  درواقع از این بهره،

 و افسـرده بـار آینـد    خسـته  ،اي عقـده  مـردم،  در آنمحبـوس و پـر خفقـانی کـه      و سیستمجامعه 

از حـدي باشـند کـه بـه      بـاتقواتر  تواننـد  ینمـ مـردم  . تواند نماینده هـیچ شـریعت و عقالنیتـی باشـد     نمی

نیـز حـق نـدارد کـه نبـود شـرایط        و حاکمیتجسمانیت و جنسیت و روح و روان آنان لطمه وارد کند 

قرار داده و با جماعت همرنـگ شـود    بهانه عرفی را براي حل نیازها و تنگناهاي موجود جنسی جامعه،

چون وظیفه فراهم کردن بسترها و زدودن موانـع و قـوانین و رسـوم و پنـدارهاي غلـط از میـان راه، بـر        

  .عهده خود اوست
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 عقلی ازنظر ازدواج موقت  

  ازدواج موقت ي تشریع فلسفه سؤاالتی در خصوص  )أ 

  ازدواج موقت قرار است پاسخگوي چه نیازهایی باشد؟ )1

این نیاز و حبس  نیتأمترین عوامل شادي و رضایت یک جامعه و عدم  جنسی از مهم ارضاء نیاز

 اي جامعـه  در .ل عقده و افسردگی و فقد شادي اسـت ترین دالی آن و عدم ارضاء متناسب با نیاز از مهم

 دایـر هر خانه فسادي که بسته گردد خانه مشـابه دیگـري    و زندانی است مسلماً محبوس که این غریزه،

خواهد شد و هر درختی که بریده شود از جاي دیگر ریشـه خواهـد دوانیـد زیـرا منـع و محرومیـت از       

اذعان داریم که  مهه .است نتیجه بی اي مبارزه ،الوصول سهلآسان و  حرام بدون جایگزین کردن حاللِ

 بـازي  اسـباب و  ءیشـ  بایـد در کنـار آن،    منع کنیم خطرناكاگر قرار است کودك را از دست وسیله 

از میـان بـرد    وجـود طفـل  در  شـهوت بـازي را   تـوان  ینمـ  ازآنجاکـه  .در اختیارش قرار دهیم خطري بی

از هر دو سو، جز خشونت و  منع وگرنهبنابراین باید جایگزینی براي هر منع و ممنوعیتی در نظر گرفت 

شهوت جنسی نیز براي انسان بالغ مانند شهوت بـازي در  . اي در پی نخواهد داشت نتیجه و تمردعصیان 

و  و آسـان  و منطقـی  راه حـالل شـود بایـد    بازداشـته کودك است و اگر قـرار اسـت کـه فـرد از گنـاه      

 اش جـه ینتمانـدن نیـاز،    پاسـخ  بیحصر و منع و  وگرنهمشابه دیگري را در اختیار او قرار داد  حال درعین

 سـن  .کـه سـن ازدواج آن نیـز باالسـت     اي جامعـه در  خصـوص  بـه جنسی است  از آزادي تر مخربگاه 

  چیهـ  .همان سن آغاز نیاز است که البته شدیدترین مرحلـه نیـاز نیـز در سـنین آغـازین اسـت       ،ازدواج

نیست مگر آنکـه جـایگزینی مشـابه بـراي آن در نظـر       دلیلی براي فاصله انداختن بین سن نیاز و ازدواج

 .گرفته شود

، )که منجر به باال رفتن آمار طالق شـده (زندگی زناشویی  يها متیمال نا باال رفتن سن ازدواج،

مادي و پاسخ به توقعات و تکثرات،  و تأمین و مسکنبراي ازدواج دائم از قبیل شغل  جوانانمشکالت 

ه کـ ..... ن ویسنگ يها هیمهر ،و پوچسخت  شروط، شرط و ییزناشو يها یمفرط در زندگ يها دخالت

ازدواج را؛ ونیز عدم مساعد بودن شرایط روحـی   و نه کند میرا در جامعه تداعی  یدختر فروش درواقع

 و تشـکیل بـراي ازدواج دائـم    و مـردان و حتـی جسـمی بسـیاري از زنـان      و مکـانی و یا زمانی  و روانی
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 درواقـع . ازدواج موقـت اسـت   انکارناپذیر ضرورت از عوامل براي ازدواج ثانوي، خصوص به خانواده،

که جامعـه در   موجودي باشد و موانعبه همه رسوم غلط  کجی دهنیک  تواند میترویج ازدواج موقت 

  .راه ازدواج یا زندگی دائم ایجاد کرده است

کـه   شـود  یمـ متوجـه   یخـوب  بـه اگر کسی نگـاه جـامع و دقیـق بـه احکـام اسـالمی داشـته باشـد         

که اسالم در امر معاشرت زن و مرد نامحرم انجام داده است، شاید هیچ دینی دیگر انجـام   گیري سخت

در این زمینه شـده بـود و ازجملـه در متـون دینـی تصـریح        يها اشارهنداده باشد، که در بخش قبلی نیز 

شده است که اگر زن و مرد نامحرمی در محل خلوتی باهم خلوت کننـد نفـر سـوم در بینشـان شـیطان      

انجـام خواهـد داد و اسـالم     انداختنشـان خواهد بود و بدیهی است که نهایت سعی خود را براي به گناه 

حتی نماز خواندن یکی از زن و مرد نامحرم را در مکانی  ییها نهصحبراي اجتناب از پدید آمدن چنین 

 .داند یمندارد، باطل  وآمد رفتکه کسی دیگر امکان 

اکنون با توجه به سختگیري اسالم از سویی و سخت بودن یافتن راه مشروع دیگر مثـل ازدواج   

از سوي دیگر، اگر راهکار متوسط دیگري در این میان وجود نداشته باشد، در عمـل راه بسـیاري    دائم

 نشینی هم، ها یسخن هم، ها برخاستن، نشست و ها معاشرتاجتماعی نظیر  يها تیواقعاز گناهان ناشی از 

بـاز گذاشـته   ، را جوانـان  ي چندسـاله کوتاه و بلند چند روزه تا  يها مانه و محبتیصم يوگوها گفتو 

  .آلوده به گناه و معصیت خواهند شد جواناندر این صورت همه یا اکثر   است و

زن و  يبـرا  يشـتر یف بیـ لکو ت مسـؤولیت ازدواج دائـم،   کـه  دانـیم  مـی توضیح بیشتر اینکه همه 

 هـا  سـال و پـس از   سـختی  بـه را نیـز   بارشـان  یـک همـان   هرکـدام کـه   اي انـدازه  بـه  آورد یمشوهر پدید 

 تـوان  ینمـ را  يـا دخـتــر یـ ـل مخصوصاً در زمان مـا پـســر   یـن دلیو بـه هـمـ دهد میانجام  چینی مقدمه

  .، آماده ازدواج دائم باشدردیگ یمزه جنسی قرار یغر فشار تحتـه ک یـعـیاز اول بـلوغ طـبـ یافت که

و  یرا بــا بــلوغ اجـتـمـاعــ    یـعــ یـه فـاصــله بــلوغ طـبـ  کـ ـن اسـت یـد ایت عـصـر جـدیخاص

  .استـرده کـادتـر و زیادتر یز روز روزبهـل خانواده یـکقـدرت تـشـ

http://snshahrokhi.blog.ir/



 ازدواج موقت از نظر عقلی

 

 
16 

 و یـاد اندك سواد الفبا را یاد گرفته  یعیل بلوغ طبین اوایپـسربچه در سن کـیـم یدر دوران قـد 

درآمـد آن یـا بـا    و با  آمد برمیپدر و استادي دیگر  زیردستبا شاگردي  اي سادهنگرفته از عهده شغل 

، امـا در دوران مـا   کـرد  یمتا آخر عمر زندگی خود را سپري ...زندگی جمعی در کنار پدر و برادران و

نفـر مـوفــق    کـیـ و اگـر   شـود  یمـ که تحصیل تا دیپلم تقریباً براي هر نفر ضروري و قطعی محسـوب  

ر و ناکام ماندن در امتحـان آخـر ســال    یـل ابتدایی و متوسطه خود را بدون تأخیبخواهد دوران تـحـصـ

بخواهـد مقـاطع بـاالتر را     و اگرسال از عمرش را پشت سر گذاشته است  18پشت سر بگذارد، حداقل 

 بربگیـرد سال از عمـرش را در   30 يدکترو  لیسانس فوقنیز تحصیل نماید ممکن است حداقل تا دوره 

تـا   کشـد  یمـ سه چهار سـال دیگـر هـم طـول     طعاًق و پیدا کردن درآمد و شغل التحصیلی فارغو بعد از 

پیدا کند و آماده ازدواج دائم گـردد؛ در ایـن جهـت بـین دخـتــر و پسـر       يبتواند سر و سامان مختصر

افـزایش سـن ازدواج پسـران سـن ازدواج دختـران نیـز افـزایش         تناسـب  بـه تفاوتی چندانی وجود ندارد 

  .یابد می

وقـت و امکانـات زیـاد الزم     دائـم مادگی بـراي ازدواج  آ طرف ازیکپس، به خاطر بسپاریم که 

غرایـز شـهوانی وجـود     ي کنندهطرف دیگر در زمان گذشته بسیاري از اسباب و وسایل تهییج  از .دارد

اطـالع   اصـالً بلـوغ و جـوانی خـود     عالئمحتی  ازجملهاز بسیاري از کارها  جواناننداشت و بسیاري از 

یـی  بالچـه  که ایـن دیگـر    شدند یمبا تعجب و شگفتی عجیبی مواجه عالئم آن  ي مشاهدهنداشت و با 

  !!است آمده ها آنبر سر که  است

بود که وقتی صحبت عروسی و ازدواج  قدري به و جواناني دیگر حجب و حیاي مردم و از سو

که یک بچـه   دانیم می، اما امروز همه شدند یمغرق عرق  جوانانخیلی از  آمد یمبه میان  ها آنو امثال 

جنسـی و شـهوانی اطـالع یافتـه و      مسـائل از ریزتـرین  ... و  هـا  الیسـر و  هـا  لمیفـ با دیدن  ساله هفت شش

بـه کجـا خـتم خواهـد شـد و در       درنهایـت که  کنند یم بینی پیشرا از قبل  ها الیسرو  ها لمیفبسیاري از 

کـه در گذشـته شـنیدنش     چیزهـایی  تـر  مهـم آینده چه کسی با چه کسی ازدواج خواهد کرد و از همه 

 يهـا  شـبکه و  هـا  تیسـا و  اي مـاهواره  يهـا  شـبکه امـروز   کـرد  یمـ عرق شرم را بر جبین انسـان جـاري   
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بـدون   !!و مـرده ) Live(زنـده   صـورت  بـه صورتش عریان و با تمـام جزئیـاتش    نیتر عیفجتلویزیونی با 

 تنهـا  نـه ا کارهـ  ایـن کـه   گـذارد  یمبه نمایش  ها خانوادهو نوجوانان و خانه و  جواناناي بر هزینهکمترین 

در گذشـته  !! آورد یمـ را نیـز بـه هیجـان    !! بلکه پیران و کودکـان و مردگـان   جوانانشهوانی  يها زهیغر

کـه زمـان    برفـرض حـاال  ! بوده باشد اما امروز چه؟ یسالگ 15ممکن است زمان بلوغ جنسی همان سن 

ش بـه اوج خـود برسـد،    ا سال شور جنسیسالگی باشد و یک نوجوان در این سن و  15بلوغ همان سن 

  !چه اندیشیده است؟ دائمیاسالم براي ارضاي آن تا زمان رسیدنش به سن ازدواج 

در  دامـن  پـاك  جوانـان ده آنـان  یـ کـه بـه عق   کننـد  بیان کـرده و مـی  ن موضوع را یا جوانانبارها 

 قـــرار دارنـــد  یامـــور جنســـ  ازنظـــر حـــل غیرقابـــل بســـت بـــنک یـــدر  یاجتماعـــات کنـــون 

  :رایاست ز مطالعه قابلو  يار جدیبس) یمخصوصاً در اجتماعات کنون( جوانان یمشکل جنس

و مخصوصـاً نوجوانـان در برابـر     جوانـان  اتفـاق  بـه ب یت قریاکثر ی، عدم تمکن مالطرف ازیک

تـا  گفته شد حداقل  همچنان که غالباًل که ی، و از آن باالتر موضوع ادامه تحصینه کمرشکن زندگیهز

کامـل   طور بهرا  یزه سرکش جنسیان غریو دوران طغ کشد یمطول یا حتی بیشتر  یسالگ 25 و 20سن 

  .دهد ینمل خانواده یاجازه ازدواج و تشک ها آن، به گیرد فرامی

رومنـد و  یزه سـرکش بـا امـواج ن   یـ ن غریـ ده گـرفتن ا یـ و ناد» مطلـق  ییپارسـا «گـر  یو از طرف د

 یبعضـ  يار دشوار و بـرا یبس گردد میدتر یشد یکنون آمیز تحریکبر اثر مناظر  متأسفانهکه  اش کوبنده

  .ستین پذیر امکان

ن یـ با پناه بردن به مراکز فحشا به گمان خـود ا  بندوبار بید کرد؟ البتّه افراد یچه با گویید میحال 

 وجـود دارد؟  حلـی  راه چـه  باایمـان و  دامـن  پـاك افـراد   يد بـرا یـ د دیـ با ی، ولـ انـد  کردهمشکل را حل 

را یـ ، زکنـد  مـی  ییخودنمـا  رونـد  یمـ که به خـارج   یانیدر مورد دانشجو تر جدي صورت بهن مشکل یا

از  ياریکه در مورد معاشرت دختران و پسـران در بسـ   قیدوبندي بی ياز بستگان، و آزاد ي، دورییتنها

ن یـ در خـارج، ا  یالت عـال یوجود دارد، با توجه به طـول مـدت تحصـ    ییکایو آمر ییاروپا يکشورها

  .آورد درمی تري پیچیده صورت بهرا  مسئله
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 طور بهمجبورند  یزندگ يها ضرورتکه به حکم  دیآ یمش یپ يز مواردیدر مورد افراد متأهل ن

 هـا  مـاه ت و مطالعـات مختلـف برونـد و    یتجارت، مأمور يشتر برایا بین ماهه و یچند يمجرد به سفرها

  .دور از زن و فرزند بسر برند

ش یپـ  ها ضرورتن یز این يگریست و در موارد دین ها نیامنحصر به  یاجتماع يها ضرورتالبتّه 

 .دیآ یم

 ست؟ین مشکل چیا حل راه

بـوده، و در   یشـه در جوامـع انسـان   یهم ییهـا  ضرورتن یکه چن ت محسوس استیک واقعین یا

  .را دربر گرفته است جواناند شده و یزمان ما تشد

ــآ ــا ی ــوان یم ــا ت ــواقعن ی ــا تی ــن را ناد يه ــروش ــ  ی ــت فراموش ــه دس ــت و ب ــپرد؟ یده گرف  س

  ق بست؟یحقا يچشم از رو توان یمچند پهلو  يها جملهباال و  يها جوابا با یآ

 فروشـی  آدم یک نـوع جـواز شـرع   یـ ازدواج موقت « گویند میکه چشم و گوش بسته  ییها آن

ا هرگـز  یآ: د گفتیبا چه جوانانن یند در جواب ایحاً به ما بگویصر» آورد یمن ییاست و مقام زن را پا

  ؟اند کردهفکر  جوانان یحل مشکل جنس يدر عمر خود برا

دعـوت   ین جـوان یدر سـن » یمطلق و چشـم پـوش از امـور جنسـ     ییپارسا«به  توان یما همه را یآ

از  يشـتر یکـه بهـره ب   جوانـان از  اي عـده  ين موضـوع بـرا  یـ ممکـن اسـت ا   میکنـ  ینمنمود؟ البته انکار 

ممکـن اسـت؟ مسـلماً نـه      هـا  آنهمـه   يا بـرا یـ آ یباشد، ول یو تسلط بر نفس دارند عمل داري خویشتن

خود را چگونه پشت سـر   ید دوران جوانیدرباره ازدواج موقت دار راد راین اید شما که اییوجداناً بگو

 ين سـؤال را بـرا  یـ جـواب ا  مییگـو  ینمـ ؟ مـا  دیـ کن یمد چه یو مجرد هست جوان اآلنو اگر  دیا گذاشته

  .دیشگاه وجدانتان به خودتان پاسخ دهیدر پ گوییم مید یسیاطالع عموم بنو

د یـ د؟ اگـر دار یـ جز پناه بردن به مراکز فسـاد دار  جوانان يبرا حلی راهن طرز تفکر، شما یا با ایآ

  ؟دیکن ینمشنهاد یچرا پ
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دنام شـما احتـرام بـه مقـام و     بـ  يهـا  محلـه  ين زن و آن وضع رسوایننگ یا فحشا و خودفروشیآ

  ؟هستت زن یشخص

امـروز   يایـ دن ياز شـهرها  ياریدر بسـ ) انـه یا مخفیـ آشـکار   طـور  به(محالت  گونه اینجاد یا ایآ

  است؟ فروشی آدمن بردن جواز یزنان و از ب یبردگ يموجب الغا

کـرده آثـار    مـال  لجـن ن مراکز فساد و ننگ که اجتماعـات امـروز را   ید تمام ایفراموش نکن یول

، بـه  ین مشـکل اجتمـاع  یـ ا يبـرا » مثبـت  حـل  راه«ک یـ نشان دادن  جاي بهکه  کسانی است يها تیجنا

  !اند زدهدست » بافی منفی«

 خواهـد  اشـاره بعداً که اسالم گفته و  یطیبا شرا(دن نسبت به ازدواج موقت یبا مخالفت ورز ایآ

نشده صادر  عمالً، جواز فحشا کنند یمعمل  بندوبار بیو افراد  گویند می اي عدهکه ! غهینه رسم ص) شد

  !؟است

ه یـ اعالم«روح را بـا  یز ;کشور ما حذف شود ید از قانون مدنیازدواج موقت با: گویند می یگاه

  !ستیسازگار ن» حقوق بشر

مـواد   نیتـر  سادهو هنوز  دیا گذاردهه حقوق بشر یکه نامش را اعالم يزین چیا: گوییم میما  یول

نشـده، در   یمتمـدن عملـ   اصـطالح  بـه  يکشـورها  نیتـر  شرفتهیپدر  يضات نژادیتبع يآن مربوط به الغا

  !؟»اد استازدواج موقت ممنوع و فحشا آز«: شده نوشتهآن  يکجا

: دیبپرسـ  دیـ ا کـرده ه بشر که شما پس از مـرگ آن را احضـار   یح اعالمرو ازاین کنم یمخواهش 

 ؟زنـد  مـی  بـافی  منفـی ا او هـم مثـل شـما دسـت بـه      ید حل کرد؟ آیرا از چه راه با جوانان یمشکل جنس

مـان  یبا هم تمـاس داشـته باشـند پ    خواهند یمکه  يروابط نامشروع، افراد يآزاد جاي بهست یا بهتر نیآ

ت کننـد درسـت ماننـد زن و    یرند و رعایط آن را در نظر بگیو تمام شرا ببندند یازدواج محدود و موقت

 یحیصـح  ییزناشـو  یط پـاك زنـدگ  یک محـ ین مدت متعلق به هم باشند و در یدر ا یدائم يشوهرها
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ن قانون عادالنه و عاقالنـه، بـد   یا يباشد، کجا ها آنشد متعلق به  ها آنب یهم نص يکنند، و اگر فرزند

  !است؟

کـه   میکنـ  یمـ بنابراین موضوع و موضح بحث را توجه داشته باشیم که فعالً شـرایطی را بررسـی   

 و عوامـل مختلـف بـر    انـد  دهیرسکه به دالیل مختلف به بلوغ جنسی  حال درعینو متدین  مؤمن جوانان

احتمال دارد وي را به گناه و  هرلحظهو  سازد یم ور شعلهو آن را  وزد یماین آتش زیر اندك خاکستر 

نرسیده است در چنـین   دائم صورت بهمعصیت بکشاند، ولی به بلوغ اجتماعی و شرایط تشکیل خانواده 

 حـال  درعـین سـالم بمانـد و    اش دامنـی  پاك، عفت و ایمانباید بکند تا دین،  کار چه جوانشرایطی این 

  !و کارهاي دیگر خود نیز بپردازد؟بتواند به تحصیل 

و نوجوانـان را   جوانـان اسـت کـه اگـر در ایـن سـن و سـال        دائـم راه ازدواج  حل راه کی) یک

ر بـار ازدواج  یـ ن سـن ز یـ در ا وجه هیچ بهو  خندند یمبـه مـا  حتماًـم، یـنـکبـ دائمبـه ازدواج ـف یـلکتـ

عمـالً ایـن راه    رنـد یپذ ینمـ پر از مسئولیت را  یو زنـدگـ دائمازدواج  کـی مسؤولیتو  روند ینمدائم 

  .دهد ینمولو راه درست و قانونی است ولی جواب 

بــه خــاطر    تعطیل کردن غریزه جنسی؛ باید پیش غریزه جنسی زاري و التماس کنیم کـه   )دو 

و  سـالگی  پـانزده ن یه در سـن کـ  دهـد  ینمـ و مردم ما در شرایط امروز اجـازه   جوانان یه وضع زندگکنیا

 التحصـیلی  فـارغ سال بعد از  15تا  10انداخته الاقل  تأخیرم، دوران بلوغ را به ینکازدواج  سالگی شانزده

  !!تشریف بیاورد دائمو گرفتن آمادگی الزم براي ازدواج 

و پیر بایـد بـه نـامحرم نگـاه      جوانو دستورات دینی؛ مگر دین نگفته که  ها هیتوصعمل به  )سه 

نزدیک نشـوند، تقـوا و خداترسـی داشـته باشـند،       ردیگ یمنکنند، به جاهایی که تهییج شهوت صورت 

حـرف زدن، خلـوت    و کرشمه با نازاز عطر زدن گرفته تا  شود یمکارهایی که موجب تحریک غرایز 

اجتنـاب کننـد، بـه منـاظر     ... و عشقی يها لمیفو  ها صحنه، دیدن  مطالعه کتب و مجالت عشقیکردن، 

مگـر دیـن در ایـن زمینـه کـم      ... نگـاه نکننـد و   ... تلویزیون، فیلم، عکس، سایت و موجود درشهوانی 

سـخت  دسـتورات دینـی، خـود را     ما مسلمان نیستند؟ باید به خاطر رعایـت  جوانانگذاشته است؟ مگر 
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دا شـود تـا آن زمـان    یـ پ شانیبراانات ازدواج دائم که امک یـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانیو ر فشار تحت

  .دندان روي جگر بگذارند

و این دستورات دینی و دیگر عوامل تهییج کننده وجود  بود یممسلمان  جوانحقیقتش اگر تنها 

ـت و ریاضـت مــوقت را   یـ حاضـر گــردد ایـن رهـبـانـ    یشاید بتوان تصـور کـرد کـه جـوان     داشت ینم

نباشـد،   بیدارکننـده و  کننـده  تحریـک است که تا عوامـل   اي خفتهمثل مار  رد، چون شهوت جنسییبپذ

کـه امـروز وجـود دارد اگـر      اي کننده تحریکاما با این عوامل . دهد ینمقرار  فشار تحتخیلی انسان را 

آن خـود   كن و خطرنـا یسهمگ یجاد عوارض روانیکسی بتواند خود را در ظاهر حفظ کند مسلّماً از ا

امـروز   ياوکـ و روان شود یمدا یپ یزه جنسیه در اثر ممانعت از اعمال غرکعوارضی  اندتو ینمرا حفظ 

پس این راه نیز اگر براي همگـان عملـی باشـد خیلـی خـوب و مفیـد       . پرده برداشته است ها آن ياز رو

  .است ولی در عمل براي همگان خالی از مشکالت نیست

را بـه حـال   جوانانانجام داد، باید  توان ینمدیگر این است که اگر حاال کاري  حلی راه )چهار 

 تـوان  یمـ را که بـاز   راهشانانجام داد،  ها آناگر کاري نتوان براي !! اگر دیمی نشد لَلمیرد کخود رها 

چـون چـاره نیسـت چـه     . اوردیـ خـود ن  يهرگز بـه رو  توان یمبسته و  ها تیواقعرا بر  ها چشمگذاشت، 

پسر رابطـه نامشـروع برقـرار     ها دهدختر با  یکـرد، یا یام بـرگـکدختر  ها دهپسر از  یکاشکال دارد که 

در بیشـتر پیـدا کـرده و     ي تجربـه تـازه  !! ـنــد مهـم نیسـت   کـن یـ ن بـار هم اگر سـقـط جـنـیکند و چند

 حـل  راهایـن هـم یـک    !! خود را راضـی سـازند   یزن و مرد زندگ توانند یمشان بهتر  دائم آینده ازدواج

آنجـائی  باشد ولـی از   هم متمدنانه و مد روز اي عدهاست که ممکن است براي  جوانانبراي مشکالت 

  .درست نیست قطعاًنیز  حل راهمسلمان و متدین است طبعاً این  جوانانفرض بحث ما در مورد  که

آن  ي اجـازه نادرست از حکم اسالمی ازدواج موقـت و   يها برداشتاصالح تصورات و   )پنج

امکان هر چیزي را تا انسـان بـا چشـم خـود نبینـد بـاور        آنجائی کهاز . با همان شرایط و احکام خودش

کردنش هم مقداري سخت است، عملی شدن این کار نیز با مشکالت زیادي مواجه اسـت کـه ممکـن    

وقتـی  یا داراي مفاسدي بیش از مصالح جلوه کند چنانچه  غیرممکنزیادي از ما  اي عدهاست در ذهن 
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و طبیعتـاً   رود یمـ از آن  هایی سوءاستفادهسراغ  ها ذهنتمام  دیآ یمسخن از اصل ازدواج موقت به میان 

نیز همـین کـار صـورت گرفتـه و ذهـن همـه        شود یممطرح  جوانانوقتی این راهکار براي حل مشکل 

  !!کنند یمداد رفته و مفاسد آن را بیش از مصالح آن قلم قرارداداز این عقد و  سوءاستفادهسراغ 

د از ایـن عقـد     مؤمن جواناناست که  درجاییباید بدانیم که فرض بحث ما  ولی مقدمتاً  و متعهـ

 مانشانیپبراي کسانی که به این  وگرنه نمایند میاستفاده  شان یشرعحل مشکل  عنوان بهازدواج موقت 

نیز نیاز نداشته و کار خود را از هـر طریـق دیگـر انجـام      موقتشانبه اصل عقد ازدواج  ها آنعمل نکنند 

  .دهند یم

مشـکل   حـل  راهاسـالم  . شـود  یمـ روشـن   خوبی بهاز آنچه در باال گفته شد فلسفه ازدواج موقت 

سـتند نشـان   یقـادر بـه ازدواج دائـم ن    یکه به علت یتمام کسان يو برا) جوانان يمخصوصاً برا(را  یجنس

  :که کند میشنهاد یداده و پ

ک یـ ن یر بار تعهـدات سـنگ  ینکه زیکه به هم عالقه دارند بدون ا يموارد زن و مرد گونه ایندر 

و آن را درست . عقد ازدواج موقت برقرار سازند يمدت محدود يبروند، برا یشگیازدواج دائم و هم

پـس از خاتمـه آن مـدت بـا      یرا حتـ » تیـ م زوجیحـر «ک ازدواج دائـم محتـرم بشـمرند، و زن    یمانند 

  .دیت نمایرعا کامالً) ا دو مرتبه قاعده شدنیروز  45 اقالً(عده  داشتن نگه

ن یو طـرف  کنـد  ینمـ  ینیمانند ازدواج دائم بـر دوش انسـان سـنگ    ین ازدواجیاست بار چن یهیبد

  .دردهندبه آن تن  یط سهل و آسانیبا شرا توانند یم

ست، تا زن و مـرد در انتخـاب   ین» یزندگ یشگیک همیشر«ن ازدواج یهمسر ا طرف ازیکرا یز

ن ازدواج وجود ندارد، یدر ا یرسم طور به» نفقه«گر یو از طرف د. آورند عملبه  يادیز يریآن سختگ

 يهـا  کشمکشازدواج موقت دردسر و  عالوه به .استن یار طرفیاست که مقدار آن به اخت» هیمهر«تنها 

 توانـد  مـی مـرد   ی، حتـ شـود  یمـ افتن مـدت، تمـام   یـ ان یرد بلکه با پاندا) به فرض عدم سازش(طالق را 
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ل یـ کند و از او جـدا گـردد، و در صـورت تما    نظر صرفمانده مدت را به زن ببخشد و از حق خود یباق

  .د استیقابل تمد) يگریمدت د يد عقد برایق تجدیاز طر( آسانی بهن یطرف

  :د گفتینجاست که بایا

اسـت و   یاز انـواع انحـراف جنسـ    ياریمبارزه با فحشا و بسـ  يبرا ک حربه مؤثریازدواج موقت 

ن یـ کـه از ا  یاز مفاسـد اجتمـاع   ياریرا حـل کنـد و بسـ    جوانـان  یقسمت عمده مشکل جنسـ  تواند می

ن ازدواج ماننـد  ایـ  صـیغه  يطـرز اجـرا  . سـازد  کـن  ریشـه  گـردد  میکوچک و بزرگ  گیر دامنرهگذر 

 يهــا کتــابســهل و ســاده اســت و در تمــام  یاســالم يغه ازدواج دائــم و همــه دســتورهایصــ ياجــرا

 منزلـه  بـه ن مراسـم سـاده درسـت    یهمـ  يد توجه داشت کـه اجـرا  یبا ی، ولشده نوشته» هیعمل يها رساله«

د پس از امضـا بـه تمـام مقـررات مربـوط بـه آن       ی، باشود یم اي مالحظه قابلسند  ياست که پا ییامضا

  .وفادار بود

  کامل در پیش گیرد؟ اعتنائی بیي جنسی،  نسبت به غریزه تواند میانسان اگر بخواهد آیا  )2

ایـن نیـاز همچـون جریـان آبـی       .امساك و تحمل اگر از حد بگذرد مخرب و مضر خواهد بـود 

نیرویی  را بااست که اگر مانع و سدي در راه آن قرار داده شود و در پشت آن جمع گردد سرانجام آن 

 و واقعیـت یـک نیـاز   ي جنسـی،   غریـزه . نخواهـد داشـت   و ویرانـی جز خرابی  اي و نتیجهعظیم شکسته 

هـر   و عملـی و طبیعی از زنـدگی فکـري    الینفکدر وجود انسان و بخش  و احترام توجه و قابلاساسی 

 هـم  .کنـد  مـی انسـان ایفـا    و روانـی  و روحـی در سـاختار شخصـیتی    اي عمـده فرد بالغی است که نقش 

 مـرزي  و حد و هیچگذاشتن  و رهاهم آزاد  ن آن کار خطایی است ومنکوب نمود کردن و لگدکوب

حقی دارد که عدم توجه مشروع بـه   بر انسانعضوي  هر .ن انسانی استأبراي آن قائل نشدن خالف ش

  .نیاز و خواسته آن از مصادیق ظلم به نفس است

  ي جنسی چیست؟ ارضاء غریزه هاي حالل و آسانٍ به راه توجهی بیآثار سوء  )3

و دختران جامعه از پـا گذاشـتن در ایـن راه، موجـب شـده       زنان برروح غرور و تعصب و ترس 

بـه بهانـه    از محیط پر خفقان و بعضاً و رهیدن، نسبت به رفع نیاز و فشاراز تنگنا  عمالًبعضی مردان   که
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جوامـع بسـته    اصوالً .درآورند ها نیسرزمدیگر  چسب دلو سواحل  و دیسکوها ها کابارهسیاحت سر از 

کشورهاي آزاد دارنـد و یکـی از دالیـل عمـده      سوي بهمذهبی سهم بیشتري در مهاجرت  اصطالح بهو 

  .آن فشار جنسی جامعه است

دیـن،   عقـل و  قطعاًي ظالمانه است که غریزه انتظار و سرکوبیطاق از جامعه  ال انتظار تقواي ما

عـالوه   درازمـدت در  غریزه جنسـی حبس و سرکوب . کند می دییتأآن را  و نهرده ک نه به این شیوه امر

 و سـبب جنسـی   سـردمزاجی و  و نـاتوانی  و روانـی بر مضراتی که براي جسم دارد موجب عقده روحی 

حتـی در حیوانـات نیـز بـه      اش نمونـه کـه   گـردد  میاخالقی و بروز افسردگی و خشونت  يها يناهنجار

رود و عمـده وقـت مـردم     هـا نیـز بـاال مـی     یبـازده ، با حل شدن مشکالت جنسی جامعـه . تجربه رسیده

صـبر از پسـر و    توقـع  .گـردد  ینمـ   بر روي یک غریزه ساده و درگیريصرف فکر  جوانان خصوص به

 و در رود یمـ نیز بـاالتر    روز روزبهسن ازدواج که  فرارسیدنتا  -که در اوج نیاز است  -دختر نوجوان 

زنـدگی   و لـذت جنسی کـه یکـی از عوامـل جاذبـه      انگیزهو حرارتش رو به افول نهاده  سنی که دیگر

مضحک است؛ صبري که چون محصـول تقـوا نیسـت الجـرم منجـر بـه         گشته، توقعی رنگ کماست 

. گـردد  مـی خود ارضایی یا حداقل بیـزاري از دیـن و شـریعت     ي روابط مخفی یا تجربه کردن هر روزه

تحمل کنـد و بعـد از آن    تواند میعت یا چند روز تا چند سا را نهایتاً غذایی بیو  یگرسنگ یک انسان،

ممنوع، تـاب   شده و در قبال فعل معنا بی براي او"اتقوااهللا  "و نداي داري خویشتنو  و منطقدیگر عقل 

  .تحمل از دست خواهد داد

و انزجـار تـدریجی جامعـه از     یخسـتگ  ،ینیبـدب  ،و خفقـان اثرات مخـرب ریاضـت    نیتر مهماز 

بینـد   یا به درست از چشم دین می غلط بهزمانی که فرد موانع و تنگناهاي موجود را . دین است ي مقوله

دلیل  و بدوناسم دین و شریعت  را بهگیرد، درست مثل اینکه کسی  در مقابل آن قرار می وناخواه خواه

   .بیان و سخن محروم کنیم یا آزادياز آب و طعام 
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  برکناري از این بحران خواهد بود؟آیا مذهبی بودن خانواده موجب  )4

 کشـاند  یمـ را به کام خود کشانده و  و زاهدعابد  يها انساناین نیاز گردابی است که بسیاري از 

مـذهبی و متعصـب، کمتـر از     يهـا  خـانواده ایـن بحـران در    ریتـأث  .عـادي  يها انسانچه رسد به عوام و 

 هــایی بــیش از همـه تحــت کنتــرل و  در چنــین خـانواده  و پســراندختـران   و ازآنجاکــهدیگـران نیســت  

باز  ها آنکه به روي  اي روزنهاست با هر  و ممکن و فشارندند بیشتر از همه دچار عقده هست محدودیت

و  دار خویشـتن  يها انسان از آنِ که ابتدائاً هرچندنیز  متعه .از دیگران به حرام دچار گردند تر عیسرشود 

نیـز بـه    و عابـد و زاهـد   باتقوا يها انسانبسته یا مضیق باشد  ،ت اما اگر این بابگزین از گناه اس دوري

متناوب اطفاء شود وگرنـه   طور بهکه باید  است طعامجنسی مانند نیاز به  ازین .شوند یمکام فساد کشیده 

کـه حتـی در جوامـع آزاد    -غیر طبیعی هاي به جایگزینروي آوردن جامعه . شود می زا و بحرانمخرب 

 ي نمونـه  در برخـی مـوارد،   از بحران و خفقان جنسی است و حتـی  ییها نمونه -نیز به این شدت نیست 

غـرب اتفـاق     در جوامـع  دهـد  مـی مـذهبی رخ   اصـطالح  بـه جنسی که در جوامع  هاي از جنایتبعضی 

  .افتد ینم

  معطل گذاشت؟توان قسمتی از شریعت را اجرا نمود و قسمت دیگر را  آیا می )5

یـا بایـد   . زنگـی و سـیاه اصـیل باشـد     و نهکه نه سفید خالص  اي است جامعه، جامعه نیتر محروم

نیست به آخرت کامل رسید یا بایـد غیـر مقیـد و آزاد     در کار تا اگر دنیایی به معناي کامل بود دار دین

دنیـایی پـر از     صـاحب  بتـوان ادعـا نمـود کـه     به معناي واقعی بود تا اگر آخرتی در کار نیست حـداقل 

او هـم   وري ایـن ؛ هـم  وري اوننـه   وري ایـن نـه  (  "مذبذبین بین ذلک" ي جامعه. هستیم و لذتخوشی 

واقعـی، مصـداق واقعـی     داران دیـن از امتیـازات   و نه برخوردار استدینان  که نه از امتیازات بی!) نوري

نومن ببعض و نکفر " ، بهتر از پاي بندي به شریعتداري دینترك  و مسلماًاست » الدنیا واالخرة رَسخَ«

