
   

 
 
 
 
 

 نکاح باب اتیروا در تمتع یفقه یمعنا
 38/4/99تاریخ تأیید:                                                              32/01/98تاریخ دریافت: 

 
 امین مهدی سجادی

  ـ خانواده و زن مرکز تحقیقات اریاستاد
 
 

چکیده
روایات امامیه در مسئلة عقد موقت با دختر باکرة رشـیده  ممـنون وایـد     

باکره منع شده و گاه با شرایطی خـا   ندارند؛ گاهی ازدواج موقت با دختر 
تجویز شده است. در روایات جواز عقـد موقـت بـا بـاکره  گـاهی در سـ ا        

التَّنَتُّـع   »با عناوینی هنچـون  « تنتع»واژة  راو  و گاه در بیان امام معصوم 
شـتوانة  به کار رفته است. بسـیار  از فقاـا بـه     « التَّنَتُّع  ب الْأَبْکار »و « مِنَ الْأَبْکار 

ارتکاز فقای  واژة تنتع در این روایـات را بـه معنـا  احـطآیی ین  یعنـی      
نکاح موقـت بـا دختـر بـاکره معنـا کـرده و جـواز دنـین ازدواجـی را نتیجـه           

اهلل شبیر  زنجانی این واژه را بـر معنـا  لیـو  ین ینـ       اند؛ اما  ییت گرفته
ز دختـر بـاکره در   کرده و این روایـات را بیـان ر جـواز اسـتنتاعات جنسـی ا     

فاحلة بین عقد دائم و عروسی دانسته است. طبق معنـا  اخیـر  ایـن روایـات     
هیچ ارتباطی با مسئلة جواز عقد موقت با باکره نخواهند داشت. بـا توجـه بـه    
نبود دلی  محکم در سخنان فقاا بر مدعایشان و نقد و بررسی نشدن دیـدگاه  

دیدگاه  بـا اسـتناد بـه ک ـرت      اخیر  در این  ژوهش سعی شده ضنن نقد این
استعنا  و اثبات انصراف  تحلی  متن روایـات و بررسـی قـراین تـاریخی  از     

 تبیین شود.« التَّنَتُّع  ب الْأَبْکار »دیدگاه مشاور دفاع و مفاوم 
 واژگان كلیدي: 

   .باالبکار التنتع  یّول اذن باکره  متعه  موقت  عقد
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 مقدمه

در مسئلة والیت ولیّ در عقد ازدواج دختر باکرة رشیده دند دسـته روایـت وجـود دارد. اطـآ      
شـود و هردنـد برخـی از ایـن      برخی از این روایات  هم عقد دائم و هم عقد موقت را شـام  مـی  

اسـتقآ  دختـر    یاتی نیـز بـر  روا یا  ؛ درعیندن در در ازدواج باکره داللت دار یتبر وال یاتروا
  0291ر.ک: سـجاد  امـین    د )نـ ازدواج داللـت دار  یت او بـه اذن و رضـا  یتمـدخل  یا بر باکره
( در کنار این روایات  برخی روایات در خصو  عقد موقـت بـاکره حـادر شـده     031-372 

روایـات   او  ةدسـت  توان یناا را به  نج دسته تقسیم کـرد:  که به سبب تفاوت در مفاد و داللت می
 ةدسـت ؛ جـواز ازدواج موقـت بـا بـاکره     روایات دوم ةدست؛ طورمطلق اکره بهازدواج موقت با بمنع 
جواز عقـد موقـت    روایات داارم ةدستیّ؛ عقد موقت باکره بدون اذن ول یتمننوع روایات سوم

 یّجواز عقد موقت با بـاکره  بـدون اذن ولـ    روایات  نجم ةدست؛ بکارتنشدن  هباکره به شرط ازال
(. در روایاتی که عقـد موقـت بـا دختـر بـاکره در      0297ر.ک: هنو  ) بکارت نشدن به شرط ازا 

فرض نبود اذن ولیّ مطرح شده و این ازدواج  یـا بـه حـورت مطلـق و یـا در فـرض ازالـه نشـدن         
  «التَّنَتُّـع  مِـنَ الْأَبْکـار    »با مشتقات گونـاگونی هنچـون   « متع»بکارت جایز دانسته شده است  ریشة 

به کار رفتـه کـه در معنـا  ین  دو     «الْب کرَ یتَنَتَّعَأَنْ »و « مِنْاَا الرَّجُ ُ یتَنَتَّعُ یة الْجَار »  «کار التَّنَتُّع  ب الْأَبْ»
ایتنا  است: یکی معنا  احطآیی  یعنی عقد موقت و دی ر  معنا  لیو   یعنـی اسـتنتاعات   

سـخنان ینـان   شـود کـه ایـن واژه در     وجو در سخنان فقاا  گذشـته روشـن مـی    جنسی. با جست
طورمســل م در معنــا  احــطآیی  یعنــی عقــد موقــت بــا دختــر بــاکرة رشــیده بــه کــار رفتــه و  بــه

نظر  در میان ینان نبوده اسـت و ایـن روایـات را بـر اسـان مبـانی خـود تفسـیر و تبیـین           اختآف
را بـر  در ایـن روایـات   « تنتـع »اهلل شبیر  زنجانی از فقاا  معاحـر  واژة   اند. در مقاب   ییت کرده

مند  جنسی از دختر باکرة عقدبسته در دوران عقد معنـا کـرده اسـت     معنا  لیو  ین  یعنی باره
بـه   (. بر اسان معنا  او   س ا  راو  و  اسخ امام4124   00    ج0409ی  زنجان یر شب)

اح  عقد موقت با دختـر بـاکره مـرتبس اسـت و از جـواز یـا عـدم جـواز دنـین عقـد   رسـیده            
لی طبق معنا  دوم  این روایات هیچ ارتباطی به اح  عقد ندارد؛ بلکه به جواز یا عـدم  شود؛ و می

جویی و رابطة جنسی با دخترانی مربوط اسـت کـه بـه عقـد دائـم دریمـده  ولـی هنـوز          جواز کام
اند. به بیـان دی ـر سـ ا  از جـواز رابطـة جنسـی در دوران عقـد          زندگی زناشویی را یغاز نکرده

توان جواز یا عـدم جـواز عقـد موقـت بـا       ان عقد و عروسی است. طبق این معنا ننییعنی فاحلة می
 ویژه در فرض نبود اذن ولیّ را از این روایات فانید. دختر باکره به
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تاکنون  ژوهشی در سنجش و بررسی دیدگاه اخیر حورت ن رفته و این  ژوهش بـر ین  
ن  ـژوهش بـا روم معاـود در    وسقم این دیدگاه را نقـد و بررسـی کنـد. ایـ     است تا ححت

و هنچنـین  « تنتـع »کوشد با بررسـی معنـا  لیـو  واژة     ها  فقای ن اشته شده و می استنباط
کاربردها  ین در قرین و روایات این باب و برخی شواهد تـاریخی بـه ایـن  رسـش  اسـخ      

تنتـع را بـه معنـا      در این روایات به ده معناست؟ ییا بایـد « التَّنَتُّع  ب الْأَبْکار »دهد که عبارت 
احطآیی ین  یعنی عقد موقت با دختر بـاکرة رشـیده دانسـت یـا معنـا  لیـو  ین  یعنـی        

