معنای فقهی تمتع در روایات باب نکاح
تاریخ تأیید99/4/38 :

تاریخ دریافت98/01/32 :

مهدی سجادیامین
استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده ـ

چکیده

روایات امامیه در مسئلة عقد موقت با دختر باکرة رشـیده ممـنون وایـد
ندارند؛ گاهی ازدواج موقت با دختر باکره منع شده و گاه با شرایطی خـا
تجویز شده است .در روایات جواز عقـد موقـت بـا بـاکره گـاهی در سـ ا
راو و گاه در بیان امام معصوم

واژة «تنتع» با عناوینی هنچـون «التَّنَتُّـع

مِنَ الْأَبْکار» و «التَّنَتُّع بالْأَبْکار» به کار رفته است .بسـیار از فقاـا بـه شـتوانة
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
گرفتهاند؛ اما ییتاهلل شبیر زنجانی این واژه را بـر معنـا لیـو ین ینـ
کرده و این روایـات را بیـان ر جـواز اسـتنتاعات جنسـی از دختـر بـاکره در
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
اخیر در این ژوهش سعی شده ضنن نقد این دیدگاه بـا اسـتناد بـه ک ـرت
استعنا و اثبات انصراف تحلی متن روایـات و بررسـی قـراین تـاریخی از
دیدگاه مشاور دفاع و مفاوم «التَّنَتُّع بالْأَبْکار» تبیین شود.
واژگان كلیدي:

عقد موقت متعه باکره اذن ولیّ التنتع باالبکار.

مقدمه
در مسئلة والیت ولیّ در عقد ازدواج دختر باکرة رشیده دند دسـته روایـت وجـود دارد .اطـآ
برخی از این روایات هم عقد دائم و هم عقد موقت را شـام مـیشـود و هردنـد برخـی از ایـن
روایات بر والیت در در ازدواج باکره داللت دارند؛ درعینیا روایاتی نیـز بـر اسـتقآ دختـر
باکره یا بر مـدخلیت اذن و رضـایت او بـه ازدواج داللـت دارنـد (ر.ک :سـجاد امـین 0291
 )372-031در کنار این روایات برخی روایات در خصو عقد موقـت بـاکره حـادر شـده
که به سبب تفاوت در مفاد و داللت میتوان یناا را به نج دسته تقسیم کـرد :دسـتة او روایـات
منع ازدواج موقت با باکره بهطورمطلق؛ دستة دوم روایات جـواز ازدواج موقـت بـا بـاکره؛ دسـتة
سوم روایات مننوعیت عقد موقت باکره بدون اذن ولیّ؛ دستة داارم روایات جواز عقـد موقـت
باکره به شرط ازاله نشدن بکارت؛ دستة نجم روایات جواز عقد موقت با بـاکره بـدون اذن ولـیّ
به شرط ازا نشدن بکارت (ر.ک :هنو  .)0297در روایاتی که عقـد موقـت بـا دختـر بـاکره در
ی مطرح شده و این ازدواج یـا بـه حـورت مطلـق و یـا در فـرض ازالـه نشـدن
فرض نبود اذن ول ّ
بکارت جایز دانسته شده است ریشة «متع» با مشتقات گونـاگونی هنچـون «التَّنَتُّـع مِـنَ الْأَبْکـار»
«التَّنَتُّع بالْأَبْکار» «الْجَاریة یتَنَتَّعُ مِنْاَا الرَّجُ ُ» و «أَنْ یتَنَتَّعَ الْبکرَ» به کار رفتـه کـه در معنـا ین دو
ایتنا است :یکی معنا احطآیی یعنی عقد موقت و دی ر معنا لیو

یعنـی اسـتنتاعات

جنسی .با جستوجو در سخنان فقاا گذشـته روشـن مـیشـود کـه ایـن واژه در سـخنان ینـان
بــهطورمســلم در معنــا احــطآیی یعنــی عقــد موقــت بــا دختــر بــاکرة رشــیده بــه کــار رفتــه و
اختآف نظر در میان ینان نبوده اسـت و ایـن روایـات را بـر اسـان مبـانی خـود تفسـیر و تبیـین
کردهاند .در مقاب ییتاهلل شبیر زنجانی از فقاا معاحـر واژة «تنتـع» در ایـن روایـات را بـر
معنا لیو ین یعنی بارهمند جنسی از دختر باکرة عقدبسته در دوران عقد معنـا کـرده اسـت
(شبیر زنجانی  0409ج .)4124 00بر اسان معنا او س ا راو و اسخ امام بـه
اح عقد موقت با دختـر بـاکره مـرتبس اسـت و از جـواز یـا عـدم جـواز دنـین عقـد رسـیده
میشود؛ ولی طبق معنا دوم این روایات هیچ ارتباطی به اح عقد ندارد؛ بلکه به جواز یا عـدم
جواز کام جویی و رابطة جنسی با دخترانی مربوط اسـت کـه بـه عقـد دائـم دریمـده ولـی هنـوز
زندگی زناشویی را یغاز نکرده اند .به بیـان دی ـر سـ ا از جـواز رابطـة جنسـی در دوران عقـد
یعنی فاحلة میان عقد و عروسی است .طبق این معنا ننیتوان جواز یا عـدم جـواز عقـد موقـت بـا
دختر باکره بهویژه در فرض نبود اذن ولیّ را از این روایات فانید.
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تاکنون ژوهشی در سنجش و بررسی دیدگاه اخیر حورت ن رفته و این ژوهش بـر ین
است تا ححت وسقم این دیدگاه را نقـد و بررسـی کنـد .ایـن ـژوهش بـا روم معاـود در
استنباطها فقای ن اشته شده و میکوشد با بررسـی معنـا لیـو واژة «تنتـع» و هنچنـین
کاربردها ین در قرین و روایات این باب و برخی شواهد تـاریخی بـه ایـن رسـش اسـخ
دهد که عبارت «التَّنَتُّع بالْأَبْکار» در این روایات به ده معناست؟ ییا بایـد تنتـع را بـه معنـا
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؟
بررسی واژه «تمتع»
تنتع از ریشة «متع» به معنا منفعت اسـت (ابـنفـارن 0414

ج1

 )392و خـود ایـن

واژه به معنا منفعت بردن برخوردار و بارهمند شدن است (ابناثیر بیتـا ج )393 4و
به هر دیز از ما دنیا که از ین باره و لذت برده شـود «متـاع» گفتـه مـیشـود (طریحـ،
0402