  .است "ببعض

و هـاي اجتمـاعی    و خواسـته  و منویـات دسـتورات   ي همـه  است که یا باید بـه  اي وادي، شریعت

 ،توجه و عمل گردد یا از اساس بدفهمیو  بینی کج اي ذرهبدون  هم آنو تربیتی و معرفتی آن،  اخالقی

اسـت و ماهیـت و    هم به متصلسنت  از صدها حکم و قانون و اي مجموعهکنار نهاده شود زیرا شریعت 
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 .سـت افلسفه وجودي و ثبوت و استحکام هر یک منوط به وجود و ثبوت و وجود و اجراي دیگر اجزا 

  .کند ینمناقصشان دردي را دوا  کارکردیا  یل شود بقیه اجزا نیز کار نکردهیک جزء، تعط اگر

گري و عمل ناقص، بیش از آنکه موجب سعادت و رضایت فرد و جامعه شـود موجـب    گزینش

اگر  مثال عنوان بهپس . آورد یمنقص و خرابی و ضرر و سعی بیهوده گشته و دنیا و آخرت ناقص به بار 

ازدواج موقـت و   ي بایـد بـه مسـئله    شود یماجرا  وسخت سفتجنسی  نامشروع روابط تعزیر برحدود و 

تـرین و   سـن ازدواج نیـز محکـم توجـه و عمـل کـرد وگرنـه مرتکـب مسـخره          و کاهشازدواج آسان 

مهـم   هـا  داشـته داریم داریم ها افتخـار نیسـت بلکـه اسـتفاده از     . میا شدهنوع زحمت و تالش  نیتر عبث

امعـه  فرهنـگ عفـت در ج  . تمسـخر و استهزاسـت   درخـور شـریعتی   بعـدي  تکو  پا یک شریعت .است

 -انـد  عتیشـر ی از که بخش -فرهنگ ازدواج آسان و ازدواج موقت  مگر زمانی که شود ینم فرما حکم

  .گردد فرما حکمنیز 

  براي پاسخ به نیاز است یا براي پاسخ به بحران؟ ازدواج موقت )6

فرهنگ ازدواج موقـت و اسـتقبال عملـی و زدوده شـدن ذهنیـات       افتادن کاملجا  باوجودحتی 

نیاز یـا گنـاه در    صبر وناصحیح، باز انتظار نیست که همیشه می در کف و معشوقه به کام باشد و ریشه 

در کـانون عمـل فراگیـر بـه متعـه،       تـوان  یمـ با تقاضا گردد لکن  مطابق جامعه خشکانده شده و عرضه،

جنسـی غیـر از    بحران .ران جنسی و عاطفی بود و بین نیاز و بحران فرق استفارغ از بح اي شاهد جامعه

کـه درد و نیـاز بـه     ردیـ گ یمـ بحران زمـانی شـکل   . نیاز جنسی و بحران عاطفی غیر از نیاز عاطفی است

خود گرفته و افسردگی و پرخاشـگري   ریتأثواضح روح و روان و رفتار را تحت  طور بهحدي رسد که 

 .را نمایان سازد جارشکنیهنو میل جدي به 

ازدواج موقت براي ایجاد تعادل جنسی جامعه و فرد است یعنی جامعه و فـرد در سـایه عمـل بـه     

و هـم از واقـع شـدن در     ماند یماز افتادن در ورطه فساد و بحران عفت و اخالق در امان  هم این مسئله،

را  دنبال خود تعادل امزجـه و قـوا   به اعتدال جنسی. روحی و جنسی آن و تبعاتبحران ریاضت و فشار 

  .یابـد  مـی در سایه اعتدال است کـه روح و روان بـه آرامـش و رضـایت دسـت       و تنهانیز به همراه دارد 
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اگر نیاز طبیعی بدن، که دو یا سه وعده طعام در روز است، به یک وعده رسد نیـاز و نارضـایتی، خـود    

. روز برسد دچار بحـران غریـزه و تغذیـه خـواهیم شـد     ه س به یک وعده در دو یا و اگر دهد میرا بروز 

جسـم و    .و نیازمند رابطـه طبیعـی و پیوسـته و مسـتمر اسـت      مستلزم جنسی، نیاز شهوي نیز از بدو بلوغ

روز اسـت و   هرچنـد روان براي رسیدن به تعادل و آرامش نیازمند تخلیه طبیعـی و مطلـوب جنسـی در    

رسـد تبـدیل بـه     هـا  سـال و  ها ماهبه  اگر و شود یم ساز مشکلسد ر بار یک اي چندهفتهاگر این مسئله به 

به هیچ خط قرمزي پـاي بنـد نیسـت و گذشـتن او از      زده بحرانو مسلم است که انسان  گردد میبحران 

  .این خط، چندان مالمت عقل را در پی نخواهد داشت

مثبت بودن ایـن روش و عـدم    دلیلِ اند ياجبار و تحملجامعه بسته اکثر مردم اهل صبر  در اگر 

  آیـا راه دومـی بـاقی اسـت؟     و اگر صبر حاکم نباشد چه حاکم باشد؟ چراکهچاره نیست  وجوي جست

که یا باید راهی عقالنی و شرعی براي تعدیل نیاز وجود داشته باشد پـیش از اینکـه    کند میعقل حکم 

و نیاز را سرکوب نمود کـه تحقـق    دبرچیجامعه دچار عواقب آن گردد و یا آنکه باید مظاهر جنسی را 

نیـاز و لـذت خـدادادي کـه خـود در حکـم        نیتر بزرگسرکوب  هم آننیز محال است  اي مسئلهچنین 

چون  میا نمودهکه به او خدمت  و بگوییممثل آن است که چشم کسی را کور کرده  نیا .جنایت است

  .شود ینمدیگر مرتکب گناه چشم 

  و ازدواج دائم وجود دارد؟ ازدواج موقتهایی بین  ها و تفاوت ي تشریع، چه شباهت فلسفه ازلحاظ )7

 و همـه  شـوند  یمشامل ازدواج موقت نیز  ندهست  مطرحهایی که در تشریع نکاح دائم  همه فلسفه

بـر هـر دو صـادق و قابـل حمـل باشـند ماننـد         تواننـد  یمـ  اند کردهکه از ازدواج بحث  روایاتی آیات و

ازدواج، سنت من اسـت؛ هـر کـس از سـنت     ( "النکاح سنتی فَمن رغب عن سنتی فَلَیس منّی  "روایت 

هر کس ازدواج کند نیمـی از  ( "ج اَحرز نصف دینه من تَزَ و"  یا حدیث )من روي برتابد از من نیست

؛ )بدترین شما مجردهاي شـما هسـتند  ( "شرارکم عزابکم "ت یا روای )دین خود را محفوظ داشته است

همچنین  .را منحصر در یکی از آن دو کند ها آنو که قرینه حالیه یا مقالیه داشته  مگر آیات یا روایاتی

 و ایـن  گـردد  مـی هـر دو نـوع ازدواج و در هـر سـنی      شامل وجوب ازدواج در صورت خوف از گناه،
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عالوه بر دوري از گناه که هـدف مشـترك هـر دو نـوع     . هم مرد و گردد میوجوب، هم مربوط به زن 

  .تجربی و حکمی نیز از عایدات امر است يها بهرهازدواج است 

اسـت چـون صـیغه بـه      و غلـط عامیانه  یلفظ حقیقی ازدواج موقت است ولی صیغه، عنوان متعه،

و نه صـیغه   شود یماطالق  "صیغه خواندن"به خطبه عقد نیز. و نه عمل ازدواج شود یمخطبه عقد گفته 

  .قابل اطالق است و دائمکردن و صیغه نیز بر هر دو خطبه عقد موقت 

بـه خـاطر آن اسـت کـه عمـده فلسـفه ایـن نـوع          شود یمگفته  متعه اینکه فقط به ازدواج موقت،

وجود دارد که مسئله را فقط  ییها یسختو  ها تیسئولمازدواج، تمتع و تلذذ است ولی در ازدواج دائم 

حق نفقه و - و تناسلمثل توالد  کند ینمعد خالصه در این ب...  

حکـم  . شود یم، مباح یا واجب مکروه اولیه آن است لکن در شرایطی نیز، حکم استحباب متعه،

 .وجود داشته باشد در گناهبه وقوع  نیقی که در عدم عمل به آن، است درجاییوجوب 

جـایی   و حتـی نقض حقوق زیاد نیـز هسـت    مستلزم وجود حق و حقوق فراوان در ازدواج دائم،

آنجاست که طرفین نتوانند حقوق دیگري را رعایت کـرده و   شود یمکه طالق مستحب و بلکه واجب 

چنـدانی را   قو حقورا نداشته و حق  ها وحدیث حرفمتعه، این   در کار باشد ولی و گناهخوف تعدي 

  .کند ینمبر طرفین ایجاد و ایجاب 

 نیـ ا باور جامعـه،  برخالففلسفه عمده ازدواج موقت براي اطفاء نیاز جنسی زن و مرد است که 

  .نیاز سخیفاحترام است نه یک  و مورد و مهم باارزش کامالًک امر ینیاز 

و عشـق و عاطفـه    تیکفو معقول است که طرفین عالوه بر انگیزه جنسی، جاییازدواج دائم در 

به خـاطر نیـاز جنسـی     عمدتاًکه ازدواج دائم فقط یا  آنجا .نیز نسبت به یکدیگر داشته باشند جدانشدنی

عـوض کسـانی هـم کـه بـه       و درنخواهـد بـود    برخوردارالزم براي بقاء  و انگیزهباشد زندگی از ثبات 

راي آنان کارساز نیست زیرا این نوع مفرط دارند ازدواج موقت ب و قلبیعاطفی  و عالقهیکدیگر عشق 

 به .است مابین فیاست که پاسخگوي عشق عمیق  دائم ازدواج و تنهانیاز، محتاج پیوندي پایدارتر بوده 
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ازدواج  و حکمـت دائمـی اسـت    و انـس خانواده، ایجاد نسـل   لیتشک گفته بهتر، حکمت ازدواج دائم،

شرایط اضطراري و براي دوري از گناه یـا تنگنـا   عاطفی در  جنسی و موقت نیاز روحی و اطفاء موقت،

، هر یک در شرائط و مقتضـیات خـاص   کلی اهتمام شریعت نسبت به هردو ازدواجطور به .و فشار است

  .از دیگري کمتر نیست یک هیچ و اهمیتتقریباً مساوي است خودش، 

منقطـع دارد چـون در   بیشتري نسبت به نکـاح غیـر    و آزاديمتعه براي زن نیز مانند مرد فراغ بال 

ولـی در   دهـد  میازدواج دائم، لزوم رعایت حقوق متکثر، دو طرف را در وضعیت سخت و جدي قرار 

ازدواج موقـت بـراي هـر دو، راهـی بـراي از سـر       . متعه، حقـوق چنـدانی بـر دو طـرف متحمـل نیسـت      

د بـدون آنکـه   که در ازدواج دائـم وجـود دار   و محبتیگذراندن نیاز موقت است با همان شدت عاطفه 

  .سخت زندگی و تحمل زحمت و رعایت حق و حقوق واقع شوند هاي وخم پیچطرفین در 

، گاه بیشتر از نکاح و عالقه ییرایگ ،تصور جداییو  در نکاح موقت به خاطر کوتاه بودن زمان 

دائـم هسـت    در زنـدگی  بعضـاً که  هایی و کشمکشعالوه بر آن، اختالفات  دهد میدائم خود را نشان 

دائـم، نیمـی    در زنـدگی . در نکاح موقت وجود ندارد کند میکه عواطف و چهره زندگی را مخدوش 

  .مرد معطوف زن است و عالقهمرد به فرزندان است ولی در نکاح موقت همه توجه  و توجهاز عالقه 

و جنسـی  ازدواج دائـم یـک رابطـه    . موقـت ازدواج موقـت   و نیاز طلبد یمنیاز دائم ازدواج دائم 

عاطفی یا فقط جنسی و یا فقط عاطفی باشد و  -رابطه جنسی  تواند میاست ولی ازدواج موقت  عاطفی

خوش این رابطه اسـت اعتمـاد و احتـرام متقابـل و رعایـت       و لذتدر تضمین خاطره  و مبناآنچه شرط 

  .اصول اخالقی و وجدانی است

کـه در ازدواج   ایـن اسـت   کنـد  مییکی از چیزهایی که این دو نوع ازدواج را از هم متمایز .... «

بدیهی است که ما طرفدار این قانون با این . بیشتري دارند يآزاد ،و زمانشرایط  ازلحاظموقت طرفین 

بـه قـانون و   ربطـی   کننـد  و مـی کـرده   ییها خالفخصوصیات هستیم اما اینکه مردم ما به نام این قانون 

شـهید  (. »کند میعوض  آن رابلکه شکل  ردیگ ینماین قانون جلوي این تخلفات را  لغو .شریعت ندارد

  )مطهري؛ نظام حقوق زن در اسالم
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  و دلیل مخالفتشان چیست؟ اند مخالف ازدواج موقتچه اقشاري با قانون  غالباً  )ب 

  انلذت گریز  )1

و  و لـذت ند کـه نفرتشـان نـه از زحمـت و رنـج بلکـه از خوشـی        هسـت مردم کسانی  نیتر جاهل

که عقل ایشان به واقعیـاتی   کنند یمبعضی گمان . اعتراضشان نه از خفقان و زندان بلکه از آزادي است

هـر پنـدار و احسـاس     کـه  درحـالی رسیده که شارع از آن غافل بوده یا در مورد آن بـه راه خطـا رفتـه؛    

و کـه یـا صـغري     انـد  یظنـ وهـم و اسـتنباط    از پندارهاي ما ياریبس .شخصی مصداق حکم عقل نیست

در ظـاهر   مجـازات یـا   گیرانـه  سـخت احکـام  اگر به  یبل .نتیجه ای وآن نادرست است  و مقدمات کبري

 سراسر بهره و لذت است؟ که مطبوع شریعت اعتراض شود جایی دارد ولی چرا به متعه،نا

  !دست نارسان )2

امـر یـا عـدم     و فلسـفه ریشه در عدم فهم از کنـه   تواند میها  گري این نوع مقابله در برخی موارد

 يهـا  تیمحـدود بسـته بـودن راه او بـه دلیـل موانـع و       و یـا قابلیت فرد از دسترسی به امتیـازات و لذائـذ   

لذت و آزادي دیگران را نخواهـد   گري نظارهفرد تحمل  درنتیجهاجتماعی و ترس خانوادگی باشد که 

  .گریزان باشد از طعامنیست که  اي گرسنه  وگرنه هیچ داشت

  حریفان و من نظاره کنم خورند یمکه          دید توانم ینمسخن، درست بگویم   

 و[ انـد  معتـرف یقت آن حق بهکه در باطن  شوند یمگاهی بعضی افراد چیزهایی را در ظاهر منکر 

دلیل ایـن مخالفـت   ) خود به آن یقین دارند که درحالیمنکرند به آن؛ (]. استقینتها انفسهم جحدوا بها و

ریشه در عواملی همچون حسادت، بغض و کینه و یا منطبق نبودن حکم بر منافع فـردي دارد و همـه از   

در وجود انسان راسـخ اسـت    و احوالدر همه شرایط  اعتقاد .ردیگ یم نشأتها  نگري سات و نسبیاحسا

 و مـوقعیتی ولی حکم احساسی، دمدمی یا نسبی است و بستگی به این دارد کـه انسـان در چـه شـرایط     

  .اینکه زن خلق شده باشد یا مرد مثالًواقع باشد و یا 
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  به حالل و حرام اعتنایان بی )3

و  و ارزش قیمـت و  قـدر  بـه افراد مقید کـه راهکـار آزادي جنسـی را ندارنـد      تنها ،درهرصورت

 و تفکـر براي او مساوي است طبیعی است کـه مـنش    و حرامانسانی که حالل . اند آگاهضرورت مسئله 

نیاز گرسنگان را درك نکرده  رندیس این افراد چون خود،. تحقیر مدارانه در مورد معتقدین داشته باشد

اذا مروا بهم  و[ نگرند یمدگی ندی تو لذمحدودیت عمل ایشان را به دیده تمسخر  حال درعین ونیاز و 

را مـورد تمسـخر قـرار     هـا  آنگذرند با حرکات سر و چشـم،   از کنار مؤمنان می که هنگامی(] یتغامزون

 نصرالدین مألاگر انسان بخواهد به ساز عوام حرکت کند حکایتش شبیه همان حکایت  لکن) دهند می

معتقد واقعی کسـی اسـت کـه    . و االغ اوست که باید به انگ و اعتراض دیگران دائم سوار و پیاده شود

 هـم  بـودن و قلـت    از تنهـا  و نه] ال یخافون لومۀ الئم[ بترسددر عمل به اعتقاد خود نه از مالمت کسی 

  .اعتقاد، ترس و هراسی داشته باشد

  به ساغر کن یم وکار خود منه از دست وت         فضول دهر حکایت بسی کند ساقی  

کنـد   اظهـارنظر و آزاد نیست که بخواهد در مورد خوب و بد بـودن آن   قید بیانسان  متعه از آنِ

ماننـد آن اسـت کـه بخـواهیم در کـار ازدواج       نیـ ا .معتقـد و خـائف اسـت    يهـا  انسـان بلکه مربوط به 

خوشـایند نباشـد    اي مسئلهاست ذائقه ما با  ممکن .مخالفت نماییم و اظهارخود دخالت کرده  ي همسایه

 پسـندد  ینمـ کسی رنگی را  برفرض دیگران را مورد هجمه قرار دهیم؛ و ذائقهاما حق نداریم که اعتقاد 

ولی این حق را ندارد که دیگران را به خاطر دوست داشـتن آن مـورد شـماتت قـرار دهـد یـا بـه دلیـل         

  .نیز از خوردن آن منع کند اینکه غذایی را دوست ندارد دیگران را

 يهـا  انسـان فجـار و   عظـیم آن بـراي فسـاق و    هـاي  و ثـواب نیسـت   بادآوردهمتعه، لذتی مفت و 

و بـدکاره   کند ینمبه متعه نیاز ندارد زیرا حالل و غیر حالل در نظر او فرقی  فاسق. وضع نشده اعتقاد بی

سـت کـه تـرس از     و مردانـی و زنـان   عقـال ازدواج موقـت از آن  . اگر اهل متعه بود دیگر بدکاره نبـود 

  .داده است سوق حالل ولو با سختی و تعب، وسوي سمت  عقوبت الهی آنان را به
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  هاي افراطی عفت منش )4

 نیـ ا .انـد  رفتـه خدا و شریعت نیـز جلـوتر    از ، بعضی افراد در پندارها و باورهاقبلبرعکس گروه 

خشـک شـریعت را    هـاي  و مـنش تـه و تنهـا، ظـواهر    متظاهرانی اند که به باطن حقـایق راهـی نیاف   ،افراد

  .اند آموخته

عقـل اسـت و هـم تمرکـز      خـالف  ،گـري  الابالیي و قید بی  تشریع متعه بیانگر آن است که هم

  .لجاجت گونه و انحصاري بر روي ازدواج دائم، مصداق افراط

بـا یـک    شـان  يمـدار عفت  جام در پنهان، اند یافراطمدار  عفت بسیاري از کسانی که در ظاهر،

مذهبی افراطی در بسـیاري از مـوارد سرپوشـی اسـت      و اطوارهايمداري  عفت .شود یمتلنگر شکسته 

  .زیرین کاسه نیماست براي پوشاندن  اي و کاسهدرون  براي اختفاء بد عفتیِ

اگـر شـانس و اقبـال     مثالًدر میان مردان نیز چندان کم و نایاب نیست؛  ها مداريعفت  گونه این 

و رد  زده پـس کنـد بـاز او را    هـا  آناي خود بر در خانه بعضی آیـد و صـد گونـه ایمـاء و اشـاره بـر       با پ

که خالف غیرت است اگر کسی اسم کوچک همسر وي را بداند یا  کند میفرد گمان  مثالًیا  کنند یم

  .عکس زن مرحومش باالي قبر او نصب شود

  نیازان بی )5

اگر کسی به دلیل دارا بودن تعادل ذاتی جنسی و یا ناتوانی و ضعف، نیازمند متعه نیسـت دلیلـی   

تـا   و صـبر حـاد نداشـته    و نیازممکن است مشکل  اي عده. ندارد که بخواهد مانع درمان نیازمندان شود

سـوده بـوده   بزرگ آ اي دغدغهاین افراد خوشبختانه از . موعد ازدواج دائم برایشان چندان سخت نباشد

جـز روي   اي چـاره لکن بعضی افراد در دام نیاز عمیق جنسی یـا عـاطفی    اند شدهو در بهترین وجه خلق 

  .آوردن به این مقوله ندارند

ابـزاري بـراي تشـدید نیـاز      متعـه  .همیشه اصل بر تعادل و مطابق بودن نیاز با عرضه موجود اسـت 

آن حـد از نیـاز غریـزي را کـه      مییگـو  ینمـ . براي کاهش نیاز شـدید اسـت   اي وسیلهعادي نیست بلکه 
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تشدید کرد زیرا اگـر تشـنگی فقـط در     جهت بیمقرر نموده باید  و مذهبیمقید  ي خداوند براي جامعه

مثـل و   هـا  انسـان  ازیـ ن حد همان آب موجود باشد یک امتیاز و نعمت و راحتی است ولی از سویی نیـز، 

  .موجود باشد اي چارهو  باید راهگروه  هر و برايیکی نیست 

  است؟ یا اجاره دادنِ خود اجباريِ زن فروشی تن، نوعی ازدواج موقتآیا   )ج 

  روانی ازنظر )1

از خـود   عیناًزن نیز  است و دوطرفه، و برخورداريتلذذ  نیا .وري و بهرهي برخوردارمتعه یعنی 

بن  مما للنّساء نَصیب للرجالِ نَصیب مما اکتَسبوا و[ ردیگ یم و بهرهو مرد، لذت  ایـن،   عـالوه بـر  ]. اکتَسـ

خـود او نیـز    احتیـاج است و این نشـان از نیـاز    و آزادي اریاخت وارد شدن زن در این مقوله، با رضایت،

این زن نیست که مرد را از تنگنا یا گنـاه   و تنهاگاه این نیاز در زن خیلی بیشتر از مرد است  و بلکهدارد 

 .سویه است دو چیز همهبلکه  رهاند یم

در جنسی زن کمتر از مرد نیست و جالب اینکه هـم   در هیچ نوع رابطه و ازدواجی نیاز عاطفی و

ایجـاب   ي نه برعکس؛ یعنی صـیغه  آورد درمیهم موقت، این زن است که مرد را به تزویج  دائم و عقد

هاي این امـر ایـن نکتـه     شاید یکی از حکمت. قبول را مرد و صیغه خواند یمزن  را) ...سی زوجتک نف(

هاي مـرد نسـبت بـه     شینازک و و مهریهشریعت خواسته که در قبال مسئله خواستگاري  درواقعباشد که 

اشـاره   -که کمتر از مرد نیسـت  -جنسی زن نیاز عاطفی و و بهغرور شکنی کرده  نوعی بهزن، در اینجا 

  .عملی نماید

نـد بـه   یزن و غـارت حیثیـت آن را بب   یرا بـشـنـاسـد و بردگ يا ـهیـراکزن  خواهد میاگر کسی 

کسی تلویزیونی، س يها لمیف کنندگان تهیهو  برداري فیلم يها یکمپانو مراکز فساد و فحشاء و  ها کاباره

ابـزار   عنـوان  بـه انواع کاالهـا و اسـتفاده از زن    تولیدکننده يها شرکت... نترنتی ویا اي ماهواره ویدئویی

چنـد   يهـا  هتـل و  مختلـف  يهـا  شـبکه راکز عمـومی و  م مشتري در مراکز فروش و و جلبتبلیغ کاال 

 اي کرایـه نـد زن  یوجود دارد تـا بب  وبیش کمستاره و لوکس مراجعه کند که در هر گوشه و کنار جهان 

 .چه یعنی
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و تجـاري بـا    يسسـه اقتصـاد  مؤ یـک  يبـرا  يجلب مشـتر  يه براکـت اس یآن زنـ اي کرایهزن 

 يرو - اسـت  يـفــه مــزدور  یو بــه خـاطــر انـجــام وظـ    یتـصـنـعــ  هـا  آنـه اغـلب کهزاران اطـوار ـ  

  .کند میغ یتجارتی تبل ياالک یکو به نفع  شود یمون ظاهر یزیصفحه تلو

ار زن، کـ زن، آواز زن، هنر و ابت یزن، جاذبه جنس ییباین زیه نداند امروز در مغرب زمکست کی

اروپــا و   داري سـرمایه در خـدمت   يزیر و نـاچ یـ له حقیـت زن، وســ یـ روح و بـدن و بـاالخـره شـخـصـ

   ! ا قرار گرفته است؟یکامر

و سـالمتی   ایمـان اختیـار بـراي حفـظ     باکمـال ط آزاد و یبا شرا یتعجب در این است که اگر زن

حیثیـت زن   را خـالف محسـوب شـده و آن    اي کرایـه ند زن کواج موقت ازد طور بهمـرد  یکخود، با 

ص هـزار  ییا کاباره در مقابـل چشـمان حـر    نشینی شبـا ی یعروس یکدر  یاما اگر زن. کنند یممعرفی 

نـوع معلق بزند تـا   کـیـنـد و هـزار و کحنجره خـود را پـاره  ها آن یالت جنسیارضاء تما يمرد و برا

محسـوب   اي کرایـه افت کند و یا در مراکز فساد در هر ساعتی در دامن یکی بغلتـد، زن  یدر ینیمزد مع

  .شود ینم

ـن یـ از زن گرفته اسـت و خـود زن را بــه ا    ها برداري بهره گونه ازاینه جلو مردان را کا اسالم یآ

ن آورده است ییرده است مقام زن را پاکاسـارت آگـاه و او را از تـن دادن بـه آن و ارتـزاق از آن منع 

  ا دنیاي متجدد امروز؟ی

دار شود و تبلیغات مزورانه و گسـترده اجـازه   یاز وضعیت خود آگاه و ب درستی بهزن  ياگر روز

ه تمـام  یـ رده است بشناسـد، عل ک یه مرد متجدد امروز در سر راه او گـذاشـتـه و مخفک ییها دامدهد تا 

و  يجـد  یگانـه پناهگـاه و حـام   یرد کـه  کـ ق خـواهــد  یتصـد  وقت آنرد و کام خواهد یق ها بیفرن یا

  .او قرآن و دستورات اسالمی است گوي راست

http://snshahrokhi.blog.ir/



 ازدواج موقت از نظر عقلی

 

 
35 

  حقوقی –فقهی  ازنظر )2

کـه در دیـن آمـده اسـت بایـد در نظـر        گونـه  آندینـی   مسـائل ازدواج موقت را مانند دیگر  اوالً

و امثال آن را در آن دخالـت نـداد اگـر کسـی بـا       ها سوءاستفادهو  بافی خیالگرفت و حدس و گمان و 

بــه اجــاره و    یکـه ایـن مسـئله هـیچ ربـطــ      شود یممتوجه  خوبی بهبه این قضیه نگاه کند  بین واقعنگاه 

ـا تنهـا  یـ نیـز مطـرح اسـت و آ    دائـم که در این ازدواج است در ازدواج  اي مهریهـه زن ندارد زیرا یـراک

ه ایـن ازدواج از صـورت ازدواج خــارج و    کـ  شـود  یمـ قد موجب ع در اینت مدت ازدواج یمـحدود

 !رد؟یه به خود بگیـراکـل اجـاره و کشـ

ه و اجـاره  یـ راکداشـته باشد این کار به معناي  ین و قطعید مهر معیبا حتماًا چون این ازدواج یآ 

  است؟

نـد، زن  کنثـار زن ن  يزیـ برداریم و این ازدواج بدون مهـر باشـد و مـرد چ    از آنآیا اگر مهریه را 

  ؟یابد میت انسانی خود را باز یثیح

ازدواج موقـت و   کـه   شـود  یمـ متوجـه   خـوبی  بـه کسی که با قانون اسالمی آشنایی داشته باشد 

هـر دو  . ـد هـم داشــته باشـند   یبا هم ندارند و نـبـا یتفاوت گونه هیچت قرارداد یماه ازلحاظازدواج دائم 

ـاح مـنـقـطــع را بـا   کـ ـرنــد و اگــر نـ  یالفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـد با یو هر دو با اند ازدواج

  .ـه بـخـوانـند باطل استیـراکمـخـصـوص اجـاره و  يها غهیص

به خاطر حفظ خود از گناه و معصـیت و   یار و اراده خود با مرد بخصوصیـه بـه اخـتک یزنـ ثانیاً

در ایـن کـار    بنـدد  یمـ زدواج ولو موقّـت را  شرعی و صحیح، عقد مقدس ا صورت بهارضاء غرایز خود 

 بـرخالف  يارکو معتقد است که  داند ینم اي کرایهخود به دید کرایه نگاه نکرده و خودش را نیز آدم 

  .خود انجام نداده است یت و شرافت انسانیثیح

 لکن .یا ازدواج است که هو المطلوب کند ینمامر  یا زناست که خدا به آن فروشی تنمنظور از 

 یحتـ  بر این، عالوه .کند ینماطالق  فروشی تن ازدواج،ه ب کس هیچعوض کرد چون  لفظ رااینجا باید 
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 سـویه  یـک  اي مسـئله در مورد مـرد نیـز صـادق اسـت و      فروشی تنرا قبول کنیم  فروشی تني  اگر قضیه

  .نیست و بلکه گاه خریداري از طرف زن بیشتر است

  است؟ مردانه بازي هوس، نوعی ازدواج موقتآیا   )د 

مگـر  و هوسـرانی اسـت؛    هواپرسـتی آنچه گناه است . هوس کردن نه گناه است و نه مکروه اوالً

چه قـدر   کارش نابجاست و مگر فرق بین هوس طعام با هوس جنسی کند میکه هوس طعام  اي گرسنه

نیاز جنسی نیازي طبیعی است و خـود  . زنیم و بر یکی مهر رد دییتأهر عمیق باشدکه بر یکی م تواند می

خارج نیست یـا اینکـه    دو الزمهمنتقد از  اشکال .کند میطلب پاسخگویی ایجاد و  حق بر گردن انسان،

رفته و به افراط و طغیان دچـار شـوند یـا آنکـه      غیرشرعیمتعه به سراغ روابط  جاي بهزن یا مرد نیازمند 

ضرر افراط و تفریط بیشتر اسـت تـا راه     مسلم است که. متعه و نهو بگوییم نه حرام  قائل به تفریط شده

یک مـرد در طـول    آنکه حال کسی است که کاسبی و مشغولیت روز و شبش این است، هوسران .میانه

مطلـوب و دلخـواه، روي     از نـوع  هم آنبه این نوع رابطه  تواند میعمر چند بار و در مجموع چه مدت 

شـی  و هـوس کُ  داري خویشـتن از  سـخن  هوسرانی به خود گیرد؟ عالوه بر ایـن،  نام آورد که این کار،

محدود در میان باشد ولی زمـانی کـه شـخص در تالطـم نیـاز و       منطقی است که بحث از صبرِ درجایی

آیا حرص دائـم یـک   . است منطقیغیردراز به بحران و مشکل عمیق دچار شده بحث صبر بحثی  زمانِ

است؟ همه اصل اعتدال را قبول داریـم امـا بایـد توجـه داشـت       غیرمنطقی گرسنه نسبت به طعام، هوسِ

  .متفاوت دارد قیمصاد که همین اصل با توجه به درصد و شدت نیاز،

در مـورد زن در ایـن نـوع رابطـه بیشـتر       بـرعکس  و هوسـرانی  گـذرانی  خوش لفظ عیاشی و ثانیاً

  است مهریه نیـز زیرا عالوه بر اینکه کام و لذت جنسی و نصیب عاطفی زن فراتر از مرد  کند میصدق 

  !دینما یمدریافت 

اینکـه خـارج از نیـاز بـه دنبـال لـذت باشـد         بگـذرد یـا  هوسران کسی است که یا از حدود الهی 

نشانه گریـزان بـودن    ثانیاً و نیاز جدي او ي نشانه اوالًآورد  رو میهر زن و مردي که به متعه  که درحالی

  .ناصواب است و راهاو از گناه 
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کـه   گونـه  آننباشـد   غیراراديهواپرستی آنجا صادق است که مسئله نیاز یک مسئله ساختاري و 

ملقب بـه چنـین   ، در چشم منتقد گاه هیچو هم تکرر گونه است  تکثر گونهمیل به طعام نیز که هم میلی 

نیز این هـوس را در زن و   بدانیم خدا» هوس«حتی اگر این امر را نوعی  ،بر این عالوه .شود ینمعنوانی 

  .است بلکه بدان اعتبار و اهمیت بخشیدهباطل نخوانده و  لیم مرد،

 !داشته باشد؟ اي صیغهزن  نهایت بیاجازه داده است که یک مرد اسالم چرا   )ه 

کـه اسـالم ایـن     شود یمداده و فهمیده  خوبی بهتشریع ازدواج موقت  ي فلسفهاز  سؤالپاسخ این 

که انسان را به گناه اندازد، وضـع   يزهایغرحکم اسالمی را براي مواقع ضروري و رفع عطش و ارضاء 

شـرایط ایـن حکـم     ي هیـ بقي آن را مشـخص نکـرده باشـد     محـدوده ، تعداد ازنظر هرچندکرده است و 

) ع(امـام کـاظم    ازجملهاصلی این قانون،  گذاران آن را مشخص نموده است، قانوني  محدوده خوبی به

اح متعـه  کـ تـو را بـا ن  «:   دیفرما یماز ازدواج موقت،  سؤالوقتی به کسی مثل علی بن یقطین در هنگام 

  .» رده استک نیاز بیخداوند تو را از آن  آنکه حالو  کار چه

از  يه خداوند او را با داشتن همسرکروا است  یسک يبراار کن یا« :دیفرما یم يگریبه د وقتی 

ن یـ دسـت بـه ا   تواند می یهمسر است، فقط هنگام يه داراک یـسکو امـا . رده اسـتکن نیاز بی این کار

  .»به همسر خود نداشته باشد یه دسترسکار بزند ک

دسترسی به یک همسر ولو همسر موقتی، دلیل دیگري براي جواز این ازدواج براي  باوجودآیا  

بیـانگر   هـا  يریسـختگ آیـا ایـن   ! به این کار اقـدام کنـد؟   نهایت بیشخص تا  تا این ماند یمشخص باقی 

  !ي آن نیست؟ محدوده

یعنـی   منعقـد شـده اسـت؛   » ي از آننیـاز  بی باوجودکراهت متعه «در کتب حدیثی بابی با عنوان 

. کسی که نیاز به متعه ندارد و داراي زن دائم هست، مکروه است که سراغ متعه و ازدواج موقّـت بـرود  

منـابع شـیعه اسـت، نیـز      نیتر لیاصدر کتاب شریف کافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی که از  ازجمله

  .در فوق نقل شد حدیثی از این بابي  که نمونه چنین بابی منعقد شده است
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؛ کنـد  مـی که ازدواج موقت در بستر ازدواج دائـم معنـا پیـدا     شود یمروشن  کامالًایات رو ازاین

است که دسترسی به زن خود نـدارد   جاییشخص از ازدواج دائم محروم است و یا  که اینیعنی بعد از 

بـراي  بیماري، اختالف یا غیـر آن امکـان تمتـع از همسـر خـود را نـدارد        ازجملهیا به هر علت دیگري 

اما استحباب و تشویق و ترغیب به ازدواج موقت نسبت بـه  . ازدواج موقت نماید تواند میدوري از گناه 

 جهـت  ازایـن  امکـان تمتـع از او را هـم دارد و    کسی که ازدواج دائم نموده و زنش هم پیش او اسـت و 

  .است قابل اثبات نیست نیاز بی

عقالً نیز از بین  نهایت بیاگر تصور درستی هم از مسئله داشته باشیم تصور ازدواج موقت تا  ثانیاً

پـاي دو انسـان یـک مـرد و یـک زن در میـان اسـت و         دائمزیرا در ازدواج موقت مثل ازدواج  رود یم

ست و زن از عقل، شعور، اختیار و اراده و هوش کافی برخوردار ا ازجملهاست که هر دو  بر اینفرض 

خصوصـیات و   نیتـر  عمـده بـا چشـم بـاز مـرد را بـا تمـام یـا         شـود  یمـ زن وقتی به ایـن قـرارداد ملتـزم    

تصور کرد که زنـی بـا    توان یم، چگونه دهد می او رضایتدیده و شناخته و به ازدواج با  هایش ویژگی

 حـال  درعینندیدن چشم هوو براي خود،  ازجملهاراده و اختیار خودش با خصوصیات زنانگی که دارد 

اگـر  !! دیگـري نیـز در اختیـار دارد    نهایـت  بـی با ازدواج با او زنـان   زمان همکه  درآیدبه ازدواج مردي 

کسی توانست این تصور را براي خودش به وجود بیاورد آن زمـان ایـن اشـکال بـر ازدواج موقـت نیـز       

  .وارد خواهد بود

 ردیـ گ یمـ تاً از نادیده گرفتن اراده و اختیار و رضایت زن نشـأت  این اشکال عمد رسد یمبه نظر 

ایـن تصـور بـراي     زن داشـته باشـد   نهایت بی تواند میکه در ازدواج موقت مرد  شود یمکه وقتی گفته 

 طور همانکه در ازدواج موقت هیچ چیزي جز توان و قدرت مرد دخالت ندارد  دیآ یمانسان به وجود 

بخـرد و دیگـر هـیچ     !!هزاران هزاران تـن چغُنـدر   تواند میبسته به توان و قدرت خود  دار پول که انسانِ

 یتـوان  ینمـ اعتراض کنند که تو همـه مـا را    توانند ینمهم  چغندرهامانعی براي خرید او وجود ندارد و 

در  !؟اي دادهممنـوع قـرار    اي و دسترسـی دیگـران بـه مـا را     خریده تنهایی بهبراي چه همه ما را بخوري 

 ترین کوچکنیز  ها آندر مورد زنان انجام داد و  شود یمازدواج موقت نیز خیال شده که همین کار را 
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مقـدار بتوانـد بسـتگی بـه همـت و       داشته باشـند و مـرد هـر    توانند ینماعتراض و مخالفتی در این زمینه 

از ایـن   تـر  پیچیـده امر ازدواج خیلی  که درحالی!! مانعی برایش وجود ندارد موقت کندازدواج تش أجر

حرمان کشیده و آخرش به  ها سالولو ازدواج موقتش  ها آنبراي تحقق یکی از  ها یلیخاست  ها حرف

   !!ببریم سؤالآن را زیر  نهایت بیفرض  بیاییمآن نرسیده است حاال 

  ، نوعی دوستی بین زن و مرد از نوع مذموم است؟ازدواج موقتآیا   )و 

ستی در ازدواج دائم صحیح باشد در مقوله ازدواج موقت نیز صحیح خواهـد بـود   اگر اطالق دو

کسـی کـه بـه     پـس  .انـد  یکـ یزیرا ایـن دو نـوع ازدواج در ماهیـت    . درست نیست کدام هیچدر  وگرنه

ي مجـرد فـرد  و نـه   شـود  محسوب مـی  متأهلمانند ازدواج دائم، یک فرد  آورد یمازدواج موقت روي 

 خود، دوست شده استکه با جنس مخالف!  

