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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 درباره استحباب متعهبندی بحث جمع

کند. در جلسه گذشته تعدادی از این روایات را خواندیم؛ نتیجه این بحث پیرامون روایاتی است که بر استحباب متعه داللت می

کند و به استناد همین روایات هم قائل به استحباب متعه شد که برخی از این روایات داللت بر استحباب متعه به نحو مطلق می

 اند.شدهمطلقا 

تواند باشد. در برخی روایات، استحباب در صورتی استفاده رسد مقید آن اطالقات میلکن روایاتی هم وجود دارد که به نظر می

شود که خالفاً علی من انکرها صورت بگیرد؛ یعنی کسی نکاح موقت داشته باشد از روی مخالفت با منکران و از باب اقامه می

ها ها و مشکالتی که از رهگذر نکاح متعه ممکن است برای خانوادهدعت. در برخی روایات هم به آسیی  این امر و مبارزه با ب

اشد. ها در آن نبتواند رجحان داشته باشد که آن آسی خواست بگوید که این امر تا حدی میپیش آید، اشاره شده بود؛ کأن می

عه شاید کنار برود. هر چند اباحه و مشروعیت، مقید به هیچ قیدی ها پیش آید، دیگر رجحان متیعنی اگر آن مشکالت و آسی 

 نیست. 

گوییم؛ عنوان ثانوی اگر عارض شود، امر دیگری گوییم مشیروعیت و اباحه مطلق است، به عنوان حکم اولی می البته اینکه می

سییا به اعتبار برخی عوارض و طواری بکنند، آنها چهاسییت. برخی از روایاتی که بر منو و حرمت یا محدودیت متعه داللت می

چنین حکمی در مورد آنها داده شیده اسیت. گاهی نسیبت به بعایی از اشیخا  منو صییورت گرفته یا در بعاییی شرای  و      

های خاصی که بعای اشخا  داشتند. اینها همه شاهد بر این است که اگر عنوان ثانوی پیش آید، طبیعتاً استحباب که موقعیت

. به کنیمرود. ما اینجا کاری به عنوان ثانوی نداریم، بلکه به عنوان حکم اولی بحث میاحه هم زیر سؤال میهیچ، حتی اصیل اب 

عنوان اولی، متعه مشروعیت دارد مطلقا، مباح است مطلقا و ادله آن را هم ذکر کردیم؛ در آن ادله چیزی که جنبه تقیید یا محدود 

ای که بر بسا بتوانیم بگوییم روایات مطلقهنشد. اما در مورد استحباب گفتیم چه کردن مشیروعیت از آن اسیتفاده شود، مشاهده  

 د. تواند مقید آن اطالقات محسوب شوخورد. یعنی این روایات میکند، به وسیله این روایات تقیید میاستحباب متعه داللت می

نهایی را عرض خواهیم کرد؛ اگرچه لسان برخی روایات  بندیپس تا اینجا فعالً رجحان به نحو مطلق ثابت نشد، حاال بعداً جمو

کند؛ اینکه اساساً شرای  اطالق و تقیید اینجا باید ببینیم وجود دارد یا نه؛ ولی از ای است که این تقیید را هم مشکل میبه گونه

تعه شد، بعید نیست رجحان م نظر عرفی اگر این دو دسیته روایات را با هم بسنجیم، با توجه به قرائنی که در جلسه قبل عرض 

 را با این قیود و این شروط بپذیریم، اینکه خالفاً علی من انکرها واقو شود.
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تعه ماینجا ممکن اسیت اشیکالی به ذهن برسید و مطرح شود. اشکال این است که برخی روایات داریم که داللت بر استحباب    

کند، یا نذر کرده باشیید که متعه را تر  کند. اگر روایاتی بر این مطل   کند، هر چند کسییی عهده کرده باشیید که آن را تر می

استحباب »کند. صیاح  وسیائل این روایات را در بابی با عنوان   داللت کند، حملی که ما انجام دادیم را با مشیکل مواجه می 

هر چند با خدا عهد کرده باشد که متعه را آورده است؛ باب استحباب متعه « المتعة و إن عاهد اهلل علی ترکها أو جعل علیه نذراً