ج4

 .)289این واژه و مشتقات ین در ییات بسیار از قرین کـریم بـه معنـا

ل» (زمر « )8 :مف مق مال مَت م َّت ُعوا ِِف مد ِار ُك ْم مث م
لیو ین به کار رفته است؛ مانند « ُق ْل مَتمت َّْع بِ ُك ْف ِر مك مقلِي ا
ل مثة مَ
مأ َّيام» (هود )21 :و «إِذ اا الم َُت م َّت ُع م
ون إِالَّ مقلِي ا
است ْمم مت ْع ُت ْم بِ ِه
ل» (ایزاب)02 :؛ اما در خصو ییـة « مف مَم ْ
يض اَ» (نسا )34 :هم در روایات (یر عاملی  0419ج 30حص1
ور ُه َّن مف ِر م
ِمنْ ُه َّن مفآ ُت ُ
وه َّن ُأ ُج م

 7و  )9هم در کآم فقاا (ابنادریس  0401ج /209 3نجفی بیتـا ج)024 21
و هم در سخنان مفسران شیعه (مقات بنسلینان  0432ج /227 0شیخ طوسی بیتـا
ج2

 /021طباطبای0407 ،

ج4

 )373و اه سـنت (طبـر0403 ،

ج1

/9

جصا  0411ج )94 2مقصود از «استنتاع» خصو عقد موقت و متعه است.
در روایات و ابواب گوناگون فقای افزون بر معنا لیو «تنتع» در سه جـا بـه معنـا
احطآیی ین نیز به کار رفته اسـت :یکـی در بـاب یـج و انجـام مناسـآ خـا ین .واژة
«تنتع» در مبحث یج تنتع از ین جات به کار رفته که در فاحلة عنـرة تنتـع و یـج تنتـع
برخی امور که انجام یناا در یا ایرام مننوع است مجاز میشود که یکـی از یناـا جـواز
استنتاع و بارهمند جنسـی از هنسـر اسـت (نراقـی 0401

ج00

 .)317دی ـر در

باب طآ است .در باب طآ از «متعة الطآ » یا «مار النتعة» یاد مـیشـود کـه مقصـود از
ین  -طبق دیدگاه مشاور فقاا  -وجوب رداخـت مـالی بـه زن اسـت کـه در فـرض وقـوع
طآ یش از تعیین ماریه و قب از نزدیکی بر عادة مـرد قـرار مـیگیـرد (نجفـ ،بـیتـا
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ج20
حدو

 .)17باب سوم باب عقد موقت و متعه است .در برخـی کتـابهـا روایـی (شـیخ
 )489بحـث
 0402ج )418 2و کتابها فقای (شیخ طوسی 0411

از عقد موقت تحت عنوان «باب النتعة» یمده است .روایاتی که در بحث عقد موقـت حـادر
شدهاند ممامین متفاوتی دارند؛ برخـی از یناـا بـه ا حـ جـواز یـا تشـویق بـه عقـد موقـت
رداخته اند و برخی دی ر ایکام و شرایس ین را بیان کردهاند .برخی از این روایـات نیـز بـه
مسئلة ازدواج موقت با دختران باکره و ایکام و شـرایس ین رداختـهانـد .بررسـی داللـت و
مفاد این روایات و بهدستیوردن دیدگاه شریعت در رابطه بـا عقـد موقـت بـاکره یکـی از
مامترین مبایث فقای در این موضوع اسـت .نویسـنده در مقالـها مسـتق بـه داللـت ایـن
روایات رداخته است (ر.ک :سجاد امین )0297؛ اما در اینجـا بـه بررسـی واژة «تنتـع» و
«التَّنَتُّع بالْأَبْکار» که در این روایات به کار رفته مـی ـردازیم .اهنیـت فاـم معنـا ایـن واژه
بدان سبب است که اگر ین را در این روایات بـه معنـا احـطآییام یعنـی عقـد موقـت
ین نکنیم؛ بلکه به معنا لیو ین یعنی باره و اسـتنتاعات جنسـی بـدانیم روایـات ایـن
باب از عقد موقت باکره خارج میشود و هیچ ارتباطی با این مسئله نخواهند داشت .بنابراین
الزم است این واژه را در ضنن خانوادة ین و کاربردها دی ر در منابع یدی ی بسـنجیم تـا
معنا ین روشن شود.
روایات التمتع باالبکار
در مسئلة عقد موقت باکره دندین روایت با ممامین متفاوت وجود دارد .با توجه بـه اینکـه
مسئلة احلی در این ژوهش فام معنا ایـن روایـات اسـت از بررسـی تفصـیلی سـند ایـن
روایات رهیز شده و به ژوهشها دی ر ارجاع داده میشود و تأکید احـلی بـر داللـت و
محتوا این روایات است .در برخی از این روایات یا لفظ تنتع به کـار نرفتـه و یـا اگـر بـه
کار رفته با کنآ قراینی که در متن روایت وجود دارد فانیـده مـیشـود کـه مقصـود از
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
که در ادامه به بررسی یناا می ردازیم:
روایت اول
ِِ
حممد بن ِسنمان
حممد 
حممد 
بن مأ ْْحمدم ْب ِن ْ
وسی ْب ِن ُع مم مر ْبنِ ِيزيدم مع ْن ّ
حیيی مع ْن ُم م
اْل مس ِن بِإِ ْسنماده مع ْن ّ
بن ْ م
« ّ
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عم ِن الت مَّم ُّت ِع ِم من ْاْلم ْب ِ
كار ال َّل مواتِی مبنیم ْاْلم مب مو ِ
ين؟ مف مق مال :مال مب ْأ مس

مع ْن أبی مس ِعيد مق مالُ :سئِ مل مأ ُبو مع ْب ِداَّللَِّ
كَم ي ُق ُ
مو مال مأ ُق ُ
ول مهؤُ مال ِء ْاْلم ْق مشاب (یر عاملی 0419
ول م

ج30

 22ح :)2از امام حاد

دربارة متعه کردن دختران باکرها که در کنار در و مادرشان هستند رسـیدند و یمـرت
فرمود :اشکالی ندارد و نظر ما هنانند نظر کسانی نیست که خیر در یناا وجود ندارد».
ســند روایــت طبــق برخــی مبــانی درخــور اعتنــاد اســت (ر.ک :ســجاد ام ـین 0291
 .)392-387در این روایت عبارت «التَّنَتُّع مِنَ الْأَبْکار» یمده که در معنا ین دو ایتنـا
بیان شده است :یکی معنا لیو