  ي مرد از زن است؟ سوءاستفاده، نوعی ازدواج موقتآیا   )ز 

به چه معناست؟ مثـل ایـن اسـت کـه      "سوء"مشروع است دیگر کلمه  اي رابطهوقتی رابطه،  اوالً

  .تعبیر کند "از مرغ سوءاستفاده"کسی خوردن طعام حاللی مثل مرغ را 

تـا عکـس    شـوند  یمزنان واقع  سوءاستفادهمورد  شتریب مردانی که در این نوع روابط، بسا چه ثانیاً

  !آن

 داري زمـان نمود و متعه را ازدواج   این تعریف بدبینانه تعریف دیگري ارائه جاي به توان یم ثالثاً

را  اي قضـیه هـر امـر و    مـا  .هـاي عـاطفی و جنسـی ماننـد ازدواج دائـم را داراسـت       دانست که همه بهره

و عنوان و تعریفی خلـق کنـیم پـس     لقب نوع نگرش،  بنگریم و متناسب باتوانیم از زوایاي مختلف  می

زیبـا   نگـرش  ؛بینانـه  خوشنسبی است و بستگی به این دارد که ما به مسئله بدبینانه نگاه کنیم یا  چیز همه

بـه مسـئله    نسـبت  .یـک طـرف صـورت و سـیما را بنگـریم یـا کـل آن را        فقـط  داشته باشـیم یـا نازیبـا؛   

دغدغـه و   بـا  هـم برخـورد سـنگین و    داشـت و  و سـهل برخـوردي عـادي    تـوان  یمـ  مه نیز، موردبحث

مسئله را در حد جرم و جنایت و منافی آبرو بـزرگ کـرد و صـد هیـاهو بـراي آن       توان یم هم .مغمض
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و سـهل و میمـون و مبـارك     پاافتـاده  پـیش آن را امـري عـادي و طبیعـی و     تـوان  یمدرست نمود و هم 

د با ترس و دلهره وارد و بحث نیز خیلی افراد بای سؤالدر فعل و عمل، بلکه در  تنها نه آنکه حالدانست 

 .شوند این مقوله

اگر مشتري جنس را  مثالًدر کار باشد  طرفه یکدرجایی صادق است که بهره  سوءاستفادهرابعاً 

اسـت ولـی وقتـی     یلهح و سوءاستفادهرا ندهد این  و جنسندهد یا فروشنده پول را بگیرد  و پولبگیرد 

اگـر   نیهمچنـ  .معنـا نـدارد   سوءاسـتفاده شریکند دیگر  رساندن و بهره گرفتن مساوي و در بهرهطرفین 

در ازدواج، هر دو بـالغ   که درحالیاست  سوءاستفادهد باز نامش رَکسی بهره ب عقلیِ بی از جهل و کسی

بهره رساندن به ازدواج  رفزنی به جهت رضاي حق و ص چیه .اند آگاه کار خود راضی و و به و عاقل

اگـر کسـی عاشـق جمـال یـا پـول یـا اخـالق          یحتـ  .به فکر بهره خود است بلکه هر کس آورد ینمرو 

. که در طرف مقابلش وجود دارد است یبردن از این مواهب بهره دیگري نیز شود دلیل ازدواجش با او،

  .ان بیشتر به فکر بهره بردن است تا بهره رساندنوصال نیز انس پس حتی در عشق و طلبِ

  ، نوعی آزادي جنسی نیست؟ازدواج موقتآیا   )ح 

 يآزاد متعه نوعی آزادي جنسـی اسـت بایـد گفـت کـه بلـی،       کنند که میبعضی اشکال  که این

. میدهـ  یمـ نسـبت   و عقـل ساخته دست خود را به دیـن   يها تیمحرومو  ها این ماییم که ریاضت. است

تر از خدا شویم؟ عـدم   باشخصیتمقیدتر و  چگونه ما دهد میفریاد آزادي سر   خود شریعت، که وقتی

 روان و مرز کمی و کیفی در روابـط جنسـی،   حد عدم قائل شدن شریعت به حد و مرز در سن ازدواج،

و  تأکیـد مرز زن و مرد در تعدد ازدواج دائم و موقـت و وجـود    حد و عدم قرار دادن ازدواج، و آسان

اطفاء حـالل  و توجه عمیق شرع به امر  دوري از رهبانیتتشویق مستمر بر امر متعه، همه حاکی از اصل 

الشک، بر حلیت و پاکی و صحت عمـل و برائـت در    عند ، اصلکه در شریعت طور همان .غریزه است

ایجـاد   بنـابراین هـم کسـانی کـه بـا     . نیز اصـل بـر آزادي اسـت اال مـع الـدلیل      جویی لذتفعل است در 

هـم کسـانی کـه     و اند عتیشرمورد توبیخ عقل و  کنند یمرا از مسیر حالل منع  گرانید باورهاي غلط،

 .اند نمودهمشروع محروم  يها يآزادتحت این باورها خود را از لذایذ و 
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و در مقابـل، تحـریم حـالل نیـز      شده معرفیشکرگزاري  ینوع ،و حاللاستفاده از لذایذ مشروع 

نه اینکه خداوند اراده کرده تا اثر نعمت را در وجـود مخلـوق مشـاهده     مگر .گردد میکفران محسوب 

ه   ثَرَ او یحبّ اَن یري (کند  ۀ فـی خَلقـاز آن و شـکرگزاري بـارزترین اثـر نعمـت، اسـتفاده      پـس  ).النعم 

 که شوق و لذت یک مادر در این است که دیگران از طعامی کـه حاصـل حوصـله و    گونه همان است؛

  .است قدردانی نیتر بزرگخود  و اینبرند  و لذتکرده  تناول زحمت اوست،

  کند؟ ، آسان است و ازدواج دائم دشوار، آیا همین آسانی ایجاد اشکال نمیازدواج موقت  )ط 

  تبیین سؤال )1

بـا عـرف معمـول سـازگار      و ایـن است  و راحتممکن است گفته شود که متعه، ارتباطی آسان 

حاکم باشـد ولـی در ازدواج    قیدوبندهاو  و تشریفاترسوم  و همه آداب ایننیست که در ازدواج دائم 

  .نیز جدا گردند و آساندو فرد، راحت به هم رسیده ، موقت

  پاسخ )2

شـروط   توانـد  مـی کسی نگفته که متعه، همیشه ازدواجی سـهل وبـی هزینـه اسـت زیـرا زن       اوالً

همـه   بـاً یتقر نـوع ازدواج،  در ایـن دائم  برخالفعالوه بر اینکه . سنگین بگذارد یا مهریه باال تعیین کند

  .کنند یمزنان مهریه خود را مطالبه 

بـه شـریعت نیسـت بلکـه محصـول       مربـوط  سنگین در ازدواج، هاي و خرجوجود تشریفات  ثانیاً

بـا   اسـت  موقـت ازدواج به همان سادگی  شرعی ازنظر ازدواج دائم. غلط جامعه است و رسوم ها بدعت

ولیمه، امري مستحب است لکن مراسم و تشریفات تو در  و دادنجشن  گرفتن این تفاوت که در دائم،

و  هـا  یخـودزن و  هـا  بینـی  دهـن  و هـا  چشـمی  هـم  سـنگین، مربـوط بـه چشـم و     يهـا  خرجتو و پیچیده و 

سـهولت   میا خوردهبس که در پیچیدگی و سخت بینی غوطه  ها انسان ما .نامعقول است يها يریسختگ

 .و آسانی را باور نداریم

 ،و پسـر رضایت دختر : اصل ازدواج دائم عبارت از سه چیز استشرعی، فقهی و حقوقی،  ازنظر

ثالـث   عاقـد  شـاهد و  وجـود  ازدواج دائم نیز مانند موقـت،  در .ولی دختر و خواندن صیغه عقد تیرضا
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گـر چـه   ( کننـد عقد نکـاح را خوانـده و زنـدگی را شـروع      توانند یمشرط نیست یعنی طرفین خود نیز 

 گلـی  از دسـته انجام گیرد که غیر  اي گونه به تواند میاصل ازدواج ). شود ینماعتبارات قانونی شامل آن 

در  نیا .دهیچ خرج دیگري صورت نگیر دهند یمآورند و مزدي که به عاقد  که براي خواستگاري می

نیز وجود دارد و آن بحث رجوع است که زوجـین بعـد    تر آسان حالی است که حتی از ازدواج موقت،

م شـده و زنـدگی زناشـویی را    حرَبخواهند قبل از سپري شدن ایام عده دوباره م که درصورتی ،از طالق

محرمیـت و برقـراري   شروع کنند حتی نیازي به خواندن صیغه مخصوص نیز ندارند و صـرف اراده بـر   

  .زوجیت و محرمیت خواهد بود ایجادکننده تماس،

امور خود قـرار   نیتر لتیفضبا  حال و درعین نیتر سهلخداوند ازدواج را در هر دو نوع خود از 

گویا ما آسان منشـی را بـاور نـداریم و    . ساختگی را به دین و شرع نسبت داد هاي عرفنباید  پس داده،

یـک رئـیس یـا     مـثالً کـه   گونـه  آنباشـد   و سـخت مهم و مفید باید پیچیـده   کارهر که  میکن یمگمان 

را به فردا انـدازد یـا آن را بـا مـانع و بهانـه مواجـه سـازد و         رجوع اربابکارمند ممکن است گاهی کار 

   .باشد وتاب آبگمان کند که امضاء و موافقت نباید مفت و بدون 

  ي مردان؟ ویژهآیا در اسالم، ازدواج موقت، حقی است   )ي 

آنکـه مـردان بیشـتر،     و دلیـل وجـود دارد   مـذکر  هـم هماننـد جـنس    مؤنثدر جنس  نیاز جنسی

موانـع متعـدد   ، این نیست که نیاز مـرد بـیش از زن اسـت بلکـه دلیـل مسـئله       شوند یمخواهان محسوب 

ر ترس و نخوت و غروري است که موجب زندانی شدن نیاز ولو به قیمت اذیـت و رنـج و کـو    ازجمله

مانع قوي بر سر راه نیـاز محسـوب    تواند ینم ،زنانگی ذاتیِ شدن تدریجی اشتهاست وگرنه صرف حیاء

با بروز عقده و انفجار و دریدن هنجارها و  يمساو زادي الزم براي اطفاء شرعی میل و نیاز،آ فقد .شود

عبوري که ممکـن  ؛ خواهد بود افسردگی مزمنعبور از خطوط قرمز یا حداقل گرفتار شدن در خشم و 

بایـد دانسـت کـه در     .ندیآفر یموارض و دردهاي جدیدتري ع امشکلی را حل کند ام سو یکاست از 

، زنـان  ازدواج موقـت کنـد، طـرف مقابـلِ مـردان در      ، مرد با اجنه یا مالئکه ازدواج نمـی ازدواج موقت

  .نماید می یغیرمنطقپس قائل شدن به انحصار فوائد و لذت براي مردان، اندکی !!! هستند
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  داري نیست؟ ، نیازي به عفاف و خویشتنازدواج موقت باوجودآیا   )ك 

 الوصـول  و صـعب امـري سـخت    تواند می برعکسحالل، ظاهري آسان دارد اما عملی شدن آن 

منکـر و شـقی کـه حـالل و حـرام در       يها انسانزنان و مردان معتقد و خائف است نه  نِآ از متعه .باشد

که بسان قوم لوط اگر حالل را نیز جلـوي ایشـان بگذارنـد و بگوینـد      یمارانیب چشمشان مساوي است؛

 گردنـد  یمـ و به مستی و جهالـت و گمراهـی خـود بـاز      زده پسرا  بازآن ،"هوالء بناتی هن اطهر لکم"

 ].انهم لفی سکرتهم یعمهون[

بتواننـد تبـدیل بـه رابطـه      غیرشـرعی قانون متعه این نیست که همـه روابـط و امیـال     ي البته الزمه

و صـبر و   داري خویشـتن  و مسئلهچیزي به نام گناه یا عطش وجود نداشته  و دیگرشرعی و قانونی شده 

مـانع شـرعی یـا فـردي      واسـطه  بهامکان متعه ، موارد از در بسیاري مسلم است که؛ گردد معنا بیامتحان 

پیش روي انسان خواهد بود؛ مثل عـدم امکـان    داري خویشتنمیسر نیست پس فقط دو راه یعنی گناه یا 

کـه اذن ولـی در آن شـرط    (عـدم امکـان متعـه سـفیه      و مثلیا متعه کسی که در عده است ، متعه باکره

افـرادي کـه    و یـا زن مسـلمان بـا کـافر     ي زن کافر وعـدم امکـان متعـه    ي عدم امکان متعه و مثل) است

 و رابطــهدر میــل  شــوند و همچنــین ابــدي مــی عوامــل مختلــف بــر انســان حــرام موقــت یــا  واســطه بــه

بر افرادي که متعه با آنان با مانع شرعی یا فردي روبروست نکاح موقـت   عالوه .غیره گرایی و جنس هم

، داري خویشـتن و با افراد واجد شرایط نیز یـک مسـئله راحـت و همیشـگی نیسـت کـه مسـئله امتحـان         

  .موضوعی تعطیل شده قلمداد گردد

  ایجاد کرده است؟ ازدواج موقته موانعی بر سر راه تعصبات کور، چ  )ل 

  و هـا  يمدارو غیرت  ها بینی کجکه در اوج تعصبات کور و  اي جامعهدر  توان یمچگونه  اصوالً

   افراطی گرفتار است سخن از متعه به زبان آورد؟ هاي پرستی ناموس

را بـه نـام اسـالم     ینظـام و شـریعت   سـو  یکخداوند از باید با خود اندیشید چگونه ممکن است 

 ي ، جامعـه )هـاي کـور   مـداري  یعنی تعصبات و غیرت( که عالوه بر تولید امراض فوقباشد وضع نهاده 

مـدارتر از   و عفـت  اکـار یر ، ترسو،پر نخوتپخمه،   یجنس تحت پرورش با این نوع سیستم نیز، مؤنث
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و از سـویی ازدواج موقـت را    رسـند  ینمـ نیز به سن استقالل در خانه والـدین   گاه هیچدین بار آمده که 

را  برعکسنیست و عمل به آن درست فضا و شرایطی  برقراروضع نهاده که هیچ همخوانی بین این دو 

صد نوع غل و زنجیـر   که درحالی کند میبه حرکت و رفتن  ا تشویقکسی که دیگري ر مانند ؛طلبد یم

  .بر پایش نهاده

بـه نـام بکـارت همـه زنـدگی و       اي پـرده از متعه سخن گفـت کـه    اي جامعهدر  توان یمچگونه  

یا اگر موضوع متعه بر خانواده دختر برمالشود گاهی تـا مـرز    دیآ یم حساب بهحیثیت و هستی دختران 

 ؟روند یمقتل او پیش 

مثبـت فرهنـگ    ریتـأث حاصـل   از آنی کـه بخشـ   که امروزه به لطف رشد نسبی عقالنیت هرچند

جـاي خـود را بـه     خفقـان  مذهبی است تعصبات تا حدي جاي خود را به منش اعتـدال،  بر جامعهغرب 

اي که ادعـاي اسـالمی    جامعهشود  مشاهده می، اما هنوز آزادي و جهالت جاي خود را به عقالنیت داده

، سـرگردان  جاهل، اي جامعههاي اصیل اسالمی،  آموزه برخالف بودن دارد در خصوص برخی مسائل،

  .شود یمروم محسوب افسرده و مح

  ، با کرامت و شخصیت زن منافات دارد؟ازدواج موقتآیا   )م 

  :با کرامت زن باید گفت که ازدواج موقتي  در پاسخ به اشکال منافی بودن مسئله

  مخالف کرامت بودن دقیقاً چیست؟ ازمنظور  )1

را  يا الزمـه  نیچنـ  زیـ ن دائـم  ازدواج دیـ با اسـت  متعه یجنس بعد شخصیت، تضییع از منظور اگر

 کننـده  منهـدم  موقـت،  ازدواج اگـر . شـوند  فیتعر ندیناخوشا و بد گریکدی نزد مرد و زن و باشد داشته

 خـالف  اصـطالح  بـه  عمـل  هـر  رایـ ز گردد ساقط تیشخص از زن چشم در دیبا زین مرد است تیشخص

 است یعاطف رابطه هیسا ریز دائم ازدواج در یجنس رابطه که شود گفته اگر و است دوطرفه ،تیشخص

 فقط متعه که شده شمرده ناپسند و مکروه زین شرعاً و باشد نیچن دیبا زین موقت نکاح در که گفت دیبا

 بـر  غالب ،متعه در یعاطف جنبه است ممکن یحت يموارد در آنکه حالگیرد  انجام یجنس لذت تین به

  .باشد یجنس جنبه
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 همیشـه  انسـانی  چنین جویی لذت و است بینش و فهم اهل و معتقد مردان و زنان مخصوص متعه

 در را جنسـی  لـذت  اصالً بعضی که است این مشکل. است عاطفی و اخالقی و معنوي هاي بهره با توأم

 و باشـد  شـماتت  و تحقیـر  موردچنین  این جنسی نیاز که ندارد دلیلی. اند نداده قرار خود صحیح جایگاه

 مسـئله  این به و کرده عوض را نگرش نوع اگر شود می چه .کنیم تصور منفور و سخیف امر یک را آن

 درخـور  و رمـز  و راز پر يشاهکارها از یکی خود که يامر کنیم؛ نگاه ارزشمند و مهم امر یک دید به

 کیـ  تنها ،یجنس رابطه .دارد يادیز يها حکمت و اسرار تدبر و تفکر اهل يبرا که است خلقت تأمل

 کمـال  موجبـات  از خـود  که ،نهفته مسئله نیا در که است یقیعم يها حکمت درك بلکه ستین لذت

  .است انسان يفکر

2( و کرامت چیست؟ شخصیت حقیقت  

و شناخته شده و هم معنی شخصـیت و   فیتعر بد آن گاهیجا و متعه هم ،گویا براي بعضی افراد

  .است دهیگرد درك نارسا شرع، منظور مداريِِ عفت حدود و حد وکرامت 

قرابـت و تـداخلی نیسـت تـا      اصـالً بـودن،   و شخصیتحالل و صاحب اصالت  بین رابطه جنسیِ

 منافـات  مورد در تواند ینم نکند تجربه را مسئله نیا تا شخص ،عالوه به باشد؛متصور  و تضاديمنافات 

کـه آن چیـز    دیـ بگو مثل آنکه کسی هنوز لب به چیـزي نـزده،   ؛نماید و حکمعدم منافات، قضاوت  ای

 را مشـروع  حـق  از يور بهـره  و يمـدار  عفت بعد دو هر بتواند زن که است نیا هنر .تلخ است یا شیرین

و بـاد   انـداختن  سـر  بـر  چادر سیاه و گرفتن رو در منحصر فقط را انتید نکهیا نه کند جمع هم کنار در

  .غرور و نخوت در غبغب انداختن بداند

شخصیت مبنابراین بهتـر   شود یمشی چیز مفیدي است اما اگر از حد خود بگذرد مضر و منفور ن

است به حدي براي خود شخصیت افراطی و دست و پا گیر درست نکنیم که در این زنـدان شخصـیت   

رابطـه جنسـی ایـن     يهـا  حکمتیکی از  اصالًطبیعی و خدادادي محروم مانیم و  يها لذتاز حقوق و 

از قله غرور و شخصیت کـاذب و افراطـی پـایین آینـد و آن روي سـکه حقیقـت و       است که زن و مرد 

  .شوند گر نظارهاصالت خود را نیز 
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 مـداريِ  شخصیت مصداق نیز نابجا مداريِ عفت و شخصیتی بی مصداق ي جنسیقید بیآزادي و 

  .شخصیت کننده تعدیلنیاز است و هم  کننده لیتعد هم متعه پس است؛ افراطی

  نه رابطه حالل فحشاست شخصیت است، آنچه منافی )3

آن را براي پاسخ دادن و پاسخ شـنیدن خلـق کـرده     و خداوندغریزه نیازي ارزشمند و نافع است 

 معقـول  هـدف  بـه کـه   اي رابطـه  هـر  .فقط باید زیر چتر یک تعهد و ضابطه باشـد  لکن و نه رها نمودن؛

 جنسـی  ازیـ ن .پاسخ به غریزه باشـد  صرفاً ،هدف آن اگر حتی نیست سرگرمی و بازي دیگر شود منتهی

 یکـوچک  و کمبـود  احسـاس  یگرسنگ اظهار در شخص که طور همان است؛ تشنگی و گرسنگی مانند

 و تـرس  و شـرم  يجـا  اسـت  مردان و زنان همه يعاد و یعیطب ازین که زین یجنس ازین اظهار در کند ینم

   .نه رابطه حالل فحشاست شخصیت است، یمناف آنچه رایز ستین يکار پنهان و یفرافکن و ياکاریر

 جنسـی،  میل اظهار که کنند می گمان ياریبس تعصبی و بسته جامعه، يها آموزهبه دلیل  متأسفانه

 چیهـ  یجنسـ  ازیـ ن يرو کـه  درحـالی  اسـت  مردان چشم در شانیا شدن فیتعر بهمان و فالن با يمساو

 صالح و فساد و حرام و حالل به ملقب که است ازین اطفاء ریمس و راه نوع بلکه گذاشت توان ینم ینام

  .شود یم

 و تیباشخصـ  و تیشخصـ  یبـ  نیبـ  یفرق خوراك، و خواب نیازِ به پاسخ لزوم در که گونه همان

بنابراین بهتر اسـت کـه   . است گونه همین زین یعاطف و یجنس ازین ستین عقل یب و عاقل و ریپ و کودك

 و مـانع  را هـا  آنمربوط به غریزه نکرده و نابخردانه  يها مقولهشخصیت و اصالت و کرامت را وارد در 

 و یشـگ یهم نـه  اسـت  یموقت و گذرا امر کی ینیطرف یخودشکن نیا این، بر عالوه. ندهیم قرار راه سد

 .کند تا شخصـیتش شکسـته گـردد    باخبرنیز قرار نیست که جار زند و همه را از این موضوع  کس هیچ

قرار نیست که زن با ایجاد رابطه جنسی چیزي از جسم یا روح خود را از دست دهـد و نـاقص    نیهمچن

 گـردد  نمـی  خاموش و سو کم رندیبرگ آن از چه هر که ست اي شعله مانندبهره جنسی و عاطفی . گردد

  .پس ترسی از این بابت نیست
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  ،)که طبیعی هم هست و بایـد داشـته باشـد   (همسري نیاز جنسی داشته باشد  بی اگر زنِ راستی به

هـاي کمتـري    ازدواجی داشـته باشـد، امـا مسـئولیت     خواهد مینخواهد که ازدواج کند، و یا  نتواند یاو 

یـا   کنـد؟  هرزگـی یا العیاذ باهللا  بکشد؟ اضتیر ؟کسی هم نفهمد، چه باید بکند اصالًمتوجه او شود و 

یک شب، با مردي که مایـل بـه اوسـت ازدواج کنـد و بـا طالقـی زودرس و        اگرچهموقت،  تصور به

افراد یا مکاتبی که ازدواج موقت را ظلـم بـه زن خواندنـد، او را بـه      یتمام !توافق شده از او جدا شود؟

بـه  » ازدواج موقـت «علیـه  هاي گسترده در جنـگ نـرم    ر هجمهاکث  .رذالت زنا و استثمار دعوت کردند

طلبان و اسـتثمارگران را در راه رسـیدن    نماید و بالتبع کفار و زیاده خاطر این است که راه زنا را سد می

ي جنسـی   سوءاستفادهایم که اگر زنا و  آیا هیچ فکر کرده .سازد می ناامید مطامعشانبه اهداف، منافع و 

عـد اقتصـادي   جمع یا محدود شود، فقـط در ب ) دیگريتحت عنوان آزادي جنسی یا هر عنوان (از زنان 

و سـران زر و زور و تزویـر    گـذران  خـوش داران  چه ضررهاي کالنـی را متوجـه جیـب کثیـف سـرمایه     

   .کند می

شود ممکن است وجود داشته باشد نه در خود  می ازدواج موقتسرشکستگی در مردي که با او  )4

  ازدواج موقت

. کنـد  نشـینی  همو  وصلت انسان بخواهد با فردي پست، خفت و شکستگی در صورتی است که

 .بود خواهد شیرین و خوب برایش چیز همه کند وصلت خود مثل و اصیل و باشخصیتا مرد باگر زن 

کرامـت   با و اقتیبال ،عارف ،عاقل ،باشخصیت ،بافرهنگ ، اصیل،معتقد مردان و زنان مخصوص ،متعه

نگـاه   الشـعاع  تحـت نیـز بـه زن    شـان  یجنسـ کـه نگـاه    اند راهشایسته این  یمردان .است نه عوام و جهالء

کمی باشدعرفانی و ح.  

  خلقت زن است ازاي  ت هم جنبهیجنس )5

 حاکی بدن اختفاء و حجاب به امر و کرده معرفی جنسی شاهکاري و مخلوق را زن نیز خداوند

 نیتـر  بـزرگ و  بـودن  زن لـوازم  از اصـالً  و نیسـت  او براي عیبی زن بودن جنسی. است مطلب همین از

 لـذت  بـراي  تنها و است جنسی موجود فقط زن بگوییم که است زمانیاشکال . لذت براي خود اوست

  را کمـال  يهـا  تیـ قابل و اسـتعدادها  همـه  مـرد  ماننـد  کـه  اسـت  یبـاکرامت  موجـود  زن ،ریخ شده؛ خلق
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در سـنینی   بعـد  نیـ ا نمـود  البتـه  کـه  اوسـت  يوجـود  ابعاد و نمودها از یکی فقط یجنس بعد و داراست

 .خاص از ابعاد دیگر آشکارتر است

  ماست ازبه کرامت زن  تر آگاهخدا  )6

و  به حقـوق این اشکال آن است که ما  ي و الزمهازدواج موقت از ناحیه خداوند تشریع گردیده 

اَتُنَبئـونَ  [ جایگاه زن بهتر از آفریننده او آگاهیم و اوست که با این حکم به شخصیت زن تعـدي نمـوده  

 شخصـیت  و کرامـت  پیلـه  کـه  مـاییم  ایـن  شـاید  اصالً و ]فی االرض  ال و واتاالسماهللاَ بما ال یعلَم فی 

   .شویم خارج آن از تا است الزم و ایم تنیده خود دور به افراطی

  اجبار و عنف در ازدواج موقت نیست )7

 کسـی  بـه  بخواهـد غیرشرعی  طریق از و عنف به مرد که کند می صدق جایی در کرامت تضییع

و  کنـد  مـی  برقـرار از طریـق شـرعی بـا او رابطـه      زن و تیرضـا  با مرد متعه، در ولی نماید درازي دست

  .تجاوز و تحمیل و اجباري در کار نیست

  براي طرفین است ازدواج موقت )8

 بـه  و نیسـت  کمتر نباشد مرد از بیش او نیاز اگر و هست نیز زن خود نیاز از حاکی زن شدن متعه

  ." کند نمی ازدواج مردي با خدا رضاي راه در زنی هیچ":ها اسکاتلندي قول

  بودن یا نبودنٍ آن ازدواج نیست آمیز توهینگر  دار بودن یا دائم بودن ازدواج، نمایان صرف مدت )9

در تعیین یا عـدم تعیـین مـدت وصـال و      فقط متعه یک نوع ازدواج است و فرق ماهوي آن دو،

زمان بـه معنـی دور انـداختن یکـدیگر      سر آمدن .بودن زمان انفصال و فراق است شخصمشخص یا نام

  .طالق است مانند نیست بلکه یک نوع جدایی توافقی و وداع سخت،

  هستند؟ ازدواج موقتآمیز بودن  چه کسانی معتقد به توهین غالباً )10

 اکثر کسانی که بر باد کـه صـد برابـر متعـه     مشکلی بـا روابـط آزاد   ، حد و انکار سوارند خودج

 شـناس تـر   حقوق شود یمولی زمانی که بحث از متعه  ندارند کرامت اخالقی زن است، ي تضییع کننده
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 و کرامتزن  حقوق ،)ص(که شریعت محمد  کند میل و غیرتشان گُ آید درمیاز خدا شده و دادشان 

 و در آمـد  یم حساب بهکه زن در جامعه غرب جزو کاال  یزمان اسالم، آنکه حال. لگدکوب کرده را او

و جایگاه و حقوقی بـراي او   کرامت ،نمودند یمجامعه عربیت، او را مایه ننگ دانسته وزنده به گورش 

 بـود  نظیر بیو بلکه  نظیر کم -و در بسیاري موارد حتی امروزه  -حداقل در زمان خود  نمود کهتعریف 

  .و هست

  شود؟ میدر جامعه آیا ازدواج موقت باعث تزلزلِ بنیانِ نظامِ خانواده   )ن 

به این امر را از موجبـات تزلـزل    متأهلروي آوردن مردان  خصوص و بهبعضی افراد وجود متعه 

  .اند برشمردهبنیان خانواده 

  گیرد جاي ازدواج دائم را نمی ازدواج موقت )1

و نیسـت کـه متعـه جانشـین      و چنـین اج دائـم اسـت   نیـاز بـه ازدو   غیـر از نیاز بـه ازدواج موقـت،   

 متفـاوت  کی هر در ازین و هدف و زهیانگ رایز شود محسوب برعکس، یا دائم براي ازدواج جایگزینی

  .است يگرید با

 نـان  نـه  کنـد  برطـرف  را گرسـنگی  توانـد  مـی  آب نـه  کـه  است نان و آب به انسان نیاز مثل این

از ازدواج دائم  تر شایعاگر متعه  یحت .انسان به هر دو نیاز دارد که درحالی فرونشاند را تشنگی تواند می

 سـراغ  کسـی  دیگـر  یـا  باشد و در دسترس پذیر امکاناراده،  محض بهشود باز امکان ندارد که همیشه و 

 دشـو  مـی  افراد همهگیر  دامن زود یا دیر که است ذاتی میل یک دائم ازدواج به میل. نرود دائم ازدواج

 در بایـد  مـی  وگرنـه  اسـت مصـاحب دائـم در زنـدگی     و داشـتن نسـل   دیـ تجد ،ثبـات و دلیل آن نیاز به 

 چنـین  درکـه   درحـالی  کـرد  نمـی  ازدواج کسـی  دیگـر  اسـت  جنسی آزادي از آکنده فضا که جوامعی

 یزنـدگ  نفـک یال اتیضـرور  جـزو  و يعـاد  و ریفراگ یسنت و امر زین ازدواج آزادي، وجود با جوامعی

  .نیستمذهبی نباشد بیشتر  اصطالح بهمتر از جوامع ک طالقشان نیز آمار اگر و است

 و روانـی  و روحـی جوابگـوي کامـل نیازهـاي جنسـی      جـا  همـه  در محرز است که ازدواج دائم،

 و(در جامعـه مـا    هـا  طـالق از  درصـد  پنجـاه که گفته شد این اسـت کـه    طور هماننیست و بهترین دلیل 
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البته ایـن آمـار فقـط مربـوط بـه      ( دارددر مشکل و نارضایتی جنسی  شهیر) همه جوامع مشابه ما احتماالً

ایـن مسـئله جـاي نکـوهش نـدارد      . )اند را گفتهاست که شرم را کنار گذاشته و حقیقت  و مردانیزنان 

  .اساسی و برتر هر انسان در تشکیل نظام زناشویی است يها زهیانگجنسی، از  و لذتزیرا نیاز 

دو از ایـن   یـک  هـیچ فـرار از مسـئولیت زنـدگی نیسـت زیـرا       راهی بـراي  ازدواج موقت درواقع

خانواده نیـاز   و تشکیلنسل  ایجاد میل به انس دائمی و. شود ینمدیگري محسوب  جانشین دائمِ ازدواج

 ثانیـاً . خیـر  یـا  باشـد  کـار  در فـرار  به میل خواه شود می تحمیل انسان بر زود یا دیر که استو ضرورتی 

قبـولِ   برفرضسخ گفت ادائم بداند باید در پ ازدواجرا نوعی راه فرار از  ازدواج موقتحتی اگر کسی 

 از فـرار  اجازهخداوند خود با چنین تشریعی  و وقتیحقیقت شرعی است  کی این مسئله، چنین سخنی،

کـه در   است یحالاین در  .رندیگ سخت خود بر را امر دیبا چرا گرانید داده، مرد و زن به را مسئولیت

 و هـا  سـختی  میـان  در طـرفین  بـراي  نیـازي  رفـع  و استراحت بلکه نیست مسئولیت از فرار متعهحقیقت، 

  .هاست مسئولیت

 کـه  اسـت  جنسـی  و عـاطفی  نیـاز  عـدم  دلیـل  بـه  یـا عدم رغبت فعلی زن یا مرد به ازدواج دائـم  

 و یروحـ  ای یمال مشکالت ای یسن تیمانع خاطر به ای و موقت؛ نه و دارد نیاز دائم ازدواج به نه درنتیجه

 .کنـد  مـی  برطـرف  را خـود  ازیـ ن ،متعه با که است موقت ازین رفع خاطر به باز که است یجسم ای یروان

  .کند نمی نگاه همیشگی راهکاري و ازدواج چشم بهبه این امر  کس هیچ پس

  است بندوباري بیدر پیِ سد راه  ازدواج موقت )2

 کـه  اسـت  عفـت  ضـعف  مسئله حداقل، یا بندوباري بی مسئله خانوادهیکی از عوامل تزلزل بنیان 

  .نماید سد را میل این جلوي زیادي حد تا تواند می موقت ازدواج یعقل قانون به عمل

  کند بنیان خانواده را تهدید نمی، از باز گذاشتن آن کمتر بستن باب متعه، )3

 بـه مردي که به هر دلیل مشکلش حل نشده و نیاز به رابطه دوم دارد با باز بـودن بـاب متعـه     مثالً

 ،جـه ینت نشـود  گرفتـار  گنـاه  بـه  اگـر  صورت غیر این در رسید، خواهد دلخواه جنسی و روحی آرامش
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اي  عقـده  عصـبی و  در زندگی زناشویی تبدیل به موجودي خشن و را او فشار نیا که است نیا حداقل

  .است سخن نیا مؤید خود ،یجنس مسئله در ها طالق از درصد پنجاه داشتن شهیر .نمود خواهد

  تضاد نیست؟ در دائم است، ازدواج فرهنگ آن فرهنگ که ما جامعه روح با موقت ازدواج آیا  )س 

 خـوردن  از يدور و زیـ پره در مـا  فرهنـگ  مـثالً  جداسـت؛  ضـرورت  ي بحث فرهنگ از مقولـه 

از هـر   اضطراري واقع شویم دیگر فرهنـگ و آداب معنـی نداشـته و    در وضعاما اگر  زهاستیچ یبعض