استنتاعات جنسی از دختر باکره در دوران عقد دائم منظور است؟

 «تمتع»بررسی واژه 
 یـن و خـود ا  (392   1   ج0414  فـارن  به معنا  منفعت اسـت )ابـن  « متع» ةتنتع از ریش

( و 393   4تـا  ج  یر  بیثا شدن است )ابن مند بردن  برخوردار و باره نا  منفعتبه مع واژه
طریحـ،   شـود )  گفتـه مـی  « متـاع »به هر دیز  از ما  دنیا که از ین باره و لذت برده شـود   

(. این واژه و مشتقات ین در ییات بسیار  از قرین کـریم بـه معنـا     289   4   ج0402
لِيلا »انند لیو  ین به کار رفته است؛ م متَّْع بُِكْفِركم قم َم »(  8)زمر: « ُقْل َتم ة اِرُكْم ثملمثم متَُّعوا ِِف دم الم َتم قم فم

ام   يَّ لِيلا »( و 21)هود: « أم متَُّعونم إاِلَّ قم َمم اْستمْمتمْعُتْم بِِه »(؛ اما در خصو  ییـة  02)ایزاب: « إِذاا الم َُت فم

رِ  ُهنَّ فم آُتوُهنَّ ُأُجورم َا ِمنُْهنَّ فم   1ص  ح30   ج0419 ی یر عامل(  هم در روایات )34)نسا: « يضم
( 024   21 تـا  ج  / نجفی  بی209   3    ج0401یس  ادر ابن(  هم در کآم فقاا )9و  7

تـا    یب ی طوس یخش/ 227   0    ج0432  سلینان بن مقات و هم در سخنان مفسران شیعه )
/ 9   1   ج0403طبـر،   سـنت )  اه ( و 373   4   ج0407  طباطبای،/ 021   2ج

 خصو  عقد موقت و متعه است.« استنتاع»( مقصود از 94   2   ج0411  جصا 
در سه جـا بـه معنـا     « تنتع»در روایات و ابواب گوناگون فقای  افزون بر معنا  لیو   

 ةواژاحطآیی ین نیز به کار رفته اسـت: یکـی در بـاب یـج و انجـام مناسـآ خـا  ین.        
 تنتـع و یـج تنتـع     ةعنـر  ةدر فاحل تنتع از ین جات به کار رفته که ر مبحث یجد «تنتع»

ا جـواز  اـ ین زا شود که یکـی  برخی امور که انجام یناا در یا  ایرام مننوع است  مجاز می
دی ـر  در   .(317   00   ج0401ی    جنسـی از هنسـر اسـت )نراقـ    مند استنتاع و باره

شـود کـه مقصـود از     یاد مـی « مار النتعة»یا « عة الطآ مت»باب طآ  است. در باب طآ  از 
فـرض وقـوع   وجوب  رداخـت مـالی بـه زن اسـت کـه در       -طبق دیدگاه مشاور فقاا  -ین 

 تـا     بـی نجفـ، گیـرد )  یمـرد قـرار مـ    ةعاد بر یکی و قب  از نزد یهمار ییناز تع  یشطآ   
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 یخشـ هـا  روایـی )   سوم باب عقد موقت و متعه است. در برخـی کتـاب   باب  .(17   20 ج
( بحـث  489    0411ی  طوس یخشها  فقای ) ( و کتاب418   2   ج0402  حدو 

یمده است. روایاتی که در بحث عقد موقـت حـادر   « باب النتعة»از عقد موقت تحت عنوان 
حـ  جـواز یـا تشـویق بـه عقـد موقـت        ارند؛ برخـی از یناـا بـه ا    اند  ممامین متفاوتی د شده

اند. برخی از این روایـات نیـز بـه     اند و برخی دی ر ایکام و شرایس ین را بیان کرده  رداخته
انـد. بررسـی داللـت و     مسئلة ازدواج موقت با دختران باکره و ایکام و شـرایس ین  رداختـه  

قـت بـاکره  یکـی از    یوردن دیدگاه شریعت در رابطه بـا عقـد مو   دست مفاد این روایات و به
ا  مسـتق  بـه داللـت ایـن      ترین مبایث فقای در این موضوع اسـت. نویسـنده در مقالـه    مام

و « تنتـع »(؛ اما در اینجـا بـه بررسـی واژة    0297روایات  رداخته است )ر.ک: سجاد  امین  
عنـا  ایـن واژه    ـردازیم. اهنیـت فاـم م    که در این روایات به کار رفته  مـی « التَّنَتُّع  ب الْأَبْکار »

ام یعنـی عقـد موقـت     بدان سبب است که اگر ین را در این روایات بـه معنـا  احـطآیی   
ین  نکنیم؛ بلکه به معنا  لیو  ین  یعنی باره و اسـتنتاعات جنسـی بـدانیم  روایـات ایـن      

شود و هیچ ارتباطی با این مسئله نخواهند داشت. بنابراین  باب از عقد موقت باکره خارج می
است این واژه را در ضنن خانوادة ین و کاربردها  دی ر در منابع یدی ی بسـنجیم تـا    الزم

 معنا  ین روشن شود.

 روایات التمتع باالبکار
در مسئلة عقد موقت باکره  دندین روایت با ممامین متفاوت وجود دارد. با توجه بـه اینکـه   

بررسـی تفصـیلی سـند ایـن     مسئلة احلی در این  ژوهش  فام معنا  ایـن روایـات اسـت  از    
شود و تأکید احـلی بـر داللـت و     ها  دی ر ارجاع داده می روایات  رهیز شده و به  ژوهش

محتوا  این روایات است. در برخی از این روایات  یا لفظ تنتع به کـار نرفتـه و یـا اگـر بـه      
از  شـود کـه مقصـود    کار رفته  با کنآ قراینی که در متن روایت وجود دارد  فانیـده مـی  

یناا خصو  عقد ازدواج موقت است؛ ولی در برخـی دی ـر کـه واژة تنتـع یمـده  قـراین       
روشنی بر مقصود از این واژه وجود ندارد و بحث احلی این  ـژوهش نیـز کشـال داللـت و     
مفاوم این روایات است. در این روایات بحث جواز عقد موقت با باکره مطـرح شـده اسـت    

  ردازیم: که در ادامه به بررسی یناا می

 اول  یتروا
ْن حمّمد بن حمّمد» ِن بِإِْسنماِدِه عم ی حْیيی ْبنِ  أمْْحمدم  بن اْْلمسم ْن ُموسم رم  ْبنِ  عم نْ  يِزيدم  ِ ْبن ُعمم  ِسنمان   بن حمّمد عم
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نْ  ْبدِ  یأب عم لم أمُبو عم
: ُسئِ الم ِعيد  قم يِن؟  اَّللَِّسم وم اتِی بمنیم اْْلمبم تُِّع ِمنم اْْلمْبكاِر اللَّوم ِن التَّمم الم عم قم ْأسم فم : الم بم

اب  اْْلمْقشم
ِ
ء ُؤالم الم أمُقوُل كَمم يُقوُل هم  امام حاد  از(: 2  ح22   30   ج0419ی  یر عامل ) وم

د و یمـرت  هستند   رسـیدن   در و مادرشان در کنارکه   ا کردن دختران باکرهمتعه  بارةدر
 .«در یناا وجود ندارد یر که خنیست  کسانینظر  هنانندندارد و نظر ما  یاشکال فرمود:

  0291 ین امــ  ســجادر.ک: ) ســند روایــت طبــق برخــی مبــانی درخــور اعتنــاد اســت 
یمده که در معنا  ین دو ایتنـا   « التَّنَتُّع  مِنَ الْأَبْکار ». در این روایت عبارت (387-392 