یعنـی اسـتنتاعات جنسـی و دی ـر معنـا احـطآیی

یعنی عقد موقت .ییتاهلل شبیر زنجانی دربـارة معنـا روایـت معتقـد اسـت منکـن اسـت
مقصود از تنتع در این روایت س ا از جواز بارهمند ،جنس ،از دختـر عقـدبسـتها ،باشـد
که هنوز به خانة شوهر نرفته و نزد در و مادرم است .منشأ س ا هم میتواند نـوع ،شـرط
ارتکاز ،بر تنتع نبردن در دوران عقد یا لطنة یی یت ،باشد که نوعاً در این کار بـوده اسـت.
یمرت در اسخ فرموده است :اگر بارهگیر ،جنس ،کام که دهبسا با یبروریـز ،هنـراه
است و امکان ناان کردن ین نیست انجام ن یرد مرای دی ـر ین مـانع ،نـدارد (شـبیر
زنجانی  0409ج .)4124 00در تأیید این ایتنا گفتـه شـده در ایـن روایـت بـرا
افراد که مانع تنتع میشوند واژة «الْأَقْشَاب» به کار رفتـه کـه جنـع «قِشْـب» اسـت کـه در
لیت به معنا« ،من ال خیر فیـه» و «الیـابس الصـلب» یمـده اسـت و مقصـود از ین اشـاره بـه
مردان خشآ متعصب و سبآمیز است که تناا به تعصـبات کـور و عـادتهـا قـوم،
م،اندیشند و فایدها ،در یناا نیست .این مطلب م ید ین است که این روایت در حدد منـع
از رسم تعصبیمیز ین زمان (و این زمان) بوده که بکـامجویی جنسـ ،از هنسـر را ـیش از
رفتن به خانة شوهر بسیار زشت و قبیح دانسته و دهبسا از هر یرامی یرامتر مـیدانسـتهانـد.
درناایت ادعا شده اگر این معنا معنا ظاهر این روایت نباشد یداق محتن است و بـا
وجود این ایتنا ننیتوان برا عقد موقت با باکره به ین استناد کرد (هنان .)2941
به نظر میرسد این ایتنا در معنا این روایت و ام ا ین ححیح نیست؛ بلکـه واژة «تنتـع»
و مشتقات ین در اینگونه روایات که مربوط به زنان و ارتباط با ینان است به معنـا احـطآیی
ین یعنی «عقد موقت» است .برا نقد ایتنا مذکور توجه به دند نکته الزم است:
نکتة او  :این ایتنا بر خآف ظاهر روایات ابواب نکاح است؛ زیرا هردند واژة تنتـع
در لیت به معنـا باـرهور و منفعـت بـردن اسـت؛ ولـی در روایـات بـاب نکـاح ک ـرت
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استعنا این لفظ در عقد موقت سبب انصـراف ین بـه خصـو

عقـد موقـت شـده اسـت؛

بهگونها که هم در رسش راویان و هـم در اسـخ امامـان بـدون هـیچ قرینـها از ین
ازدواج موقت فانیده میشود و ننیتوان این روایات انبوه را به معنا لیو ین دانسـت .بـا
توجه به ک رت این روایات و اعتبار سند بسیار از یناا از بررسی سـند تـآتـآ یناـا
خوددار میشود .در ادامه به برخی از این کاربردها اشاره میشود:
« .0قال

0402

يلَ :تتّعت؟ قلت :ال .قال :ال خترج مةن الةدايا ىتةي يةس السةنَ (شـیخ مفیـد

 :)7امام حاد

به من فرمود :ییا تاکنون عقد موقت (متعه) کردها ؟ گفـتم:

نــه .فرمــود :از دنیــا نــرو تــا اینکــه اییــا ســنت کــرده باشــی» .روشــن اســت کــه بــا توجــه
محدودیت ها خلفا برا عقد موقت مقصود از اییا سنت عقد موقت و متعه اسـت؛ نـه
حرف استنتاعات و بارهها جنسی از هنسر دائم.
« .3قال

َ :ت ّتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت :لكثرة من معس من الطروقَ أغناين اَّلل عنها

قال :وإن كنت مستغنيا فإين أىب أن يس سنَ رسول اَّلل

(همان ،ص :)8امام حاد

بـه

من فرمود :ییا از وقتی که از کنار هنسر خود بیرون یمدها متعه کردها ؟ عـرض کـردم:
به دلی ک رت هنسر و رابطه با یناا خداوند مرا از متعه بینیاز کرده است .یمرت فرمـود:
اگرده بینیاز هستی؛ اما من دوست دارم که سنت یامبر اکرم
 « .2عن أيب بصري قال دخلت عىل أيب عبداَّلل

فقال

را زنده بدار ».

أباحممد! َت ّتعت منذ خرجت مةن
 :يا
ّ

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

بدينار وقال :أقسمت عليك إن رصت إىل منزلك ىتي تفعل (همان) :ابوبصیر روایت میکند که
بر امام حاد

وارد شدم .به من گفت کـه ا ابـا محنـد! از وقتـی کـه از منزلـت بیـرون

یمد ازدواج متعه کردها ؟ گفتم :خیر .امام رسید :درا؟ گفتم :هزینـها کـه بـا مـن
است کفاف متعه را ننیدهد؟ امام دستور داد به من یـآ دینـار بدهنـد و فرمـود :تـو را بـه
خدا سوگند میدهم که یش از اینکه به منزلت برسی با این و ازدواج متعه کنی».
 .4قال أبو عبداَّلل

« :يا إسَمعيل َتتعت العام؟ قلت :اعم .قال :ال أعنس متعَ اْلج! قلت :فَم؟

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

سنديَ (یر عاملی 0419

ج30

 :)01امام حاد

فرمود :ا اسناعی ! امسا متعـه

کرد ؟ گفتم :بلی .امام فرمود :مقصودم متعة یج نبود .به ایشان گفتم :مقصودتان دیسـت؟
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فرمود :مقصـودم ازدواج متعـه اسـت! گفـتم :بلـی بـا یـآ زن بربـر ازدواج متعـه کـردم.
یمرت فرمود :ا اسناعی ! دنین گفته شده که ازدواج متعه بکـن بـا هـر زنـی کـه بیـابی؛
اگرده اه سند باشد» .از این روایت فانیده مـیشـود کـه واژة «متعـه» و «تنتـع» در معـانی
احطآیی ین به کار میرفته که یا متعة یج بوده و یا متعة نسا .هنانگونه که ـیشتـر بیـان
شده کاربرد این واژه در ارتباط با زنان به معنا عقد موقت با ینان است.

« .1قال :قلت :للتمتّع ثواب؟ قال :إن كان يريد بذلك اَّلل عز وجل وخلفا لفلن مل يكلمها كلمَ

إال كتب اَّلل له ىسنَ( ...شیخ مفید 0402

 :)8از امام باقر

رسیدم :ییا عقد موقت و

متعه ثواب دارد؟ یمرت فرمود :اگر به نیت رضا خدا و مخالفت با فآنی (کسـی کـه ین
را یرام کرده است) باشد بله؛ هیچ یرفی با او ننـی گویـد؛ م ـر بـرا او یسـنها نوشـته
میشود.»...
« .2عن الباقر

قال :قال رسول اَّلل

 :ملا أرسي يب إىل السَمء ْلقنس جربئيل فقال :يا حممد!