 نوشـیدنی  نـوع  هـر  خوردن گردیم واقع مرگ به رو تشنگی در اگر یا کرد تناولتوان  نوع خوردنی می

 شـرایط  در کـه  اسـت  امـري  متعـه . جداسـت  فرهنـگ،  قاعـده  از اضطرار شرایط بنابراین. شود می مباح

 بنابراینیا دوري از گناه است  و روانیکه هدف آن آسایش روحی  شود یماضطراري تجویز  و خاص

 جـاي  بلکـه  درآیـد  افراطـی  و رویه بی عادت یکصورت  به مردم براي نباید متعه که داریم قبولما نیز 

 راه نیـ ا در دهـد کـه   اجـازه  خـود  نبایـد بـه   عاقـل  انسـان  .اسـت  قهیمضـ  و یتنگـ  شدت، شرایط در آن

  . نماید جداعقال  و عرف قاعده از را خود وکرده  خواهی زیاده

  ، که پیوندي است موقتی، برتري داردازدواج موقتدائمی که بر  پیوندي استازدواج دائم،   )ع 

و از آن  در ملـک گویند در هند قدیم اعتقاد بر این بوده که زن حتـی بعـد از مـرگ همسـر نیـز      

دنیـا بـه    در آنتا  سوزاندند یمزن را نیز به همراه او  رفت یممردي از دنیا  که درصورتیبنابراین . اوست

باید گفت که مصداق واقعی ازدواج ابـدي،   نیبنابرا .خدمت وي باشد و دراو  در کناراو ملحق شده و 

 !هند قدیم بوده يها زوجازدواج 

عنوان دائمی بـودن را بـه    تواند می تنها در صورت ابدي بودن زندگی است که علقه زوجیت نیز

زنـدگی   توانـد  ینمـ حتی زمان محدود و معدود شصت سال زندگی مشترك نیز  که درحالیخود گیرد 

  .براي شصت سال قرار داد توان یمازدواج موقت را نیز  چراکهدائم نام گیرد 

اج زوجیت بر طرفین، متحمل است که در قید ازدو و شرعیقانونی  هاي الزمه وحقوق  تا زمانی

از حیـث شـرعی و هـم قـانونی از بـین       هم زوجیت، علقه پس با طالق یا مرگ احدین،. یا حیات باشند
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سـر سـابق   هم آنبه ازدواج و زندگی جدیـد روي آورد و دیگـر از    تواند میو زن نیز مانند مرد  رود یم

اسـت یعنـی نسـبت بـه متعـه اسـت کـه میگـوییم          ینسـب  لذا واژه ازدواج دائم، .1دیآ ینم حساب بهخود 

علی الزمـان  " عبارت موقت بودن یا نبودن، قید شدن یا نشدنِ ي کننده تعییناحکام عقد نیز  در ."دائم"

 جز همین ،صیغه عقد در هر دو مشابه است چراکهاست ي عقد  در هنگام جاري کردن صیغه "المعلوم 

فرق اصلی این دو آن است که زمان انتهاي زوجیت در عقـد موقـت،    درواقع. در نکاح متعه قید اضافی

طرفین معین  وسیله بههمچنین در متعه، زمان پایان زوجیت . نامعلوم، غیرموقتمعلوم است ولی در عقد 

بنـابراین ازدواج دائـم یعنـی    . مـرگ یکـی از آن دو، یـا طـالق     وسـیله  بـه ولی در ازدواج دائم،  شود یم

  .ابدي باشد زوجیت در آن، نامعلوم است نه اینکه پایان نداشته و سر آمدن ایان وازدواجی که زمان پ

یـا غیـر    غیرموقـت ازدواج "عبـارتی غلـط اسـت بلکـه بایـد عنـوان        "ازدواج دائـم  "پس عبارت

در روایات نیز عبارت ازدواج دائم و موقت وجود ندارند بلکه از ازدواج موقـت  . را به کار برد "منقطع

ازدواج  نیبنـابرا  .شـده  برده نام و نکاحنیز با لفظ معمولی ازدواج  غیرموقتازدواج  از عبیر وت "متعه"به 

ابدي نیست و معنـی ازدواج موقـت نیـز ازدواج     ازدواج همیشگی و اش یمعنماست  تعبیر خود دائم که

و در یکی مشخص و معلـوم اسـت وگرنـه     و نامعلومنیست بلکه در یکی انتهاي زمان مبهم  مدت کوتاه

 هـا  آنلقـه محبـت و انـس در    و ع تـر  یدائمـ دائـم   يهـا  ازدواجاز بعضـی   کـه  یموقت يها ازدواج بسا چه

 مـوقتی کـه   يهـا  ازدواجولـی   شـوند  یمـ  تـوأم دائمی کـه بـا سـردي     يها ازدواج بسا چه. است تر عمیق

  .ابندی یم و سرانجامتام آغاز  و لطافت بامحبت

                                                           

هـم  [ شـود  یمـ  برقـرار  یک رتبه باشند باز طبق سنت لطف، در وعلقه زوجیت در آن عالم در صورتی که هر دو اهل نجات . ١

بعد  بار کی ومرگ  لهیوس به بار کی عودت بعد از انقطاع، نیا وولی آن بحث دیگري است ] ونئرائک متکواَزواجهم فی ظاللٍ علی االَ

 .)در صور دمیده شود نسـبت و پیونـدي بـین مـردم در کـار نیسـت       که یهنگام( ]فاذا نُفخَ فی الصورِ فال اَنساب بینَهم[ استاز عالم برزخ 

 .نه حقیقی اند ياعتباراین انساب، اموري  همه و اند عالمنه متصل به غیر این  و زوجیت بلکه همه انساب نه ابدي در این دنیا تنها نه نیبنابرا

آشـکار   هـا  نسـبت بـودن   یقـ یرحقیغ بلکه به ایـن معناسـت کـه اعتبـاري و     شوند یماز میان برداشته  ها نسبتنیز این نیست که  هیآ منظور

  .گردد یم
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بعضی حیوانات فقط در فصل آمیزش بـا  . در دنیاي حیوانات نیز حاکم است و موقترابطه دائم 

کـردن   در بـزرگ اسـت و   یشـگ یهم بـا یکـدیگر،   بعضی  ولی رابطه شوند یمو جمع  مأنوسیکدیگر 

هـر دو  ) چـه مـرد و چـه زن   ( هـا  انسانلکن  اند کیشرو وظایف با یکدیگر  ها زحمتفرزندان و تحمل 

نیاز را در خود جمع دارندعد و ب.  

 مـثالً . دائـم دارنـد   و گـاهی جنبـه موقـت    گاه ما در امور زندگی، و تصمیماتبسیاري از اعمال 

نیـاز، همیشـگی اسـت و      و گـاهی  میریگ یماست و آن را به امانت  یموقت گاهی نیاز ما به یک وسیله،

براي همیشـه تصـمیم    و گاهی ندیگز یمسکناي موقت  درجاییگاهی انسان . میکن یمآن را خریداري 

را  گـاهی کـاري   .کنـد  مـی همیشگی فکـر   اي خانهبه سکونت و زندگی دارد پس به خریدن یا ساختن 

 آن چنانکـه  دارد و همیشـگی جنبه دائمـی   که کند میشغلی را انتخاب  و گاه گزیند برمی طور موقت به

گاهی کسـی  . و دائمیرسمی  صورت به  است و یکجا و قرارداديموقتی  صورت بهاستخدام نیز یکجا 

  تا بعـد بـه سـراغ    کند میسیکلت قناعت موتور به فعالًنقلیه دارد اما چون پول کافی ندارد  وسیله بهنیاز 

  ...اتومبیل رود

توقف است مگر آنکه مانعی ایجاد شود و مـوقتی   بر عدمدائمی بودن یک تصمیم به معنی عزم 

تنها بخشـی از انـواع    متعه .اوم است مگر آنکه مقتضی ایجاد گرددبه معنی عدم عزم بر تد بودن تصمیم

ابـل سـیالب   اسـت کـه در مق   و اضـطراري ازدواج موقت مانند یک سد موقـت  . متکثر این مقوله است

این، شریعت با تشریع نکاح موقت بر این تفکر که فقـط یـک رابطـه بایـد در      عالوه بر. شود یمساخته 

را یـک تعصـب بیهـوده قلمـداد      و آن کشـد  یمـ ته باشـد خـط بطـالن    انسان وجود داشـ  و عمرزندگی 

تقسـیم کـرد یـا همـه را مشـمول آن       و دائـم است که عشق را نتوان بـه دو نـوع موقـت     ممکن .کند می

و جنسـی و عـاطفی بکاهـد     يهـا  عقـده از شـدت و عمـق نیازهـا و     توانـد  مـی دانست ولی رابطه موقت 

موقت جنسی یک نیـاز اسـت    رابطه .نیز همچنان به قوت خود باقی بماند پیوند ابدينیاز به  حال درعین

و انسـان   دهـد  مـی پاسـخ   غیرشـرعی لکن فرق در این است که انسان غیر مقید به این نیاز موقـت از راه  

  .مقید از راه شرعی
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  داند و ترویج آن به مصلحت نیست جامعه نکاح موقت را قبیح می  )ف 

  تبیین سؤال

نباشـد نـه مثـل     حیقبـ  اسـت کـه در چشـم عـرف،     پسندیده درجاییممکن است گفته شود متعه 

  .خیلی از افراد جا نیفتاده  و برايکه رسم نیست  اي جامعه

   پاسخ

  آمد خلق نیست معیارِ احکام شرع، خوش )1

و حتـی در صـدر شـریعت نیـز بـه دالیلـی همچـون تعریـف یـا اسـتفاده            شـه یهم ،ياین قبح نگر

يسن و قبح عرفی باشد ممکن است که این مسئله تا ابـد بـرا  نادرست، وجود داشته؛ لذا اگر مالك، ح 

اگـر  . این باب را بست و کار خدا را نیـز خطـا دانسـت    کالًباید  پس عوام از مصادیق قبح شناخته شود،

تـا بـا    زد یمـ  چیـز  همـه  و ته باید از سر  در تشریع سنن، به ساز این و آن عمل کند که خداوند قرار بود

منصـفانه آن   پـس  .منطبق شود است» ان اوتیتُم هذا فَخُذوه و ان لَم تُوءتَوه فَاحذَروه« :خواست عوام که

  .درست کامالًخطاست و نه اعتراض ما  کامالًاست که بگوییم نه کار خدا 

  را باید در کلیت خود مشاهده کرد مسئله )2

عرف یکی از ارکان تشـریع   اصالًبه عرف نیست و  توجه بی قوانین و سنن،  وند نیز در وضعخدا

و حائز اهمیت باشـد کـه اقبـال و ادبـار      يضرور عقالنی، قدر آن که تشریع یک مسئله، مگر آنجااست 

نگـاه کـرد و نـه شخصـی و      و کلـی ایـد عمـومی   عالوه بر این، مسئله را ب. عامه را از اهمیت ساقط کند

اذعان خواهیم کرد و اهمیـت آن را    به مسئله نگاه شود به ضروري بودن این قانون وقتی کلی. محدود

حساسـیت برخـی بـانوان در ایـن      ازجملـه  شخصـی  هـاي  و دیـدگاه خواهیم یافت کـه مصـالح    قدري به

درمان سخت  با گاهی ما در هنگام بیماري .کند میخود هضم  و درقرار داده  الشعاع تحترا  خصوص

سـوزن و تلخـی    ریتـأث بـه   اصالً ای به این امر نگاه کرد، توان یمو ناخوشایند مواجهیم که به دو صورت 

و چـون مسـئله را جزئـی     درنتیجـه که  بیندیشیمدرد یا دواي تلخ  خود از اکراه به و فقطدوا فکر نکرده 

 و بـه تر کـرده   کلی دید را ای ؛کند می جلوه براي ما امري مکروه و سخت، درمان کنیم نگاه می محدود
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بـه   و سـالمتی دسـت آوردن صـحت    و بـه رسیدن به عافیـت   را برايآنگاه این تلخی  میشیاند یمنتیجه 

  .]لَکُم خَیرٌ َهو کرَهوا شَیئاً وعسی اَن تُ[ میخر یمجان 

  کدام مردم است؟ عرف، عرف موقت باازدواج منظور از مخالفت  )3

کـه شـارع   ) نـه عاقـل نماهـا   (یا عوام؟ اگر منظور، عقالیند  عقال ؟اند مردم کدام ،از عرفمنظور 

 و اگـر شـود   ي عقل صدر نمی ي عقال و آفریننده سردسته ازو حکم مخالف عقل، خود جزو عقالست 

خـود، قـبالً ایشـان را بـا      خداونـد ) انـد  دستهکه البته اکثریت مردم از این (نماهایند  و عاقلمنظور، عوام 

عالوه بـر   !ستوده است "اَکثَرُهم ال یعلَمون"و "اَکثَرُهم الیفقَهون"و "اَکثَرُهم الیعقلون":تعبیراتی مانند

 همـان  باید مسئول پیامـدهاي آن در جامعـه نیـز باشـند؛     اند آناین کسانی که مانع عمل به متعه و تحقق 

و در کـار   کننـد  یمـ تصور  و کهنگی افتادگی عقبطابق مد و متعه را مظهر کسانی که روابط آزاد را م

یصـدون عـن سـبیل اهللا و یبغونهـا     "را بـه مصـداق     و سد ایجاد کرده و الفـاظ و مفـاهیم   مانع معتقدین،

 و تـرمیم کار خود را مصداق اصـالح   و حتی کشند یمبه تصویر  و نادرست مغشوش در اذهان، "عوجا

هـم   صد درصدصد در صد قضاوت غلط نکند اما  ،شاید منتقد البته .]انما نحن مصلحونقالوا [ دانند یم

  .بزند ریشه قوانین و سننی را که خود بدان میل ندارد، تواند ینم

این قبح نگري و بدبینی در چشم بعضی از زنان به حدي عمیق اسـت کـه چنـین خواسـتگاري و     

که شـاید درخواسـت   به حدي  کنند یمتوهین و جسارت متصور قلمداد  نیتر عیشن منزله بهپیشنهادي را 

و  دچـار جمـود   چنان آن یبعض .باشد تا متعه تر مؤدبانه و تر هضم قابل  رابطه آزاد براي بعضی دوستی و

ي بـه دیـده   چنـین پیشـنهاد   باز به بودن شرایط متعه، و داراکه باوجود نیاز شدید  اند یافراطعفت منشی 

یا گاه زن ! به حالل آلوده نشده پروبالشان گاه هیچافتخارشان این است که  و عفت نگریستهامر خالف 

کـه ماننـد    شـود  یمـ واقـع   جـویی  عیـب چنان مورد شـماتت و   گذارد یمو مردي که در این وادي قدم 

  !باید از محله یا شهر خود بگریزند اند کردهکسانی که جنایت 
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  کنندگان را گرفت، نه جلوي قانون را سوءاستفادهباید جلوي  )4

زنــان، ناشــی از  برخــی از انیــت متعــه در میــمنفورنیســت کــه  انکــار قابــلدر برخــی مــوارد نیــز 

مردان هـوسـران برخالف فلسفه تشریع این حکم اسالمی در  برخی متأسفانهه کاست  هایی سوءاستفاده

از هـر قـانون و در    سوءاسـتفاده رد و یرا بگ ها آند جلو تداوم کار یو قانون با اند دادهـنـه انجام یـن زمـیا

و حـذف اصـل    مسـئله  صـورت پاك کـردن   ها سوءاستفادهممکن است و برخورد معقول با این  هرکجا

  .است ها چی سوءاستفادهو بستن منفذ  سوءاستفادهقانون از قانونیت نیست بلکه جلوگیري از 

ن قـانون  یـ ، از ايبنـدوبار  بـی و  اطالعـی  بـی  يو هوسران، از رو باز هوس اي عدهت تأسف یبا نها

 توانـد  مـی  ح آنیصـح  يو اجـرا  بناشـده  یو ضـرورت اجتمـاع   يک حکم فطـر یکه بر اساس  یاسالم

قـرار   مورداسـتفاده  یگـر از مفاسـد اجتمـاع   ید ياریو بس» فحشا«مبارزه با  يک حربه مؤثر برای عنوان به

 يبـرا  اي وسـیله گر سوءاستفاده کـرده و آن را  ین دیاز قوان ياریمانند بسن قانون یاز ا ها آن يرد، آریگ

آنجـا کـه هـر نـوع فحشـا و       تـا  .انـد  دادهوشـرط خـود قـرار    قید بـی  رانـی  شـهوت ات ناپاك و ین ياجرا

ازدواج موقـت را   يده که معنایرس یجای به، کار اند ساخته یعمل» ماسک«ن یرا در پشت ا گري روسپی

ک زن آلـوده  یـ بـا   باز هوسک مرد ی که هنگامیکه  اند دادهن اندازه تنزل یود، به ایقط و یشرا همه باآن

توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام  گونه هیچبدون  هم آنک جمله یتنها با گفتن  شود یم رو روبه

  !ن آن مجاز گرددیات ننگیفیک

غـات  ین مـورد بـه تبل  یـ به دسـت افـراد مغـرض داده تـا در ا     يزیو غلط دستاو رویه بین اعمال یا

 قـدري  بـه » غهیصـ «ا بـه قـول عـوام    یـ ن سبب شده که نام ازدواج موقـت  یو هم. مسموم خود ادامه دهند

 یک نـوع جـواز شـرع   یـ  ین اسـالم یاز قـوان  اطـالع  بـی چـه چشـم افـراد    یرد که از دریقرار گ موردتنفر

ده نفـرت بـه آن بنگرنـد و آن را موجـب     یـ زنان و مردان مسلمان بـا د  یشناخته شود، و حت فروشی آدم

  .ر مقام زن بشناسندیتحق

نکـه اگـر فرضـاً    یم و آن ایـ ک سـؤال دار ی ها سوءاستفادهن ید از ایما ضمن ابراز تأسف شد یول

 يبـرا  اي وسـیله کنـد، و آن را   سوءاسـتفاده که در پناه قـانون دارد   یتیاز مقام خود و مصون یک قاضی
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قضـاوت را   مسـئله د یـ ا بایـ و امثـال آن قـرار دهـد آ    یشخصـ  هاي حساب تصفیها یکردن مردم  سرکیسه

ب خـود  یپر کردن ج يسنده برایک نویاگر  ای د گرفت؟یرا با ها سوءاستفادها جلو یل کرد یتعط کلی به

 يهـا  سـوژه ک شهوات، خلق ینموده و دست به اغفال مردم، تحر سوءاستفاده یسندگیاز مقام شامخ نو

ات یقلم و مطبوعـات و نشـر   يآزاد يد جلویا بایمقامات مختلف کند، آ يبرا ی، و داللیدروغ جنجال

د یـ را با چـی  سوءاسـتفاده ا قلـم  یگرفته شود،  کلی بهافکار مردم است  يداریه بیکه ما يد و سودمندیمف

ن و مقـررات سـودمند بـه خـاطر     یقـوان  يکـه جلـو   دهـد  مـی منطق و کدام عقل اجازه  کدام !شکست؟

 ؟بندنـد  یمـ درب مسجد را  نماز بیا صد نفر ی نماز بیک یا به خاطر یگرفته شود؟ آ اي عده سوءاستفاده

را  هـا  سوءاستفاده يد جلویا باینشده است؟ آ سوءاستفادهکدام قانون و کدام مقام است که از آن  اصالً

ــت  ــگرف ــوانی ــم کوبیا ق ــن را در ه ــر  ی ــت ه ــلّم اس ــاقل د؟ مس ــرد ع ــاب  یف ــیراه اول را انتخ ــد م  .کن

 ین قـانون اسـالم  یـ د ایـ ج و آثـار مف یت و نتـا یـ در ماه يریتـأث  گونـه  هـیچ ن اشـتباهات  یـ نکه ایخالصه ا

  .را هم گرفت ها سوءاستفاده ين قانون را اجرا کرد و جلوید ایتواند داشته باشد، با ینم

  رائج باشد موقتازدواج  ي اندازه به قاًیدققرار نیست ازدواج دائم،  )5

زیـرا  . اسـت  یجـا و غلطـ  یازدواج دائم استقبال شود انتظـار ب  اندازه بهه ازدواج موقت کنیانـتظار ا

ان ازدواج کـ ا یکـی از دو طـرف ام  یـ است که هر دو طـرف   درجاییاصل فلسفه تشریع ازدواج موقت 

بـراي مواقـع    حل راهمثل   حل راهاین . بدون ازدواج به گناه یا عوارض دیگر بیفتند باشند ودائم نداشته 

براي مواقـع ضـروري و    نشانی آتشي که نیرو و وسایل اطفائیه یا طور همان. است ها ضرورتبحرانی و 

همیشـه آژیرکشـان در سـطح شـهر بگردنـد و       ها آناست و کسی توقع ندارد که  شده تهیه سوزي آتش

بیکار نماند بایـد بـه هـر قیمتـی شـده       ها آنآرام نگیرند و یا کسی توقع ندارد که براي اینکه  لحظه یک

و نیروهـا محقـق شـود، در امـر ازدواج      هـا  دسـتگاه ایـن   انـدازي  راه ي فلسفهراه انداخت تا  سوزي آتش

تبلیـغ و   دائمو البد به هر قیمتی شده باید آن را مثل ازدواج  االو  حتماًوقع نداشته باشیم که موقت نیز ت

بـا   هرکسـی و ظاهر و آشـکار باشـد    دائمترویج کرد و باید نمود بیرونی و خارجی آن نیز مثل ازدواج 

و یک زن موقت خود ظاهر شود تا استقبال مردم از آن معلوم شود و اگر هیچ نیـازي نیـز    دائمیک زن 
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این فکـر، فکـر معقـولی     که شود یمپس معلوم !! براي آن وجود نداشته باشد باید آن را به وجود آورد

 .نیست

  وجود دارد؟ ازدواج موقتاي بین سن ازدواج و ضرورت  چه رابطه  )ص 

بـر سـر     حتی اگر هیچ مانعی نیـز . است آغاز نوجوانی نیسن شریعت، ازنظرسن ازدواج دختران 

غلـط   و فرهنـگ  و باورسنت  ها دهراه ازدواج دائم نباشد باز متعه یک ضرورت است چه رسد به اینکه 

یـا بایـد متعـه     پـس  .فاصله گرفتن عمیق سـن نیـاز تـا سـن ازدواج     ازجملهبر سر راه ازدواج وجود دارد 

شرع کاهش داد وگرنه جامعه در محرومیت  موردنظرفراگیر باشد و یا باید سن ازدواج را به همان سن 

 .تب نخواهد بودنیز بر آن متر اي بهرهکه هیچ اجر و پاداش و سود و  واردشدهو عذاب و ریاضتی 

 نیاز جنسی تا سـن ازدواج   و فاصله بین سن بلوغ و شروع باالست ،دائم که سن ازدواج درجایی

 جامعـه نیـاز   شـود  یمـ گرفتـه   دهیـ ناد شـریعت در مـورد سـن ازدواج،    و سـنت  و عمیق است ادیز ،دائم

شـده و   جبـران  تا حـدي در ایـن فاصـله،    موردبحث خألبه راهکار ازدواج موقت دارد تا شاید  بیشتري

بـراي ارضـاء    نـدان، طبیعی فرز حق  بهباید نسبت  ها خانواده بنابراین،. جامعه دچار عقده و آسیب نگردد

و را که عقل و شـریعت وضـع کـرده تحـریم نکننـد       و چیزينیاز در قالب ازدواج موقت، اذعان داشته 

 نیتـأم کـه والـدین بـراي     گونه همان. اعمال ننمایند زند ینم بر آن دییتأ مهر را که دین و عقل، تعصبی

 گونـه  همـین نیـاز جنسـی او نیـز     نیتـأم بایـد بـراي    کنند یمراحتی و آسایش فیزیکی فرزند خود تالش 

و را بـراي او بـاز نماینـد     راه حـالل  کننـد  یمکه راه حرام را بر او سد  گونه همان .باشند و دلسوزساعی 

صـدمات جنسـی و روحـی     موجبـات  تصور نکرده و با حصر و منـع،  نیاز بیند آنان را نیاز بیخود  چون

  .آنان را فراهم ننمایند

  شد؟ شد، چه می اگر ازدواج موقت در اسالم تشریع نمی  )ق 

 بیـ ع اگر در اسالم قانون و راهکاري به نام متعه نبـود آنگـاه خـرده گیرنـدگان بـر ایـن سـنت،       

و محدودیت و ممنوعیت و در کنـار سـیل نیـاز     همه این باوجود چراکهگذاشتند  بیشتري بر شریعت می

 شـود  ینمـ ازدواج دائم، راهکارکامل و نهـایی محسـوب    قطعاًکه  و عاطفیجنسی و روحی  هاي بحران
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پـس ازدواج موقـت   . بود یمبر شریعت وارد  تري اساسی واقعاًعیب و اشکال  )در سنین امروزي هم آن(

  . عقلـی اسـت   و ضـرورت باشـد یـک حکـم     اي سـلیقه ی یـا رویکـردي   قبل از آنکه یـک حکـم شـرع   

وجـود  . بـود  یمـ  غیرمنطقـی جنسـی   مـورد گناهـان  کرد وضع عقوبت در  نمی  اگر اسالم، متعه را وضع

بـودن   و بسـته در شریعت است  و آسانآزاد، نشانه باز بودن راه اطفاء حالل  در روابطسنگین  مجازات

رضـه و لیاقـت پیـروان    از بسته بـودن فکـر و عمـل و ع    در جوامعِ اسالمی در زمان حاضر، ناشی این راه

   .است و نه شریعت

است مگر آنکه دلیلـی موجـه ایـن آزادي را محـدود کنـد و       يآزاد اصل در قانون عقل و دین،

 رفـت  بـرون ر منع عقل و شرع است پس تنهـا راهکـا   مورد رابطه آزاد به خاطر داشتن مفسده، ازآنجاکه

آن را  قـت یحق بـودن یـا نبـودن،    دار زماناگر به ماهیت ازدواج نیز نگاه کنیم  .است ازدواج مفسده،  از

  .گرفت یممعنا  و خفقان و زندانبنابراین اگر متعه وجود نداشت اسالم، دین حبس . کند ینمعوض 

  و موقت کرد؟ هدف بیچرا باید خود را سرگرم یک زندگی   )ر 

  تبیین سؤال

بـین   و تعهـدي  کنـد  ینمـ و هـدفی را دنبـال    شود ینممحسوب  و پایدارمستحکم  یزندگ ،متعه 

 جـاي  نفـر بـه  چـرا بایـد دو   . با عشـق اسـت   توأمحقیقی، زندگی همیشگی  یزندگ .طرفین وجود ندارد

 .زندگی پایدار، خود را به یک امر موقت سرگرم کنند

  پاسخ

  ي موقت، خود، یک هدف مستقل است رابطه )1

 متعـه  .نیست که هدف دیگري را دنبـال کنـد   و الزمیک هدف مستقل است  خود رابطه موقت،

انتخاب این مسیر، . به زندگی پایدار نباشند روي آوردنخواهان  فعالًمخصوص جایی است که طرفین 

تجربه و تمرین در مسیري کوچک قبل از ریسـک بـراي پـا گذاشـتن در      و کسببراي رفع نیاز  عمدتاً

 درازمـدت بایـد   و فقطفقط  دهد میانجام  نیاز آنچه انسان از روي ضرورت و مگر .مسیر طوالنی است
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هم نوع  هم نوع موقت و تواند می انسان بتواند هدفی را دنبال کند؟ گیرد یاباشد تا نام هدف را به خود 

  .هر دو بهره برد و اززمان و شرایط خود تجربه کند پایدار را در 

ـگر یـدکـیـامـل نـسـبـت بـه کـنـان یکه طرفین قـادر بـه ازدواج دائم باشـنـد و اطـمـ هرکجادر 

 بندند یممان ازدواج دائم یگر باشند پیدیکشه متعلق به یهم يم داشته باشند برایرده باشند و تصمکدا یپ

 .اجتماع است يها کانون نیتر مقدساسالم و از  تأکیدو این بهترین ازدواج و مورد 

ـن به هر دلیلی ازدواج دائم نتوانند در ایـن صـورت مشـخص    یبحث بر سر جایی است که طـرفـ

نـد  کاجات بشر را رفــع  یـط و احـوال، احتیدر هـمـه شـرا قادر نیست تنهایی به دائمکه ازدواج  شود یم

لف گردنـد  کت موقت میا به رهبانیه افراد کن است یمنحصر دانستن ازدواج به ازدواج دائم مستلزم او 

  .غرق شـونـد یسم جنسیمونکا در ورطه یو 

 یشـگ یدائـم و هم  ییزناشـو  یـک نـه  یش زمیه بـرا کـ آنجا  يا دختریچ پسر یه هکاست  یـهیبـد

و بحرانی  غیرعاديبر سر مواقع ضروري، بحث . کند ینمسرگرم  یامر موقت یکفراهم است خود را با 

  .چه باید کرد اینجااست که در 

نبایـد سـنجید ازدواج موقـت را بـا شـرایط منتهـی بـه         دائـم بنابراین ازدواج موقت را بـا ازدواج   

  .و فساد اخالقی باید سنجید که در چنین شرایطی کدام بهتر است بندوباري بیکمونیسم جنسی و 

2( تشریع ازدواج موقت است و نه عیب آن موقت بودن، دقیقاً هدف  

 .سن آن اسـت و بلکه ح و فلسفهجزو ماهیت  اصالً داند یمعیب متعه  اشکال کنندهچیزي را که 

خداوند دو نوع ازدواج یعنی ازدواج متعهدانه و غیـر متعهدانـه   . عدم تعهد است نیهم این مسئله، ازیامت

ازدواج  هاي ویژگیهمان  عیناًکه ازدواج موقت  انتظار داشتنباید . مقرر نمودهرا براي دو نوع شرایط 

ایـن مثـل   . نیز خصوصیات خود را و دائمدائم را دارا باشد زیرا موقت خصوصیات خاص خود را دارد 

مبنـی بـر همیشـه     و تعهـدي چـون مـوقتی اسـت     خـورد  ینمـ به درد  اي اجارهآن است که بگوییم خانه 

توانـد   که نمـی  هم  نافرد گاهی پول خرید خانه را ندارد در خیاب هرحال به .زندگی کردن در آن نیست
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اگر به قول منتقد، نکاح دائم از موقـت بهتـر   . با سکناي موقت کنار آید فعالًبخوابد پس الزم است که 

تـا رسـیدن بـه آن     توان می وعذاب بودن بهتر است  و تحتاست نکاح موقت نیز از تنها زیستن  و اولی

  .نوع را نیز تجربه کرد و از آن بهره و لذت برد نیا نوع زندگی،

  لزوم تفکیک بین مودت و عشق )3

و  کند ینمبه معناي خاص باشد، که این مقوله جز تباهی نصیب انسان  عشق اگر منظور از عشق،

 تـر  و روشـن  تـر  تابنـاك از خورشید . دادن عمر نیست و هدرزودرس  و پیرينتیجه آن چیزي جز اندوه 

لکـن   .یـا گـذرا و مـوقتی    انـد  دروغهـا یـا    همه عشق پس .کند میاو نیز غروب  که حالیدروجود ندارد 

و این مقوله در هر نوع ازدواجی  کند میفرق   و مودت و عاطفه و دوست داشتن منطقی بامحبتعشق 

همه ما دوستان بسیار صمیمی در دورانـی از زنـدگی   . هم الزم نیست که ابدي باشد حتماً وجود دارد و

 لکـن  نزدیـک؛  يها یدوستگذراست حتی  چیز همه پس .که اکنون خبري از یکدیگر نداریم میا داشته

  .به سراغ مقوله دوستی و دوست داشتن نرویم گاه هیچکه  شود ینماین مانع از این 

  نیست کس هیچ، انتخاب همیشگی ازدواج موقت )4

که بایـد همـه عمـر     دیگو ینم و کسینیست  کس هیچهمیشگی  و انتخاب رهیس ازدواج موقت،

قبـل از فـراهم شـدن شـرایط عقـد       تواننـد  یمـ زن و مـرد  . دائم را کنار نهـاد  و ازدواجبه آن روي آورد 

مانع  تضاد وبرند پس  و لذتاز هر دو نوع ازدواج بهره  واقع درو تجربه کنند  را نیزموقت  نوع پایدار،

در صـورتی درسـت اسـت کـه روي آوردن بـه ازدواج موقـت        این اشکال. بین این دو نیست و منافاتی

شرعی  مانع خط کشیدن دور ازدواج دائم باشد یا آنکه اقدام به متعه، منزله بهتصمیمی براي همه عمر و 

شـخص  . اسـت  پـذیر  و امکـان تجربه هر دو امري سـهل   که درحالیاز اقدام به ازدواج دائم قلمداد شود 

 روحـی و  و تنـوع قبل از آن بـراي رفـع خسـتگی     تواند میهم  شته باشد وزندگی پایدار دا تواند میهم 

نیست که مطمئن به رسیدن  شده تضمینانسان  عمر عالوه بر این،. موقت را تجربه کند اي رابطهجنسی، 

  .به کام پایدار و همیشگی باشد

را وقوف نیست که انجام کار چیست کس           خوش که دست دهد مغتنم شمار هر وقت  
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  باشد کدامند؟ ازدواج موقتي  کننده توجیه تواند میهاي عملی که  برخی ضرورت  )ش 

و موانع رسیدن دو فرد به یکدیگر، بیشتر باشد مشکالت جنسـی و عشـقی    تر بستههر چه جامعه، 

یا حتـی بـه تبـاهی     کند میرا مختل  ییها یزندگناخواسته که بعضاً  هاي عشقدر . نیز حادتر خواهد بود

تحقـق یـک   . مانـد  یمـ ي نجـات   متعه مانند فرشـته  ازدواج نیز براي طرفین مسدود استو راه  کشاند یم

 .کور را باز کند هاي و عقدهرا به آرامش رسانده  زده بحران يها روح بسا چهموقت  آغوشی همآرزوي 

زنـی کـه    مـثالً  ؛دهـد  مـی ر نشـان  در مواردي، ازدواج موقت ضرورت و توجیه خود را بیشت قطعاً

تا پایان عمر وفادار  خواهد میکه به همسر سابق دارد  بستگی دلبه خاطر  داده دست ازرا  شوهر خویش

عاطفی نیازي به  ازلحاظ و پابرجاستنیاز جنسی که همیشه زنده  برخالفزن در این شرایط . باقی ماند

 دار عهـده به خاطر امر غریزه مسـئولیت سـنگینی را از نـو     صرفاًنیست که فرد  صرفه بهازدواج ندارد لذا 

زن بـا همسـر سـابق پابرجـا      است تا هم نیاز برطرف گـردد و هـم علقـه    متعه شود، پس بهترین راهکار،

که فرزندانی را نزد خود دارند  داده ازدستطالق گرفته یا همسر  و مردانهمچنین بعضی از زنان . باشد

تـا زمـانی کـه     کننـد  یمـ احتمـالی دور نگـه دارنـد سـعی      و روانـی یب روحی براي اینکه آنان را از آس

این دیـدگاه خـوبی اسـت و چنـین اشخاصـی      . ازدواج نکنند اند ندادهفرزندان را بزرگ نکرده و همسر 

  .اند تیاولونیاز تا زمان ازدواج دائم، نسبت به دیگران در  و رفعبراي ازدواج موقت 

راهکاري براي نزدیکـی و آشـنایی دختـر و پسـري باشـد کـه        تواند میهمچنین ازدواج موقت  

آزادي و زمان بیشتر با روحیـات و خلقیـات یکـدیگر آشـنا      دارند تا از این طریق در قصد ازدواج دائم

زیرا این دو در محرمیـت   نیفتادهمسئله خاصی اتفاق  نینجامدکه کار به ازدواج دائم نیز  برفرضشوند و 

. شـرط عـدم تمـاس یـا نزدیکـی بگـذارد       توانـد  مـی که البته در ایـن مـوارد زن    اند بودهشرعی و قانونی 

شـرایط مقتضـی    فعـالً قطعی باشـد ولـی    يقصد همچنین ممکن است که قصد دو طرف براي ازدواج،

 وسیله بهباشد پس طرفین تا فراهم شدن شرایط،  بسیار سختنبوده و صبر کردن نیز براي یک یا هر دو 

ایـن رابطـه موجـب سـردي جهـت ازدواج دائـم       . کننـد  یمـ نسی خـود را حفـظ   و ج تعادل روحیمتعه 

و نیـاز   شود ینمنیاز به وصلت ابدي که حاصل عشق واقعی است با ازدواج موقت حل  شد زیرانخواهد 

http://snshahrokhi.blog.ir/



 ازدواج موقت از نظر عقلی

 

 
63 

است کـه   ییجا متعه، انکارناپذیر يها ضرورتاز  نیهمچن .الزم باقی است و حرارتهمچنان به داغی 

مـرد   نـدارد یـا  زن یا مرد به علت بیماري خاص روحـی یـا جسـمی موقـت یـا دائـم توانـایی ازدواج را        