است: یکی معنا  لیو   یعنـی اسـتنتاعات جنسـی و دی ـر  معنـا  احـطآیی        بیان شده 
منکـن اسـت    معتقـد اسـت  معنـا  روایـت    ةدربـار  اهلل شبیر  زنجانی یعنی عقد موقت. ییت

ا، باشـد   بسـته  ، جنس، از دختـر عقـد  مند مقصود از تنتع در این روایت  س ا  از جواز باره
نـوع، شـرط    تواند یو مادرم است. منشأ س ا  هم م شوهر نرفته و نزد  در ةکه هنوز به خان
باشد که نوعاً در این کار بـوده اسـت.    ی یت،در دوران عقد یا لطنة ی نبردن ارتکاز، بر تنتع

بسا با یبروریـز، هنـراه    گیر، جنس، کام  که ده یمرت در  اسخ فرموده است: اگر باره
 یر ین مـانع، نـدارد )شـب    دی ـر   انجام ن یرد  مرای  کردن ین نیست ناان است و امکان 

در تأیید این ایتنا  گفتـه شـده در ایـن روایـت بـرا        .(4124   00    ج0409ی  زنجان
در  کـه  اسـت  «قِشْـب »جنـع  به کار رفتـه کـه   « الْأَقْشَاب» شوند  واژة افراد  که مانع تنتع می

اره بـه  ین  اشـ مقصـود از   یمـده اسـت و  « الیـابس الصـلب  »و  «من ال خیر فیـه »لیت به معنا، 
قـوم،   هـا   که تناا به تعصـبات کـور و عـادت      استمیز سبآ و متعصب  مردان خشآ

 منـع  این مطلب م ید ین است که این روایت در حدد .ا، در یناا نیست اندیشند و فایده م،
از   ـیش جنسـ، از هنسـر را    کـامجویی یمیز ین زمان )و این زمان( بوده که ب از رسم تعصب
انـد.   دانسـته  تر مـی  یرامی یرامبسا از هر  بسیار زشت و قبیح دانسته و ده  شوهر ةرفتن به خان

بـا  محتن  است و  یداق نباشد   این معنا  معنا  ظاهر  این روایتاگر درناایت ادعا شده 
 (.2941توان برا  عقد موقت با باکره به ین استناد کرد )هنان    وجود این ایتنا  ننی

« تنتـع »تنا  در معنا  این روایت و ام ا  ین ححیح نیست؛ بلکـه واژة  رسد این ای به نظر می
گونه روایات که مربوط به زنان و ارتباط با ینان است  به معنـا  احـطآیی    و مشتقات ین در این

 است. برا  نقد ایتنا  مذکور  توجه به دند نکته الزم است:« عقد موقت»ین  یعنی 
تنتـع   واژة است؛ زیرا هردندابواب نکاح ت اهر روایاین ایتنا  بر خآف ظا نکتة او :

ک ـرت  در روایـات بـاب نکـاح      ؛ ولـی اسـت  بـردن  منفعـت   ور  و باـره  به معنـا   تدر لی



   

 

21

سبب انصـراف ین بـه خصـو  عقـد موقـت شـده اسـت؛         موقت عقددر  این لفظ استعنا 
ا   از ین  بـدون هـیچ قرینـه     اسـخ امامـان  راویان و هـم در    رسشکه هم در ا  گونه به

بـا  توان این روایات انبوه را به معنا  لیو  ین دانسـت.   شود و ننی ازدواج موقت فانیده می
 تـآ یناـا   تـآ   سـند  یاز یناا از بررس یار بس  و اعتبار سند یاتروا ینتوجه به ک رت ا

 شود: ها اشاره می در ادامه به برخی از این کاربرد .شود یم خوددار 
فیـد   م یخشـ ) ال خترج مةن الةدايا ىتةي  يةس السةنَ :قال .ال :قلت ؟َتّتعت :يل قال. »0

ا ؟ گفـتم:   به من فرمود: ییا تاکنون عقد موقت )متعه( کرده (: امام حاد 7     0402
روشــن اســت کــه بــا توجــه «. نــه. فرمــود: از دنیــا نــرو تــا اینکــه اییــا  ســنت کــرده باشــی

ها  خلفا برا  عقد موقت  مقصود از اییا  سنت  عقد موقت و متعه اسـت؛ نـه    محدودیت
 ها  جنسی از هنسر دائم. حرف استنتاعات و باره

لكثرة من معس من الطروقَ أغناين اَّلل عنها  :قلت ؟عت منذ خرجت من أهلكَتتّ : لقا». 3

بـه   امام حاد  (:8)همان، ص وإن كنت مستغنيا فإين أىب أن  يس سنَ رسول اَّلل :قال
عـرض کـردم:     ؟ا متعه کرده   ا یمده یرونکه از کنار هنسر خود ب یاز وقت یامن فرمود: ی

یمرت فرمـود:   نیاز کرده است. خداوند مرا از متعه بی  یناارابطه با  هنسر و ک رت ی دله ب
 «.  را زنده بدار اکرم یامبر؛ اما من دوست دارم که سنت  یهست یازن یاگرده ب
عت منذ خرجت مةن َتتّ  !يا أباحمّمد: فقال عن أيب بصري قال دخلت عىل أيب عبداَّلل. »2

فأمر يل  :قال .ما معس من النفقَ يقرص عن ذلك :قلت ؟ومل :قال .ال :قال ؟النساء من ءأهلك بيش

کند که  ابوبصیر روایت می )همان(: أقسمت عليك إن رصت إىل منزلك ىتي تفعل :بدينار وقال

منزلـت بیـرون    از وقتـی کـه از   !به من گفت کـه ا  ابـا محنـد    .وارد شدم بر امام حاد 
ا  کـه بـا مـن     : هزینـه گفتم ؟درا :د رسی امام .خیر: گفتم ؟ ا هازدواج متعه کرد  یمد 

ه بـ بدهنـد و فرمـود: تـو را    به من یـآ دینـار   دستور داد  امام دهد؟ است  کفاف متعه را ننی
 «.با این  و  ازدواج متعه کنی  برسیاز اینکه به منزلت   یشدهم که  می سوگندخدا 
َ اْلج :قال .اعم :قلت ؟يا إسَمعيل َتتعت العام» :قال أبو عبداَّلل. 4  ؟فَم :قلت !ال أعنس متع

يا إسَمعيل َتتع بَم وجدت ولو  :قد قيل :قال .ِف جاريَ بربريَ فارهَ :قلت :قال !متعَ النساء :قال

امسا  متعـه   !ا  اسناعی  :فرمود امام حاد (: 01   30    ج0419)یر عاملی   سنديَ
 ؟دیسـت  مقصودتان :به ایشان گفتم .یج نبود ةمتع : مقصودمفرمود امام .بلی :گفتم ؟د کر
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 .بـا یـآ زن بربـر  ازدواج متعـه کـردم       بلـی  :گفـتم  !ازدواج متعـه اسـت   قصـودم مفرمود: 
؛ ازدواج متعه بکـن بـا هـر زنـی کـه بیـابی       دنین گفته شده که !ا  اسناعی  :یمرت فرمود

در معـانی  « تنتـع »و « متعـه »شـود کـه واژة    از این روایت فانیده مـی «. اه  سند باشد اگرده
تـر بیـان    گونه که  ـیش  رفته که یا متعة یج بوده و یا متعة نسا. هنان احطآیی ین به کار می