غفرت للمتم ّتعنی من النساء (همان ،ص :)9از امام بـاقر
إن اَّلل عز وجل يقول :قد
ُ
رسو خدا

اسـت کـه

فرمود :وقتی خدا مرا به یسنان باال برد جبرئی به من رسید و هنراه شـد و

گفت :ا محند! خداوند میفرماید :متعهکنندگان از غفران و یمرزم من بارهمندند».
« .7عن أيب عبداَّلل

قال :ما من رجل مَت متَّ مع ثم اغتسل إال خلق اَّلل من كل قطرة تقطر منه سبعنی

ملكا يستغفرون له إىل يوم القيامَ ويلعنون متجنبها إىل أن تقوم السةاعَ (همان) :امـام حـاد
فرمود :هیچ مرد نیست که متعه و عقد موقت کند؛ م ر اینکه وقتی غسـ مـیکنـد خـدا
برا هر قطره یبی که بر او میریـزد هفتـاد فرشـته مـییفرینـد کـه تـا روز قیامـت بـرا او
استیفار کنند و بر کسی که مانع ازدواج موقت شد و از ین جلوگیر کرد لعنت بفرستند».
روایات فراوان دی ر نیز بـا ایـن ممـنون وجـود دارد کـه فقـس بـه ذکـر یناـا بسـنده
میشود« :ال يكون متعة إال بأمرين أجل مسمم أأجمر مسمم » (هنـان
للرجل أن يتمتّع هبا يوما أو أكثر؟» (هنان

)01؛ «هةل وةو

)03؛ «فيتمتّع هبا والرشط أن ال يفتضها» (هنـان)؛

«ِف املرأة تزاي عليها أ يتمتّع هبا؟» (هنان)؛ «ال بأس أن يتمتّع باملرأة عىل ىكمه ولكن ال بد أن يعطيها
)04؛ «قال  :املتعَ ىلل طِلةق ...
شيئا ْلاه إن ىدث هبا ىدث مل يكن له مرياث» (هنان

املزوجَ واملتعَ مأ ّن للزّ وجَ صداق اا وللمتعَ ُأجر اة فتمتّع سائر املسلمنی عىل عهد رسول
والفرق بنی ّ
اَّلل

ِف اْلج و غريه» (مجلسی 0412

ج011

210ـ)213؛ « مأ ّن املؤمن ال يكمل ىتّةي
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يتمتّع» (شیخ حدو

0402

ج2

.)422

بنابراین با توجه به کاربرد فراوان این واژه و مشتقات ین در عقد موقت ادعا کـاربر
این واژه در غیر این معنا به دلی و قرینه نیاز دارد .یتی برخی فقاـا تصـریح کـردهانـد کـه
اگر لفظی هم دارا معنا لیو باشد و هم احطآح شرعی و در مورد مشـکوک باشـد
که کدام یآ مقصود است الزم است ین لفظ را بر معنا احطآیی شرعی ین ین کرد
و در مح بحث نیز واژهها متعه و تنتع را با استناد به تواتر بر خصو

عقد موقت ینـ

.)014
کردهاند (ابنادریس  0401ج /209 3محقق یل0402 ،
درنتیجه روشن می شود رسش راو در روایت مح بحث مربـوط بـه عقـد موقـت بـا
دختــران بــاکره اســت؛ نــه خصــو
دخترانی که در عقد دائماند.

اســتنتاعات جنســی در فاحــلة بــین عقــد و عروســی از

نکتة دوم :در برخی روایات این باب که مسئلة جواز متعه بـا بـاکره مطـرح شـده اسـت
قراینی وجود دارد که روشن میکند مقصود از متعة باکره عقد موقت با اوست؛ نـه حِـرف
استنتاعات جنسی از او در عقد دائم .این روایات میتوانند قرینها باشند بـر اینکـه مقصـود
از تنتع در روایات دی ر این باب نیز عقد موقت با باکره است .م آً راو از امام حـاد

الر ُج ُل ُم ْت مع اَ؟» و یمرت در اسخ میفرماید « :مال مب ْأ مس مما ممل ْ مي ْفت َّمض مها»
می رسدِِ « :ف ا ْلبِك ِْر ميتمزم َّو ُج مها َّ
(کلینی  0417ج .)423 1روشن است که در این روایت هنراه شدن واژة «مُتْعَـةً» بـا
عبارت «یَتَزَوَّجُاَا» حریح در عقد موقت و ازدواج متعه است و ایتنا س ا از اسـتنتاعات
جنسی در دوران عقد معنا ندارد .در روایات دی ـر نیـز هنـین ترکیـب ذکـر شـده اسـت؛
مانند «ا ْلبِك ُْر مال متتمزم َّو ُج ُم ْت مع اَ إِ َّال بِإِ ْذ ِن مأبِي مها» (یر عاملی 0419
مأ ٌب مال تمزم َّو ُج ُم ْت مع اَ إِ َّال بِإِ ْذ ِن مأبِ ميها» (هنان

ج30

 )22و «ا ْل مع ْذ مرا ُء ا َّلتِس مَلما

)21؛ بنابراین به قرینة این روایات میتوان معنـا

متعه و تنتع در روایات دی ر این باب را عقد موقت دانست.
نکته سوم :هنانگونه که در کـآم ایـن محقـق یمـده (شـبیر زنجـانی 0409

ج00

حص 2944و  )4124و در برخی روایات عقد موقت با باکره نیز ذکر خواهـد شـد «الت مَّمتُّة ِع
بِ ْاْلم ْب ِ
كار» به ازاله نشدن بکارت مشروط شـده اسـت و علـت دنـین شـرطی بـا عبـارتهـایی