تر  کند، یا نذر کرده باشیید که متعه را تر  کند؛ ولو چنین عهد و نذری کرده باشیید، باز هم اسییتحباب متعه ثابت اسییت. اگر 

اب تحبتوانید بگویید که اساسیتحباب متعه حتی در صورت عهد و پیمان بر تر  یا نذر بر تر  ثابت باشد، آن وقت چطور می 

کنیم تا بعد به این اشکال متعه فق  در جایی اسیت که خالفاً علی من انکرها انجام دهد  چند مورد از این روایات را اشاره می 

 پاسخ دهیم. 

 أَتَزَوَّجُ كُنْتُ نِ)ع( جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّیعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَ: »روایت اول

َََأ مْتُ بََِا فَأَعْطَیْتُ الل هَ عََْداْ بَیْنَ الر كْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ   ََِیَاماْ أَل ا أَتَزَوَّجَََاالْمُتْعََََ فَکَرِهْتَََُا وَ تَشَ  «. فِی ََلِکَ نَْْراْ وَ َِ

کردم، بعد خوشیم نیامد؛ شرایطی پیش آمد که برای من ناخوشایند شد و  عرض کردم من نکاح متعه می گوید من به امام)ع(می

طوری شید که برای من موج  بعای از عواق  سو  یا بدبیاری شد. بعد بین رکن و مقام عهدی کردم و بر خودم قرار دادم که  

ثُمَّ إِن  ََلِکَ شَق  عَلَیَّ »با خدا کرد که دیگر این کار را انجام ندهد. ای که این کار را انجام ندهم. عهدی یا به عنوان نذر یا روزه

، برای من کمی سخت شد و من از این عهدی که انجام دادم «وَ نَدِمْتُ عَلَى یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیََِ

ه توان داشته باشم که مثالً به نحو آشکار ازدواج و نکاح کنم. باالخره مانده بود که چه کند؛ پشییمان شیدم و طوری هم نبود ک  

 1،«لِی عَاهَدْتَ الل هَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ الل هِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَن هُ )ع(فَقَالَ :قَالَ»مواجه شد.  مشیکل یک عهدی کرده بود و بعد با این 

ای؛ اگر ای که او را اطاعت نکنی ! به خدا سییوگند اگر این کار را نکنی، او را عایییان کردهبا خدا عهد بسییتهحاییرت فرمود: 

 ای. بخواهی بر این عهد خود بمانی، خدا را نافرمانی کرده

ر چه چیزی  ای که او را اطاعت نکنی  دکند که این عهد تو درست نبوده است؛ عهد کردهباالخره کأن حارت او را مؤاخذه می

در نکاح متعه. پس کأن در نکاح متعه رجحانی هست که از ماادیق اطاعت دانسته شده است، و اال وجهی نداشت که امام)ع( 

اند که اگر این کار را نکنی و اطاعت نکنی، نافرمانی ؛ بعد اینکه در ادامه آن سوگند را خورده«عاهدت اهلل أن ال تطیعه»بفرماید 

رجحاناً معنا نداشییت که امام)ع( بفرماید اگر این کار را  لها با رجحان نکاح متعه سییازگار اسییت؛ ولو لم یکن ای. اینخدا کرده

خواهد بگوید پای حرام و واج  در میان ای. الزام ندارد؛ مسأله اطاعت و عایان که در اینجا ذکر شده، نمینکنی نافرمانی کرده

کنی. پس استحباب متعه ولو عهد   است، و تو خودت را از این عمل دور میاست. اینکه رجحانی در این عمل است و مستح

 شود. بر تر  متعه بسته باشد، با این بیان ثابت می

مرحوم شیخ  2روایت اول عالوه بر کافی، در تهذی  هم آمده اسیت و البته آن را شییخ طوسی از مرحوم کلینی نقل کرده است.  

                                                           
 .1از ابواب متعه، ح 3، باب 11،  21؛ وسائل الشیعة، ج7، ح054،  5. کافی، ج1

 .1403، ح251،  7. تهذی ، ج2
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آن وقت شیخ طوسی همین روایت را با طریق دیگری هم در تهذی   1طوسیی این روایت را در اسیتبایار هم ذکر کرده است.   