 وقت با ینان است.شده  کاربرد این واژه در ارتباط با زنان به معنا  عقد م
إن كان يريد بذلك اَّلل عز وجل وخلفا لفلن مل يكلمها كلمَ  :قال ؟للتمتّع ثواب :قلت :قال». 1

 ییا عقد موقت و : رسیدم از امام باقر (:8     0402ید  مف یخش) ...إال كتب اَّلل له ىسنَ
فآنی )کسـی کـه ین    با مخالفت و خدا رضا  نیت به اگر: فرمود یمرت دارد؟ ثواب متعه

 نوشـته  ا  یسـنه  او بـرا   م ـر  گویـد؛  ننـی  او با یرفی هیچ بله؛ باشد  را یرام کرده است(
 «.شود... می
 !يا حممد ل:ملا أرسي يب إىل السَمء ْلقنس جربئيل فقا :قال رسول اَّلل :قال عن الباقر». 2

 کـه  اسـت  از امام بـاقر  (:9)همان، ص عنی من النساءللمتمتّ  قد غفرُت  ل:إن اَّلل عز وجل يقو

 به من رسید و هنراه شـد و  جبرئی  برد  باال یسنان به مرا خدا وقتی: فرمود خدا رسو 
 «. مندند من باره یمرزم و غفران از کنندگان متعه: فرماید می خداوند محند! ا : گفت
م  ما من رجل  : قال عن أيب عبداَّلل. »7 ثم اغتسل إال خلق اَّلل من كل قطرة تقطر منه سبعنی  عم تَّ َتم

 امـام حـاد    )همان(: متجنبها إىل أن تقوم السةاعَيلعنون ملكا يستغفرون له إىل يوم القيامَ و
 خـدا  کنـد   مـی  غسـ   وقتی اینکه م ر مرد  نیست که متعه و عقد موقت کند؛ هیچ: فرمود
 او بـرا   قیامـت  روز تـا  کـه  یفرینـد  مـی  فرشـته  هفتـاد  ریـزد   می او بر که یبی قطره هر برا 

 «.  نت بفرستندلع کرد  جلوگیر  ین از و شد موقت ازدواج مانع که کسی بر و کنند استیفار
روایات فراوان دی ر  نیز بـا ایـن ممـنون وجـود دارد کـه فقـس بـه ذکـر یناـا بسـنده           

هةل وةو  »(؛ 01    هنـان « )ال يكون متعة إال بأمرين أجل مسمم  أأجمر مسمم    »شود:  می

 هنـان(؛ « )فيتمّتع هبا والرشط أن ال يفتضها»(؛ 03هنان   « )؟للرجل أن يتمّتع هبا يوما أو أكثر
ال بأس أن يتمتّع باملرأة عىل ىكمه ولكن ال بد أن يعطيها »هنان(؛ « )؟ِف املرأة تزاي عليها أ يتمتّع هبا»

 ... املتعَ ىلل طِلةق: قال»(؛ 04هنان   « )شيئا ْلاه إن ىدث هبا ىدث مل يكن له مرياث

فتمّتع سائر املسلمنی عىل عهد رسول  ُأجرةا  وللمتعَ والفرق بنی املزّوجَ واملتعَ أمّن للّزوجَ صداقاا 

أمّن املؤمن ال يكمل ىّتةي »(؛ 213ـ210   011    ج0412ی  مجلس« )ِف اْلج و غريه اَّلل
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 (.422   2   ج0402  حدو  یخش) « يتمّتع
بنابراین با توجه به کاربرد فراوان این واژه و مشتقات ین در عقد موقت  ادعا  کـاربر   

انـد کـه    این معنا  به دلی  و قرینه نیاز دارد. یتی برخی فقاـا تصـریح کـرده   این واژه در غیر 
اگر لفظی  هم دارا  معنا  لیو  باشد و هم احطآح شرعی و در مورد  مشـکوک باشـد   

یآ مقصود است  الزم است ین لفظ را بر معنا  احطآیی شرعی ین ین  کرد  که کدام
ا با استناد به تواتر  بر خصو  عقد موقت ینـ   ها  متعه و تنتع ر و در مح  بحث نیز واژه

 (.014    0402  محقق یل،/ 209   3    ج0401ادریس  اند )ابن کرده
شود  رسش راو  در روایت مح  بحث  مربـوط بـه عقـد موقـت بـا       درنتیجه روشن می

دختــران بــاکره اســت؛ نــه خصــو  اســتنتاعات جنســی در فاحــلة بــین عقــد و عروســی از 
 اند.  عقد دائم دخترانی که در

که مسئلة جواز متعه بـا بـاکره مطـرح شـده اسـت        باب ینا یاتروا یدر برخ: دوم نکتة 
کند مقصود از متعة باکره  عقد موقت با اوست؛ نـه حِـرف    قراینی وجود دارد که روشن می

ا  باشند بـر اینکـه مقصـود     توانند قرینه استنتاعات جنسی از او در عقد دائم. این روایات می
 از تنتع در روایات دی ر این باب نیز عقد موقت با باکره است. م آً راو  از امام حـاد  

َا » رسد:  می ُجُل ُمْتعم ا الرَّ ُجهم وَّ تمزم ا» فرماید: و یمرت در  اسخ می« ؟ِِف اْلبِْكِر يم هم ْفتمضَّ ْ يم ا ملم ْأسم مم  «الم بم
 بـا « مُتْعَـةً »  هنراه شدن واژة یتروا ینروشن است که در ا .(423   1    ج0417 ینی  کل)

ایتنا  س ا  از اسـتنتاعات     حریح در عقد موقت و ازدواج متعه است و«یَتَزَوَّجُاَا»عبارت 
در روایات دی ـر  نیـز هنـین ترکیـب ذکـر شـده اسـت؛         .در دوران عقد معنا ندارد یجنس
بِيهم » انندم َا إاِلَّ بِإِْذِن أم ُج ُمْتعم وَّ تمزم ما » و (22   30    ج0419ی  یر عامل ) «ااْلبِْكُر الم تم تِس َلم اُء الَّ ْذرم اْلعم

َا إاِلَّ  ُج ُمْتعم وَّ زم ا أمٌب الم تم بِيهم توان معنـا    یات میروا ینا ینةبه قر بنابراین  (؛21)هنان    «بِإِْذِن أم
 متعه و تنتع در روایات دی ر این باب را عقد موقت دانست.