هنچون «كمر ِ
اهيم مَ ا ْل مع ْي ِ
ب مع مىل مأ ْهلِ مها» (یر عاملی 0419
م

مع مىل ْاْلم ْب مكار» (هنان

ج30

 23ح )32447یا « مفإِ َّا ُه مع ٌار

 22ح )32412عیب و عار بودن باکره نبودن برا دختر و خـانوادة

او بیان شده است .از این شرط و تعلی ین فانیـده مـیشـود مقصـود از تنتـع عقـد موقـت
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است نه خصو استنتاعات جنسی در دوران عقد دائم؛ زیرا در حـورتی یبـرو دختـر و
خانوادة او به خطر میافتد که دختر در عقـد موقـت یشـین بکـارت خـود را از دسـت داده
باشد؛ ینگاه بدون داشتن بکارت ازدواج دائم کند؛ بنابراین اطآع شـوهر از ایـن وضـعیت
موجب سرافکندگی دختر و خانوادة او میشود .اما اگر طبق ادعا ایـن محقـق مقصـود از
تنتع حرف استنتاعات جنسی شـوهر از دختـر در دوران عقـد دائـم باشـد دنـین شـرط و
تعلیلی موجه نیست؛ زیرا طبق این معنا اگر بر فرض برداشتن بکارت حورت گیرد شـوهر
این عن را انجام داده و معنا ندارد عن شـوهر موجـب سـرافکندگی دختـر یـا خـانوادة او
شود؛ بلکه دنین عیب و شرمندگی متوجـه شـوهر اوسـت کـه بـر خـآف مـ آً یـآ شـرط
ضننی و ارتکاز ذهنی مبنی بر خوددار از ازالة بکـارت در دوران عقـد بکـارت دختـر را
ازاله کرده است.
نکتة داارم :فاحله زمانی زیاد بین عقد و عروسی کـه در زمـان یاضـر رایـج اسـت در
گذشته ـ بهویژه در زمان حـدور روایـات  -شـیوعی نداشـته اسـت (ر.ک :فـوز 0982م
حص 42و  /14عل 0402 ،ج )122 1تا بتـوان روایـات متعـدد و رشـنار کـه در
یناا عناوینی هنچون «التَّنَتُّع بالْأَبْکار» یمده را بر معنا لیو ین یعنی بارهمند جنسـی از
دختران در دوران عقد ین کرد.
نکته نجم :ظاهراً مقصود از «الْأَقْشَاب» که در این روایت یمده افراد متعصبی هستند که
عقد موقت را به طورکلی  -ده با ثیب و ده با باکره  -نفی میکنند و دربارة دختران باکره
تعصبات و سخت یر ها بیشتر دارند .این واژه در کاربردها دی ر نیز بـرا اهـ سـنتی
به کار رفته که در امور دینی سخت یر ها بیجا کردهاند؛ م آً سآیق شخصـی خـود را بـه
 )089یا کسانی که بر اسـان علـم و یگـاهی
دین نسبت دادهاند (شیخ حدو 0401
فتوا ننیدهند (نراقی 0401

ج1

.)392

روایت دوم

ِ
ِِ
ِ
كر ُه مع ْن مأبِةی
حممد بن ُع مذافر مع َّم ْن مذ م
[حممد بنعلی بن اْلسنی] بِإِ ْسنماده عم ْن معلی بن مأ ْس مباط مع ْن ّ
«و ّ
كار؟ مف مق مال :مه ْل ُج ِع مل مذلِک إِ َّال مَل َّن مف ْل ِ
مع ْب ِداَّللَِّ مق مال :مس مأ ْلتُ ُه عم ِن التَّ ممتُّ ِع بِ ْاْل م ْب ِ
يس مت ْع ِف ْفن (یر
مِت من مو ْل ْ
يست ْ
ْ
ُ

رسـیدم :ییـا مـیتـوان دختـر
عاملی  0419ج 22 30ح .)32411از امام حـاد
باکره را عقد موقت کرد؟ فرمود :ییا این یکم جز برا ینان مقرر شـده اسـت؟ ولـی بایـد
سخت ناان بدارند و عفت خود را یفظ کنند».
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سند روایت به سـبب ارسـا درخـور اعتنـاد نیسـت .در ایـن روایـت از تنتـع باالبکـار
رسیده میشود و یمرت با تعجب و استفاام اسخ میدهد :م ر این یکـم (عقـد موقـت)
برا غیر ینان (ابکار) جع شده است؟ یعنی مسلم است که این یکم برا ینان جع شده
و جایز است .این روایت را نیز ننیتوان بر استنتاعات جنسی از دختـران عقدبسـته در عقـد
دائم معنا کرد؛ زیرا در این عبارت گویا نفع دنین عنلی منحصر برا دختران دانسـته شـده
است؛ دریالی که سائ از جواز استنتاع خودم از دختران س ا مـیکنـد و تناسـب نـدارد
که امام در اسخ دنین رسشی نفع دختران را بیان کند .افزون بر این بـه دختـران امـر شـده
که این عن را مستور و وشیده دارند و عفاف ورزنـد؛ دریـالیکـه اگـر مقصـود از تنتـع
حرف استنتاعات جنسی در دوران عقد بود مناسب بود این دستور به مرد سائ یـا یـداق
به هردو ینان داده شود .بنابراین روشن میشود که س ا از اح عقـد موقـت بـا دختـران
باکره است که یمرت با بیانی مبالیهیمیز میفرماید :احآً فلسفة احلی جع ازدواج موقـت
برا دختران باکرها است که گویا شرایس مناسب برا ازدواج دائـم ندارنـد و بـرا رفـع
نیازها خود به عقد موقت رو مییورند .البته الزم است که این عقد را مستور و وشـیده
دارند تا برا ازدواجها بعد ینان مشکلی یش نیاید یا از سو کسانی که بـا ایـن عنـ
مخالال اند یزار نبینند .هنچنین عفت ورزند و ازدواج موقـت و منـافع ین باعـث ارتبـاط
نامشروع نشود.
روایت سوم

ِ
ِِ
ِ
اْل َّب ِ
ار مع ْن مص ْف مو م
يم بةن
حممد 
ان بن ْ
بن مأ ْْحمدم بن ْ
حیيی مع ْن إِ ْب مراه م
حممد بن مع ْبد ْ م
حیيی مع ْن ّ
« موبِإِ ْسنماده مع ْن ّ
اْل ِ
اهيم بن ُحم ِْر ْ ِ
ِ
ِ
اريَ يت مممت َُّع ِمن مْها
حممد بن ُم ْسلم مق مال :مس مأ ْل ُت ُه مع ِن ْ م
اْلم ْث معمی مع ْن ّ
حممد ْاْلم ْش مع ِری مع ْن إِ ْب مر م
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
م
اْلدُّ ا َّلذی إ مذا مب مل مغ ْت ُه ممل ْ ُختْدم ْع
الر ُج ُل؟ مق مال :ما مع ْم إ َّال أ ْن تمكو من مصبي اَ ُختْدم ُع .مق مالُ :ق ْل ُت أ ْص مل محک اَّللَُّ موك ِم ْ م
َّ
ِ
ِ
مق مال بِن ُْت مع ْ ِ
رش سةننی (هنـان  22ح :)32424محنـدبـنمسـلم مـیگویـد از ین یمـرت

رسیدم :ییا کسی می تواند دختر را متعه کند؟ فرمـود :یر م ـر اینکـه کودـآ باشـد و
فریــب بخــورد .عــرض کــردم :خداونــد شــنا را بــه ســآمت دارد! یــد بلــوغی کــه فریــب
ننیخورد دقدر است؟ فرمود :دختر دهساله».
این روایت به دو طریق نق شده است :یکی طریق شـیخ طوسـی در تاـذیب (شـیخ طوسـی
 0417ج 311 7ح )31و استبصار (هنو  0291ج 041 2ح )4است کـه بـه سـبب
مجاو بودن ابراهیمبنمحرز خ عنی (خـویی  0412ج0
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 )347درخـور اعتنـاد نیسـت و