انگیزه ازدواج موقت در میـان افـراد مسـن تـا      البته .باالجبار براي مدت طوالنی از همسر خود دوراست

  .استمتفاوت  اند یجنسگرفتار بحث  که بیشتر سال میانو  جوانحدي با زنان و مردان 

  ست؟او ا ، مانعی براي ازدواجِ دائمِ بعديِقبلی زن ازدواج موقتعقلی،  ازنظرآیا   )ت 

نیاز خـود و   تواند میفرد . متعه شدن فرد قبل از ازدواج دائم هیچ مانعی براي ازدواج آتی نیست

دائـم و زنـدگی آکنـده از     و ازدواج عشـق  ،و درنهایـت دیگران را از راه قـانونی و شـرعی حـل کـرده     

ارضـاء طبیعـی    و لـزوم فرهنگ مقبول فرهنگی است که مسئله نیاز . خوشی و آرامش را نیز تجربه کند

 گونـه  آنمتناوب است ارضاء نیز باید متناوب باشد  ،نیاز چون .داند یممتناوب را امري عادي و عقالنی 

 .امروز است و نیازدیروز غیر از گرسنگی  و نیازکه گرسنگی 

که هـیچ   طور همان .باعث سرخوردگی در زندگی آینده خواهد بود رابطه نامشروع است  آنچه

. نـدارد   مردي تعهد نداده که در تمام طول عمر فقط باید از آن یـک زن باشـد زن نیـز چنـین تعهـدي     

اج مجـدد  آیـا یـک مطلقـه بـا ازدو    . شـبیه یـک مطلقـه اسـت     عالوه بر اینکه حالت چنین فـردي نهایتـاً  

از آن مـرد دیگـري بـوده؟     قـبالً  که درحالیو شادتري داشته باشد  تر و باثبات تر آرامتواند زندگی  نمی

همان رابطه نامشروع قبـل از ازدواج و حتـی عـدم بکـارت نیـز       ها فرهنگدر بعضی جوامع و  آنکه حال

پـر از صـفا و وفـا     یک امر و حق معمول براي فرد محسوب شده و هیچ مانعیتی بـراي تشـکیل زنـدگی   

  .دیآ ینم حساب بهبراي طرفین 

و  زن .این فرهنگ قبح است که باید عوض شود نه اینکه قـبح نگـري را یـک فرهنـگ بـدانیم      

نـد در فرصـت نیـاز،    توان مـی  امـا  کننـد  ینمازدواجی همیشگی نگاه  عنوان به به این مقوله یک هیچ ،مرد

نـوش   تـا سـاغرت پـر اسـت بنوشـان و      ": پـس  .تجربه نمایندبارها این لذت و بهره را در کنار یکدیگر 

  ."کن

http://snshahrokhi.blog.ir/



 ازدواج موقت از نظر عقلی

 

 
64 

  ي تأهل دارند؟ یا سابقه اند متأهلکنند  می ازدواج موقتچرا بیشترِ کسانی که   )ث 

بعـد   ازنظر .ندهست ، متأهلینآورند یمبیشتر مردانی که به ازدواج موقت روي  دهد میآمار نشان 

قـدم   جرئـت ، کمتـر  تجربگـی  کمفرد مجرد، بنا به دالیلی مانند ترس خانوادگی و  اوالً عاطفی و روانی

 انـد  بـالغ اکثراً افرادي  آورند یمکه به ازدواج موقت روي  ییها خانم ثانیاً. گذاشتن در این مسیر را دارد

و  گـردد  مـی از خـود   تـر  سـال از اقبال ایشان نسبت به افراد کم سن و  مانع احتیاط یا عدم رغبت، غالباًو 

دهنـد تـا    رغبـت نشـان مـی    شـتر یب و باتجربه، سال میانمجرد نیز براي امر متعه به مردان  زنانمسلماً اکثر 

 .افراد مجرد و خام

دارد ولـی سـن کـه بـاال رود      داري خویشتنانگیزه بیشتري براي صبر و  جوانعالوه بر این، یک 

جـوانی کـه همسـران خـود را از دسـت       مـردان  .شود یم تر و ضعیفضعیف  داري خویشتنو این اراده 

 معمـوالً  سـاالن  کهـن  و ساالن میانبدون همسر زندگی کنند ولی  توانند یم تر طوالنیتا مدتی  دهند یم

تـر   بر نیروي جنسی ضـعیف مقاومتشان در برا  هم چون، کنند یمفوت همسر، ازدواج  بعد ازخیلی زود 

کـه   گونـه  همـان  .سازد یمعادت را برایشان مشکل  ترك به زن، مدت طوالنیتکیه عاطفی  است و هم

روح او نیز رنگ تحلیـل و سسـتی    شود یم و ضعیفرو به تحلیل رفته  کم کمدر سنین باال جسم انسان 

  .گردد میبه خود گرفته و مقاومت او در برابر نیازهاي غریزي کمتر 

 وضعی مانند تواند میبلکه شخص  عاطفی نیستجنسی و  ازنظر ينیاز بیو  غنا ،تأهلپس الزمه 

  .یا بدتر از یک مجرد داشته باشد

  در طول تاریخ، باز نکرده است؟ سراها حرم، زمینه را براي تشکیل ازدواج موقتآیا قانون   )خ 

ـل یـ ـکـه عـامــل تـشـ کـ ـن نـظــر  یـ از ا یـکـی: ـردک یـد بـررسـیرا از دو جـهـت بـا مسئلهـن یا

ــرم ــرا ح ـــ  س ـــه اجـتـمـاع ـــت؟  یاز جـنـب ـــوده اس ـــه ب ــآو  چ ــ ی ـــوقت در تش ـــون ازدواج م ل کیـا قـان

  ا نه؟یر داشته است ین تأثیمشرق زم سراهاي حرم
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ي  لهیه ضمناً وسـ کـن بوده است یـع قـانـون ازدواج مـوقـت ایـا مـنـظـور از تـشـریـه آکـنـیدوم ا

  ا نه؟یاز مردان فراهم گردد،  اي عده يبرا سازي سرا حرمو  یهوسران

  چه بوده است؟ يساز سرا حرم یاجتماع علل )1

  :است عامل دو دادن دست به دست مـعـلول سرا حرم ـشیـدایپـ

 یاجتمـاع  و یاخالقـ  طیشـرا  که یمعن نیا به است، زن عفاف و تقوا از ناشی سرا سازي حرم -1

 بــا  دارنــد  یجنسـ  رابطـه  یبخصوصـ  مرد با که درحالی ندهد اجازه زنان به که باشد يطور دیبا طیمح

  .باشند داشته ارتباط زین ـگـرید مـردان

 کــه  بینـد  مـی  نیـ ا در مـنـحـصــر  را خــود  چــاره  ،نکمـتم ِ اشیـ ع هوسـرانِ  مرد طیشرا نیا در

  .دهد لیتشک سرایی حرم و آورده گرد خود نزد را زنان از یگـروه

 زن و نشـمارد  الزم زن بـر  را تقـوا  و عفـاف  ،یاجتماع و یاخالق طیشرا اگر هک اسـت یـهـیبـد

 یزنــ  هـر  بـا  هرلحظـه  بتواننـد  مـردان  و دهـد  قـرار  يمـرد  هـر  اریاخـتــ  در را خــود  آســان  و ـگـانیرا

 گونـه  ایـن  هـرگــز  ،باشـد  فراهم یطیشرا هر در و وقت هر و جا همه یهوسران لهیوس و کنند یهـوسران

 را عیوسـ  التیتشـک  و هنگفـت  يهـا  نهیهز با لیطو و ـضیعر سراهاي حرم ـلیتـشـکـ زحـمـت مـردان

  .دهند ینم خود به

 برقـرار  یاجتمـاع  عـدالت  کـه  هنگـامی . است یاجتماع عدالت نبودنسازي ناشی از  سرا حرم -2

 در ،باشـد  یچـارگ یب و افـالس  و فقـر  یکشت یکشت گرفتار يگرید و نعمت ایدر ایدر غرق یکی نباشد،

 مجـرد  زنان عدد و مانند می محروم همسر داشتن و عائله لیتشک از مـردان از يـادیز گروه صورت نیا

  .گردد می فراهم يساز سرا حرم يبرا نهیزم و یابد می شیافزا

 فـراهم ه همـ  يبـرا  همسـر  انتخـاب  و عائلـه  لکیتشـ  ـلهیوسـ و بـرقـرار یاجـتـمـاعـ عـدالت اگـر

 يسـاز  سرا حرم و یهوسران و یاشیع نهیزم و کند می دایپ اختصاص ینیمع مرد به یزن هر قـهـراً بـاشـد،

  .گردد می یمنتف
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 همسـر  داشـتن  از بـالغ  مـردان  همـه  باوجوداینکـه  هک است ادتریز مردان از چقدر زنان عده مگر

 لکیتشـ  انکـ ام يپولـدار  و نکمـتم  مـرد  هـر  يبرا الاقل و يمرد هـر يبـرا بازهم بـاشـنـد بـرخـوردار

  بماند؟ یباق سرا حرم

 دهـد،  نشان را نیسالط و خلفا يدربارها سراهاي حرم سرگذشت هک اسـت ـنیا ـخیتـار عـادت

 و هـا  ناکـامی  و هـا  محرومیـت  حیتشـر  و حیتوض از اما دهد شرح مو موبه را ها آن هاي عشرت و ها عیش

 به یاجـتـماع طیشرا و اند داده جان ها آن قصر يپا در آنان که هاي رفتن گور به و آرزوها و ها حسرت

  .دینما سکوت است داده نمی همسر انتخاب اجازه ها آن

 و محـروم  عـده  یـک  یعـ یطب حـق  واقـع  در اند برده می بسر سراها حرم در هک یزنان صدها و ها ده

  .اند ستهیز مجرد عمر آخر تا هک اند بوده چارهیب

 و شود شمرده الزم امر زن يبرا تقوا و عفاف یعنی  گردد، معدوم عـامـل دو ـنیا اگـر مـسـلّمـاً

 گـر ید طـرف  از و گـردد  نکنـامم  )موقـت  ایـ  دائـم  از اعـم ( ازدواج کادر در جز یجـنـسـ یـابـیکـامـ

 تـرین  طبیعـی  از استفاده امکان بالغ افراد همه يبرا و برود انیم از یاجتماع ،ياقتصاد يهـا ينـاهـمـوار

  .بود خواهد ممتنع و محال يامر سرا حرم لیتشک گـردد فـراهـم تـأهـل حـق یـعـنـی يبـشـر حـق

 در ریتـأث  تـرین  کوچـک  موقـت  ازدواج قـانون  هک دهد می نشان خیتار به مـخـتـصر نـگـاه کـی

 عـنــوان  نیـ ا بـه  همـه  از شیبـ  هکـ  یعثمـان  نیسالط و یعباس يخلفا. است نـداشته سرا حرم ـلیـکتـشـ

  .باشند ردهک استفاده موقت ازدواج قانون از هک اند نبوده عهیش مذهب رویپ کدام هیچ دارند شـهرت

 ـهیـ پـا بـه  هرگـز  دهنـد  قـرار  ارکـ  بهانـه  را قـانون  نیا اند توانسته می هکآن با مذهب شیعه نیسالط

 اوضـاع  معلـول  مـاجرا  نیـ ا هکـ  رسـاند  مـی  خود نیا. اند دهینرس یعثمان ـنیسـالطـ و یعـبـاسـ يخـلفـا

  .ندارد موقت ازدواج تشریع به ربطی و است گرید یاجتماع خاص
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 است؟ ین هوسرانیتأم يع ازدواج موقت برایا تشریآ )2

ن جهـت  یـ رد در اکـ د یـ گـر بشـود ترد  ا يزیـ که در هر چ شود یمعرض  سؤالدر پاسخ به این  

خصوصـاً  اسالم عموماً و  یـان آسـمـانیبارها تذکر داده شده است که اد تاکنونرد و کد یتوان ترد ینم

 یاز اصول واضح و مسـلّم اسـالم مبـارزه بـا هواپرسـت      یکی، اند کردهام یق یو هواپرست یهوسرانبر ضد 

 یسـ ک یعنی) ذواق(در اسالم آدم . قرار داده است پرستی بتف یرا در رد یم هواپرستیرکقرآن . است

وض قرار دهد ملعون و مبغـ  )چشش(و  جویی کامـه زنـان گـونـاگـون را مـورد کن است یه هدفش اک

  .اسـت شده معرفیخداوند 

، نــه  شـمارد  یمـ ت را مـردود  یاضت و رهبانیه رکن است یگر به ایع دیشرا یاز اسالم از برخیامت

  .داند یمز و مباح یرا جا یـه هواپرستکـنـیا

عت اشـباع و  یاج طبید در حدود اقتضاء و احتیبا )رهیو غـ یاعم از جنس(ز یاسالم تمام غرا ازنظر 

ل کرا بــه شـ   هـا  آنـز را دامـن بـزنــد و  یـه انـسـان آتـش غـراک دهد ینماما اسالم اجازه . ارضاء گردد

بـه   عـدالتی  بـی ا ظلـم و  یـ  یرنگ هواپرسـت  يزیاگر چ رو ازاین. درآورد یروح ناپذیر پایانعطش  یک

  .ستیم مطابق منظور اسالم نیه بدانکاست  یافکرد، یخود بگ

 که قـبالً نیـز تـذکر داده شـده اسـت هــدف قـانون گـزارِ         طور همانـه کـسـت یـد نـیتـرد يجـا

له یمردم هواپرست و وسـ  يبرا يسـاز سرا حرمو  یاشیله عیه وسکن نبوده است یقـانون ازدواج موقت ا

ه از کـ  یب فراوانـ یو تـرغ ـقیتـشـو .فراهم سازد كودکعده  یکزن و  یک يبرا در بدريو  یبدبخت

بیـان آن   درصـدد در این جـزوه  ه کدارد  ین به امر ازدواج موقت شده است، فلسفه خاصیائمه دطرف 

  .بوده و هستیم

 امروز يایدر دن سرا حرم )3

را  سـرا  حـرم امـروز رسـم    يایرده است؟ دنکچه  سرا حرمل کیامروز با تش يایم دنینیـنـون بـبـکا

و عـامــل وجــود آن    داند یمنـاپـسـنـد  يـارکرا  سراداري حرمامـروز  يـایدنـ. ـرده اسـتکمـنـسـوخ 

  ان برده است؟یرا از م یاجتماع يها يناهموارـا عامل یـدام عـامـل؟ آکامـا . ـان بـرده اسـتیرا از مـ
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رده، کـ زن مبـارزه   يعـفـاف و تـقوا یـعـنـیـرده اسـت، بـا عـامـل اول ک يـگـریـار دکـر، یخـ

تـقـوا و عفاف زن به همـان نسـبت   . ن راه به جنس مرد انـجـام داده اسـتیخدمت را از ا نیتر بزرگو 

  .شود یممرد مانع شمرده  يبه همان اندازه برا سازد یم بها گرانز و یو او را عز دهد میه به زن ارزش ک

 سـرا  حـرم ل کیبــه تـشــ   يـازیـن قـرن نـیـاش ایـه مـرد عـکـرده اسـت ک يـارکامـروز  يـایدنـ

ــاآن ــه ب ــد  هم ــته باش ــت نداش ــرج و زحم ــرا. خ ــرد ا يب ــم ــرن از بری ــن ق ــرب  ک ــدن غ ــهت تم ــا هم  ج

و فـضــل بــن    الرشـید  هـارون  انـدازه  بـه ه کـ  دانـد  ینمـ خــود الزم   يـن قـرن بــرا یمـرد ا !سراست حرم

مختلـف و   يهـا  نـوع جـنس زن را در   هـا  آن انـدازه  بـه پـول و قـدرت داشته باشد تـا   یـکبـرمـ یـیـحـی

و  سـواري  اتومبیـل  یـک ـن قــرن داشـتن   یـ مــرد ا  يبـرا .قرار دهد برداري بهرهمختلف مورد  يها رنگ

از جـنس زن را فـراهم    بـرداري  بهرهو  یاشیله عیوس چنان آناست تا  یافکر درآمد الچند هزار د یماه

 یآمـادگ  تر پیشاز  ها کافهو  ها رستورانو  ها هتل!!. ـده اسـتیهم در خـواب نـد الرشید هارونه کند ک

  .اند کردهن قرن اعالم یمرد ا يبرا سرا حرم جاي بهخود را 

کـه از   ننـد یب یمـ سـر بردارنـد    دوبـاره   اگر امروز اند داشته سرا حرمکسانی که در دوران گذشته 

 يزیـ جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسـر آن چ  سراداري حرمـت تـمـدن و آزادي امروزي از کبـر

حـاضــر بــه    وجـه  هـیچ  بـه دیگر  که اند کردهبهتر و بیشتري پیدا  بلکه مزایایی اند ندادهدیگري از دست 

ه کـ ن یخرج و زحمت زمان قـدیم نخواهنـد شـد و از مـردم مغـرب زمـ       همه  آنبـا  سرا حرمـل یـکتـشـ

رد کـ اعـالم خواهنـد    درنگ بیرد و کر خواهند کتش اند کردهمـعـاف  سراداري حرمرا از زحمت  ها آن

ف و یـ لکت برابـر زنـان  مـردان در   يبـرا  هـا  نیـ ارا یـ ، زیزوجات و ازدواج مـوقّـت کامالً مــلغ  که تعدد

  .کند میجاد یت ایولمسؤ

اسـت   دلـی  سادهو  باور خوشروز و امروز این صحنه، موجود یاصلی د ي بازندهتأسف  باکمالو 

  .معروف است، ه به نام جنس زنک
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  نیازي به کسب اجازه از همسر خود ندارند؟، ازدواج موقتچرا مردانِ متأهل، براي   )ذ 

. جنســی یکــی از غرایــزي اســت کــه خــداي متعــال بــه انســان موهبــت فرمــوده اســت  ي زهیــغر

نظـر افـراد یـا مکـاتبی کـه       بـرخالف به این غریزه هم، یک امر طبیعی و ضـروري اسـت و    گویی پاسخ

روحـی   يهـا  عقـده ، سرکوب کردن ایـن غرایـز امـري ناصـحیح و موجـب      کنند یمرهبانیت را ترویج 

و افراط در ارضاي آن و کمونیسم جنسی نیز خالف هدف  قانونی بیو  ومرج هرج که اینکما . شود یم

 :همچون هاي ویژگیشکل ارتباط زن و مرد داراي  نیتر یعیطببهترین و  رو ازاینآفرینش انسان است؛ 

  .دائمازدواج -اول 

  .همسري تک -دوم 

 .است قانونمبتنی بر  پیوند زناشویی -سوم

، انسـان  همسـري  تکممکن نشد و زمینه آن موجود نبود یا  دائماما اگر به دالیل خاصی ازدواج 

را  غیرقـانونی باید کمونیسـم جنسـی و ارتبـاط     اینجایا جامعه را با مشکالت خاصی مواجه کرد، آیا در 

، گـردد  مـی از زنان یـا مـردان    اي عدهو هوسرانی  سوءاستفادهکه مانع  ترویج کرد، یا با ساز و کارهایی

 :دو رویکرد وجود دارد اینجادر . پیوند زناشویی را به شکل مجدد و یا ازدواج موقت، قانونی کرد

بیان شده اسـت کـه   ) ع(و ائمه اطهار  )ص(رویکرد اسالم ناب که از طریق رسول اکرم  - اول

توجه داشته باشید ترغیب و تشـویق بـه   . (تعدد زوجات مجاز است و هم ازدواج موقت هم آنبر مبناي 

نـه در   – بسـت  بـن است، اما به خاطر اضطرار و خـروج از   همسري تکتشکیل خانواده، ازدواج دائم و 

قانونی یعنـی ازدواج مجـدد و موقـت، بـاز      يها راهاین  -همسري تکعرض و همسان با ازدواج دائم و 

 .)شده است

 .کند ینمرویکردي که ارتباط مرد با بیش از یک زن دائم را به شکل قانونی دنبال - دوم
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جنسـی، در غـرب گویـاي ایـن رویکـرد       بنـدوباري  بـی مختلف کمونیسم یا آزادي و  يها گونه

که ازدواجی شبیه ازدواج موقت یک ضـرورت   اند معترفدانشمندان و دلسوزان غربی  که ایناست، با 

بـه جامعـه و    ناپـذیري  جبـران  يها بیآس، چندهمسريمنع ازدواج موقت و  ي هیناحاجتماعی است و از 

 .دیآ یمفرد وارد 

به ازدواج دائمی محـدود   توان ینمدر شرایط امروز، آمیزش جنسی را  ویژه بهبشري  ي جامعهدر 

مانع ارضاي این نیاز طبیعی گردد، اما ارضاي این نیـاز از   تواند ینم اي جامعهساخت و هیچ حکومتی و 

و حتی مراکـز رسـمی بـراي     اند دادهراه نامشروع و ترویج زنا و فحشا که اغلب جوامع بشري به آن تن 

 شـدت  بـه جنسی از دختـران و زنـان دارنـد، مـورد تأییـد اسـالم نیسـت و بـا آن          کشی بهرهو  فروشی تن

و کرامت او و منافی با اخالق و عفـت اجتمـاعی    به حقوقمخالف است و آن را توهین به زن و تجاوز 

پس تنها راه مشروع که همانـا راه ازدواج موقـت یـا ازدواج مجـدد،     . داند یمو موجب نابودي خانواده 

نیـز جوانـب    ؛ یعنی مردان و زنان با قرارداد مشخص شرعی و رعایت حقوق طرفین وماند یماست باقی 

 .کنند یمازدواج  دوجانبهاخالقی و انسانی و شرعی با پیمان 

حال با توجه به این نکته که خداوند بر بندگانش مهربان و دلسوز است و هـیچ قـانونی را بـدون    

و  چندهمسـري است، بر اساس مصـالحی کـه در    الهی، اسالم که بیانگر قوانین کند ینممصلحت وضع 

هر، وجود داشته و در جاي خـود نیـز بیـان شـده اسـت، حـق ازدواج موقـت و        واگذاري این حق به شو

او از این حق، اجازه دادن همسر را لحـاظ نکـرده    ي استفادهو براي  .را به شوهر داده است چندهمسري

با توجه به حساسیت زنـان بـر ایـن موضـوع و عواطـف       شد یمزیرا اگر این حق مشروط واگذار  است؛

، آن مصلحتی که در نظر خداوند متعـال بـود،   اند مخالفبا ازدواج مجدد شوهرانشان  غالباًزنانگی، که 

ي همسر، در عمل به معناي تعطیل این قانون اسـت؛ پـس یـا نبایـد      و لحاظ کردنِ اجازه شد ینمحاصل 

  .این قانون وضع شود یا اگر به دلیل مصالحی وضع شد نباید موکول به رضایت همسر باشد
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  کنند؟ ، مخالفت میازدواج موقتبا مفهوم  غالباًي ما زنان،  چرا در جامعه  )ض 

بـذري اسـت کـه     ردیـ گ یمـ صـورت    حالل ي هر ممانعت و مخالفتی که از جانب زن در مسئله

بـد  زن یـا بـا    پـس  .کـارد  یمـ براي رشد و نمو گناه و گسترش فساد و خفقان و پیامدهاي آن در جامعه 

ین اساس است که رسول ر همبشاید  .با عفت مداري افراطی و یا شود یمخود موجب بسط فساد  عفتی

 1.کند میاکرم، زنان را اکثریت اهل جهنم معرفی 

جنسی، هم خود و هم مردان را از بهـره و   و دیکتاتوريتفکرات خشک  تاروپود کسانی که در

در پیامـدهاي حصـر و منـع     غیرمسـئول و  حـق  ذي و گنـاه  بـی  تواننـد  ینم اند نمودهلذت مشروع محروم 

کـه بـه بـاال رفـتن میـل و تقاضـاي        هـا  يگـر  جلوهظهور و نمود و  کنار بودن سن ازدواج در باال .باشند

لذا یـا بایـد   . کند میضرورت راهکار حالل را بیش از پیش آشکار  هر چه بیشتر جامعه انجامیده جنسیِ

 و یـا یا باید از نشاندن درد و حسرت پرهیز نمـود  . بوي طعام را از گرسنه مخفی نمود یا به او چیزي داد

از گنـاه درد برنشـاندن   نکـردن کمتـر   هر چـه باشـد گنـاه درمـان     . در کنار آن دردي را نیز درمان کرد

  .نیست

  !یینه داريچرا هر دم به پیش آ           تو که با کس سر یاري نداري

سـد   و منتقـد جـو   اصل حکم و تشریع مسئله، راه را بـر هـر بهانـه    در کنارو تشویقات  ها سفارش

بـراي آن اسـت کـه     تأکیـدات ایـن تشـویقات و   . این امر را تـا حـد وافـر متـذکر شـده      و اهمیت کرده

کـه   گونـه  آنروا ندارنـد   و شـرم ن آن حیـا  درآوردو نیز در به فعلیـت   و اشکالآیندگان در آن تردید 

حـق،  }بیـان {خدا از (]ال یستحیی من الحق و اهللا[  دارد ینمو حیا روا  شرم از بیان حق، خود پروردگار،

  .)کند حیا نمی

هر دو طرف است لزوم قبـول نیـز    مشمول اگر وجوب ازدواج موقت در صورت خوف از گناه،

الوه بـر اهمیـت کفویـت،    طرفینی است چون در ازدواج دائم مسئله یک عمر زندگی مطرح است و عـ 

                                                           

  .331الفصاحه؛ حدیث نهج . 1
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واقع نشود اما در ازدواج موقت قـرار نیسـت    مدت طوالنیخوشایند زن براي زندگی ، ممکن است مرد

از یـا همخـوانی سـنی داشـته و بـیش       چنـانی  آنکه طرفین اشتراك نزدیک فکري یا دلباختگی عاطفی 

است و  غیرمنطقی، در این باب گیروداریکدیگر را تحمل کنند بنابراین حساسیت و  ،مدت کوتاه یک

  . نیست جمع قابلاز دو طرف  یک هیچبراي  خواهی زیادهکام خواهی با 

شریک در گناه نیازمند است و زنی که نـه   مسلماً پا زندبه این امر پشت  دلیل بیزن یا مردي که 

وجب نفـرت و  درها را به روي خود و مردان بسته، مسـت  و همهاهل حرام است  و نه رود یمسراغ حالل 

بـا هـیچ    مقایسـه  قابـل  دهـد  میکار زنی که انسانی را از تنگنا و بحران نجات  ارزش .دور انداختن است

آن نیسـت   نباشـد کمتـر  اگـر بـاالتر    نـازد  یمـ  ها آنو از همه اموري که زن امروز به  کار دیگري نبوده

. سـازد  یمـ دور  و بحـران مخـالف را از گنـاه یـا تنگنـا      جنس مرد نیز با روي آوردن به این امر، چنانکه

جنسـی    و علمی نیست بلکه کمک و نفـع  و ماديبنابراین خیر و نفع رساندن تنها مربوط به بحث مالی 

  .مصداق بارزتري در این باب است

مفهوماً نیز به زنـان واجـد شـرایط     کند میمردان را تشویق به متعه  که شریعت منطوقاً گونه همان

 طرفـه  یکاست که امر در چنین مواردي  ناموزونو  غیرمنطقی اصوالًو  دینما یممر به پذیرش و قبول ا

فضـیلت کـار متعـه شـونده بیشـتر       اجـر و سنت و فضیلت است و بلکـه  ، بنابراین کار هر دو طرف. باشد

نیز که مانند مردان به ایـن   را و دخترانیبر این، امر منطوقی، خاص مردان نیست بلکه زنان  عالوه .است

و غـرور را در کـار حـالل و حـق      حیـا   یعنی شایسته است که ایشان نیـز  شود یممسئله نیاز دارند شامل 

در  اصـوالً میان مردان به کسانی که خود تمایل دارند پیشنهاد و درخواسـت دهنـد و    و ازکنار گذاشته 

د در این مـورد بـیش از زن اسـت یکـی از جهـت      شود زیرا ترس مر قدم پیشزن باید  شتریب این مسئله،

 تیـ مانع .یا تجرد فرد مخاطـب  تأهلتند و شدید و دیگري از جهت نامعلوم بودن  العمل عکساحتمال 

 کـه  و یا در ریاضت و فشار، گردد میموجب درافتادن در حرام  ای نسبت به حالل، و غرورترس و شرم 

شدن خود را منوط به پیشگام شدن دیگران  قدم پیشقرار باشد که هر کس  اگر .هر دو مایه ضرر است
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نیست کـه از حـالل    اي بندههیچ «: دیفرما یمرسول اکرم . کند همه باید تا قیامت به یکدیگر نگاه کنند

  .1»سازد یمشرم کند اال اینکه خداوند او را به حرام گرفتار 

مـن   دخترعموي: قر یکی از رجال قریش به من گفتدر زمان امام با ":کند میشر بن همزه نقل ب

کـه چـه قـدر بـراي مـن       دانـی  مـی تـو   که :داد و پیامرا دنبال من فرستاد  بود کسیکه داراي مال بسیار 

که خـدا متعـه را    ام دهیشنزیرا نیازي به ازدواج ندارم اما  ام دادههمه را جواب رد  و منخواستگار آمده 

نیز آن را جزو سنت خـود قـرار داده، امـا عمـر آن را     ) ص(اسالم  رسولو در کتاب خود حالل دانسته 

: او گفتم به .را کرده باشم و رسولمتعه تو شوم تا در این عمل اطاعت خدا  خواهم یم و منمنع نموده 

 قبـول : فرمود. حضرت رسیده و مشاوره کردم خدمت .کنم سؤالاو  و ازاجازه بده خدمت امام رسیده 

  2."نما عمل و کن

  چیست؟ ازدواج موقتفوائد و آثار   )غ 

هستند و اگـر   یکدیگردستورات و قوانین دین مبین اسالم یک مجموعه است که همگی مکمل 

سعادت بشـري   قطعاًعمل شود،  ها بدانقرار گرفته و  موردتوجه ها انساناین مجموعه در زندگی  ي همه

بعضـی از آن تـرك شـود و یـا احیانـاً       را به دنبال خواهد داشت، امـا اگـر ایـن مجموعـه دسـتورات یـا      

عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحی و جسمی بسیاري بر جامعـه بشـري خواهـد     ها آن برخالف

اثرات مثبت محدودي داشته باشـد، امـا منظـور و     تنهایی بهگرچه ممکن است عمل به یک دستور . شد

این اسـت کـه    کند میدیگري که براي سعادت جامعه بشري قانون وضع  گذار قانونهدف اسالم و هر 

 .عمل شود تا جامعه و افراد به نتیجه کامل و مطلوب برسند شده وضعبه مجموعه قوانین 

ازدواج موقت یکی از دسـتورات اسـالم اسـت کـه دالیـل متعـددي در تشـریع آن وجـود دارد         

خواهـان عفـت و پـاکی هسـتند، و خصوصـاً بـراي        جلوگیري از انحرافات جنسی افـرادي کـه  : ازجمله

                                                           

  .2689ي  شماره ثیحد الفصاحه، نهج .1

  .مفید خیش رسالۀ المتعه، .2
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بـه معنـاي اولـین و     گاه هیچوجود ندارد، ولی این  ها آنافرادي که به هر دلیل امکان ازدواج دائم براي 

 .نیست حل راهتنها 

شـناخته شـود و     درستی بهجداي از این نکته اگر ازدواج موقت با تمام احکام و لوازم و شرایط 

از وضع چنین قانونی در نظـر گرفتـه شـود و التـزام و عمـل بـه احکـام و لـوازم و          هدف و منظور اسالم

، وفـاي بـه عهـد، رعایـت     دامنی پاكآن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسالم نظیر   شرایط

قـرار دهـیم، مسـلماً     …و  گـویی  راسـت ، حفظ چشم از نگاه حرام، الناس حقحقوق زناشویی، رعایت 

است کـه در اثـر عـدم     ییها يناگوارت بهترین راه براي حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ازدواج موق

جنسـی در   ي زهیـ غرافرادي است که به دلیلی توانایی ازدواج دائم را ندارند یا شـدت   گیر دامنازدواج 

صـحیح، انحرافـاتی در آنـان پدیـد      گویی پاسخآنان شرایطی را فراهم نموده است که در صورت عدم 

و منظور و مقصود شارع مقدس اسالم نیز همین بوده است کـه از انحرافـات جنسـی پیشـگیري      دیآ یم

 .نماید

 ي همـه افرادي به دیگـر دسـتورات اسـالم پـاي بنـد نباشـند، بلکـه مرتکـب          اي جامعهاما اگر در 

بـود،  نخواهـد   پـذیر  امکـان  قطعـاً گناهان بشوند و فقط بخواهنـد بـا ازدواج موقـت بـه سـعادت برسـند،       

 متأسـفانه دائمی که  يها ازدواجو چه بسیار . ستیني که با ازدواج دائم نیز چنین چیزي میسر طور همان

را در عـدم تعهـد بـه سـایر دسـتورات       ها یجدائکه باید ریشه این  شود یمروزانه منجر به طالق شده و 

 .اسالمی جستجو کرد

بـه   مبـاالت  بـی و  گـذران  خـوش و  بـاز  هـوس اسالم هرگز نفرموده است اگر پسر یا دختري کـه  

نـدارد تنهـا بـا یـک ازدواج      ها آندستورات دین است و هیچ ابایی از ارتکاب انواع گناهان و اصرار بر 

موقت سعادتمند خواهد شد، چنین افرادي حتـی بـا ازدواج دائـم و بـا قـرار دادن هـزاران قیـد و شـرط         

ه رسیدن زنـدگی سـعادتمندانه نخواهنـد شـد و     ازدواج دائم خود موفق ب داشتن نگهقانونی براي محکم 

منجر به طالق نشود، اما زندگی دلپذیر و مـورد رضـایت طـرفین نخواهنـد      ها آنحتی اگر ازدواج دائم 

 .داشت
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اگـر سـطح    بگـوییم افراد سودجو از ازدواج موقت است که بایـد   يها سوءاستفادهدیگر  ي نکته

از ازدواج موقت منتفی نیست کـه در   سوءاستفادهامکان  اتنه نهفرهنگ جامعه در حد قابل قبولی نباشد 

بـه   توان یمولی آیا . از سایر دستورات و قوانین و حتی مقدسات شایع است سوءاستفادهچنین جوامعی 

این دستورات و مقدسـات را کنـار گذاشـت؟ یـا بایـد فرهنـگ جامعـه را         هایی سوءاستفادهدلیل چنین 

 .دوم عاقالنه است حل راه مسلماً. شود مند بهرهقوانین و دستورات ارتقاء بخشید تا از برکات چنین 

شناخته شـود و در کنـار عمـل بـه سـایر دسـتورات اسـالم،         درستی بهبنابراین اگر ازدواج موقت 

افـرادي کـه خواهـان پـاکی و عفـت هسـتند و توانـایی ازدواج دائـم را          مورداسـتفاده صحیح  صورت به

 .از آن برآورده خواهد شد موردنظرنتیجه  قطعاًندارند قرار گیرد، 

  :باید یادآوري کرد که  این نکات را نیز

ازدواج موقت یک امر اختیاري است؛ یعنی شـارع آن را واجـب نکـرده اسـت، و طبیعـی      : اوالً 

پیامـدهاي   تواند میدرستی نداشته باشند،  گیري تصمیماست که در شرایطی براي افرادي که انتخاب و 

 .ندارد) اصل جواز ازدواج موقت(منفی نیز به دنبال داشته باشد، اما این ربطی به وجود چنین قانونی 

و ایـن گرچـه دالیـل     داننـد  یماکثر فقها براي ازدواج موقت دختر باکره، اذن پدر را شرط : ثانیاً

هایی کـه ممکـن   چنین شـرطی آن اسـت کـه از ضـرر     يها حکمتخاص فقهی خودش را دارد، اما از 

  .الزم متوجه دختر شود، جلوگیري گردد يها تجربهاست به جهت فقدان 

  بروند؟ ازدواج موقتبلوغ فکري و معنوي، چه اشخاصی باید سراغ  ازنظر  )ظ 

فاقـد اعتقـاد و    انسان .ردیگ یملق عبه زنان و مردان خاصی ت وناخواه خواهاست که  اي مسئلهمتعه 

با این مقوله ندارد و کسی نیز که در عقل و شخصیت، ضعیف و ناقص است لیاقـت   کاري و سرخوف 

شـریعت و ابهـت و احتـرام ســنت را     يآبـرو  ایـن بهـره را نخواهـد داشـت زیـرا بـا عملکـرد نادرسـت،        

جـنس حراجـی و نـه آبشـخور هـر       نه این مقوله نه ابزار بازي و لهو است، پس خواهد نمود؛ دار خدشه

قرب به این امـر رو آورنـد؛ مهـم     و نیتمذهبی  يها زهیانگم نیست که هر دو طرف با الز البته .رهگذر
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گـردد و   نیتـأم  بالیاقـت دوري از گناه یا رها شدن از تنگنـا بـراي زن و مـرد     یعنی این است که هدف،

یریـدون  "و مصـداق  پاك جـویی ، پاك و منزه باشد بلکه الزم نیست که انسان براي ورود به این مقوله