  00    ج0409ی  زنجـان  یر )شـب  یمـده  محقـق  یـن ا کـآم که در  گونه هنان :سوم نکته 
تُّةِع »و در برخی روایات عقد موقت با باکره نیز ذکر خواهـد شـد     (4124و  2944حص التَّمم

 هـایی  بـا عبـارت   یشـرط  ینبکارت مشروط شـده اسـت و علـت دنـ     ه نشدنبه ازال« بِاْْلمْبكارِ 
ا»هنچون  هم

ىلم أمْهلِ ْيِب عم َم اْلعم اِهيم رم اٌر » یا( 32447  ح23   30   ج0419 ی یر عامل « )كم ُه عم إِاَّ فم

ىلم اْْلمْبكم   ةدختر و خـانواد   نبودن برا بودن باکره  و عار یبع  (32412  ح22   هنان) «ارعم
مقصـود از تنتـع  عقـد موقـت      شـود  یمـ  یـده ین فان ی شرط و تعل ینشده است. از ا یاناو ب
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دختـر و    یبـرو  یدر حـورت  یرادر دوران عقد دائم؛ ز ینه خصو  استنتاعات جنس  است
  بکـارت خـود را از دسـت داده     یشـین که دختر در عقـد موقـت    افتد یاو به خطر م ةخانواد

 یتوضـع  یـن اطآع شـوهر از ا  ینکند؛ بنابرا دائم ازدواج  گاه بدون داشتن بکارت باشد؛ ین
محقـق  مقصـود از    یـن ا  بق ادعا. اما اگر طشود یاو م ةدختر و خانواد یموجب سرافکندگ

 وشـرط   ینشـوهر از دختـر در دوران عقـد دائـم باشـد  دنـ       یتنتع  حرف استنتاعات جنس
شـوهر   یرد بکارت حورت گ برداشتنمعنا  اگر بر فرض   ینطبق ا یراز یست؛موجه ن یلیتعل
و ا ةخـانواد  یـا دختـر   یسـرافکندگ  موجـب عن  را انجام داده و معنا ندارد عن  شـوهر   ینا

شـرط   مـ آً یـآ  متوجـه شـوهر اوسـت کـه بـر خـآف        یو شرمندگ یبع ینشود؛ بلکه دن
بکـارت در دوران عقـد  بکـارت دختـر را      ازالة خوددار  ازبر  یمبن یو ارتکاز ذهن یضنن

 ازاله کرده است.
در    اسـت  جایـ ربین عقد و عروسی کـه در زمـان یاضـر     یادز یفاحله زمان نکتة داارم:

  م0982   ر.ک: فـوز ) شـیوعی نداشـته اسـت    -یـات  در زمان حـدور روا  ویژه بهـ   گذشته
کـه در    متعـدد و  رشـنار   یـات تا بتـوان روا   (122   1   ج0402  عل، /14و  42حص

از  یجنسـ  مند  باره یعنی  ین  لیو  را بر معنا یمده« التَّنَتُّع  ب الْأَبْکار »هنچون  ینییناا عناو
 در دوران عقد ین  کرد. اندختر

که افراد متعصبی هستند  که در این روایت یمده « الْأَقْشَاب»ظاهراً مقصود از  نکته  نجم:
دختران باکره  بارة و درکنند  مینفی  - ده با ثیب و ده با باکره -ی طورکل  عقد موقت را به

سـنتی    نیز بـرا  اهـ    کاربردها  دی رها  بیشتر  دارند. این واژه در  تعصبات و سخت یر 
خـود را بـه    خصـی ش یقآم آً س اند؛ ها  بیجا کرده کار رفته که در امور دینی سخت یر به 

بر اسـان علـم و یگـاهی    کسانی که یا  (089    0401  حدو شیخ ) اند دادهدین نسبت 
 .(392   1ج   0401ی  )نراق دهند فتوا ننی

 دوم یتروا
لِیی بن اْلسنیعل بن ]حمّمدو» ْن عم ْن حمّمد [ بِإِْسنماِدِه عم  عم

افِر   بن بن أمْسبماط  نْ  ُعذم مَّ هُ  عم كرم نْ  ذم بِةی عم  أم

ْبدِ  لْ  اَّللَِّ عم نم وم ْليْستمِِتْ ُنَّ فم لِک إاِلَّ َلم ْل ُجِعلم ذم : هم الم قم تُِّع بِاْْلمْبكاِر؟ فم ِن التَّمم أمْلتُُه عم : سم الم یر  ) يْستمْعِفْفنقم

تـوان دختـر    مـی  یـا  رسـیدم: ی  اد از امام حـ  (.32411  ح22   30   ج0419ی  عامل
باکره را عقد موقت کرد؟ فرمود: ییا این یکم جز برا  ینان مقرر شـده اسـت؟ ولـی بایـد     

 .«کنندو عفت خود را یفظ  بدارندسخت  ناان 
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در ایـن روایـت از تنتـع باالبکـار      .یسـت اعتنـاد ن  درخـور   به سـبب ارسـا    یتروا سند
دهد: م ر این یکـم )عقـد موقـت(     شود و یمرت با تعجب و استفاام  اسخ می  رسیده می

برا  غیر ینان )ابکار( جع  شده است؟ یعنی مسل م است که این یکم برا  ینان جع  شده 
ته در عقـد  توان بر استنتاعات جنسی از دختـران عقدبسـ   و جایز است. این روایت را نیز ننی

دائم معنا کرد؛ زیرا در این عبارت  گویا نفع دنین عنلی منحصر برا  دختران دانسـته شـده   
کنـد و تناسـب نـدارد     که سائ  از جواز استنتاع خودم از دختران س ا  مـی  است؛ دریالی

که امام در  اسخ دنین  رسشی  نفع دختران را بیان کند. افزون بر این بـه دختـران امـر شـده     
کـه اگـر مقصـود از تنتـع       ین عن  را مستور و  وشیده دارند و عفاف ورزنـد؛ دریـالی  که ا

حرف استنتاعات جنسی در دوران عقد بود  مناسب بود این دستور به مرد سائ  یـا یـداق    
شود که س ا  از اح  عقـد موقـت بـا دختـران      به هردو  ینان داده شود. بنابراین روشن می

ازدواج موقـت  جع   یاحل ةفلسففرماید: احآً  یمیز می ی مبالیهباکره است که یمرت با بیان
رفـع    ازدواج دائـم ندارنـد و بـرا     مناسب برا یسشرا یااست که گو  ا دختران باکره  برا
البته الزم است که این عقد را مستور و  وشـیده   .یورند یم  خود به عقد موقت رو یازها ن

شکلی  یش نیاید یا از سو  کسانی که بـا ایـن عنـ     ها  بعد  ینان م دارند تا برا  ازدواج
اند  یزار  نبینند. هنچنین عفت ورزند و ازدواج موقـت و منـافع ین باعـث ارتبـاط      مخالال

 نامشروع نشود.

 روایت سوم

ْن حمّمد» بِإِْسنماِدِه عم ْن حمّمد حْیيیأمْْحمدم بن  بن وم ْبدِ  بن عم نْ  اْْلمبَّارِ  عم ْفوم  عم اِهيمم بةن انم بن حْیيی صم ْن إِْبرم عم

ْن حمّمد ِمی عم اِهيمم بن حُمِْر   اْْلمْثعم ْن إِْبرم ِری عم الم  ُمْسلِم   بن حمّمد اْْلمْشعم ْلُتهُ : قم أم نِ  سم َِ  عم تَّعُ  اْْلماري ا يتممم  ِمنْهم

ُجُل؟ الم  الرَّ مْ : قم َا  تمكونم  أمنْ  إاِلَّ  امعم بِي عُ  صم الم . خُتْدم ک اَّللَُّ أمْصلم  ُقْلُت : قم ْع حم ْ خُتْدم ْتُه ملم لمغم ا بم ِذی إِذم كِم اْْلمدُّ الَّ وم

رْشِ ِسةننِی الم بِنُْت عم از ین یمـرت   گویـد  یمسـلم مـ   بـن  محنـد  (:32424  ح22هنـان     ) قم
م ـر اینکـه کودـآ باشـد و       تواند دختر را متعه کند؟ فرمـود: یر   : ییا کسی می رسیدم
یــد بلــوغی کــه فریــب  !دارد خــورد. عــرض کــردم: خداونــد شــنا را بــه ســآمت بفریــب 