دی ــر طریــق شــیخ حـدو در مــن الیحمــره الفقیــه (شــیخ حــدو  0402ج420 2
ح .)4190در طریق حدو به محندبـنیحیـی خ عنـی (هنـان ج )443 4زکریـابـنمحنـد
)073
الن من یمده که هردنـد نجاشـی او را «مخـتلس اممـر فـی یدی ـه» (نجاشـی 0417
دانســته بــه نظــر مــیرســد ایــن عبــارت دا بــر ضــعال او نیســت و از نق ـ بزرگــانی هنچــون
محنــدبــنعیســیبــنعبیــد (کلینــی  0417ج 0حــص 079و  339و ج3
حص 018و  )311علیبنیکم (هنان ج3

 330و ج4

 )023و موسـیبـنقاسـم بجلـی (شـیخ طوسـی

 0417ج )417 1از او میتوان بـه وثـاقتش ـی بـرد .ابـننـدیم در کتـاب فارسـت او را از
فقاــا شــیعه شــنرده (شوشــتر  )472 4 0288و برخــی محققــان بــه وثاقــت او تصــریح
کردهاند (شبیر زنجانی  0409ج .)801 2راویان دی ـر ایـن روایـت درخـور اعتنادنـد؛
درنتیجه میتوان سند این روایت را معتبر دانست (هنان ج.)4122 00
در این روایت سائ از جواز تنتع از دختر مـی رسـد .بـا توجـه بـه اسـخ امـام ایـن
روایت را نیز ننی توان به س ا از جواز استنتاع از دختر عقدبسته در عقـد دائـم معنـا کـرد؛
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
سا را تعیین میکند .اگر مقصـود سـائ جـواز اسـتنتاع در عقـد دائـم باشـد تناسـبی بـین
رسش و اسخ امام نیست؛ زیرا در عقد دائـم مـرد مـیخواهـد بـا هنسـر شـرعی خـود
ارتبــاط داشــته باشــد و احـآً مســئلة فریــب خــوردن دختــر مطــرح نیســت و ننــیتــوان ایــن
استنتاعات را به دهسال ی دختر مشروط کرد .بنابراین روشـن مـیشـود کـه سـ ا از جـواز
متعه و عقد موقت با دختر باکره است و امام اح ین را جایز میداند؛ به شرطی که ایـن
ازدواج موجب فریب دختر نباشد .یمرت در اسخ رسش راو سنی را که دختر به یـد
رشد رسیده و فریب ننیخورد دهسال ی بیان کرده که ظاهراً هنان سن بلوغ (یـر عـاملی
 0419ج 014 31ح )31010و رشــد (هنــان ج 400 08ح )32948اســت و بــه
بیان دی ر مالآِ امر خود است (مجلسی  0412ج .)481 8البتـه منکـن اسـت سـن
رشد با توجه به ویژگیها دختران و جامعها که در ین بزرگ شدهاند متفاوت باشد.
روایت چهارم

«حممد بنيع ُقوب معن حممد بنحیيی عم ن مأ ْْحمدم و معب ِداَّللَِّ ابنمی حممد  ِ
ِ
اْلك ِم مع ْن
ْ
م ْ
ْ
ْ
يسی مع ْن معلی بن ْ م
بن ع م
ّ
ْ م ْ ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كر مما ممل ي ْف ِ
ت مأ مبا مع ْبداَّللَِّ ي ُق ُ
ِ ياد بن مأبِی ْ
كراه ميَ
اْلم َّلل مق مال :مسم ْع ُ
ض إِ مل م
يها م
ول :مال مب ْأ مس مأ ْن يت مممت مَّع ا ْلبِ م
ْ
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ا ْل مع ِ
يب مع ملی مأ ْهلِ مها (یر عاملی 0419

ج30

 23ح :)32447متعه و عقـد موقـت دختـر

باکره اشکالی ندارد مادامی که بـه بکـارت او لطنـها وارد نشـود؛ زیـرا ازبـینرفـتن ـردة
بکارت برا خانوادة او عیب به شنار مییید».
شکی در اعتبار و ححت یکی از دو طریق یدیث نیست (شـبیر زنجـانی  0409ج
 /4121 00سبحانی تبریز  0271ج .)22 3واژة «فمی» بـه معنـا توسـعه دادن و
گشودن دیز است که کاربرد ین در روابس زن و مرد به معنا مباشرت و نزدیکـی اسـت
که سبب ازالة بکارت میشود (ابنفارن  0414ج .)118 4در ایـن روایـت تنتـع از
باکره به ازبین نبردن ازالة بکارت مشروط شـده و علـت ین وارد نشـدن عیـب بـه خـانوادة
دختر بیان شده است .واژة تنتع در این روایت را نیز ننیتوان بر استنتاعات جنسی از هنسر
در دوران عقد دائم معنا کرد؛ زیرا اوالً مسلم است که از نظر شـرعی اسـتنتاع از هنسـر در
این دوران جایز است؛ یتی اگر به ازالة بکارت بینجامد؛ در یالی در این روایـت منـع شـده
است .ثانیاً عدم جواز ازالة بکارت به یسیب وارد نشدن به خانوادة دختر تعلیـ شـده اسـت؛
دریالی که اگر مرد در دوران عقد دائم باعث ازالة بکارت دختر شود یسیبی به خـانوادة
دختر ننیرسد؛ بلکه اگر عیبی باشد متوجه مرد است که بـر خـآف شـرط ارتکـاز ازالـه
نکردن بکارت در دوران عقد دنین کار را انجام داده است .بنابراین روشن میشـود کـه
مقصود از جواز تنتع از بکر عقـد موقـت بـا دختـر بـاکره اسـت کـه امـام

ایـن عنـ را

مشروط به ازاله نکردن بکارت دختر کرده تـا دختـر در ازدواج بعـد خـود ددـار مشـک
نشود و خانوادة او به سبب باکره نبودن دخترشان مورد عیب و سرزنش واقع نشوند.
روایت پنجم
ِ
ِ
ِ
ِ
يم مع ْن مأبِيه مع ِن ا ْب ِن مأبِی ُع ممري مع ْن مَج ِ
يل بن مد َّراج مق مال :مس مأ ْل ُت مأ مبا
حممد بني ْع ُق م
وب مع ْن معلی بن إِ ْب مراه م
« ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل ِ
اريَ ا ْلبِ ِ
يست ْمصغ ْر مها (یر عاملی  0419ج30
كر؟ مق مال :مال مب ْأ مس بِه مما ممل ْ ْ
مع ْبداَّللَِّ يت مممت َُّع م من ْ م

 22ح :)32420از امام حاد

رسیدم :ییا میتـوان بـه طـور موقـت بـا دختـر بـاکره

ازدواج کرد؟ فرمود :اگر او را خوار و ذلی نکند مانعی ندارد».
هنة راویان ایـن روایـت درخـور اعتنادنـد و سـند ین حـحیح اسـت (شـبیر زنجـانی
0409