 2«.الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ مثلهبإسناده عن »آورده است: 
 ؤال: س

ذر باید متعلق ن خواهد بگویدمیتوانیم در اینجا ذکر کنیم، این است که که می مطالبیاستاد: این را عرض خواهیم کرد؛ یکی از 

 رجحان داشته باشد و اینجا تر  این رجحان ندارد، پس نذر باطل است. چرا  این را بعداً عرض خواهیم کرد. 

نِی إِن هُ یَدْخُلُ لِأَبِی عَبْدِ الل هِ)ع( أَِْحَابِنَا قَالَ بَعْضَ بْنِ الْحُسََیْنِ بِإِسَْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ َِالِ ٍ قَالَ إِنَ  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ »: روایت دوم

گوید یکی از می 3«.ن کَ إََِا لَمْ تُطِعِ الل هَ فَقَدْ عَصََََیْتَهُءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعََْ أَبَداْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الل هِ)ع( إِمِنَ الْمُتْعََِ شََََیْ

کنم از این کار برای من مشکلی پیش شود، یعنی حس میاصحاب ما به امام صادق)ع( عرض کرد از متعه چیزی به من وارد می

فرمود اگر تو خداوند را اطاعت نکنی، پس  )ع(ام که نکاح متعه انجام ندهم. امامآید؛ لذا به خاطر این مسیأله سوگند خورده می

ای. یعنی حلف و سیوگند بر عدم نکاح موقت و متعه نافرمانی شمرده شده است. خود  سوگند خوردن یک  او را نافرمانی کرده

 اند، تر  این کار است که البته به تبومسیأله اسیت و تر  آن کار مسأله دیگری است؛ آن چیزی که حارت در اینجا فرموده  

خواهد بگوید معاییت است؛ فوقش این است که سوگند باطل باشد؛ معایت  سیوگند پیش آمده اسیت. اصیل سیوگند را نمی    

 نیست؛ آن چیزی که نافرمانی است، تر  این کار و کنار گذاشتن آن است. 

شود ای. پس معلوم میهفرماید که اگر این کار را نکنی، اطاعت خدا نکرداگر اسیتحباب برای متعه ثابت نبود، چرا حارت می 

دارد و اال در مورد مباحات این جنبه تحقق رض استحباب معنا شود و اطاعت تنها در فکه انجام این کار اطاعت محسیوب می 

 کند. پیدا نمی

کند؛ این روایت از نظر سندی شاید : این روایت در احتجاج نقل شده و صاح  وسائل هم آن را از احتجاج نقل میروایت سوم

أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الط بْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الل هِ »خیلی معتبر نباشد اما مامون آن قابل توجه است: 

ََْأَلُهُ عَنِ الر جُالز مَانِ َََِاحِبِ إِلَى كَتَبَ أَن هُ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ لِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَى الْمُتْعَََ وَ یَقُولُ بِالر جْعََِ إِل ا أَن  لَهُ )ع( یَس

ى تِسْعَ عَشْرَةَ سَنََْ وَ وَفَتَسَر ى وَ قَدْ فَعَلَ هََْا مُنُْْ أَهْلْا مُوَافِقََْ لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیََْا وَ لَا یَتَمَت عَ وَ لَا یَ

بیت)ع( است و متعه را عایر)ع(( نوشت و از او درباره مردی که پیرو مذه  اهل گوید مکتوبی خدمت ولی؛ راوی می0«بِقَوْلِهِ

ل قبول دارد و قائل به رجعت اسیت، سیؤال کرد. این سیه امری که در اینجا ذکر کرده، همه مایه امتیاز او از دیگران است. یقو   

بالحق یعنی بوالیة امیرالمؤمنین)ع(، یری المتعة و یقول بالرجعة. اینها از امور اختالفی اسییت؛ یعنی عامه این سییه مورد را قبول 