این مقوله ابزاري براي به تعهدکشـاندن انسـان   . بودن کافی است) پاك بشوند خواهند یم( "ان یتطهروا

بهانه و حجتـی بـراي پـا     ترین کوچک این بهره اتمام حجتی است تا زن و مرد،. بر دوري از حرام است

 يمسـاو  صرف تشریع، البته .باشند خود در تنگنا و ریاضت نداشته داشتن نگهگذاشتن در مسیر حرام یا 

 .و مورد رغبت جامعه نیز باشد الوصول سهلبا اتمام حجت نیست بلکه باید این امر 

و نمـوده   یبا زنان بد عفـت را نهـ   متعه است که شریعت، این جایگاهاحترام و ابهت   براي حفظ

حـرم ذلـک علـی     و"زن مشهور به فساد باشد انجـام ایـن امـر هـم طبـق روایـت و هـم طبـق اصـل          اگر

  .مگر با احراز توبه منع شده1"المومنین

  بر او دست اهرمن باشد گاه گاهکه                نستانم  نگین سلیمان به هیچ  من آن

 "قاعـده  اصوالًنیز صادق است و  دامن پاكالبته عکس این امر از طرف مرد فاسد نسبت به زن  

صادق و جاري  اي عده، هم در مورد ازدواج دائم و هم موقت، قا"الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین

مصداق خارجی ندارد زیرا حالل و حرام براي این ، است با این فرق که متعه در مورد زن و مرد خبیث

 اص زنـان خـانگی و عفیـف   خـ  اصـالتاً متعـه   پس .گرفتند ینمافراد امري یکسان است وگرنه خبیث نام 

کـه در زن اصـیل و پـاك اسـت در زن      و لـذتی و الابالی؛ عالوه بر این، آن بهره  الحال مجهولاست نه 

  .دارد شاهد بازاري ندارد نشین پردهکه نگار خانگی و  یالابالی نیست و مطلوبیت

و  فرهنـگ  ،مـداري  اخـالق عقـل، شخصـیت،    مسـئله  اگر زن و مرد در انتخـاب همسـر موقـت،    

نیـز نصـیب اهـل     و خوداین مسئله تنها نصیب اهلش خواهد شد  يها فرصتاصالت را اصل قرار دهند 

تجویز شود فقط در شرایط بحرانی است  )عوام مسلمانان( مقوله اگر براي دیگران نیا .آن خواهند بود

  .معمولی نیز هست در شرایط نیازِ اي بهره ولی براي اهل آن،

                                                           

  .اشاره به حرمت تکوینی دارد عمدتاًالبته این اصل . 1
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از دو فرهنـگ و   پـس  .شده معرفیاست که رابطه آزاد در آن جرم و گناه  اي جامعهمتعه از آن  

ایـن مسـئله   . خواست که مانند دیگري عمـل نماینـد   توان ینم کنند ینمکه مانند دیگري فکر  اي جامعه

که انسان معتقـد از   یترس .اند گانهیبو  ناآشنا گري الابالیي و قید بیاست که با  و مردانیمربوط به زنان 

و حـالل، متعصـب    و روزنـه که در پیدا کردن راه  شود یمباعث  عمالًدارد  نامشروع و مسیرعواقب راه 

خوف و انقیاد است که درصد تـالش انسـان را بـراي یـافتن روزنـه حـالل        درصد .باشد ناپذیر خستگی

  .کند میتعیین 

  :بنابراین

اسـت اگـر بـه     و نـافع افتـد   نااهـل ازدواج موقت براي جامعه مضر است اگر به دست  -1

  .دست اهلش باشد

مشـکالت موجـود    و رفـع ي از ازدواج آسان برخوردارحق  ،کاهش سن ازدواج دائم -2

عمـومی اسـت امـا ازدواج موقـت محـل خـاص و اهـل خـاص          یحقـ  بر سـر راه آن، 

دسترسی به حرام ندارند بلکه براي  نیست کهمتعه از آن کسانی . طلبد می

 .دارندالهی بیم  و عقوبتکسانی است که از حرام 

  اجتماعی وجود دارد؟ حل راهیک  عنوان به، ازدواج موقتچه موانعی بر سر راه   )أ أ 

نبـوده و نیسـت بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن امـر          و متروکـی  رونـق  بیامري  گاه هیچازدواج موقت  

کمتـر از   مؤنـث به این مقوله در میـان جـنس    رغبت .است و مخفیطرفینی  غالباًازدواج دائم  برخالف

میل قلبـی، از تجربـه عملـی ایـن مسـئله       رغم علیلکن موانعی چند باعث شده که بعضی،  نیستمردان 

 :محروم مانند

ـ   خصـوص  بـه  غلطی که از این مسئله در ذهن بعضـی وجـود دارد؛   و ترسیمتعریف  -1 بـا سک ب

جلـوه   و قبـیح بـد   را در چشم جامعه مسئله ،اند داشتهکه بعضی در این مسئله  هایی کاري ندانمو  ها يباز

باشـد و   و بزرگداشتهم مورد احترام  دوست دارد که در این مقوله، هم مطلوب جنسی و زن .اند داده
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فقـط   بعضی مردان نگاهشـان بـه ایـن مقولـه    دلیل عدم رغبت بعضی از ایشان به این مقوله آن است که 

  .نگرش از نوع اول است

قائل شدن خـط و حائـل بـین     در عدم تنها نهمشکل بعضی افراد  ؛و حرامعدم تمییز بین حالل -2

حالل و حرام یا انتخاب گزینشی و تعریف دلخواه از این دواست بلکه باالتر از آن، یعنی تحریم حالل 

بایـد مجمـوع گناهـان را منفـور بدانـد       پـس  داند یمرا نجس و گناه  متعه اگر زن،. و تحلیل حرام است

خـوراك مطبـوع ایشـان اسـت و اگـر حـالل        اتفاقاًو  شده معرفیغیبت که هفتاد بار بدتر از زنا  ازجمله

  ."در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست"پس  داند یم

ناشی از عدم اعتماد آسان به مرد از جهت حاملگی و یا رازداري یا  تواند میاین ترس  ؛ترس -3

   .شدن موضوع نزد خانواده و یا گرفتار شدن در عشق و تعلق عاطفی باشد مألاز جهت بر 

و نیاز تا حد انفجار پیش روند ولی باز غرورشان بـه ایشـان    فشار حاضرند تحتبعضی ؛ غرور -4

پرده غرور گاه تا حـدي ضـخیم و سـنگین اسـت      نیا .دهد ینمیر را اجازه روي آوردن به این راه و مس

همـین   و گـاه  نـد یآ یمـ میل شدید باز با صد نوع ریاکاري و تظاهر به خالف پیش  رغم علیبعضی   که

ده قـدم عقـب    بـاره  یـک د نـ و اگـر هـم دو قـدم جلـو آی     کنـد  میرا در وسط کار متوقف  ها آن غرور،

. که نیازشـان مـادي اسـت نـه جنسـی      کنند یمخواهند نشست و اگر به مرحله عمل نیز رسند باز وانمود 

واقف شود براي ایشان مایه خفت و کوچکی اسـت   ها آناینکه فرد مقابل به نیاز  کنند یمبعضی گمان 

ر ذهنشان نقش بسته؛ تـا  نیز حاصل تعریف غلطی است که هم از مقوله متعه و هم مقوله جنسی د و این

ایـن افـراد   . داننـد  یمـ از آزاد کردن نیاز خویش از طریق مشـروع   تر مناسبجایی که حبس و عذاب را 

سـبک و   اي مسـئله براي هر کس  اي مسئلههضم هر  مسلماًو  اند عذابالیق همان محرومیت و حبس و 

  .]لکبیرةٌ االّ علی الخاشعین إنّهاو [آسان نیست 

نیست بهتر است  کاره اینغرور یا ترسش مانع وصول به هدف است و  داند یم  کسی که مسلماً 

خـود نکـرده و بـه او آسـیب      بسته دلسرگردان و  جهت بیقدم پیش نگذارد و دیگري را  از همان ابتدا

پس اگر فرد شهامت و شجاعت و لیاقت و اهلیت سر فـرود آوردن در برابـر   . روحی و احساسی نرساند
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پیش رود بهتر اسـت از همـان ابتـدا     تواند میقعیت را دارا نیست و مطمئن نیست که تا آخر مسیر این وا

قصـد  و  و عاطفـه از عشـق   هـا  هفتـه روزهـا و   آنکه بیتردید جلو نیاید و  و باخط قرمز روي آن کشیده 

. تحمیل کند به اصـل مطلـب بپـردازد    و دیگريخود  بر  هزینهدم زند و به بیراهه رود و وقت و  ازدواج

بـه نـام    اي بیراهـه  بر کسـی کـه ریاکارانـه از    صدبار کسی که صادقانه از اصل نیاز و هدف سخن گوید

  .عشق و ازدواج دم زند علو و شرف دارد

  .و عفت مداري عفت تعریف غلط از مقوله شخصیت، - 5

ممتد  يها سرکوبو  مدت والنیطو نداشتن میل جنسی کافی به دلیل تنگناهاي  سردمزاجی -6

  .عرفی و مذهبی

  .عدم وجود آزادي کافی در محیط بیرون از خانه - 7

 کننـد  یمـ  گمان بعضی با نگرش رذیله گونه به این نیاز، ؛بدبینانه به مقوله جنسی غلط ونگاه  - 8

در  هـا  خـانم این اساس بیشتر  بر .ان دارد انسانی رذل و ناپاك استهر کس که چنین میلی نسبت به ایش

  .اند دادنمالی از مردان و یا استهزاء و بازي  سوءاستفادهاین مسیر یا به دنبال 

  ي دیگران شوند؟ آیا موافقان حاضرند نزدیکان خودشان، متعه)ب ب 

  تبیین سؤال

خواهان، خود حاضرند که اهـل و فامیـل و زنـان و دختـران      منتقد این است که آیا مردانِ سؤال

خودشـان اسـت تبـدیل بـه      جـویی  کام حرف از که وقتیفقط  آورند یا روينزدیک خود نیز به امر متعه 

  می شوند؟ازدواج موقتحامی و طرفدار 

  پاسخ

بایـد بـراي    داند یمکسی که این مسئله را براي خود خوب  مسلماً .و منصفانه است قیدق اشکال،

که اگر کسی  گونه همان .مدافع یا عامل به این مسئله باشد تواند ینماطرافیان خود نیز نیک داند وگرنه 
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بایـد نگـاه ناسـالم خـود بـه       دیـ آ یمـ نگاه بد دیگران را به نوامیس خود گناه دانسته و غیرتش به جوش 

نوامیس دیگران را نیز جرم قلمداد کند یا اگر آرایش و برهنگـی را بـراي زنـان و دختـران دیگـران در      

عکـس آن یعنـی حجـاب و پوشـیدگی و تنگـی را      ، خـود  بر نـوامیس حق ندارد  پسندد یمجامعه نیک 

انتظـار   توانـد  ینمـ بـوده   ومرزحـد  بـی  جویی لذتو تحمیل کند یا اگر کسی قبل از ازدواج اهل آزادي 

 کسـی باشـد کـه هـیچ دسـتی او را لمـس نکـرده باشـد زیـرا قـانون،           اش نـده یآداشته باشد کـه همسـر   

  .است) کند مرد زناکار، جز با زن زناکار ازدواج نمی( "الزانی ال ینکح اال زانیۀ"قانون

نزدیکانشـان را   تعـه بسیاري از مردان که حساسیت و غیرتشان حتی به ایشان اجازه تصـور فعـل م  

نسبت به این امر، بلکه انجام هر نوع رابطـه و فعـل نامشـروع نیـز، حسـی را بـه نـام         تنها نهخود  دهد ینم

 .کنند ینمغیرت در درون خویش احساس 

ادعاي مخالفت خود صادق نیست زیـرا اگـر شـرایط ایـن امـر بـراي او نیـز         نیز درمخالف   البته

 پـس  .سرباز نخواهد زد بلکه از هول حلیم و بـا حـرص تمـام در دیـگ خواهـد افتـاد       تنها نهفراهم شود 

بـراي همسـایه    براي خود نیز نباید بپسـندد و اگـر مـرگ را    پسندد ینمچیزي را که انسان براي دیگران 

 جویانـه  منفعتو  آمیز تبعیض لذا معلوم است که هر دو طرف،. نیز باید نیک داند بر خود داند یمخوب 

  .کنند یموت و عمل قضا

مـا در   همـه  ؛کند می فرق خوش نیامدن با بحث مانع شدن یا عمل نکردن،و بحث اکراه بعالوه، 

مجبـوریم   درهرحـال که هیچ روي خوشی نسبت به آن نـداریم امـا    میشو یمزندگی با شرایطی روبرو 

باید که مانع تصمیم انسان بـالغ   و نه تواند مینه  کس هیچ. آمدها وفق دهیم با پیش اکراه بهنفس خود را 

یک حق مسـلم   متعه .که از خواسته و کار او اکراه داشته باشد هرچندو مستقل در تصمیم و اراده شود 

 ،زن .این حق را سلب و مخـدوش کنـد   تواند ینمکه شدید باشد  هرقدربالغ است و غیرت ما براي زن 

منطقـی اسـت کـه     درجاییتعصب ناموسی . عمل خویش است چه ثواب باشد و چه گناه مدارِ صاحب

 هـم  آنثانی کسی بخواهد از راه حـرام بـر او مسـلط شـود      و درعفیف باشد  نیز ناموس انسان خود اوالً

  .شود ینموکیل شرعی یا قانونی انسان بالغ محسوب  کس هیچاقدام؛ زیرا  نه ،فقط از راه نهی
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  !پاپ نباید بود ازتر  کاتولیک

از  تـر  داغو آتشـی   پرست و ناموسچنان عفت مدار  بازکه از دیر گوییم میسخن  اي جامعهما از 

 انـد  کـرده  یمهمیشه خود را صاحب مدار و مالک زن قلمداد  اي جامعهمردان چنین  تنها نهدین بوده که 

و  برزنـان به قتـل و جنایـت یـا تحمیـل ناخواسـته خودکشـی        ها پرستی ناموسبلکه گاهی کار را در این 

مـورد تعـدي و تجـاوز قـرار گرفتـه و اختیـاري از خـود         زن،در آنجا کـه   یحت ،اند کشانده زیندختران 

  .)قدیم يها جنگمانند (نداشته و یا حتی در آنجا که در معرض تعدي بوده 

جاهلیۀ االولی دنیـاي عـرب قبـل از اسـالم      با مسلمانان ازبرخی که جاهلیت  دهد میتاریخ نشان 

 جوامـع  برخـی  در دیربـاز ناموسـی کـه از    يها یخودکشیا  ها قتل. تفاوت چندانی در طول زمان نداشته

کسـانی اسـت کـه از     ي رایج بوده و هست تصـویري از جهالـت و اوج تعصـبات نابخردانـه     نما مذهبی

و ننگ بـر دامـان دیـن     ي هکننگ از دامان خود، ل اصطالح به ي شستن لکه جاي و بهمذهب جلوتر رفته 

ایـن جنایـات کـه حتـی گـاهی      . انـد  نهـاده ، غیرت شیطانی را غیـرت دینـی نـام    غلط بهو نشانده  مذهب

حتـی قصـاص قبـل از     و نـه اسـت   و غیـرت مصداق عفت  نه یقین، و نهاست  سوءظنمحصول شک و 

جامعه سراپا جهل است؛ آیا چنـین   سِمندر و تعصباتوحشیگري  محصول جاهلیت و روح بلکه جرم؛

مـداري   با دختر دیگران نیز همین حس غیـرت  رابطهنسبت به فرزند پسر خود در برقراري  و مادريپدر 

جنسی فرزندان خود را در دالیل دیگر مثل  يها يبزهکارریشه  ها خانوادهرا دارند؟ عالوه بر این، چرا 

 را از عفتـی  بـی عفـت و   ازجملـه  چیـز  همهاست که فرزند  یعیطب کنند؟ نمی جستجوفاسد بودن خویش 

و ؛ بنابراین اگر ریشه در لجن رشد نکرده باشد دلیلی نـدارد کـه آفـتش تلـخ     برد یمپدر و مادر به ارث 

گردنـد   کـار  توبـه  که بعد از هر عمـل خالفـی متنبـه شـده و     ییها انسان بسا چه بر این، عالوه .شود فاسد

  !نسل بشر منقرض شده باشد تاکنونکه  دیبا یمغیرت مداري مانند ما بود  بنابراین اگر خداوند نیز
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  شرعی موقت ازنظرازدواج  

  مقدمه

انسداد راه گناه از هر طریقی الزم است تا جایی که قرآن به مردانی که قادر بـه ازدواج بـا زنـان    

اي  بدان معناست که در شریعت هیچ بهانه و این 1نموده غیرآزادو با زن کنیز  امر به ازدواج آزاد نیستند

نیست حتی اگر به قیمـت ازدواج   موردقبولدر تنگناي مخل به اخالق و آرامش  درافتادنیا  براي گناه

. ارزد یمـ با انسان یکی نیست ولی حفظ نفس از گناه به ایـن مسـئله    اش یاجتماعباکسی باشد که مرتبه 

ه و تعدد زوجات نیز راهکار و اهتمام دیگر شریعت در صورت ممکن نبـودن ازدواج  عالوه بر این، متع

شریعت به لزوم ازدواج دختران در فصـل نوجـوانی را نیـز نبایـد      امر .یا مکفی نبودن آن محسوب شده

 .دور داشت ازنظر

شدید غریزه نیز گنـاه شـمرده    فشار تحتحتی  غیرشرعیمرتبه و حد از ارضاء  که کمترین وقتی

زمـانی    لکـن  قـرار داده؛  الوصول و سهلیعنی اینکه شریعت، اطفاء حالل را آسان ) خود ارضائی(شده 

گناهـان جنسـی نیـز مقبوحیـت و مکروهیـت       دینما یم الوصول صعبرا بسته و  چیز همهکه جامعه خود 

  .گردند یم پذیر توجیه و در بعضی مراتب، داده ازدستاصالی خود را 

کـه   کننـد  یمـ بعضی افراد در حالی وجه کراهت عرفی متعه را مقدم بر وجـه اسـتحباب شـرعی    

  .تمام شود  که این قبح بینی به قیمت گناه برایشان اهمیتی ندارد

خـود   گویا خداونـد  .الزم و محسن قلمداد نمود اي مسئلهباید قبح بینی را   دیگر اي زاویهالبته از 

یجاد کراهت و نفرت در دل ناالیقان، این فضیلت را منحصر در مردان و زنان معتقـد  اراده نموده که با ا

، رحمـت، تـرس، آرامـش و دشـمنی و دوسـتی را      نـه یک نفرت، شـوق،  بنابراین. نیازمند گرداند واقعاًو 

اغرینـا بیـنهم    و[مانند ایجـاد کینـه و دشـمنی بـین کـافران       کند میایجاد  ها دلدر  خود گاهی خداوند،

 يها دلیا نزول آرامش و سکینه در ..] الّف بین قلوبهم و[  نیمؤمنیا ایجاد الفت بین ] البغضاء العداوة و

                                                           

  .م المومناتکاتیم من فتکمانیت اکح المحصنات المومنات فما ملکنیم طوال ان کستطع منیمن لم  و. 1
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سـنلقی فـی   [مشـرکین   يها دلیا ایجاد رعب در ...] هو الذي انزل السکینۀ فی قلوب المومنین  و[ایشان 

و لـو  [ مـؤمن بـه خفتگـان   یا ایجاد وحشت در دل مردم براي نزدیک نشدن  ]قلوب الذین کفروا الرعب

متعـه امـري منـزه و واالسـت      ازآنجاکـه  نیبنـابرا  .]اطلعت علیهم لولیت منهم فراراً و لملئت مـنهم رعبـاً  

 بیـ ط کـه نمـاز،   گونـه  آنخائف و پاکجو به آن نزدیـک نشـوند    يها انسانخداوند اراده کرده که جز 

انـتم   الصـلوة و  وال تقربـوا [را نـدارد  مست، آلوده؛ بنـابراین لیاقـت نزدیـک شـدن بـه آن       است و انسانِ

نـادان و   يهـا  انسـان خداوند در وجـود   صوص خواص استامتیازي مخ متعه نیز چون بهره و]. سکاري

اهل و مستحقین واقعی به این سنت اقدام نکرده  يها انسانایجاد نموده که جز  میلی بیو  کراهت عوام،

  .دار رسد حق بهو بهره و حق 

  ، حالل شمرده شده است؟ازدواج موقتدر کجاي قرآن،   )أ 

 تمتـع  آنهـا  از که را زنانی و)(فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَریضَۀً: (دیفرما یمخداوند 

اصرار ) رشید رضا(بله صاحب تفسیر المنار  }.24نساء،  {)دیبده را مهرشان که است واجبگیرید  می

 :دارد که این آیه در باب ازدواج دائم نازل شده است اما به خاطر امور زیر نظر وي مردود است

صـالحیت دارد ولـی در معنـی     "نکـاح دائـم   "براي استعمال در معنی اگرچه "متعه" لفظ .اول

لفـظ نکـاح در معنـی ازدواج موقـت      اگرچـه  کـه  ایـن کمـا  . داراي ظهور بیشتري اسـت  "نکاح موقت"

ولی استعمالش در معنی نکاح دائم ظهور بیشتري دارد و استعمال لفـظ متعـه در آیـه،     شود یماستعمال 

 .کند میتفسیر آیه به نکاح موقت را، تقویت 

ظاهرتر نباشد، حداقل بـر نکـاح    "نکاح موقت"در معنی "متعه"که استعمال لفظ  برفرض .دوم

 .شوند یمبنابراین از الفاظ مشترك خواهد بود که در بیشتر از یک معنا استعمال . دارد موقت داللت

 ي سـوره  چراکـه  .بر نکاح دائم در آیه مستلزم تکرار بدون دلیل اسـت  "متعه"لفظ  حمل .سوم

در اوائـل سـوره بـا نظمـی خـاص      ) که اکثر احکام و حقوق مربوط به زنـان را بیـان نمـوده اسـت    (نساء 

بهنگـام  (کـه   دیترسـ  یمـ و اگـر  « :دیـ فرما یمـ و در مورد نکاح دائـم   کند میي اقسام نکاح را ذکر  همه
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با زنان پـاك  ) کنید و یپوش چشماز ازدواج با آنان، (عدالت را رعایت نکنید، ) ازدواج با دختران یتیم،

) دربـاره همسـران متعـدد   (عـدالت را   دیترسـ  یمـ ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگـر  ) دیگر(

 }.3 نساء،{»....رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید

یـا  ( ییـک بـده   عنـوان  بـه ) کامـل  طـور  بـه (و مهر زنان را « :دیفرما یماحکام مهر  ي دربارهو اما 

از آن را بـا رضـایت خـاطر بـه شـما ببخشـند، حـالل و         يچیز ها آناگر ) یول! (به آنان بپردازید) عطیه

 }.4 نساء،{»!گوارا مصرف کنید

دامـن  پاك) آزاد(ازدواج با زنان  یکه توانای ها آنو « :دیفرما یمنیز ) کنیزان(ماء درباره احکام ا 

 -کـه در اختیـار داریـد ازدواج کننـد     یاز بردگـان باایمـان   دامن پاكبا زنان  توانند یمرا ندارند،  باایمان

را با اجازه صـاحبان آنـان تـزویج     ها آن -یک پیکرید ياعضا یاست و همگ تر آگاهشما  ایمانخدا به 

آشـکار مرتکـب زنـا     طـور  بـه باشند، نـه   دامن پاكآنکه  شرط بهنمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید 

 }.25 نساء،{» بگیرند یشوند، و نه دوست پنهان

اشاره به ازدواج شـخص بـا کنیـزش اسـت ایـن       »ما ملَکَت أَیمانُهم«: دیفرما یمکالم خداوند که 

با همسران و کنیزانشـان دارنـد، کـه     یتنها آمیزش جنس« :ندیفرما یمدیگري نیز آمده که  ي هیآمعنا در 

 }.6 مؤمنین،{»شوند ینماز آنان مالمت  يریگ بهرهدر 

اشاره به ازدواج شخص اسـت بـا کنیـز    . »فَانْکحوهنَّ بِإِذْنِ أَهلهِنَّ« :دیفرما یمو کالم خداوند که 

 .شخص دیگر

گذشـته   ي هیآدر  هم آننکاح موقت که  ماند یمتا اینجا تمام اقسام نکاح ذکر شده است و فقط 

ورهن  «کالم او  و حملبر ازدواج دائم  »فَما استَمتَعتُم«: آمده، پس حمل کالم خداوند نَّ أُجـبـر  » فَـآتُوه

 .شود یمموجب تکرار بدون دلیل ، مهر و صدقات
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بیـان اقسـام ازدواج بـر یـک      درصـدد که آیات  یابد درمیبهر حال انسان با نگاهی به این سوره، 

را بـر نکـاح متعـه حمـل کنـیم       موردنظر ي هیآ که اینمگر  شود ینمنظم خاص است که این بیان کامل 

 ).چنین است هم آنکه ظاهر  طور همان(

این آیه کـه  ازدواج دائم باشد پس منظور از ادعاي نسخ  در این آیه اگر منظور از متعه .چهارم

 !آیا ازدواج دائم نسخ شده است؟ چیست؟ برخی از اهل سنت به آن معتقد هستند

و انتفـاع در نکـاح    بـرداري  مطلـق بهـره  (را به معناي لغـوي  » استمتاع«ي  سنت، کلمه اهل .پنجم

، »اسـتمتاع «ي  انـد؛ لـیکن مـراد از کلمـه     ي شریف بر نکاح منقطـع شـده   دانسته و منکر داللت آیه) دائم

 هرگونـه به ) برداري و انتفاع مطلق بهره(معناي لغوي  وگرنهاست  ازدواج موقتمعناي اصطالحی یعنی 

معناي لغوي استمتاع، مـراد از ایـن   منطوقِ ي شریفه سازگار نیست؛ توضیح اینکه طبق  تفسیر شود با آیه

تمتع و انتفاعی، شـوهر بایـد تمـام مهـر را بپـردازد، گـر چـه نزدیکـی صـورت           هرگونهبا : ن استای آیه

و ماننـد آن را نیـز   ) بوسیدن(نگیرد، زیرا لفظ تمتع که در آیه آمده به نزدیکی اختصاص ندارد و تقبیل 

بـه  ي مهـر بـه نحـو لـزوم      ، بعد از عقد و قبل از نزدیکـی، همـه  در نکاح دائم که درحالیشود؛  شامل می

 .آید؛ بلکه فقط پرداختن نصف مهر بر او واجب است، پس ایـن معنـا صـحیح نیسـت     ي شوهر نمی ذمه

اگـر تـا پایـان مـدت،      حتـی عقد، شوهر باید تمام مهـر را بدهـد    صرف به ازدواج موقتدر  که درحالی

  .نزدیکی هم واضع نشده باشد

اگر تمتعی حاصل نشـد، پرداختـی   : ي شریفه مفهوم داشته باشد معنا چنین است ن اگر آیههمچنی

 هرچنـد کـه در نکـاح دائـم، شـوهر بایـد نصـف مهـر را بدهـد          اسـت  یحالاین در . م نیستزبر شما ال

 »اسـتمتاع «ي شریفه در پیِ مفهوم هـم باشـد، بـا معنـاي لغـوي       تمتعی نبرده باشد پس اگر آیه گونه هیچ

 .سازگار نیست

 .این اشاره مختصري بود به دلیل قرآنی جواز متعه
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  حالل شمرده شده است؟ ازدواج موقتدر کجاي سنت پیامبر،   )ب 

که روایـات صـحیح و معتبـر زیـادي بـر جـواز ایـن نـوع ازدواج و          دانند یمپیروان سنت شریف 

 :میکن یماشاره  ها آناست که به بعضی از  واردشده) ص( اهللا رسولحالل بودن آن در زمان 

ایـن کـار در    میکرد یممتعه ) ص( اهللا رسولما در زمان : دیگو یمبن عبداهللا انصاري  جابر .اول

 1.عمر از آن نهی کرد که اینزمان ابوبکر هم جایز بود تا 

متعـه جـزء آیـات محکـم اسـت و نسـخ نشـده         ي هیآ: ابن عباس روایت شده که گفت از .دوم

 2.است

: فرمـود ) ع(حضـرت علـی   : انـد  گفتهابن جریح و غیر این دو روایت شده که حکیم و  از .سوم

 3.جز افراد شقی کرد ینمکسی زنا  گرفت ینماگر عمر جلوي جواز متعه را 

متعه در کتاب خداوند موجود است،  ي هیآ: عمران بن حصین روایت شده که گفت از .چهارم

ما را به آن امر کرد و تا زنـده بـود در ایـن مـورد     ) ص( امبریپ. که آن را نسخ کند نیامده است اي آیهو 

 4.از پیش خود و با نظر خود گفت خواست یمنهی نفرمود، سپس مردي آنچه را 

مـردي آنچـه را   «دوم کـه از او بـه    ي فـه یخلداللت این حدیث بـر جـواز شـرعی متعـه تـا عصـر       

 5.تعبیر شده است روشن است »از پیش خود و با نظر خود گفت خواست یم

                                                           

  .149 ص ،9 جي البار فتح ،6 ج ،احمد مسند ؛131 ص ،4 ج ،مسلم حیصح: منبع روایت در کتب اهل سنت. 1

   .، چاپ بیروت498، ص 1کشاف، ج .2

  .140 ص ،2 ج المنثور الدر ؛5 ص ،10 ج ،يراز فخر ریتفس ؛9 ص ،5 ج طبري، تفسیر: روایت در کتب اهل سنت منبع .3

 ،5 جی نسائ سنن ؛48 ص ،4 ج مسلم حیصح ؛33 ص ،6 ج و 168 ص ،2 ج ،يبخار حیصح: روایت در کتب اهل سنت منبع .4

  .صحیح سند به 426 ص ،4 ج احمد مسند ؛155 ص

  .150 ص ،9 ج ،يالبار فتح ؛271 ص 6 ج االوطار، نیل: در این زمینه از میان کتب اهل سنت نگاه کنید به. 5
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آن را تشریع کرده یـا  ) ص( اهللا رسولتا اینجا روشن شد ریشه این اختالف در این نیست که آیا 

بعضـی قائـل    کـه  ایندر زمان آن حضرت به این حکم عمل کرده یا نه؟ و یا  یکس نه؟ و آیا از صحابه،

آیـا ایـن   : یا نه؟ بلکه اختالف در ایـن اسـت   اند شدهبه مشروعیت این ازدواج بعد از وفات حضرت هم 

، نسخ شده اسـت یـا نـه؟ و اخـتالف در     شد یمحکم و قانونی که در زمان رسول خدا بود و بدان عمل 

  .اند هشدو گروهی قائل به عدم نسخ  اند دانستهاین جهت است که گروهی نسخ را ثابت 

چنـین آمـده    1تفسـیر قرطبـی   ، همچنـین در )یکی از منابع معروف اهل تسنن( يدر صحیح ترمذ

حج تمتع سؤال کرد او در جواب صـریحاً گفـت ایـن     دربارهبن عمر  از اهل شام از عبداهللا یکس: است

بـن عمـر    عبـداهللا  2.کـرده اسـت   یپـدرت از ایـن عمـل نهـ    : گفت یمرد شام استکار، حالل و خوب 

آن را اجازه دهد، آیا سـنت مقـدس   ) ص(کند و پیامبر  ینه يبرآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کار

نظیـر ایـن روایـت    ! کنم؟ برخیز و از نزد مـن دور شـو   يپدرم پیرو ي گفتهرا رها کنم و از ) ص(پیامبر 

اال خوانـدیم نقـل   به همـان صـورت کـه در بـ     يبن عمر از صحیح ترمذ ز عبداهللازدواج موقت ا درباره

 .شده است

از  کـرد  یماز مسلمانان اقدام به ازدواج موقت  یراغب نقل شده که یک“ محاضرات”همچنین از 

چگونـه  : بـا تعجـب گفتنـد   ! “عمـر ”از : ؟ گفـت یگرفتـ  یاو پرسیدند حالل بودن این کار را از چه کس

بسـیار  : جازات نمـود؟ گفـت  تهدید به م یکرد و حت یعمر از آن نه که اینممکن است با  يچنین چیز

آن را حالل کرده و من حـرام  ) ص(پیامبر : گفت یم؛ زیرا عمر میگو یمخوب، من هم به همین جهت 

                                                           

  .338، ص 3بقره، به نقل از تفسیر نمونه، ج  195، ذیل آیه 762، ص 2، ج یتفسیر قرطب .1

شود، حج تمتع عبـارت اسـت از ایـن کـه      نظر صرفمنظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع  .2

و سـپس  ) مجـاز شـود   هـا  آن يبـرا  یآمیـزش جنسـ   یتـ ح زیچ همهو ( ندیدرآاز احرام “ عمره“ نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم

و تعجـب   دانسـتند  ینمـ در عصـر جاهلیـت ایـن کـار را صـحیح      . انجـام دهنـد   الحجـه  يذمحرم شده و مراسم حج را از روز نهم  مجدداً

ایـن   حاًیصـر اسالم  یدر ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ول یکه کس کردند یم

  .سوره بقره به این موضوع تصریح شده است 186موضوع را اجازه داده، و در آیه 
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نخـواهم   کـس  هـیچ ، امـا تحـریم آن را از   رمیپـذ  یم) ص(، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم کنم یم

  !پذیرفت

  است؟، حالل شمرده شده ازدواج موقتدر کجاي سنت امامان،   )ج 

در کتـاب ارزشـمند   . جواز ازدواج موقت و شرایط دیگر آن در روایـات متعـددي آمـده اسـت    

 :کنم یمنمونه بیان  عنوان بهحدیث در این زمینه نقل شده است که بعضی را  32وسائل الشیعه بیش از 

نـازل  ) حلیـت آن (ازدواج موقت امري است که آیـه قـرآن دربـاره    «: ندیفرما یم) ع(امام صادق 

 1.»شده است و سنت پیامبر نیز بر آن جاري بوده است

 2.»کسی که قائل به حالل بودن متعه نباشد، از شیعیان ما نیست«: ندیفرما یم) ع(امام صادق 

کـه حـرام دانسـتن     جهـت  ازایـن شـیعه  . کنـد  مـی برخی روایات نیز بر استحباب این کار داللـت  

؛ چراکـه انجـام ازدواج   شـمارد  یمـ ا آن را مسـتحب  ، مقابلـه بـ  دانـد  یمازدواج موقت را بدعت در دین 

3.ون در روایات نیز بارها آمده استاین مضم. است اهللا رسولموقت خود نوعی احیاي سنت 
  

  ، شرعاً نسخ شده است؟ازدواج موقتآیا   )د 

 کـه ایـن حکـم و سـنت،     انـد  گفتـه بعضی افراد در موضوع بقاء حکم متعه تردید ایجاد کـرده و  

در حـالی اسـت کـه در مـذهب      نیـ ا .نـه زمـان حـال    و شرایط نه و بوده به صدر اسالم و مربوط یموقت

  .فتوا قائل به کراهت مسئله نیز نشده چه رسد به نسخ فقهاتشیع، احدي از علماء و 

  :توان گفت در پاسخ این ادعا می

                                                           

  .ق 1409، موسسه آل البیت، قم، 6، ص 21وسائل الشیعه، ج  .1

  .8همان، ص  .2

  .13همان، ص : براي نمونه نگاه کنید به. 3
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  دلیل شرعی بر نسخ وجود ندارد )1

 از نـه بعـد   گیـرد  صورت نبی حضور زمان در تواند می فقط نسخ ،و اصولطبق قاعده علم کالم 

 ،و ائمـه ن انجـام شـود زیـرا رسـول     آقر وسیله بهنی است نسخ آن نیز باید آچون اصل این حکم، قر. آن

 اذعـان ) 1(هم سنی بـه وجـود حکـم متعـه در قـرآن       هم شیعه و که درحالینه ناسخ آن؛  اند قرآن نیمب

اي دال بـر نسـخ نیـز نـزد      آیه و هیچ })نساء 24. (»اُجورهنَّ فریضه فَماستَمتَعتم به منهِنَّ فآتوهنَّ«{ دارند

دستور خدا نسخ کـرده، بایـد روایـت     را به متعه اگر گفته شود که شخص رسول،. ایشان موجود نیست

 .چنین روایتی نیـز در دسـت نیسـت    که درحالیکه بتواند بر قرآن مقدم گردد  آن صحیح یا متواتر باشد

اگـر   کـه  از عصر نبی در مورد متعـه نقـل شـده،    و بعدزیادي از ائمه  و صحیحتواتر ، روایات مبرعکس

 گفتنـد  میسخن  همه اینفضیلت آن  و ازکرده  دییتأباید ائمه شیعه آن را  بود نمی این مسئله منسوخ می

 گرچـه  .نمودنـد  یمرا بدان امر و تشویق  و اصحابجواب داده  کنندگان سؤالدر مورد احکام آن به  و