ج00

.)4121

«حیر» در لیت به معنا کودکی و یقارت است (ابـنفـارن  0414ج.)391 2
این ماده در باب استفعالش به معنا کودآ شنردن دیز یا عنلی است .س عقد موقت
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با دختر باکره در حورتی جایز است کـه بـه یقـارت رسـوایی و هتـآ دختـر خـتم نشـود
(شبیر زنجانی  0409ج .)4121 00با توجه به روایـت ـیش کـه ازالـة بکـارت در
عقد موقت برا دختران باکره زمینة عیب و سرزنش دختر و خـانوادة او بیـان شـد روشـن
میشود مقصود از «استصیار» در این روایت هنان ازالة بکارت است کـه در روایـت ـیش
نیز به ین اشاره شده است.
روایت ششم
ِ
ِِ
اْل ملبِی مق مال :مس مأ ْل ُت ُه مع ِن الت مَّم ُّت ِع ِم من ا ْلبِ ِ
مت مبنیم مأ مب مو مهیةا بِ م
ةل إِ ْذ ِن
كر إِ مذا كاا ْ
« موبِإِ ْسنماده مع ْن مأبِی مسعيد مع ِن ْ م
مأ مب مو مهیا؟ مق مال :مال مب ْأ مس مما ممل ْ ي ْقت َّمض مما ُهنمةا لِت ِمعة َّ بِ م
ةذلِک (یـر عـاملی  0419ج24 30

ح :)32411از جواز ازدواج موقت بدون اذن والدین با دختر بـاکرها کـه در کنـار ـدر و
مادرم است (در امور زنـدگی خـود مسـتق نیسـت) رسـیدم و یمـرت فرمـود :اشـکالی
ندارد؛ به شرط اینکه ازالة بکارت نشود تا دختر به سبب وجود بکارت عفت بورزد».
سند این روایت معلق بر سند روایت ـیش از ین اسـت و دریقیقـت قسـنتی از سـند بـه
قرینة روایات یش از ین به سبب اختصار یذف شـده اسـت (شـیخ طوسـی  0417ج7
 314ح)32؛ هردند از نق وسائ به نظر می رسد شیخ طوسی ایـن روایـت را بـا طریـق
خود از ابوسعید نق کرده است .بنابراین سند روایت به این شک خواهد بـود« :عـن محنّـد
بن ایند بن یحیی عن موسی بن عنر بن یزید عن محنّد بن سنان عن ابی سعید عن الحلبـی
قا  :سألته» .در روایت او به اعتبار این سند اشاره شـد .برخـی فقاـا نیـز از ایـن روایـت بـه
«ححیحه» تعبیر کردهاند (طباطبایی کربآیی  0408ج.)209 00
روایت هفتم
ماد عم ن مأبِی س ِعيدا ْل مقَم ِ
اْلسن ِ
ط مع َّم ْن مر موا ُه مق مالُ :ق ْل ُت ِْلمبِی عم ْب ِداَّللَِّ  :مج ِ
كر مبنیم مأ مب مو مهیةا
ْ
اري ٌَ بِ ٌ
َّ
م
« مو ِ مهب مذا ْ ِ ْ
ِ
ِ ِ
يت
رس اا ِم ْن مأ مب مو مهیا مف مأ ْف مع ُل مذلِک؟ مق مال :ما مع ْم موات َِّق مم ْو ِض مع ا ْل مف ْرجِ  .مق مالُ :ق ْل ُت :مفإِ ْن مر ِض ْ
تمدْ ُعوای إ ملی افسها ّ
ةذلِک؟ مقة م
ب ِة م
ةار عم ملةةی ْاْلم ْبكةةار» (یــر عــاملی  0419ج22 30
ةال :موإِ ْن مر ِضة ْ
ةيت مفإِ َّا ة ُه معة ٌ

ح.)32412
سند روایت دنین است« :محنّد بن الحسن بإسناده عن محنّد بـن أینـد بـن یحیـی عـن
موسی بن عنر بن یزید عن محنّد بن سنان عن ابی سـعید القنـاط عـن مـن رواه قـا  :قلـت»
(شیخ طوسی  0417ج 314 7ح .)30سند روایت مرس است .برخی فقاـا بـا توجـه
به نزدیآ بودن داللت این روایت با روایت یش هنچنین اشتراک هنة افراد سـند بـهجـز
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راو اخیر که در این روایت به نام او اشاره نشده روایـت محـ بحـث را بـا روایـت ـیش
یکی دانسته و مقصود از «عَنَّنْ رَوَاهُ» را یلبی دانسته و به اعتبار این روایت یکـم کـردهانـد
(شبیر زنجانی  0409ج /2944 00سبحانی تبریز  0271ج .)088 0بـه نظـر
میرسد هردند یکی بودن سند این روایت با روایـت ـیش بعیـد نیسـت؛ ولـی تفـاوتهـا
موجود در مفاد این دو روایت اطنینان به یکی دانستن ین دو را از بین میبرد.
در این روایت نیز هنانند روایت قب

جواز عقد موقت با دختر باکره بدون اذن ولـیّ بـه

شرط خوددار از دخو مطرح شده است .در ذی روایت او بهتفصی بیان شد که ینـ
این روایت بر جواز استنتاعات جنسی از دخترانی که عقد ازدواج دائم شدهاند؛ ولـی هنـوز
عروسی نکردهاند ححیح نیست؛ به ویـژه در ایـن روایـت کـه سـائ از ین دختـر بـا عنـوان
«جَاریةٌ بکرٌ» یاد میکند .اگر مقصودم سـ ا از جـواز اسـتنتاعات جنسـی از هنسـرم در
دوران عقد دائم بود مناسب بود با عباراتی هنچون «زوجتی» یا «امرأتی» بپرسد تا منطبق بـر
ایتنا دی ر باشد.
در این روایت به ازدواج موقت تصریح نشده؛ اما با کنآ قرینه میتوان ین را مربـوط
به عقد موقت دانست :اگر این ازدواج به حورت دائم بوده و امـام

در فـرض نبـود اذن و

رضایت ولیّ ین را ححیح دانسته است دی ر بقا بکارت موضوعیت ندارد تا امام

بـر

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
ی یا در فرض خـوددار از ازالـة بکـارت داللـت دارنـد و در ایـن روایـات قراینـی
اذن ول ّ
وجود دارد که بهروشنی عقد موقت بـا بـاکره را مـیفانانـد و ننـیتـوان یناـا را بـر مسـئلة
استنتاعات از هنسر در عقد دائم ین کـرد .ایـن روایـات قرینـها روشـن بـر تبیـین مفـاد
روایات گذشته است.
روایت اول
ِ
ِِ
يم معة ْن مأبِةی
حممد بنإِ ْس مَمع ميل عم ْن مظ ِري مع ْن مأ مبان مع ْ
ةن مأبِةی مم ْةر م
حممد مع ْن ّ
« موبِإِ ْسنماده مع ْن مأ ْْحمدم بن ّ
مع ْب ِداَّللَِّ مق مال :ا ْل مع ْذ مرا ُء ا َّلتِی مَلما مأ ٌب مال تمزم َّو ُج ُم ْت مع اَ إِ َّال بِةإِ ْذ ِن مأبِ ميهةا (یـر عـاملی  0419ج30