گوید مردی اسیت که این سه خاوصیت را دارد، یعنی شیعه است؛ یعنی التزام به این سه امر به عنوان شاخ  شیعه  ندارند. می

و عیالی دارد که در همه امورش با او موافق هستند؛ یعنی هیچ مشکلی با هم ندارند؛ با او عهد  نوادهمطرح بوده است. لکن او خا

یری »بسته که بر او ازدواج نکند و بر او هوو نیاورد؛ همچنین اینکه متعه نکند. با اینکه خودش به متعه معتقد است، چون فرمود 

                                                           
 .514، ح102،  3. استباار، ج1

 .1150، ح312،  0. تهذی ، ج2

 .012،  3الیحار، جمن . 3
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ا ََابَ عَنْ فَرُبَّمَ»عهدش پایبند بود و تقریباً به مدت نُه سال به عهدش عمل کرد.  ؛ ولی عهد بسته که متعه نکند. او هم به«المتعة

ه کند به خاطر عهدی کها دور است ولی متعه نمی، گاهی از منزلش ماه«مَنْزِلِهِ الْأَشََُْرَ فَلَا یَتَمَت عُ وَ لَا تَتَحَر كُ نَفْسُهُ أَیْااْ لَِْلِکَ 

ََِیٍََ مِمَّا » اندازد.جهت به تحر  نمیبسییته، و خودش را در این  وَ یَرَى أَن  وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ َُلَامٍ وَ وَكِیلٍ وَ حَاش

ایگاهی ، او در ج«ا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعََِنََْ لَََیُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنَِِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبََّْ لِأَهْلِهِ وَ مَیْلْا إِلَیََْا وَ ِِیَا

داشتن بوده و به خاطر حفظ آن و خودش، این کار را انجام هسیت که نسیبت به اهل خودش اهل محبت و مهربانی و دوسیت   

لْ بَ»که داشته،  اسیت  به خاطر همان عهدی بلکه اینکه خودش را دور کرده، نه به خاطر اینکه متعه را تحریم کند؛ نداده اسیت. 

 ا نه شود ی، آیا این شیخ  به واسطه تر  کردن متعه گناهکار محسوب می «یَدِینُ الل هَ بََِا فَََلْ عَلَیْهِ فِی تَرْكِ ََلِکَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا

این روایت را احتجاج نقل  1«.لْفُ فِی الْمَعْصِیََِ وَ لَوْ مَر ةْ وَاحِدَةْیُسَْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ الل هَ تَعَالَى بِالْمُتْعََِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَ  :الْجَوَابُ»

. «و رواه الشیخ فی کتاب الغیبة باسناده اآلتی»فرماید هم این را آورده است؛ چون می 2کرده و البته شیخ طوسی در کتاب غیبت

عَ الل هَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِی»گوید کند؛ میهد بر تر  میتر از دو روایت قبل داللت بر استحباب ولو با عروشین  این روایت خیلی

 «. تَعَالَى بِالْمُتْعََِ

پس مایمون این روایات این شید که اگر کسیی عهد بر تر  متعه داشیته باشید یا نذر کرده باشد تر  متعه را، به حس  این      

کند و این استحباب دارد؛ استحبابش گیرد و به متعه عمل میگذارد و نذر را نادیده میفرمایشات و روایات، آن عهد را کنار می

ان گفتند به عهد و نذرتشد و میاگر استحباب نداشت، قهراً با عهد و نذر نباید مخالفت میشود. چون از این روایات فهمیده می

عمل کنید. اگر فرضیاً کار مباح بود، کسیی یک کار مباح را نذر کند که تر  کند، نذر منعقد است و مشکلی هم ندارد؛ یا یک   

د، هم نذرش و هم عهدش منعقد اسییت و مشکلی هم فعل مباحی را با نذر بر خودش واج  کند، این اگر رجحان داشیته باشی  

ندارد. اما اگر مثالً عهد کند که واجبی را تر  کند یا قسم بخورد که حرامی را مرتک  شود، این هم روشن است که آن قسم و 

گوییم توانیم ب، میرجحان ندارد بلکه در مقابلشود؛ چون متعلق این امور باید رجحان داشته باشد، و اینجا نذر اساساً منعقد نمی