 البتـه  .مشکلی نیز با ثقه و عادل بودن ائمـه شـیعه ندارنـد    ظاهراًاهل سنت قائل به اصل امامت نیستند اما 

 .ند که از پیامبر نقل شده باشندهست اهل سنت روایاتی از ائمه داراي حجیت ازنظر

مر ملغی و ممنوع اعالم شد اما اهل سنت عمر را ناسخ عي دوم،  خلیفهکه متعه به دستور  هرچند

بـدین   انـد  شـرع و نه شارع، بلکه تـابع و مجـري    اند عتیشرنه  خلفاچون خود نیز معتقدند که  دانند ینم

 الزمـه  .نمـوده  را اجـرا فقط حکم پیـامبر   و عمرآن را نسخ کرده  قبالًمنظور قائل شدند که رسول خدا 

ما قائل بـه   و اینکهخالف اصل است  و اینباشد  و زیادهتعه در قرآن، حشو این ادعا آن است که آیه م

 حشو بـودن منسـوخ باشـد،    و منسوخ در قرآنیم به معناي نسخ حقیقی که الزمه آن زیاده و وجود ناسخ

  .است که بحث مفصل آن در اصول فقه بیان شده است و حکومتبلکه به معنی ورود  ستین

تنهـا بـه مسـئله متعـه محـدود      ، خلفـا اهل سنت به خاطر مخدوش نشدن چهـره   فرافکنیالبته این 

نیـز همـین شـیوه را     و اجمـاع در اذان و مسـئله عـدالت، امامـت     و بدعتمسئله متعۀ الحج  در .شود ینم

 ازجملـه که التزام و ادعاي ایشان بـا روایـات نبـوي     دندید یم چون در مسئله امامت، مثالً .اتخاذ کردند
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نیست قائل شـدند کـه    همخوان ،اند کردهروایت مشهور غدیر که بسیاري از خود اهل سنت آن را نقل 

    !والیت در گفتار پیامبر به معنی دوستی است و نه خالفت

  کند میاصل استصحاب، نسخ شدن را رد  )2

این است که حالل و  اصل .زند میشبهه و شک را کنار  نیا ،حلیت متعه استصحابِ حکمِ اصلِ

که سـابقاً گذشـت چنـین دلیلـی در اینجـا       طور همان؛ که شگی و غیر مقطعی است اال بالدلیلحرام همی

  .وجود ندارد

  !شود ، امروزه بیشتر احساس میازدواج موقتنیاز به  )3

یـا   سـر آمـدن  ، با و دلیلمصالح و شرایطی است که حکمت  سر آمدناز  یحاک نسخ هر حکم،

حکـم   سیتأسـ  و دلیـل حکمت  اوالًمخالف باید بگوید که . یابد میشده یا تغییر  یمنقض تغییر شرایط،

قبـل از   فقـط  آن، شـرایط حکمـت سـاز،    تبع بهو  و حکمتثابت کند که این دلیل  ثانیاًمتعه چه بوده و 

به  باید گفت دالیل و نیازهایی که مبناي تشریع ازدواج موقت بوده، امروز در جامعه. ود داشتهنسخ وج

  .وجود دارد و شدیدترنحو حادتر 

  ، مثل نسخ نشدن سایر احکام شرعی استازدواج موقتنسخ نشدن  )4

نسـخ نشـده   قـائلیم کـه متعـه نیـز      اند نشدهنسخ ...و زکات و  و حجبه همان دلیلی که قائلیم نماز 

او داده هر جوابی که مخالف به ادعاي نسخ در این موارد دهـد همـان پاسـخ در مسـئله متعـه بـه       . است

   .خواهد شد

  بوده است ازدواج موقتامام علی مخالف حکم نسخ  )5

اینکـه   عنـوان  بـه یـک صـحابی ارزش دارد نـه     عنوان بهاو تنها  حرف اگر عمر قائل به نسخ بوده،

ثقـه  راوي، شـخص   اوالًطرفی، در علم درایه نیز مقبولیت روایت منوط به این است که  از .خلیفه است

 معارضـی کـه گوینـده آن در عـدالت،     خصـوص  بـه روایت، معارض نداشته باشـد   ثانیاًباشد و  یا عادل

  .دارد باالتر را دست
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 موردقبـول  او بـودن  ثقـه  کـه  برفـرض  ولی است مخدوششیعه  ازنظرعدالت عمر  اوالًدر اینجا 

 معـارض  داد،تـوبیخ قـرار    انتقـاد و  مـورد  متعـه، قول امام اول که عمر را به خاطر تحریم  باشد قول او با

نسخی در کار نبوده و هـم   به خالف این ادعاست و قائل که حضرت، دهد می توبیخ نشان نای. شود یم

و اشـکال   انتقـاد  ،مؤمنـان در حـدیث امیـر    ثانیـاً . غلط بوده و کاريهم تحریم متعه، ادعا  ادعاي نسخ و

این حکم را حرام  خود که عمر، شود یممعلوم  لذا .نسخ و ادعاياست نه نقل حدیث  بر تحریموارده، 

انـا   و اهللا رسـول فـی عهـد    تـانِ عتْم«: دیـ گو یمـ کـه خـود    گونـه  آن؛ نبـوده قائل به نسخ آن  اصالً کرده و

ي نکـاح و   دو متعه در عهد رسول خدا وجود داشـت کـه مـن هـر دو را حـرام کـردم، متعـه       ( »احرّمهما

 و احکـام همـه بـه رسـول     و ازکه در عدالت بـاالتر از دیگـران    مؤمنانامیر  گفته اگر ثالثاً .)ي حج متعه

را  و آننباشد حداقل معارض حرف عمر واقـع شـده    ارجح بوده، براي اهل سنت، تر آگاه و نسخوضع 

مـا کـان   "آنگاه نوبت اصل استصحاب و ابقاء حکم . "اذا تعارضا تساقطا"و  کند میجیت ساقط از ح" 

و پذیرش اصـل تعـارض    مؤمنانامیر  و عدالتنیز در مسئله صحابی بودن اهل سنت  مسلماً .خواهد بود

  .استصحاب بحث و مخالفتی ندارند و

عدم کفایت خبر واحد )6
1
  براي نسخ قرآن 

  .نیست وجه کافی هیچ بهخبر واحد براي مسئله مهمی مثل نسخ آیه قرآن 

  کند ممکن، تأیید نمی از احتماالت یک هیچتحریم متعه را ي دوم در  کار خلیفه )7

بـه خـاطر تسـهیل یـا     (در احکام  جزئی یا از باب تغییر اند امتحانیا از باب  ها و منسوخهمه ناسخ 

حـالل  (از باب تحلیل حرام یا تحریم حالل  یک هیچو ) یعنی تدریجی بیان کردن احکاماستدراج بیان 

  .نیستند) کردنِ امرِ حرام یا حرام کردن امر حالل

                                                           

خبر  هر حدیثی که. توان بر صحت آن یقین داشت است که سلسله راویان آن به تواتر نرسیده و نمی حدیث نوعی خبر واحد. 1

  .سلسله راویان آن بیش از یکی باشد هرچندنباشد خبر واحد است،  متواتر
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ر نیست زیرا حلیت آن بـر اسـاس مصـالح کلـی اسـت نـه       بردا نسخ که است حکمی متعه حکم 

 آن باشـد نـه اینکـه کـل حکـم،      هاي ویژگینسخی نیز در کار باشد باید نسخ در احکام و  اگر .مقطعی

  .گردد نسخ

است که بـه آن   عمر راوي مسئله نسخ، از سه حال خارج نیست یا اینکه بگوییم ناقل و هرحال به

عمر آن را حرام کرده که گفتـیم نسـخ فقـط از     و خودنسخی نبوده  اصالًجواب دادیم یا اینکه بگوییم 

ناقـل مسـئله    یـا اینکـه بگـوییم راوي و   . رسد بـه عمـر   چه جانب خداوند امکان دارد نه از جانب پیامبر،

یا خبر، واحـد بـوده کـه در     اند هبودضعیف  خود این صورت اگر ناقلین، که در ،اند بوده گرانید نسخ،

 اخبـار،  و اگـر که بر اساس آن عمر بتواند حکم بـه تحـریم کنـد     اند نبودهاین صورت این اخبار حجت 

در این صورت، حرمت حکم با همین نقل متواتر از سوي افراد ثقـه   اند بودهراویان آن نیز ثقه  ، ومتواتر

 عـالوه  .حاصل ایجاد نماید و تحصیل تحریم کندرا چه نیازي بوده که عمر آن  و دیگر شود یممسجل 

  1ناقلین آن به ما نرسیده؟ و ناماز این اخبار  یک هیچبر این، اگر بحث تواتر در کار بوده، پس چرا 

که دلیل عمر در تحریم به این خاطر بوده که بسیاري از مـردم در انجـام متعـه،     گویند میبعضی 

  .را تحــریم نمــوده آن ،یــا سوءاســتفاده ومــرج هــرجاز  جلــوگیريواو نیــز بــراي  انــد گرفتــه ینمــشــاهد 

بـوده و   تـر  عاقـل  در برداشت که شارع خـود،  و عمومیاجتماعی  مفسده اگر شاهد نگرفتن، اوالً: پاسخ

                                                           

 مانده یباقشده ولی خود حکم  نسخ واي بوده که لفظش از میان رفته  در قرآن آیه که بوددوم قائل  فهیخل بر آیه متعه، عالوه .1

و تنها مدعی و راوي، فقـط خـود    اند نبودهقائل  يا مسئلهصحابه نیز به چنین  نیتر کینزدحتی  کس چیهاو  شخص ازاینکه غیر  جالب و

مرتکب زنا شوند  هرگاهمرد و زن مسن ("»میحکز یاال من اهللا و اهللا عزکفارجموهما البتۀ ن ایخۀ اذا زنیخ و الشیالش«: آیه مورد ادعا. اوست

 این آیه در قرآن وجود داشته ولـی زیـد ابـن ابـت آن را      عمر مدعی بوده که) ."است میحک وعزیز  خدا ورا سنگسار کنید  ها آن حتماً

شیخه در این آیه جعلی چه بـوده؟ دور از واقـع    آوردن لفظ شیخ و لیدل وچرا عمر اصرار به این امر داشته  حال .آیات ثبت نکرده جزو

) ورزنـد  یمـ جوانـان بـه آن ارتکـاب      عمومـاً کـه  (سنگین مربوط به زنـا را   مجازات در کنار منع مردم از متعه، خواسته یمنیست که وي 

 یتوجه یبزنا با همسر مالک بن نویره و نیز در قضیه مغیرة بن شعبه  شاهد مدعا اینکه عمر در قضیه خالد بن ولید و. منحصر در پیران کند

ت که عمر بیش از آنکه زنا در جامعـه او را رنـج دهـد متعـه او را     نشانگر این اس ها نیا. کامل خود را به مجازات زناکاري نشان داده بود

از همفکـران و دوسـتان خـود مثـل       انحصار مجازات رجم به افراد سالخورده نیز به خاطر آن بوده که بعضـی  آیه و جعل و داده یمرنج 

  . ر نمایدبرکنا خیتار در رادیا ورا نیز از شماتت  خود ومغیره را از مجازات نجات داده  خالد و
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 در این مسـئله داشـته یـا دارنـد،     یتخلفات ،شمار انگشتاگر تعدادي : ثانیاً. نمود یمآن را واجب  دیبا یم

مثل این اسـت  . فقط با همان افراد برخورد نمود نه اینکه از اساس، تیشه بر ریشه قانون و سنت زنیم دیبا

شـهر را   يهـا  مغـازه شوند آنگاه مجري قانون کـل   فروشی گران مرتکب کاسب، شهر چندکه در یک 

شـود   یتخلفـاتی حـادث مـ    عی است که در مسئله متعه نیز گاهطبی. تخته کند ها آن و دربتعطیل کرده 

از اساس بسته و مسدود گردد و هزاران انسان به تنگنا یا گناه گرفتـار   راه حاللست که ا این از بهتراما 

نیسـت و احتمـال مفسـده در آنجـا نیـز وجـود دارد        شرط شاهد، وجود نیز دائم در ازدواج: ثالثاً. شوند

  ].ما یفتح اهللا للنّاسِ من رحمۀ فال ممسک لها[ زند ینمکسی حرف از ممنوعیت آن  که درحالی

  ، مصداق نداردازدواج موقتاز انواع نسخ در مورد  کدام هیچ )8

 انجـام در قـرآن   هـر نسـخی کـه    چـون  است نه نسخ؛ 1شبیه بداء شتریب ،میگویند سنت اهل آنچه

 او آیـۀ  مـن  ننسـخ  مـا [  اسـت  شـده  وضـع حکم منسوخ  جاي به، یا بهتر از آن مانند ،يگرید حکم شده،

  ].لهامث او منها بخیر نات ننسها

                                                           

افزون بر  یه، همگک يا هیپا ي آموزهند سه یقت برآی، در حق)که البته مورد قبول اهل سنت نیست( انیعیان شیبداء در م هینظر .1

  :از اند عبارت یآن سه اعتقاد اساس. ز دارندین یفراوان یشواهد قرآن ین عقلیبراه

ده یار بـر او پوشـ  یو بس كاز اند يزینده، آگاه است و چیگذشته و حال و آدادها، از یامور و رو ي همهخدا بر  اوالًه کنیـ ااول  

  .ابدیه تحقّق نکاوست محال است  یاً هر آنچه در علم ذاتیثان. گردد برطرف ين ویشیاز آن، جهل پ یست، تا با آگاهین

 64ه یـ م در آیرکـ انتقـاد قـرآن   . نش داردیار آفـر کـ عالم ماده، همواره دست در  ي طهیحض بوده، در یه خدا دائم الفکنیـ ادوم  

  .استن اعتقاد یگواه روشن ا دانستند یم نشیآفر امرو خدا را فارغ از  افتهی انیپانش را یار آفرکه کهود یدگاه یمائده، از د

ا یـ ؛ کنـد  یمـ ن یـی ا بـدش تع یـ خـوب   يارهـا کاز سرنوشـت خـود را بـا     یحـداقلّ بخشـ   اوالًه انسـان مختـار بـوده،    کـ نیـ اسـوم   

از علّـت تامـه    یاو، جزئـ  ياریـ ، عمـل اخت دیـ نما یمـ او رخ  يه بـرا کـ  یانسان و اتّفاقات يو اخرو ییایدن ی، در نحوه زندگگرید عبارت به

 يدیـ سـبت أَ کالْبرِّ و الْبحرِ بِما  یظَهرَ الْفَساد ف«. گذارد یماثر  یعیطب يار جهان و رخدادهاکار خوب و بد او بر کاً یثان. شود یممحسوب 

الَّذیذیالنَّاسِ ل ضعب ميقَه  ملَّهلُوا لَعمونَیع41:الروم( »رْجِع(  

نـاً تحقّـق خواهـد    یو آنچـه در علـم خداسـت ع    استر ییتغ رقابلیغخدا تام و  یعلم ذات اگرچهعه معتقد است، ین اساس، شیبر ا

در  هرلحظـه اشـخاص ثابـت نبـوده     ي نـده یآز وضـع  یـ از رخدادها و ن یبرخ و یانسان ي جامعهجهان و  ي ندهیآ، وضع حال نیدرعافت، ی

   .او واقع نشود ينده برایآن آ یخبر دهد ول یسک ي ندهیآطبق گزارش فرشتگان، از  يامبریپ بسا چهلذا . استر ییمعرض تغ
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لفـظ   و بقـاء نسخ حکم  و آناست  موردقبولیک نوع  فقط از میان انواع نسخ متصور در قرآن،

 تبـع  بـه و از نوع تغییر شـرایط   یگاه است؛ و تخفیفنوع نسخ خود گاهی به جهت تسهیل  و ایناست 

این قسم فقط مربوط به احکام جزئی یا مربـوط   منسوخو که البته احکام ناسخ ( استمصالح  رییتغ آن،

 )بیـان تـدریجی احکـام   ( به دلیل استدراج در بیان احکام و گاهی) و نه همه امت هستبه افراد خاصی 

که منسوخ در قرآن باشد مثل آیه ارث زن از شوهر یا آیـه ارث   کند ینمهمه این صور، فرق  در .است

است  موردبحثآنچه  حال .آن و تغییریا در سنت باشد مثل مسئله قبله ... و و قتالمهاجرین یا آیه نجوا 

آیاتی نیز ي  همه. سوم ای است دوم نوع از ای پس نیست؛ اولقطعاً از قسم  متعه نسخ مسئله این است که

 آیـد  مـی  الزم بـداء  وگرنـه شـود   سیتأسـ حکم جدیـد   ها آنباید با نسخ  اند نوعز این دو که در قرآن ا

آیه نجـوا آیـه دیگـري نـداریم کـه بعـد از        غیر از ظاهراً و استگونه  غالباً همین در قسم اول نیز حتی(

وسـیله   اوالً بـه  که میگویند متعه مورد در ولی اهل سنت )جدیدي جایگزین آن نشده باشد حکم نسخ،

                                                                                                                                                                                           

 یخدا، مطابق با علم ذات یقضا و قدر حتم. و معلّق یر حتمیو قضا و قدر غ یبر دو گونه است؛ قضا و قدر حتم یقضا و قدر اله

اگـر علّـت   : هک کند یمان یعالم بوده ب یو معلول یتگر نظام علّیاکاما قضا و قدر معلّق، ح. است يو ضرور ریناپذ اجتناباو بوده وقوعش 

، یر حتمی، قضا و قدر غنیبنابرا. ز محقّق نخواهد شدین صورت معلول نیر ای، در غگردد یمز موجود یده موجود شود، خود آن نیفالن پد

م، از یسـت ین علـم خـدا ن  ینداشته، عـ  تامه علم کاء یاء و اولیاز انب ياریفرشتگان و بس یلذا ما و حتّ. معلّق و مشروط است صورت بههمواره 

ن یم، و بـا توجـه بـه علـم نـاقص خـود چنـ       یع هسـت اطّـال  ی، بـ هاست آناز  یکیز یار انسان نیه اختک، ها دهیپداردها علل و موانع یلیتمام م

ه کـ نجاسـت  یدر ا. دهـد  ینمـ ه رخ کـ  مینـ یب یمـ در عمـل   یده موجود است لذا رخ خواهـد داد، ولـ  یفالن پد ي تامهه علّت ک میپندار یم

تمام علل و موانع احاطه ه علم مخلوقات به کدر علم و خلقت خود نداده بل يرییاو تغ که یدرحالر را دگرگون نمود؛ یخدا تقد مییگو یم

   .نداشته است

ه علّت مرگ فالن شخص، در فالن روز محقّق خواهد شـد،  ک شود یموت متوجه کبا نظر به عالم مل یامبر الهیپ یکمثال  يبرا

خدا ملحوظ است و خدا  یه آن هم در علم ذاتکخود،  يارین آن شخص با عمل اختکل. ه او در فالن روز خواهد مردک دهد یملذا خبر 

و آن امور علّت امور  شود یم ير او علّت اموریار خکو  زند یم يریخ کار به دستار خواهد نمود، یرا اخت يزیچه چ یهرکسه ک داند یم

ن یبه ا ؛ وکند یمده آن را دگرگون یتا به علّت مرگ او رس گردد یمدر جهان  يادیز يها واسطه ین روند با طیو ا رندیگ یمگر قرار ید

ر داد؛ چـون  ییـ خدا سرنوشت شخص را تغ شود یمه گفته کنجاست یا. کند یمر ییز تغیر در علّت مرگ او، زمان مرگ او نییصورت با تغ

در عـالم رخ نـداده    يرییـ چ تغیخدا، ه یاما با نظر به علم ذات. کنند یمبه دست او و طبق سنّت او عمل  ها معلولعلل و  ي سلسلهن یتمام ا

ر ییـ ار علّـت مـرگ او را تغ  کـ ار خود انجام خواهـد داد و آن  یر را به اختیار خکه آن شخص، فالن ک دانست یماست؛ چون خدا از ازل 

   .خواهد داد
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خـود قـرآن انجـام     وسـیله  بـه کـه فقـط   (قرآنـی اسـت    خنواسـ همـه   ي رویه خالف که شده نسخ رسول

باشـد نـه    و دفعبنابراین باید از نوع بداء . هیچ حکم جایگزینی براي آن در دست نیست ثانیاً). اند گرفته

  یا خیر؟ دانند یمبداء را در مورد خداوند ممکن  ،آیا اهل سنت دید که البته باید. و رفعنسخ 

مختصــر برخــی احکــام و  طــور بــه، ازدواج موقــتقبــل از بیــان برخــی ســؤاالت در خصــوص  

  .کنیم هاي آن با ازدواج دائم را بیان می ها و تفاوت و شباهت ازدواج موقت هاي ویژگی

  ازدواج موقت هاي ویژگیاحکام و   )ه 

  احکام ازدواج موقت )1

بـه درك   هـا  آنو اشتراکاتی وجود دارد که دانستن  ها تفاوت دائمبین ازدواج موقت با ازدواج  

  :کند میو اعتراضات و تصورات ناصواب کمک  از شبهاتبهتر این مسئله و رفع بسیاري 

دارد و بـا صـرف    مخصـوص از به خواندن عقد و الفاظ یازدواج موقت، مانند ازدواج دائم ن -1 

  .شود ینمزن و مرد درست  یت قلبیرضا

د مـدت ازدواج در عقـد   یـ باه در عقـد موقـت   کن است یازدواج موقت با دائم، ا فرق عمده -2

اگر مدت ذکـر نشـود بـه     دائمدر ازدواج  که درحالیا ده سال یساعت است  یک مثالًا یه آکر شود کذ

  .آورد ینمبودن آن است و در عقد مشکلی به وجود  دائممعناي 

د در ضمن عقد مشـخص شـود و   یدر ازدواج موقت نیز مهریه وجود داشته و مقدار آن نیز با -3

بـا   دائمدر ازدواج  که درحالیر گردد و اگر معین و ذکر نشود عقد باطل است، کواندن عقد ذهنگام خ

  .شود یمنشدن مهریه عقد باطل نبوده و مهر به مهرالمثل تبدیل  مشخص

در  که اینما کاو باشد  يا جد پدرید با اجازه پدر یغه شود، بایبخواهد ص اي باکرهاگر دختر  -4

  .است طور همین فقهاز به فتواي اکثر یازدواج دائم ن
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 دائـم د از مرد جدا شود و مثـل ازدواج  یدر عقد ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت، زن با -5

ه آن را یـ و اگـر قبـل از تمـام شـدن مـدت، مـرد بق      . د شودیعقد دوباره تجد که اینعده نگه دارد، مگر 

فقـط   دائـم اما ازدواج  .از مرد باید عده نگه داردو زن با جدا شدن  شود یمببخشد، ازدواج موقت تمام 

  .شود یما فسخ، عقد منفسخ یبا طالق 

ند، این مدت، در عقـد  کازدواج  يگریتواند با مرد د یه در آن، زن نمکاست  زمانی مدتعده، 

. انه اسـت یدن سه بار عادت ماهیانه زنان و در عقد دائم از زمان طالق، دیعادت ماه دو باردن یموقّت د

ه در عـده  کـ را  یزنـ  ياگـر مـرد  . و ده روز اسـت  چهار ماهو موقت،  دائمعده وفات شوهر در ازدواج 

   . شود یند آن زن بر او حرام مکخود عقد  يتمام نشده باشد برا اش عدهبوده و  يگرید

ه شـوهر  متعلق ب دائم، مثل فرزند ازدواج دیآ یمکه از طریق ازدواج موقت به وجود  يفرزند ـ 6

  .است

 خـودداري اگر زن حامله شود باید تا تولد نوزاد صبر نموده و از ازدواج بـا شـخص دیگـر،     – 7

  .ورزد

رده باشد مادر آن زن بـه آن مـرد   کن یکینزد اگرچهرا به عقد خود درآورد،  یزن یسکاگر  -8

ز یـ دختر داشته باشد دختر آن زن ن يگریرده باشد، اگر آن زن از مرد دک یکیشود و اگر نزد یمحرم م

  .ندکتواند با آن دختر ازدواج  یشود و مرد هرگز نم یبه آن مرد محرم م

زوجه  يـگـران حـرام اسـت، خواستگاریردن زوجـه دائم بـر دک يکه خواستگار طور همان -9

 يابـد ر، موجـب حرمـت   یـ دائـم غ  ي زوجـه ـه زنـا بـا   کـ  يطـور  همانگران حرام است، یز بر دیموقت ن

  .شود یم يـز مـوجب حرمت ابدیموقت غیر، نـ ي زوجه، زنا با شود یم

ز یـ سـت، در ازدواج موقـت ن  یز نیان دو خواهر جـا یکه در ازدواج دائم جـمـع مـ طور همان – 10

  .ستیروا ن
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 يگر بـرا یچ راه مشروع و منطقی دیاست که ه یاصوالً راهکار ازدواج موقت ناظر به کسان -11

عه مثـل  یاز بزرگـان شـ   یبرخـ  یدر غیر این صـورت حتـ  . دا نکنندیخود پ یو جنس یعیطب يازهاینرفع  

خود دارنـد،   یبه همسر دائم یکه دسترس یکسان يرسماً به عدم جواز ازدواج موقت برا ینیمرحوم کل

توان بر اسـاس آن فتـوا داد و    یز موجود است که میت معتبر نین خصوص، چند روایدر ا. اند قائل بوده

  .اشاره شد ها آنبه بعضی از 

ه وقتـی از  کـ اســت   یـهــ یاحکام و شرایط ازدواج موقت اسـت و بـد  نیتر عمده ها یژگیواین 

ه مردم کنیم، و اما ایات هستین خصوصین قانون با ایا طرفدار ،میکن یمازدواج موقّت دفاع و طرفداري 

شـود،   یشـده و مـ   هـایی  سوءاسـتفاده  آنچـه صـوراتی در ذهـن دارنـد و از    ـن قـانــون چـه ت  یـ ما به نـام ا

ن قـانــون،  یـ و مخالفت بـا ایـن قـانون و حتـی توفیـق لغـو یـافتن ا       . به اصل قانون ندارد یربط کدام هیچ

 يو موجـب صـدها مفاسـد    کنـد  میرا عوض  ها آنل کـه شکبـل ردیگ ینمرا  ها سوءاستفادهآن  يجـلو

  .خیزد برمیه از خود لغو این قانون ک شود یمدیگري 

دانستن اصل و حقیقـت قضـیه و اصـالح     جاي بهرویه معمول در بین مردم این است که  متأسفانه

اقـت  یل عـدم عرضـه و ل  ی، از قضیه توجیه و برداشت غلط ارائه نموده و بـه دلچی سوءاستفاده يها انسان

. دانند یمن را مسئول یو قوان کنند یم، خود را تبرئه افتند می یمرتباً به جان مواد قانون ها انساندر اصالح 

   .صادق است که در ادامه بیشتر روشن خواهد شد خوبی بهدر بحث ازدواج موقت نیز این قضیه 

  دائمازدواج موقت و  يها تفاوت )2

و شـرایط ازدواج موقـت آشـنا شـدیم در ایـن بخـش بـه         از احکـام با تاریخچه و بعضی  تاکنون

  :از اند عبارت که  میشو یمو ازدواج موقت آشنا  دائممهم بین ازدواج  ییها تفاوت

ـنـنــد  کبـا هـم ازدواج  دائممـوقـت نه  طور به رندیگ یمم یدر ازدواج موقت زن و مرد تصم  -1

ل نبودنـد،  یـ و اگــر ما  کننـد  یمـد یـنـنـد تـمـدکـد یـل بـودنـد تـمـدیـان مـدت، اگـر مـایو پـس از پـا

عـده   داشـتن  نگـه و احکام بعدي مثل  شوند یمو بدون جاري کردن صیغه طالق از هم جدا  خود خودبه

  .هم چنان سر جاي خود است
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 هـا  آنه کـ در ایـن ازدواج بـراي زن و شـوهر وجـود دارد      يشـتر یب يط، آزادیشرا ازلحاظ  - 2

 حتمـاً د یـ در ازدواج دائـم مـرد با   مـثالً د؛ مـان ببندنـ  یپ تواننـد  یمـ ه بخواهنـد  کدلخواه به هر نحو  طور به

ب بشـود،  یـ ل دارو و طبیـگـر زن از قـبــ یـاجـات دیـن، احـتـکمخارج روزانه مثل لبـاس، مـسـ دار عهده

ن اسـت مـرد   کـ مم. گردد مین منعقد یان طرفیـه مکدارد بـه قـرارداد  یدر ازدواج موقّت بـسـتـگـ یول

ل اینخواهد  ندکـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده یـن مـخـارج بـشـود، یا نـتـوانـد مـتـحـمـ.  

رد و امر او را در حــدود  یس خانواده بپذیرئ عنوان بهد مرد را یبا ناخواه خواهدر ازدواج دائم، زن 

منعقـد   هـا  آنان یـ ه مکـ اسـت   ياما در ازدواج موقت بسته بـه قـرارداد  . ندکمـصـالح خـانـواده اطاعت 

  .گردد می

زن و شـوهر وجـود دارد کـه     و امثال آن براي خوابگی همر امر حقوقی معینی د دائمدر ازدواج 

  .در ازدواج موقت وجود ندارد

ن یامـا در ازدواج موقـت چنـ   . برنـد  یمگر ارث یدیکاز  ناخواه خواهدر ازدواج دائم، زن و شوهر 

  .ستین

حـدود و  ازلحاظه در ازدواج موقت کن است یاین دو ازدواج در ا یخالصه تفاوت اصل طور به

موقـت   یحتـ . ن استیود آزادي بیشتري وجود دارد، بسیاري از چیزها وابسته به اراده و قرارداد طرفیقـ

  .ار خودشان باشدیآن نیز در اخت که زمانن است یدادن به طرف يآزاد یقت نوعیز در حقیبودن آن ن

شـدن و   دار بچهحق ندارند از  يگریت دیضان بدون جلب ریاز زوج کدام هیچدر ازدواج دائم، 

در . گر ضرورت نـدارد یت طرف دیدر ازدواج موقت جلب رضا ینند، ولک يریـد نـسـل جـلوگـیتـول

   . ن داده شده استیه به زوجکگر است ید يآزاد یز نوعین نیقت ایحق

  ، به چه صورت است؟ازدواج موقتفضیلت شرعیِ   )و 

معاشرتی  از اینکه متعه یک تجربه مفید و گذشتهگذشته از آثار مثبت جسمی، روحی و جنسی  

 ،منظـور نمـوده   توجه قابلپاداش  ،، شریعت نیز براي طرفینشود یمبا جنس مخالف محسوب  و معرفتی
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مـل  ع. متعه، پشت پا زدن به منکر و جدا کردن راه خود از فسق و ریاضت منفی و تبعات آن است رایز

عظام امـر  ا، خود ،عمل به این سنت رفادب و احترام ویژه به خدا و قانون او، و ص، خود ،به این مسئله

 گونـه  همـان . و خدمت بزرگ زن و مرد به یکدیگراسـت  کمک ،متعه عالوه بر این،. شود یممحسوب 

گره و مشکل مادي دیگران مستوجب اجر اسـت کمـک بـه مشـکل غریـزه دیگـران نیـز         باز کردنکه 

و  قصـد  بـه بسـتگی   -هم مردان است که هم براي زنان و- ها ثوابالبته فعلیت این . مشمول پاداش است

 و مـردان آن باید نصیب زنان  و توفیقخواص بوده  از آنِ که گفتیم، متعه اصالتاً گونه هماننیت دارد و 

 .ظرفیت شود و با و الیق عالم

مرتبـه و ارزش و کـارایی بـه     ازلحاظهیچ مستحبی توان چنین استنباط نمود که  از یک دید، می

و زندان و رسیدن بـه   از تنگنامسئله ابزاري براي جلوگیري از گناه یا خروج  زیرا این رسد ینمحد متعه 

  .دارایی یعنی نشاط و شادي است نیتر بزرگ

اسـت  "متاعا حسناً الی اجل مسمی  "آوردگان و از مصادیق بارز  ایمانمزدي دنیوي براي ، متعه

از عوامـل رشـد محسـوب     و خـود و فرق است بین لذت و تمتعی که با معنویت و شعور سرشته گشـته  

  .ماوراي غریزه وصل نیست و غرضیکه به هدف  ،با تمتع و لذت صرف شود یم

کـه خداونـد بـه همـان انـدازه کـه        دهـد  می نشان ،بر آنترتب بر متعه و وجود حسنات م تأکید 

است به همان اندازه نیز با تحـریم حـالل و    وسخت سفتو  یناه ، متعصب،و حرامنسبت به ترك گناه 

 و حـالل مشـروع   هـاي  از لـذت و اراده نموده که بنـدگان   برخاستهریاضت و محرومیت نیز به مخالفت 

ارکـان   از یکـ ی لـذت،  اصـوالً  .و تقـدیس نماینـد   و شـکر قبال آن خدا را یـاد   و در را بردهنهایت بهره 

 سـوي  بـه و حرکتشان  نامتعادل و فکرشانکه کمبود یا عقده لذت دارند روح  هایی و انسانکمال است 

  .کمال کند است

  آنکه سیب زنخدان شاهدي نگزید هر         دریابدبهشتی چه ذوق  هاي میوه ز
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رابطـه   مـثالً از ازدواج دائم است  و باالترنگوییم در اصل، یقیناً در محتوا برتر  اگر فضیلت متعه،

هـم در   در ازدواج دائم داراي حسنه و پاداش است و هم جنسی به دلیل آنکه دور کننده از گناه است،

 به نیت تقرب به خدا و امتثال امـر او انجـام پـذیرد    متعهکه عمل  درجاییازدواج موقت؛ اما این پاداش 

شـود بلکـه    به نیت عمل به سنت یا دور ماندن از گناه انجام نمـی  معموالً ازدواج دائم،زیرا ؛ بیشتر است

متعه که مخصوص معتقـدین اسـت ازدواج دائـم     برخالفعرفی و اجتماعی است و  و قانونیک رسم 

کنند که نـه در نظـر و    ساس مراسم مذهبی، اقدام به ازواج دائم میکسانی بر ا بسا چه .شامل عموم است

ازدواج دائـم و هـم موقـت هـر دو سـنت و       هـم  ،حـال  درعـین نـه در عمـل، معتقـد بـه مـذهب نیسـتند؛       

  .واجب و نه اند مستحب

  چرا بجاي صبر باید دنبال ازدواج موقت رفت؟  )ز 

  :تبیین سؤال )1

ا   ف فَلیسـتَعف « هیـ آمکن است بر اساس م کاحـجِـدونَ نن فَضـله      الَّـذینَ ال ی م اللّـه مـهغنـیتّـی یح« 

، گفتـه  )کنـد  نیاز بیرا  ها خود آنفضل  ازکسانی که امکان نکاح ندارند، باید عفت پیشه کنند تا خدا (

است نه روي آوردن  داري خویشتنانسان  فهیوظ جایی که امکان ازدواج دائم فراهم نیست،شود که در

 .نمود یمبه آن امر  دیبا یمامر به عفت  جاي بهامري مقبول بود خداوند  ،اگر متعه. به ازدواج موقت

  پاسخ )2

را فقــط نکــاح دائــم بــدانیم در مــتن آیــه  "نکــاح "کــه مــراد از کلمــه دلیلــی وجــود نــدارد اوالً

نـواع نکـاح اسـت؛ چـه دائـم، چـه       گر تمـام ا  و بیان نکره آمده صورت بهلفظ نکاح   اینکه خصوص به(

 دلیـل نـدارد کـه اغنـاء     بازهماستفاده کند  "یغنیهم"کسی بخواهد این منظور را از کلمه  و اگر )منقطع

غالبی بودن استعمال، دلیل بر  چراکه) یابد میدر ازدواج دائم معنا  غالباًکه (منحصر در اغناء مالی باشد 

  .انحصار لفظ در معناي مستعمل نیست

نـه   رسـاند  مـی ) نسـبت بـه متعـه   ( راعفـت   تیـ اولو قبول این تفسیر، باز سیاق آیـه،  برفرض ثانیاً 

یعنی منظور آن این است که عفـت ورزیـدن اولویـت دارد نـه اینکـه تنهـا راه منحصـر،        انحصار آن را؛ 
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را دارا  داري خویشـتن و قدرت تقـوي    که است براي کسانی صبر کردن است؛ اولویت عفت ورزیدن

 یکسـ  ،و مصداقبر اینکه در عمل  عالوه بوده و موقعیت آنان نیز اقتضاي عمل به متعه را نداشته باشد؛

و مقـام   وگرنه همـه بایـد   ایفاء نمایند در این زمینه که حق تقواي واقعی را اند جز انبیاء و اولیاء نتوانسته

و منزلـت   همـه  ایـن در مقابل هیچ گناه دیگـري   داري خویشتن .افتندی یم را یوسف نبی همچون منزلتی

  .را داشت اي داري خویشتنانتظار چنین  توان ینممعمولی  يها انسانآفریند لذا از  نمی مقام

هـم عـدم وصـول بـه همسـر       فقر مـالی باشـد و   تواند می هم ،"ال یجدون نکاحا"منظور از  :نکته