 .«ساله دقدر است؟ فرمود: دختر ده خورد  ینن
ی  طوسـ شـیخ  ) یبتاـذ  در طوسـی  شـیخ  این روایت به دو طریق نق  شده است: یکی طریق

است کـه بـه سـبب     (4  ح041   2   ج0291هنو  ) استبصارو  (31  ح311   7   ج0417
اعتنـاد نیسـت و   درخـور   (347   0   ج0412یی  خـو ) محرز خ عنی بن بودن ابراهیم مجاو 
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  420   2   ج0402  حــدو شــیخ ) یــهالفق یحمــره ال  مــندو  در شــیخ حــدی ــر  طریــق 
 محنـد   بـن  یـا زکر (443   4هنـان  ج ) یخ عنـ  یحیـی  بـن  در طریق حدو  به محند(. 4190ح

 (073    0417ی  نجاشـ ) «ی ـه مخـتلس اممـر فـی ید   »که هردنـد نجاشـی او را    یمدهالن من 
ــه نظــر مــیدانســته   ــر ضــعال او ن ایــن رســد ب و از نقــ  بزرگــانی هنچــون  یســتعبــارت دا  ب
  4و ج 330   3ج و 339و  079  حــص0   ج0417ینــی  )کل یــدعب بــن یســیع بــن محنــد
ی  طوسـ شـیخ  ) یقاسـم بجلـ   بـن  موسـی  ( و023   3هنان  جیکم ) بن   علی(311و  018حص
او را از  فارسـت نـدیم در کتـاب     ـی بـرد. ابـن    شبـه وثـاقت   توان یاز او م (417   1   ج0417

و برخــی محققــان بــه وثاقــت او تصــریح   (472   4  0288   )شوشــتر هفقاــا  شــیعه شــنرد
راویان دی ـر ایـن روایـت درخـور اعتنادنـد؛       .(801   2   ج0409ی  زنجان یر اند )شب کرده

 (.4122   00ج هنان دانست )توان سند این روایت را معتبر  درنتیجه می
ایـن    رسـد. بـا توجـه بـه  اسـخ امـام       در این روایت  سائ  از جواز تنتع از دختر مـی 

توان به س ا  از جواز استنتاع از دختر عقدبسته در عقـد دائـم معنـا کـرد؛      روایت را نیز ننی
بلکه مقصود سائ    رسش از جواز عقد موقت است؛ زیرا یمـرت جـواز ایـن عنـ  را بـه      
رشد و فریب نخوردن دختر در این رابطه مشروط کرده است و سپس بـرا  دختـر  سـن ده    

اگر مقصـود سـائ  جـواز اسـتنتاع در عقـد دائـم باشـد  تناسـبی بـین           کند. سا  را تعیین می
خواهـد بـا هنسـر شـرعی خـود       نیست؛ زیرا در عقد دائـم  مـرد مـی     رسش و  اسخ امام

تــوان ایــن  ارتبــاط داشــته باشــد و احــآً مســئلة فریــب خــوردن دختــر مطــرح نیســت و ننــی
شـود کـه سـ ا  از جـواز      ن مـی سال ی دختر مشروط کرد. بنابراین روشـ  استنتاعات را به ده

داند؛ به شرطی که ایـن   اح  ین را جایز می متعه و عقد موقت با دختر باکره است و امام
را که دختر به یـد   یراو   سن  رسشدر  اسخ  ازدواج موجب فریب دختر نباشد. یمرت

ی  ملیـر عـا   ) ظاهراً هنان سن بلوغ کهکرده  یانب  یسال دهخورد   ینن یبو فر یدهرشد رس
و بــه اســت  (32948  ح400   08هنــان  ج) و رشــد (31010  ح014   31   ج0419
البتـه منکـن اسـت سـن      .(481   8   ج0412ی  مجلسامر خود است ) مالآِ  دی ر بیان

 اند  متفاوت باشد. ا  که در ین بزرگ شده ها  دختران و جامعه رشد با توجه به ویژگی

 چهارم روایت

ْن حمّمد يْعُقوبم  بن حمّمد» ْبِداَّللَِّ اْبنمی حمّمد حْیيی بن عم عم ْن أمْْحمدم وم یعِ  بن عم ْن  يسم ی بن اْْلمكِم عم
لِ ْن عم عم

بِْداَّللَِّ  بماعم ِمْعُت أم : سم الم ِل قم ْ  ِ يادِ بن أمبِی اْْلملَّ ا ملم تَّعم اْلبِكرم مم ْأسم أمْن يتممم َم  يْفضِ يُقوُل: الم بم اِهي ا كرم يهم إِلم
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االْ  هم
لمی أمْهلِ يِب عم دختـر   متعه و عقـد موقـت   (:32447  ح23   30   ج0419ی  یر عامل ) عم

 ةرفـتن  ـرد   ینازبـ  ؛ زیـرا وارد نشـود   ا که بـه بکـارت او لطنـه    یماداماشکالی ندارد   باکره
 .«یدی یم عیب به شنار او ةخانواد  برا بکارت
   ج0409ی  زنجـان  یر شـب ) یستنیدیث  یقطریکی از دو در اعتبار و ححت  یشک
 دادن و بـه معنـا  توسـعه   « فمی» ةواژ (.22   3  ج0271یز   تبر یسبحان /4121   00

که کاربرد ین در روابس زن و مرد به معنا  مباشرت و نزدیکـی اسـت    است  یزدگشودن 
در ایـن روایـت  تنتـع از     .(118   4   ج0414  فارن ابند )شو یبکارت م ةکه سبب ازال

نبردن ازالة بکارت مشروط شـده و علـت ین  وارد نشـدن عیـب بـه خـانوادة        ه ازبینباکره  ب
توان بر استنتاعات جنسی از هنسر  دختر بیان شده است. واژة تنتع در این روایت را نیز ننی

در دوران عقد دائم معنا کرد؛ زیرا اوالً مسل م است که از نظر شـرعی  اسـتنتاع از هنسـر در    
ت؛ یتی اگر به ازالة بکارت بینجامد؛ در یالی در این روایـت منـع شـده    این دوران جایز اس

است. ثانیاً عدم جواز ازالة بکارت به یسیب وارد نشدن به خانوادة دختر تعلیـ  شـده اسـت؛    
که اگر مرد  در دوران عقد دائم باعث ازالة بکارت دختر شود  یسیبی به خـانوادة   دریالی
اشد  متوجه مرد است که بـر خـآف شـرط ارتکـاز  ازالـه      رسد؛ بلکه اگر عیبی ب دختر ننی

شـود کـه    نکردن بکارت در دوران عقد  دنین کار  را انجام داده است. بنابراین روشن می
ایـن عنـ  را    مقصود از جواز تنتع از بکر  عقـد موقـت بـا دختـر بـاکره اسـت کـه امـام        

بعـد  خـود ددـار مشـک      مشروط به ازاله نکردن بکارت دختر کرده تـا دختـر در ازدواج   
 نشود و خانوادة او به سبب باکره نبودن دخترشان مورد عیب و سرزنش واقع نشوند. 