 21ح :)32418دختر باکرها که درم زنده است نباید ازدواج موقت کنـد؛ م ـر بـه
اذن درم».
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ایــن روایــت بــه طریــق طوسـی در تاــذیب (شــیخ طوسـی  0417ج 314 7ح )34و
استبصار (هنو  0291ج 041 2ح« )2محنّد بن الحسن بإسناده عن ایند بـن محنّـد عـن
محنّد بن إسناعی عن ظریال عن أبان عن أبی مریم عن أبی عبداهلل » و بـه طریـق حـدو در
من الیحمره الفقیه (شیخ حدو  0402ج2

 420ح« )4192ورو أبان عـن أبـی مـریم

عن أبی عبداهلل » نق شده که هردو طریق و سند معتبر است (هنان ج4
امام

.)484

در این روایت بر لزوم اذن در در عقد موقت باکره تأکید کرده اسـت .عبـارت

«لَا تَزَوَّجُ» در کنار واژة «مُتْعَةً» بهروشنی داللت دارد که مقصود ازدواج موقت است.
روایت دوم

ماد معن مأ ْْحمدم بن حممد  ِ
اْلسن ِ
«عم ْبدُ اَّللَِّ بن مج ْع مفر فِی ُق ْر ِ
حممةد بةن مأبِةی ا ْمرصة
ْ
يسی عم ْن مأ ْْحمدم بن ّ
بن ع م
ّ
ب ِْْ
ِ
كر مال متتمزم َّو ُج ُم ْت معة اَ إِ َّال بِةإِ ْذ ِن مأبِ ميهةا (یـر عـاملی  0419ج30
الر مضا
مق مال :ا ْلبِ ُ
ا ْل مبزم اْطی مع ِن ِّ

 22ح :)32410دختر باکره ازدواج موقت ننیکند؛ م ر با اذن درم».
سند روایت حـحیح اسـت (خـویی 0408

ج22

 .)302داللـت ایـن روایـت نیـز

هنانند روایت او است.
روایت سوم
ِ
ِ
ِ
حممد بن مأبِی مْحْزم مة مع ْن مب ْع ِ
ض مأ ْص محابِ ِه مع ْن مأبِی
حممد بن مأبِی ُع ممري مع ْن ّ
يم مع ْن مأبِيه مع ْن ّ
« معلی بن إِ ْب مراه م
مع ْب ِداَّللَِّ  :فِی ا ْلبِ ِ
ةها (کلینـی  0417ج1
الر ُج ُل ُم ْت مع اَ؟ مق مال :مال مب ْأ مس ممةا ممل ْ ي ْفت َّمض م
كر يتمزم َّو ُج مها َّ

 422-423ح :)2ییا مـرد مـی توانـد بـا دختـر بـاکره ازدواج موقـت کنـد؟ امـام فرمـود:
اشکالی ندارد به شرط اینکه بکارتش را از بین نبرد».
ایـــن روایـــت طبـــق نقـ ـ کتـــاب کـــافی «مرسـ ـ » اســـت؛ امـــا در کتـــاب النـــوادر
ایندبنمحندبنعیسی به حورت «مسند» یمده است .سند روایت در کتاب النـوادر بـه ایـن

شک است« :ابن أبی عنیر عن محنّد بن ینزة قا  :قال بعض أصحابنا ْلبی عبداَّلل

يتزوجها الرجل متعَ؟ قال :ال بأس ما مل يفتضها» (اشعر

0418

 :البكر

ج 88ح.)314

کتاب النوادر از کتابها معروف اسـت و شـکی در اعتبـار طریـق ین نیسـت (شـبیر

 .)3381راو اخیــر در ســند کتــاب النــوادر

زنجــانی  0409ج 0713 1و ج7
محندبنینزه ثبت شده که دریقیقت تصحیال محنـدبـنابـیینـزه اسـت (هنـان ج07
 .)1131با توجه به اینکه محندبنابیینزه و راویان دی ر این روایـت ثقـه و امـامیانـد
سند روایت ححیح است.
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در این روایت نیز با عبارت «یتَزَوَّجُاَـا» کـه حـرایت در ازدواج دارد از عقـد موقـت دختـر
باکره رسیده شده است که امام

جواز ین را به ازاله نکردن بکارت مقید کرده است.

بنابراین با کنآ این روایات میتوان فانید مقصود از عباراتی هنچون «الت مَّم ُّت ِع بِ ْاْلم ْب ِ
كار»

در روایات دستة او ازدواج موقت است؛ نه حرف استنتاعات جنسـی از هنسـر در دوران
عقد دائم.
نتیجهگیری
با بررسی روایات عقد موقت باکرة رشیده بـهویـژه روایـاتی کـه در یناـا عبـاراتی هنچـون

«الت مَّم ُّت ِع ِم من ْاْلم ْب ِ
كار» یمده روشن میشود که مقصود از یناا معنا احـطآیی «تنتـع» یعنـی

عقد موقت است و این روایات در حدد تبیین یکم عقد موقت با باکرة رشیدهانـد .بنـابراین
ننی توان این واژه را در این روایات بر معنا لیو ین و یکم استنتاعات جنسـی از دختـر
باکره در فاحلة بین عقد دائم تـا عروسـ ی معنـا کـرد .دلیـ بـر ایـن معنـا افـزون بـر برخـی
کاربردها قرینی کاربرد فراوان واژة تنتع و مشتقات ین در روایـات بـاب نکـاح در عقـد
موقت است .هنچنین روایات دی ر در باب عقد موقت باکره حـادر شـدهانـد کـه هنـین
ممنون را میرسانند و با کنآ قراین متنی در عقد موقت حرایت دارند .افـزون بـر ایـن

تعلی هایی که در برخی از این روایات وجود دارد مانند «كمر ِ
اه مي مَ ا ْل مع ْي ِ
ب عم مىل مأ ْهلِ مهةا» بـا عقـد
م

موقت تناسب دارند .شواهد تاریخی نیز نشان میدهد در زمـان حـدور روایـات میـان عقـد
دائم و عروسی یا فاحلها نبوده یا فاحلة ین بسیار نـادیز بـوده اسـت و ننـیتـوان روایـات
متعدد این باب را بر رسش از جواز استنتاعات جنسی در این فاحله ین کرد.
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