  .مرد هم البته خطاب آیه، هم در مورد زن است و که دلخواه؛

  ؟شود آیا براي خودداري از ازدواج موقت، ثواب به انسان اعطاء می  )ح 

به انسان داده شود و نـه   يمزد ازدواج موقت نه ممنوع است که به خاطر صبر و تحمل، متأسفانه

و کمـال   تنهـا  نـه ، فراهم تحمل ریاضت در شرایط .مورد عمل است که بهره و لذتی از آن نصیب شود

ندارد بلکه از دست دادن بهره و زمان و حسرت و مالمتی ماندگار بر خویشـتن اسـت   براي انسان  ثوابی

و ، شـرایط بـرایش فـراهم نبـوده     و خواسـت میـل   رغـم  علـی مگـر کسـی کـه    ]. فال تلوموا اال انفسـکم [

  .باشد نیز به خرج داده کامل تقواي عفت و حال درعین

خـود را   و حـق سـازند نصـیب    منـد  بهـره مشـروع   يهـا  يآزادو  از مواهبخود را  ها انساناگر  

 کننـد  ینمطبیعت و نه شریعت چیزي را در قبال این محرومیت به انسان عطا  نه ،وگرنه اند کردهاستیفاء 

الـذین آمنـوا ال    هـا یایـا  [  نسبت به این امر آگـاهی داده شـده   قبالً چراکه نهند ینمو به ندامت او وقعی 

هایی که خدا بر شما حالل کرده  اید پاکی آورده ایماناي کسانی که ( .]تحرّموا طیبات ما احل اهللا لکم

 ).را بر خود حرام نکنید

کسـی را از   خداونـد  .همـان محرومیـت اسـت    ي جامعه جاهل و فاقد لیاقت و ظرفیت، شایسـته  

و  هــا نعمــت را از لیاقــت درك و حــظ هــا انســانکــه نعمــت محــروم نکــرده بلکــه ایــن جهالــت اســت 

ظلم نکـردیم؛   ها آنما به (] لکن کانوا انفسهم یظلمون ما ظلمناهم و و[محروم نموده  الهی يها شکشیپ

http://snshahrokhi.blog.ir/



 ازدواج موقت از نظر شرعی

 

 
102 

 خانـه  صـاحب گر گدا کاهل بـود تقصـیر   "پس ). کنند هستند که پیوسته به خود ظلم می ها آناین خود 

  ."نیست 

اجـري بـه انسـان     ، مـزد و و نصـیب حق  و سلبمنفی  يها اضتیردر قبال  و عقبیکسی در دنیا 

. و زرنـگ باشـد   شـتاز یپ دنیوي و چـه اخـروي،   چه سب حق و بهره،ک بنابراین او خود باید در دهد ینم

نیـز مصـداق    و مشـروع حالل  يها لذتظلم به نفس است ترك  مصداق که ارتکاب حرام، گونه همان

 مـرادف  امسـاك،  ؛ نسبت به آنچه خداوند خود آن را منع نموده، مسلماً ترك ویبل .همین عنوان است

کافی و وافر در شریعت موجـود اسـت و نـادانی اسـت کـه       قدر بهنیز  و حراممنع . است و ثواب باکمال

  .انسان بخواهد خود را به محرومیت و تحریم مضاعف دچار سازد

  به مذهب همه کفر است طریقت امساك                   چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پري

واقعی شرایط  و فقد دامنی پاكعفت و  او محصولکه تحمل  شود یماجر و ثواب به کسی عطا 

نفـس از   یگـاه  .شـود  ینمـ ثواب محسوب  و مستوجب دار روزه اي نخوردهحالل باشد وگرنه هر طعام 

  .نه بدان خاطر که از اهل قرب و تقوایند ماند یمراکد  افسرده و ها انسانغم بی آلتی در وجود 

در اختیـار هـر    بسـته  چشـم و  درنـگ  بـی خـود را   گوهر ،دخترانو که زنان  دیگو ینمالبته کسی 

و مشـروع   و لـذت  حق بهناشناس و رهگذري قرار دهند ولی بخل جنسی ورزیدن و پشت پا زدن کامل 

در گـل و الي   ازحـد  بـیش  فرورفتگـی مخالف از ایـن بهـره و    و جنسنمودن خود  و محروم خدادادي

تعصبات پوچ . نیز مصداقی از جهالت و محرومیت آشکار است عشوه و غرور و از دست دادن فرصت

جماعـت کـه خـود از     زنْ ي کاذبِها مداريهاي خشک و شخصیت  گري ها و مقابله بینی خودبزرگو 

د در جامعــه و تنفــر و عقــده نســبت بــه جــنس زن گشــته، از عوامــل مجــر ســتیزي زنعوامــل گســترش 

و گره گشـودن   انجام کار خیر آنکه حال شود یماال نیز محسوب ببسیاري از دختران تا سنین  داشتن نگه

  .در زندگی انسان گردد ها گرهو  ها بختموجب باز شدن بسیاري از  تواند میخود  از کار دیگري
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مضر است هر چه باشد ضـرر متعـه کمتـر از ضـرر ریاضـت و       اي مقولهبگوییم که متعه  برفرض

  .پیامدهاي آن است

  ، زناي شرعی است؟ازدواج موقتآیا   )ط 

و باشـد   تواند ینماگر زناست دیگر شرعی  آنکه حال اند دادهبعضی نیز به متعه زناي شرعی لقب 

و در عـین   اهیس سفیدي،تواند نام گیرد مثل اینکه قائل شویم که شیئی در عین  شرعی است زنا نمی اگر

 لهـم [ هاسـت  یبعض پس مشکل از قانون خدا نیست بلکه از کمبود ظرفیت ادراکی. باشد دیسف سیاهی،

از آن گناه که نفعـی  "هم گفته شود که این رابطه از نوع گناه است لکن  برفرض ].بها یفقهون ال قلوب

  ؟اند مخالفگردانند با رابطه آزاد  مگر اکثر کسانی که از متعه روي اصالً و! "رسد به غیر چه باك

ن یـ ا: نکهید به آن توجه داشت و آن ایبا دقت بهگر وجود دارد که ید یک نکته اساسینجا یدر ا 

اجـرا گـردد و ماننـد ازدواج     یحیجه مطلوب و مثبت خواهد داد که به طـرز صـح  ینت یبرنامه در صورت

د یـ ، بایط فعلـ ین معنـا کـه در شـرا   یـ ا بـه  .ردیـ داشـته باشـد و تحـت انضـباط قـرار گ      یدائم نظام خاص

در دفـاتر   اآلن هـم کـه  (ثبت شود و عقدنامـه ازدواج موقـت    یمشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص

 يگرید بخش اطمینانق یا طریم گردد و یتنظ) شود یمموجود است و کمتر از آن استفاده  یاسناد رسم

  .ن در نظر گرفته شودیطرف يبرا

صـورت نخواهـد گرفـت و قسـمت      يگـر یگذشـتن مـدت عـده، ازدواج د   ش از یپ ترتیب این به

ل گـردد، و  ین موضوع تشکینظارت بر ا يبرا یسازمان دیبا .ن خواهد رفتیاز ب ها سوءاستفادهاز  یمهم

ز یـ د، و نین بنمایالزم را به طرف يها ییراهنماد یمهم، با مسئلهن ین سازمان عالوه بر نظارت کامل بر ایا

گر خواهند بـود و  یکدیهمسر  ینیمدت مع يعقد ازدواج موقت، برا يبفهماند که پس از اجرا ها آنبه 

ــه  ــدیبــ ــت و با  یکــ ــد داشــ ــق خواهنــ ــگر تعلــ ــو یــ ــول زناشــ ــمارند  یید اصــ ــرم بشــ  .را محتــ

و  بنـدوبار  بـی افـراد   يگـردد فحشـا جـز بـرا     یکه در باال گفته شد عمل به صورتی مسئلهن یمسلماً اگر ا

ــال  یعلــن یرالمــؤمنیاســت کــه از ام یث جــالبیمضــمون حــد عینــاًن یــد شــد، و اده خواهــیــبرچ یالاب

  .مگر انسان شقی رفت ینمشد به سراغ زنا  ، منع نمیازدواج موقتمبنی بر اینکه اگر  )السالم علیه(
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کنـدو نـه مـرد خـود را مالـک و       یمـ  ینه زن احساس حقـارت و سرشکسـتگ   یطین شرایدر چن

ف از آن اظهـار تنفـر   یز اسـت و نـه افـراد شـر    یـ ن کـار وهـن آم  یاجتماع ا ازنظر، نه داند یمدار زن یخر

ــم    ــد ازدواج دائـ ــه ماننـ ــود، بلکـ ــد نمـ ــخواهنـ ــادیـ ــر عـ ــیو شا يک امـ ــته تلقـ ــد یسـ ــد شـ  .خواهـ

  است؟» فروشی آدم یجواز شرع جور یک« ین حکم عالیا یا راستیآ

  ؟نیست) زنا(ي آزاد بین زن و مرد  آیا ازدواج موقت نوعی رابطه  )ي 

آن را با  ناآگاهانودن رابطه متعه و فائق بودن انگیزه جنسی در آن باعث شده که بعضی موقت ب

ایـن دو توجـه    و فیزیـک  ظـاهر  بـه این افراد در مقایسه گري خـود فقـط    ایگو .رابطه آزاد مقایسه کنند

 .نه محتوا و ماهیت اند کرده

 و تأکیـد چـه رسـد بـه اینکـه بـدان       نهـاد  ینمـ ، خالف عفت بود شـریعت آن را بنیـان   اگر مسئله

شی خداوند بیش از دیگران است و نـوامیس دیگـران قبـل از هـر     نم و ناموسکند، زیرا غیرت  سفارش

شی نو ممنوعیت زنا محصول غیرت م مؤمن برزنانچون وجوب حجاب  یمسائل .چیز، نوامیس خدایند

قل انّ اهللاَ ال یامرُ بالفحشاء [ شد ینممجاز اعالم  قطعاًخداست پس اگر متعه نیز خالف عقل و عفت بود 

کند، آیا چیزي را بـه خـدا نسـبت     ، امر به فحشاء نمیگاه هیچبگو خدا (]. اتقولون علی اهللا ما ال تعلمون

  )ي آن، دانشی ندارید؟ دهید که درباره می

ی و تقلبـی اسـت   حالل و حرام گرچه یکی است اما این مانند اسـکناس واقعـ   ي رابطه فعلِ ظاهرِ

 نـخِ  در همـین نامشـروع نیـز    و رابطـه فرق متعه . اما ارزش این کجا و آن کجا اند شکل یککه در ظاهر 

بلکـه   کنـد  مـی آن را از فحشا جـدا   تنها نهصیغه عقد است که  عنوان بهاعتباري یعنی خواندن چند کلمه 

  .ترشی لیمو نیستردي گردو و هر پس هر گ دهد میقرار  ها سنتآن را جزو اکیدترین 

عبـث اسـت زیـرا     اي مقایسـه مقایسه گري بین این دو مقوله حتی اگر براي رد کـردن نیـز باشـد    

وجوه اشتراکی داشته باشـند   باشد یابین آن دو  و شباهتیالزم است که اقتران  گذاري فرقاین  درجایی

یک نـوع ازدواج اسـت و    متعه که درحالییافتن فصل و وجه یا وجوه اختالف برآییم  درصددآنگاه ما 

  .دائم را به بحث گذاریم و ازدواجکه تفاوت زنا  آن استاین درست مثل 
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چون هر یک از ایـن   است ییبجا فرق ازدواج موقت و دائم بپردازیم بحث به بیانِ مثالً اگر بلی؛

البته با توجه به جهالت وبی خبري عمیق موجود در . اند شده واقعتحت یک جنس  هستند که ینوع دو،

و آموزش الفباي ابتدایی عقل و شرع بـراي بعضـی    ها گذاري فرقجامعه شیعه، شاید این عوام مردم در 

  .افراد الزم باشد

امـا   انـد  یکـ یهـر دو فعـل،   . شکافد یمنیز شکم  چاقوکش و یک کند می پاره یک جراح شکم،

یکی اسـت   کشانیزیف به قول شیخ محسن قرائتی، و جنایت، است ویکی قتل و و خدمتیکی، صواب 

 قصد،  یکی در .، نیت و قصد استگذارد یمآنچه بین این دو فعل مشابه فرق . متفاوت شان یمیشولی 

اي ایـن دو را   رباسـت کـه عـده    مسئله مانند بیع و نیا .است و عالج و صالحصواب  در دیگريو  فساد

 انـد  نیطـرف با رضایت  توأم هر دو از باب معامله و بود که قضیه اینظاهر  دانستند چون میمثل یکدیگر 

گفتنـد جـز   ( ]حرّم الرّبـا  لّ اهللاُ البیع وقالوا انما البیع مثلُ الرّبا اح[ولی خداوند بر این پندار مهر بطالن زد 

رابطـه جنسـی   ). ا حرام کرده استخدا، بیع را حالل و ربا ر که درحالی؛ رباستاین نیست که بیع، مثل 

در یکـی عقوبـت   . است "عد المشرقینب"ن دو ای فاصلهدارد اما  و فیزیک شکل یک نیز در این دو مقوله

. نـدامت  دیگري عذاب وجدان و و دراست  و رضایتدر یکی آرامش . پاداش عظیم  یکی و دراست 

حرام، انسـان مقیـد    لذت .و عاطفه است و محصول دیگري نفرت و دلسردي بستگی دلمحصول یکی، 

است که به اهـل و نـوامیس و نسـل     اي مسئله فحشاء بر این، عالوه .سازد ینماما ارضاء  کند میرا اطفاء 

وال یحیـق مکـر   [  واقعیتی نقلـی و روایـی اسـت و هـم تجربـی      هم و این مسئله، گردد بازمیخود انسان 

 براي اهـل فهـم،   نیبنابرا .)مکر و حیله را مگر اهل برد فرونمیي بدکاران،  مکر و حیله(]اهلهالسیء اال ب

  ].الخَبیثَ بالطَّیب ال تتتَبدّلوا و[در یک ردیف و درجه نیستند  نامشروعبا  و مشروعبا طیب  ثیخب

فرق چندانی بین حالل و حـرام قائـل    تواند ینمقاب و ثواب ندارد انسانی که اعتقاد چندانی به ع

 کنـد  ینمـ خوردن آب از آبی را حس  و تکاندر ارتکاب گناه اتفاقی خاص  که وقتی خصوص بهشود 

. معتقد و مقید را نیز به تمسخر گیرد يها انسان ،در دل و شایدبراي او عادي خواهد شد  چیز همهدیگر 

محدود و گذراي فعل است ولی نگاه انسان معتقد معطوف به آثار و  نگاه چنین فردي معطوف به زمانِ
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آن چیز، بـراي   که درحالیدارید  چیزي را دوست می بسا چه(]لکم عسی ان تحبوا شیئا و هو شرٌ[تبعات 

  .)شما شر و بد است

 طور اینیعنی ( اند نه امکانی، تنزیهی "شودها و نبایدهاي  ینم"هاي شرعی، "شود نمی "بنابراین 

وجود نداشته باشد، خیر، امکان وجود دارد، اما  غیرشرعیي  نیست که امکانِ انجامِ کارِ شرعی به گونه

ها عواقب و نتایج خاصی در پـی خواهـد داشـت و شـریعت، از قبـل، در       انجامِ کار، به هر یک از شیوه

فقـط بـراي اهـل    و نتـائج،   درنتیجـه عواقـب  ، )مورد این عواقب و نتائج، هشدارهاي الزم را داده اسـت 

باز است و در عوض، عاقبت   براي همه افراد به انحاء مختلف پس راه. اند درك قابلو  ملموس اعتقاد،

  .براي همه عاقبتی یکسان نخواهد بود کار نیز

  شود؟ ، منتهی به رواج زنا نمیازدواج موقتآیا رواج   )ك 

  تبیین سؤال )1

نیز ممکن است از بـد بـودن فاصـله گرفتـه و      غیرشرعیبعضی میگویند که با رواج متعه، روابط 

روابـط   سـاز  زمینـه رواج ایـن مسـئله مقدمـه و     درواقـع از میـان برداشـته شـود و     و حراممرز میان حالل 

  .گردد غیرشرعی

  پاسخ )2

تا شریعت به جهت جلـوگیري از ایـن    آمد یمبود الزم  غیرشرعیروابط  ساز زمینهاگر متعه  اوالً

  .الزمه و احتمال، آن را مجاز اعالم نکند

همــان راه آســان و   وگرنــهنیســت   یعنــی عامــل بــه گنــاه رود یمــکســی کــه ســراغ متعــه  ثانیــاً 

که جویاي حالل است یعنی اهل خـوف بـوده و بـه فـرق و شـکاف       یکس .گزید را برمی الوصول سهل

  بـین ایـن دو طیـف داراي     بنابراین انگیزه و هدف و میزان درك و اعتقـاد . حالل و حرام واقف است

آیا کسی که مـؤمن اسـت همچـون    (]افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً ال یستوون[عمیق است  اي فاصله

متعـه بـراي آن اسـت کـه      ي انتخاب گزینـه . )ین دو مساوي نیستندکسی است که فاسق است؟ هرگز؛ ا
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جدا سازد پس تفاوت بین این دو، براي پرهیزکـاران آشـکارتر    گري الابالیانسان راه خود را از فسق و 

  .از آن است که موجب خلط شود تر عمیقو 

  ؛ پاسخ چیست؟است"شرعی کردن روابط جنسی " به معنی رواج متعهگویند  برخی می  )ل 

 صـورت  بـه ایـد  است که روابط جنسی نبایـد شـرعی باشـد بلکـه ب     حرف آنگویا مفهوم این -1

  !انجام گیرد غیرشرعی

  مگر در اینکه روابط جنسی با این نوع ازدواج شرعیت یابد چه اشکالی وجود دارد؟-2 

  .برد سؤالپس باید آن را نیز زیر  یابد میدر ازدواج دائم نیز روابط جنسی شرعیت -3 

؛ پس معترفید کـه ایـن   "شرعی کردن روابط جنسی ":میگوییدعاي شما علیه شماست زیرا اد-4

  .نیست نامشروعرابطه خود،  رابطه،

  در میان برادران اهل سنت، به چه صورت بوده است؟ ازدواج موقتي  تاریخچه  )م 

را در زمـان رسـول خـدا     مشـروعیت ازدواج موقـت    خـوبی  بهاسناد و مدارك تاریخی و روایی 

ه و آلـه  یـ اهللا عل یاصحاب رسول خدا صل است که  شده مطرحدر بسیاري از منابع  دهند یمنشان ) ص(

دربـاره ازدواج  ) 24/نسـاء  (  »فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجـورهن فریضـه  « ي هیآ: که اند بودهمعتقد 

ه و آله به انجام آن در بعضی از سفرها دستور فرموده و یاهللا عل یده، و رسول خدا صلیموقت نازل گرد

، و انـد  کـرده  یمـ با زنان ازدواج موقت ... ا جامه و لباس وین شده از آرد و خرما ییتع ي هیمهرصحابه با 

ه عمـر بـه خـاطر اقـدام     کـ ان داشته، تا آنیاز خالفت عمر همچنان جر یمیر و نکم در زمان ابوبکن حیا

ث که همسرش از او حامله شـده ولـی او شـاهدي بـر ایـن ازدواج نداشـته       ینام عمرو بن حرشخصی به 

رده است و در این زمینه خود جناب کذکر خواهد شد، آن را ممنوع اعالم  قبالًاست، و یا به دلیلی که 

 :عمر نیز تصریح کرده است که
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و هرکس را کـه   کنم یمهی ن ها آنسه چیز در زمان رسول خدا معمول بود که من از ! اي مردم 

زنـان، متعـه    ي متعـه آن سه چیز عبارت اسـت از  . دهم یمگردد مورد عقاب و کیفر قرار  ها آنمرتکب 

  .گفتن در اذان العمل حج، و حی علی خیر

ز، یـ فه دوم نیممنوع و حرام اعالم شده است، و خل یپس از آن، ازدواج موقت در جامعه اسالم 

ده یاثـر نبخشـ   يناصـحان نیـز در و   خیرخـواهی حت و یده و نصـ یورز  ن اصراران دوران خود بر آیتا پا

  .است

تـو ازدواج موقـت را حـرام    : گوینـد  مـی مـردم  : گفـت  درپاسخ نصیحت عمران بـن سـواده کـه    

و پـس از سـه    میکـرد  یمـ متعـه   یه مناسبیبا مهر: بود یخدائ یآن اجازه و رخصت که درحالی، اي کرده

  .میشد یمروز جدا 

پـس از آن،  . ه و آله آن را در زمان ضـرورت حـالل فرمـود   یاهللا عل یرسول خدا صل: گفتعمر 

آن  سـوي  بـه ا یـ رده کـ ه بـه آن عمـل   کـ  شناسـم  ینمـ از مسلمانان را  یسکنون کمردم در رفاه شدند و ا

  پـس  . ند و پس از سه روز با طالق جدا شودکه مناسب ازدواج یه خواهد با مهرکز هر ین اآلن. بازگردد

  ... ام کرده یار درستک

است سیر تاریخی این مسئله در میان اهل سنت است کـه پـس از ایـن     موردتوجه اینجاآنچه در 

از آن، نسـل   بعـد  افـت، یاست تا شش سال اول دوران خالفت عثمـان نیـز ادامـه    ین سینهی خلیفه دوم ا

ان آن را یـ خالفـت اجـازه نشـر و ب    اسـت یجـز آنچـه س   دانست ینم يزیه از اسالم چکد آمد یپد اي تازه

  .داد یم

هم قرار گرفتند  يمه خالفت منشعب شده و رو در روکحا يروهایمه دوم خالفت عثمان نیدر ن

از  یمسـلمانان گردیـد و بخشـ    يدان عمـل بـرا  یـ باعث آزادي نسبی و باز شـدن م  ها آنبین  يریو درگ

حلّیــت ازدواج موقــت را از  زجملــها چیزهــایید مســلمانان یــث ممنوعــه منتشــر شــد و نســل جدیــاحاد

ان بـه ایـن کـار اقـدام     یسف یه بن ابیوقتی معاو ازجمله آ، توانستند ینمه قبالً شنیده کشنیدند  بزرگانشان
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صـحت آن را در   هـا  آنو بگو مگوهایی بین اصـحاب شـده و بعضـی از     ها زمزمهکار او باعث  کند می

ت ازدواج موقـت و  یـ و بعـد از آن سـخن گفـتن از حل    کننـد  یمتصریح و تأیید ) ص( خدازمان رسول 

 السالم علیه - یامام عل که  اند کردهو برخی از بزرگان خود اهل سنت نقل . شود یمبه آن، آغاز  يفتوا

  .و بدبخت یمگر شق کرد ینمزنا  کس هیچرده بود، کاگر عمر ازدواج موقت را ممنوع ن: فرموده -

ه خداونـد بـر   کـ بـود   یالهـ  اي هدیـه ازدواج موقـت  : از ابن عباس نیز نقل شده است کـه گفـت  

 یجـز شـق   کـس  هـیچ رده بـود،  کـ ن یو اگر عمر از آن نهـ ) ردکو عمر آن را ممنوع (بندگانش بخشود 

بـر  ) رض(ان صحابه ینیشیاز پ یه و آله جماعتیاهللا عل یو پس از رسول خدا صل کرد ینمزنا  بخت نگون

  .اند شدهدر تاریخ ثبت  شان یاسامه کماندند  یآن باق تیحل

  به حال خود باقی مانده) ص( خدامشروعیت ازدواج موقت مثل زمان رسول  اما فقه شیعه ازنظر

معلـوم بـا    یمـدت  يش، خـود را بـرا  یل خـو کیو وسیله بها یزن، شخصاً : هکو کیفیت آن نیز چنین است 

 یمـانع شـرع   -ازدواج بـا او نداشـته باشـد     یه مـانع شـرع  ک درآورد ين شده به ازدواج مردییه تعیمهر

ان یـ مـدت معلـوم پا   کـه  هنگـامی و  -ا شوهر داشـتن  یا عده ی يریا شی یا سببی ینسب يشاوندیخو: مانند

انجـام   زناشـویی ، و اگـر دخـول و   شـود  یمـ مدت را به زن ببخشد، از مرد جـدا   یا شوهر، مابقیرد، یپذ

اسـت   یسـان کعده نگه دارد، و اگـر از   )عادت ماهانه(=  یقاعدگ دو بارد به مقدار یگرفته باشد، زن با

د چهل و پنج روز پس از ازدواج قبلـی  یده، باینرس یائسگیندارد، و به سن  یه عادت ماهانه و قاعدگک

 .دست عده نگـه دار یش از دخول، الزم نیند، اما اگر دخول انجام نگرفته باشد، مانند زن مطلّقه پکصبر 

  .م فرزند ازدواج دائم را داردک، حیام شرعکهمه اح در ازدواج موقت، فرزند

  !کنند؟ ما هم همان کار را بکنیم ندارند چه می ازدواج موقتاهل سنت که   )ن 

متعـه را   بسـاط  سـنت گرچـه در ظـاهر،    اهـل  که خلیفه دوم در مسئله متعه انجام داد، با تحریمی

راه خروجی باقی  و هیچکشد  به دور خود می چهاردیواريند ولی بعد مانند کسی شدندکه یک برچید

آنچـه را کـه    گرفته و کلنگ به دست دوباره آنگاه که زندانی شده؛ شود یمو ناگاه متوجه  گذارد ینم

گفته خلیفه خود عمـل نماینـد    برخالفالبته ایشان چون نتوانستند . کند میساخته دوباره خراب  غلط به
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ایشـان   درواقـع  .نامش متعه نیست اما چیزي شبیه همان است هرچندبه ازدواجی رو آوردند که  ناچار به

که از تحریم متعه ایجاد شده بود قدم در راهی گذاشتند که بـه همـان اصـل     اي غریزهبحران  در کانون

  .)ازدواج مسیار( بازگشتندمطلب 

با یک ازدواج  شهیهم نسی جامعه و تبعات جسمی و روحی حاصل از آن،مسلم است که نیاز ج

ولی گروهی کـه   آورند یمشود پس در این میان، گروهی به انحطاط و آزادي جنسی رو  دائم حل نمی

  .باید راهی جدید بیابند قید و بند شریعت و اتمام حجت خداوند دست و پایشان را بسته، مسلماً

بـه اتمـام    عقـد  یـا بخشـیدن زمـان،    سر آمـدن که در متعه با  این استفرق ازدواج مسیار با متعه  

ه کـ  کنـد  مـی ، فـرد تظـاهر   ایـن نـوع ازدواج   در .ردیگ یمم امر با طالق انجا نیا ولی در مسیار، رسد یم

ق گیرنـد  کنند که بعد از مدت کوتاهی از یکدیگر طـال  ازدواج دائم کرده ولی از قبل هر دو، قصد می

  .نداشته باشد همخوابی وجودگذارند که حق نفقه و ارث و  نیز می شرط این مسئله، و در

در «: دیـ گو یمـ وزیر دادگستري عربستان ضمن دفاع از آنچـه وي آن را ازدواج روزانـه نامیـده    

ان کـ امه ک شود یم اي گونه بها افراد مختلف یفرد  يط برایدر عصر حاضر، شرا ویژه بهاز حاالت  یبرخ

از ازدواج ماننـد ازدواج   يگـر ید نـوع د یـ ن رو بایسـت، از همـ  یا نیـ او مه يبـرا  یو دائم یعیازدواج طب

  .»ردکل را حل کن مشیروزانه وجود داشته باشد تا بتوان ا

به شـکار رفـت از    اش دستهکه روزي پادشاه با دار و  اندازد یماین مسئله انسان را به یاد داستانی 

هـاي سـرد بـود کـه      قضا شب را در بیرون از قصر در جـاي دوردسـتی بـاقی مانـد و شـب هـم از شـب       

سختی ندیده وقتی از شدت سرما بـه خـود    بدنِ وسیله گرمایش وجود نداشت، سلطان نازك گونه هیچ

چیـزي را پیـدا    هـا  آنکه چیزي برایش تهیه کـرده بیاورنـد    داد یمهر چه به نوکرانش دستور  دیلرز یم

الن االغ کـه  پـا   یـک چیزي دیگري وجود نـدارد جـز   ! ، باالخره گزارش آوردند که قربانتوانستند ینم

پـاالن   دیـ لرز یمـ پادشاه که از شدت سرما به خـود  !! زبانم الل انداختن آن باالي پادشاه جسارت است

!! »بیاورید ولـی اسـمش را نیاوریـد    همان را«که  دیگو یمخر را نیز براي خود غنیمت دانسته فریاد زده 

 !!آورند یمولی خود آن را  آورند ینماسم ازدواج موقت را  حاال هم بعضی از فقهاي اهل سنت 
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فقـه   ازنظـر شروط منافی با حقیقت ازدواج دائـم را در خـود دارد    ازآنجاکهازدواج مسیار  :نکته

دارد؛ بلی اگـر ایـن    تیضد شیعه باطل است چون شرط عدم ارث و نفقه با روح و غایت ازدواج دائم،

 بعـالوه . طـالق در آن باشـد   قصد که از قبل، هرچندصحیح است  ار نباشد ازدواج مذکورک شروط در

 بـراي  تـا بدانـد   صـرفه  بـه کسـی   دیآ ینمزحمت طالق که در این ازدواج است در متعه نیست و به نظر 

چشـم قـانون ازدواج    از دور خـود  آنکه مگر افتد طالق و فراق زحمت به هفته نیچند وصال، روز چند

  .باشد صرفه بهمدتی  ،ازدواج مدت یا گیرند طالق عادل شاهد دو با و کرده

  با دختر باکره چیست؟ موقت شرعی ازدواج حکم  )س 

که به حد بلـوغ رسـیده و رشـیده اسـت،      يدختر: ندیفرما یماکثر مراجع عظام در این خصوص 

، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد دهد میمصلحت خود را تشخیص  ییعن

نشـود از آنـان اذن گرفـت و     که طوري بهغایب باشند،  يو اگر پدر و جد پدر. خود اجازه بگیرد يپدر

اجـازه بگیـرد و نیـز اگـر      يدختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد الزم نیست از پـدر و جـد پـدر   

شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جـد الزم   وسیله بهبکارتش  که درصورتیدختر باکره نباشد 

آن اسـت کـه اجـازه     مسـتحب رفتـه باشـد، احتیـاط     نیببه شُبهه یا زنا از  یوط واسطه بهاگر  یول. نیست

 .بگیرند

 بنا بـر : ندیفرما یم، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزي اي خامنهآیات عظام  باره دراین

  .احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدريِ خود اجازه بگیرد

 هرچنـد یعنی ( .اجازه شرط است احتیاط تکلیفاً بنا بر: دیفرما یمبهجت  العظمی اهللا آیتحضرت 

  ).عقد بدون اجازه پدر باطل نیست، اما گناه و معصیت است

 دهـد  مـی که مصلحت خود را تشخیص  گردد میالزم به ذکر است که رشیده به دختري اطالق 

خود و خانواده و حیثیـت   ي ندهیآو به  ردیگ یمو به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم 

راجع به آینده تصـمیم   تواند ینماما دختري که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و . ی توجه داردخانوادگ
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سنّش زیاد باشـد، رشـیده نخواهـد بـود و      هرچند، داند ینمرا  اش خانوادهبگیرد و خیر و صالح خود و 

  .ازدواج کند تواند ینمبدون اذن پدر یا جد پدري 

دارنـد در مـواردي کـه پـدر و جـد پـدري غایـب         نظر فاقاتگفتنی است اکثر فقها در این مسئله 

 ینشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسـر مناسـب   که طوري بهباشند 

و  شـوند  یمـ ، بدون جهت مـانع  ياوست و پدر و جد پدر کفو همدختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً  يبرا

  .الزم نیست از پدر و جد پدري اجازه بگیردشرعی  ازنظر ،کنند یم گیري سخت

  

 خاص صیغه خواندن براي لزومیاند چه  راضی شرعی به مسئله و ارتباط رفین قلباًط  وقتی  )ع 

  دارد؟ وجود

 

خوانـدن  . شرایع و قوانین منوط به تحکیم و اعـالن دقیـق لفظـی و قـولی اسـت       ازدواج در همه

که عربـی خوانـدن    هرچند(مجتهدین امري الزم است  اتفاق بهمخصوص بنا به نظر اکثر قریب  ي صیغه

 .اسـت  نیچنـ در مسـئله ذبـح نیـز     مـثالً البته، مسئله تنها منحصر به نکاح نیسـت  ). آن مهم و شرط نیست

شـکل و   درهرصـورت ذبح شود و چـه بـدون آن،    )بردن نام خدا هنگام سر بریدن( با تسمیه چه حیوان

که حاللیـت طعـام را منحصـر در یـاد و      خداوند خواستهولی  کند ینمگوشت او تغییر  فیزیکی خواص

بر این در خواندن صـیغه و   عالوه .براي انسان رنگ و بوي خدایی پیدا کند چیز همهذکر خود نموده و 

  .و تفکیکی است بین انسان معتقد و غیر معتقد امتحان و شرم، دیوار غرورشکستن 

به خـاطر تسـامح    در آنجا؛ ولی خریدوفروشمسئله صیغه در همه معامالت حاکم است حتی در 

مـا   مـثالً  کنـد  مـی صرف رضایت طرفینی کفایت ) شرع نیز بوده و منظر ئیکه در مر عقالعرف (عرفی 

جـنس را  و و همیشـه پـول را داده    میـ ا نکـرده صـیغه مخصـوص را جـاري     وقـت  هیچ خریدوفروشدر 

ضع اسـت  ب رض وع مسئله لکن در ازدواج چون مسئله،) شود یمکه به آن بیع معاطاتی گفته ( میا گرفته

گفـت کـه در    توان یم. است تر جديمسئله ، افتد یمبه ندرت نیز در زندگی اتفاق در زندگی هر کس و
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نیسـت کـه رضـایت طـرفین کفایـت       النـاس  حقدخیل است و صرف  نوعی به  اهللا نیز حق عقد ازدواج،

  .کند

مثل بیع که داراي دو نوع لوازم یکی شـرعی ویکـی اذنـی اسـت اگـر       اي در معاملهعالوه بر این 

ذون بـودن  أمـ  صیغه را نیز جاري کنیم عالوه بر و اگرتصرف وجود دارد  صیغه جاري نشود فقط جواز

 ولـی در عقـد ازدواج همـه لـوازم،     میشـو  یمـ  نیز صـاحب شرعی بیع را  و حقوق اراتیاخت در تصرف،

و عقـدي، شـخص را در تصـرف مـال      هرگونهبدون انجام  میتوان یمآیا ما : عبارت واضح به .اند یشرع

فقط  تاًینهااگر صیغه خاص را جاري نکنیم  میکن یم اي معاملهکنیم؟ بلی؛ پس وقتی ما  مأذون کاالیمان

ر صیغه بیع را نیز جاري کنیم لـوازم شـرعی نیـز بـر     ؛ ولی اگو بس میا دادهاذن در تصرف ثمن یا مثمن 

در ازدواج چنین نیست که ما خارج از عقد بتوانیم حـق   یول ..خیار ومثل حق  شود یماین معامله حمل 

رضـایت   بر لزومحق تصرف عالوه  نیبنابرا اذن به کسی بدهیم یا از کسی بگیریم؛ صرف بهتصرف را 

  .است و مهریهزمان  و تعیینصیغه عقد  آن وباید الزمه شرعی نیز داشته باشد 

 شـرعاً عـزم جـدي در عقـد و ایقـاع اسـت کـه بـدون آن         اماره تحکیم و نشانه و"بیان  "بنابراین

 کفایـت  بگذرانیم را چیزي دل در فقط اگر که "نذر" مانند .همچنان استصحاب عدم عزم جاري است

درست است که شکل عمل جنسی مشروع . گردد منعقد نذر تا آوریم زبان به را آن باید بلکه کند نمی

دارد کـه بایـد    يا دروازهو  هر شهري در. یکی است اما نحوه به هم رسیدن نیز مالك است نامشروع و

ماننـد سـربازي کـه اگـر از درب پادگـان وارد شـود       ] هـا بابواالبیـوت مـن    تواآ و[ شداز همان راه وارد 

پـس نفـس    شـود  یمـ  هیـ تنب و بازداشـت وارد شـود   خاردار میسکارش قانونی است ولی اگر از دیوار یا 

  . قــــانونی نیــــز الزم اســــت   خــــروج وحضــــور او در پادگــــان کــــافی نیســــت بلکــــه ورود     

آن ایـن اسـت کـه     الزمه وغلط است  یسؤالاز اساس   نیز کننده پرسش سؤال عالوه بر همه این موارد،

  !راضی به عقد نباشند ها آنکی از خواندن صیغه عقد تنها در صورتی الزم است که طرفین یا ی
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رُ دعوانا أنِ الحمدالعالمین و آخ للله رب  

  اهرینالم علی محمد و آله الطّو الس هو الصال

  الدین یومِ إلی قیامِ اآلنعدائهم منَ و اللعنُ الدائم علی اَ

  

  

  سید نورهللا شاهرخی

19/05/1394  
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