 پنجم یتروا

ِن اْبِن أمبِی ُعمم  يْعُقوبم  بن حمّمد» بِيِه عم ْن أم اِهيمم عم ی بن إِْبرم
لِ ْن عم ا  ري  عم بم ْلُت أم أم : سم الم اج  قم رَّ ِيِل بن دم ْن َجم عم

ْبدِ  ا اَّللَِّ عم ْ يْستمْصِغْرهم ا ملم ْأسم بِِه مم : الم بم الم  اْلبِكِر؟ قم
َِ تَُّع ِمنم اْْلماِري   30   ج0419ی  یر عامل ) يتممم

بـه طـور موقـت بـا دختـر بـاکره        تـوان  یم یای  رسیدم: حاد  اماز ام (:32420  ح22 
 .«ندارد ید  مانعکنازدواج کرد؟ فرمود: اگر او را خوار و ذلی  ن

ی  زنجـان  یر )شـب  اسـت  یحسـند ین حـح   درخـور اعتنادنـد و   روایـت  یـن ا راویان ةهن
 .(4121   00   ج0409
 .(391   2   ج0414  فـارن  ابـن در لیت به معنا  کودکی و یقارت است ) «حیر»

عقد موقت  س  .است ییا عنل یز شنردن د به معنا  کودآ شباب استفعال دراین ماده 
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نشـود   خـتم یقـارت  رسـوایی و هتـآ دختـر      بـه است کـه   جایزبا دختر باکره در حورتی 
بکـارت در   ةکـه ازالـ    ـیش با توجه به روایـت  . (4121   00   ج0409ی  زنجان یر شب)

  روشـن  زمینة عیب و سرزنش دختر و خـانوادة او بیـان شـد   عقد موقت برا  دختران باکره  
کـه در روایـت  ـیش     بکارت است ةازالهنان در این روایت  « استصیار»شود مقصود از  می

 نیز به ین اشاره شده است.

 ششم روایت
بِإِْسنماِدهِ » عِ  وم ْن أمبِی سم هیمةا بِةلم إِْذِن  يد  عم وم بم ا كاامْت بمنیم أم تُِّع ِمنم اْلبِكِر إِذم ِن التَّمم ْلُتُه عم أم : سم الم بِی قم ِن اْْلملم عم

ْ يْقتمضَّ مم  ا ملم ْأسم مم : الم بم الم هیما؟ قم وم بم لِکأم   24   30   ج0419ی  یـر عـامل   ) ا ُهنمةا  لِتمِعة َّ بِةذم
کـه در کنـار  ـدر و      ا با دختر بـاکره ین  موقت بدون اذن والد زدواجاز جواز ا (:32411ح

 یفرمـود: اشـکال    رسـیدم و یمـرت   (یسـت خـود مسـتق  ن   یمادرم است )در امور زنـدگ 
 .«ب وجود بکارت  عفت بورزدبکارت نشود تا دختر به سب ةازال ینکهبه شرط ا ؛ندارد

سند این روایت معلق بر سند روایت  ـیش از ین اسـت و دریقیقـت قسـنتی از سـند بـه       
  7   ج0417ی  طوسـ شـیخ  ) اسـت  شـده قرینة روایات  یش از ین به سبب اختصار یذف 

رسد شیخ طوسی ایـن روایـت را بـا طریـق      یمبه نظر  وسائ هردند از نق   (؛32  ح314 
 عـن محنّـد  »سند روایت به این شک  خواهد بـود:   ینبنابراخود از ابوسعید نق  کرده است. 

عن الحلبـی   یدسنان عن ابی سع  بن عن محنّد یزید ی بن عنر بن عن موس یحیی  بن ایند  بن
از ایـن روایـت بـه     یـز ن فقاـا  برخـی  .شـد  اشارهاعتبار این سند  در روایت او  به «.قا : سألته

 .(209   00   ج0408یی  کربآ ییطباطبااند ) تعبیر کرده« ححیحه»

 هفتمروایت 

بِ » ْن أم ْسنماِد عم ا اْْلِ هِبمذم ِعيد   یوم طِ  سم َمَّ نْ  اْلقم مَّ اهُ  عم وم الم  رم ْبدِ  ِْلمبِی ُقْلُت : قم هیمةا اَّللَِّعم وم بم ٌَ بِكٌر بمنیم أم اِري : جم

ْدُعواِی  ِض تم إِْن رم : ُقْلُت: فم الم ْرِج. قم ْوِضعم اْلفم اتَِّق مم ْم وم : امعم الم لِک؟ قم ُل ذم أمْفعم هیما فم بموم اا ِمْن أم  يْت إِلمی افسها رِسّ

: وم  ةةالم لِک؟ قم ِضةةيْت  إِنْ  بِةةذم ةةهُ  رم إِاَّ ةةارٌ  فم لمةةی عم   22   30   ج0419ی  یــر عــامل ) «ْبكةةاراْْلم  عم
 .(32412ح

عـن   یحیـی   بـن  أینـد   بـن  الحسن بإسناده عن محنّد  بن محنّد»است:  دنین یتسند روا
 «عـن مـن رواه قـا : قلـت     ید القنـاط سـع  یسنان عن اب  بن عن محنّد یزید  ی بن عنر بنموس
بـا توجـه    فقاـا  روایت مرس  است. برخی سند .(30  ح314   7   ج0417ی  طوسشیخ )

جـز   بـه   افراد سـند  ةهنچنین اشتراک هن   یش بودن داللت این روایت با روایت به نزدیآ
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  ـیش روایـت محـ  بحـث را بـا روایـت        راو  اخیر که در این روایت به نام او اشاره نشده
انـد   کـرده  میکـ  یتروا ینرا یلبی دانسته و به اعتبار ا« عَنَّنْ رَوَاهُ»مقصود از  و دانسته یکی
نظـر   بـه  .(088   0  ج0271یز   تبر یسبحان /2944   00   ج0409ی  زنجان یر شب)
  هـا  تفـاوت یسـت؛ ولـی   ن یـد بع  ـیش  یـت با روا یتروا ینبودن سند ا  یکیهردند  رسد یم

 برد. را از بین میین دو  یت  اطنینان به یکی دانستندو روا ینموجود در مفاد ا
بـه   نیز هنانند روایت قب   جواز عقد موقت با دختر باکره بدون اذن ولـیّ  یتاین روا در
ینـ   که شد  یانب ی تفص به او  یتروا ی ذ دردخو  مطرح شده است.  خوددار  ازشرط 

هنـوز   لـی و ؛اند این روایت بر جواز استنتاعات جنسی از دخترانی که عقد ازدواج دائم شده
ویـژه در ایـن روایـت کـه سـائ  از ین دختـر بـا عنـوان          یست؛ بهن یحححد  ان عروسی نکرده

. اگر مقصودم سـ ا  از جـواز اسـتنتاعات جنسـی از هنسـرم در      کند یاد می« جَار یةٌ ب کرٌ»
بپرسد تا منطبق بـر  « امرأتی»یا « زوجتی»دوران عقد دائم بود  مناسب بود با عباراتی هنچون 

 ایتنا  دی ر باشد.
ین را مربـوط   توان می ینها  با کنآ قرام ؛نشده یحدر این روایت به ازدواج موقت تصر

اذن و  نبـود در فـرض   ازدواج به حورت دائم بوده و امـام  ینا به عقد موقت دانست: اگر
بـر   تا امام رددی ر بقا  بکارت موضوعیت ندا    ین را ححیح دانسته استولیّ یترضا

 یفظ ین تأکید کند.

 روایات عقد موقت باکره
در باب عقد موقت باکره  روایات دی ر  نیز وجود دارد که بر جواز عقد موقت با باکره با 
اذن ولّی یا در فرض خـوددار  از ازالـة بکـارت داللـت دارنـد و در ایـن روایـات  قراینـی         

تـوان یناـا را بـر مسـئلة      فانانـد و ننـی   روشنی عقد موقت بـا بـاکره را مـی    وجود دارد که به
ا  روشـن بـر تبیـین مفـاد      استنتاعات از هنسر در عقد دائم ین  کـرد. ایـن روایـات قرینـه    

 روایات گذشته است.

 اول  یتروا
بِإِْسنماِدهِ » ْن حمّمد وم ْن أمْْحمدم بن حمّمد عم عِ  بن عم ةرْ  يلم إِْسَمم بِةی مم ةْن أم  عم

ان  بم ْن أم  عم
ْن ظمِري   بِةی  يمم عم ةْن أم عم

ْبدِ  ةا اَّللَِّعم بِيهم َا إاِلَّ بِةإِْذِن أم ُج ُمْتعم وَّ زم ما أمٌب الم تم تِی َلم اُء الَّ ْذرم : اْلعم الم   30ج   0419ی  یـر عـامل   ) قم
م ـر بـه    ؛ازدواج موقت کنـد  بایدن  است زنده مکه  در  ا دختر باکره (:32418  ح21 

 .«اذن  درم
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و ( 34  ح314   7   ج0417ی  طوســشــیخ ) یبتاــذدر  یطوســ یــقبــه طر یــتروا ایــن
محنّـد عـن     بـن  الحسن بإسناده عن ایند  بن محنّد» (2  ح041   2   ج0291  هنو) استبصار
حـدو  در   یـق طرو بـه   «عبداهلل یمریم عن أب یعن ظریال عن أبان عن أب ی إسناع  بن محنّد
مـریم   یورو  أبان عـن أبـ  »( 4192  ح420   2   ج0402  حدو شیخ ) یهالفق یحمرهمن ال
 .(484   4هنان  جمعتبر است )و سند طریق نق  شده که هردو  «عبداهلل یعن أب

تأکید کرده اسـت. عبـارت    در عقد موقت باکره در اذن  لزومبر  یتروادر این  امام
 روشنی داللت دارد که مقصود ازدواج موقت است. به« مُتْعَةً»در کنار واژة « لَا تَزَوَّجُ»

 دوم  یتروا
ر  » ْعفم ْبُداَّللَِّ بن جم ْن أمْْحمدم بن حمّمد عم ْسنماِد عم یعِ  بن فِی ُقْرِب اْْلِ ْن أمْْحمدم بن حمّمةد يسم بِة بةن عم ة  یأم امرْص 

ا ضم ِن الرِّ ی عم
ْاطِ ةا اْلبمزم بِيهم َا إاِلَّ بِةإِْذِن أم ة ُج ُمْتعم وَّ تمزم : اْلبِكُر الم تم الم   30   ج0419ی  یـر عـامل   ) قم
 «.کند؛ م ر با اذن  درم (: دختر باکره ازدواج موقت ننی32410  ح22 

داللـت ایـن روایـت نیـز      .(302   22    ج0408یی  )خـو  اسـت  یححـح یت روا سند
 او  است. هنانند روایت 

 سوم روایت 
ْن حمّمد» بِيِه عم ْن أم اِهيمم عم ی بن إِْبرم

لِ بِ  بن عم ْن حمّمد ري  ُعمم  یأم بِ  بن عم ْن أمبِی  یأم ابِِه عم ْعِض أمْصحم ْن بم ةم عم ْزم ْحم

ْبِداَّللَِّ : الم عم الم ؟ قم َا ُجُل ُمْتعم ا الرَّ ُجهم وَّ ا: فِی اْلبِكِر يتمزم ةهم ْ يْفتمضَّ ةا ملم ْأسم مم   1   ج0417ینـی   کل)  بم
توانـد بـا دختـر بـاکره ازدواج موقـت کنـد؟ امـام فرمـود:          (: ییا مـرد مـی  2  ح423-422 

 «.اشکالی ندارد به شرط اینکه بکارتش را از بین نبرد
ــافیایـــن روایـــت طبـــق نقـــ  کتـــاب   ــا در کتـــاب  ؛اســـت «مرســـ » کـ  النـــوادرامـ

بـه ایـن    النـوادر  یمده است. سند روایت در کتاب «مسند»حورت   به یسیع  بن محند بن ایند
: البكر قال بعض أصحابنا ْلبی عبداَّللینزة قا :   بن عن محنّد یرعن یابن أب»شک  است: 

 .(314  ح88   ج0418  اشعر ) «يتزوجها الرجل متعَ؟ قال: ال بأس ما مل يفتضها
 یر شـب ) یسـت شـکی در اعتبـار طریـق ین ن   ها  معروف اسـت و   از کتاب النوادرکتاب 
ــان ــاب   .(3381   7جو  0713   1   ج0409ی  زنج ــند کت ــر در س ــوادرراو  اخی   الن
  07هنـان  ج ینـزه اسـت )   یابـ   بـن  ینزه ثبت شده که دریقیقت تصحیال محنـد  بن محند
  انـد  این روایـت ثقـه و امـامی    دی ر ینزه و راویان یاب  بن با توجه به اینکه محند .(1131 

 سند روایت ححیح است.
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کـه حـرایت در ازدواج دارد  از عقـد موقـت دختـر      « یتَزَوَّجُاَـا »در این روایت نیز با عبارت 
 جواز ین را به ازاله نکردن بکارت مقید کرده است. باکره  رسیده شده است که امام

تُِّع بِاْْلمْبكارِ »از عباراتی هنچون توان فانید مقصود  بنابراین با کنآ این روایات می « التَّمم
در روایات دستة او   ازدواج موقت است؛ نه حرف استنتاعات جنسـی از هنسـر در دوران   

 عقد دائم. 

 گیری نتیجه
ویـژه روایـاتی کـه در یناـا عبـاراتی هنچـون        با بررسی روایات عقد موقت باکرة رشیده بـه 

تُِّع ِمنم اْْلمْبكارِ » یعنـی  « تنتـع »شود که مقصود از یناا معنا  احـطآیی   ده  روشن مییم« التَّمم
انـد. بنـابراین    عقد موقت است و این روایات در حدد تبیین یکم عقد موقت با باکرة رشیده

توان این واژه را در این روایات بر معنا  لیو  ین و یکم استنتاعات جنسـی از دختـر    ننی
ی معنـا کـرد. دلیـ  بـر ایـن معنـا  افـزون بـر برخـی          باکره در فاحلة بین عقد دائم تـا عروسـ  

کاربردها  قرینی  کاربرد فراوان واژة تنتع و مشتقات ین در روایـات بـاب نکـاح در عقـد     
انـد کـه هنـین     موقت است. هنچنین روایات دی ر  در باب عقد موقت باکره حـادر شـده  

رند. افـزون بـر ایـن    رسانند و با کنآ قراین متنی  در عقد موقت حرایت دا ممنون را می
ةا»هایی که در برخی از این روایات وجود دارد  مانند  تعلی  هم

ىلم أمْهلِ ْيِب عم َم اْلعم اِهيم رم بـا عقـد   « كم
دهد در زمـان حـدور روایـات  میـان عقـد       موقت تناسب دارند. شواهد تاریخی نیز نشان می

تـوان روایـات    سـت و ننـی  ا  نبوده یا فاحلة ین بسیار نـادیز بـوده ا   دائم و عروسی یا فاحله
  متعدد این باب را بر  رسش از جواز استنتاعات جنسی در این فاحله ین  کرد.
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