 شود. تر  کردنش معایت محسوب می

استحباب و رجحان متعه مقیدا به مخالفت با شیود، در حقیقت به عنوان اشیکالی اسیت بر    آنچه که از این روایات اسیتفاده می 

تر  آن اینطور  اگر رجحان ثابت نبود و اگر متعه دارای رجحان نبود و مسیییتح  نبود، چرا عهد و نذر بر منکران، بیه این که 

ای هد بسته، ع«عَاهَدْتَ الل هَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ الل هِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَن هُ»مورد سؤال و پرسش و مؤاخذه قرار گیرد  تعبیر این است: 

اطاعت  ، شما«تُطِعِ الل هَ فَقَدْ عَصَیْتَهُإِن کَ إََِا لَمْ »گوید که خدا را اطاعت نکنی ! یا برای کسی که قسم خورده به تر  متعه، می

وییم گشود؛ منتهی وقتی میاید. یعنی این کار به هر حال اطاعت محسوب میخدا را نکنید در حقیقت عاییان و نافرمانی کرده 

تیان کند شود یعنی اگر واج  است، آن کار را اشیود، لزوماً جنبه الزام در آن نیست؛ اطاعت محسوب می اطاعت محسیوب می 

ه . التزام باستبقاید القربة؛ اگر آن کار مسیتح  است و دارای فال است، آن را انجام دهد قربة الی اهلل؛ هر دو اینها اطاعت   

شییود؛ اطاعت فق  این نیست که به واجبات و محرمات و رعایت مکروهات و محرمات، این در حقیقت اطاعت محسیوب می 
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لذا به همین دلیل صاح  وسائل این  کند  یا واج  باشید یا مستح . صیدق می  واجبات عمل شیود. اطاعت در چه صیورت  

 «.استحباب المتعة و إن عاهد اهلل علی ترکها أو جعل علیه نذرا»عنوان را برای آن قرار داده است 
 پاسخ اشکال

روایات مؤکد استحباب است. گوییم مطلقا متعه مستح  است؛ این شود  یک وقت میاین روایات چطور با آن روایات جمو می

ین روایات بسا بگوییم اشود. چهیعنی استحباب این روایات آنقدر اکید است که حتی اگر نذر کند تر  آن را، این نذر منعقد نمی

خواهد بگوید که اگر کسیی نذر کند مستحبی را تر  کند، یعنی نذر کرده  کند. یعنی در حقیقت میچیزی خالف قاعده بیان نمی

شود؛ یا اگر عهد کند بر تر  اطاعت خدا را تر  کند و این چون رجحانی در متعلق نذر نیسیت، پس اصیالً نذر منعقد نمی  که 

شود؛ چون عهد کرده بر تر  یک مستح  و هیچ رجحانی در آن نیست. نذر و عهد در جایی که متعه، اصالً این عهد منعقد نمی

شود و این همان استحباب است. ظاهر این روایات دیگر مخالفت محسیوب نمی شیود، پس این  رجحان وجود ندارد منعقد نمی

شود، چون متعلق عهد و نذر اینجا رجحانی خواهد بگوید عهد و نذر منعقد نمیهم همین است؛ در حقیقت ظاهر این روایات می

ز این روایات استفاده شود، هرحال اگر این معنا اندارد بلکه مرجوح اسیت؛ تر  عملی که مسیتح  اسیت، مرجوح اسیت. به    

. اگر استحباب به وسیله این روایات ثابت شد، چه قائل به بطالن نذر و عهد شویم چون متعلق آن شودمیثابت  مطلقا استحباب

 رجحان ندارد یا از باب اهمیتی که اینها دارد حکم به بطالن این عهد و نذر شده، در هر صورت استحباب ثابت است.

 به آنچه که ما قبالً گفتیم  این روایات هم شوداشکال  به واسطه آناست که بخواهد  مؤکدباب آیا یک استحباب حاال این استح

که روایات دال بر استحباب متعه منحار در  گفتهرود جز  روایات دال بر اسیتحباب؛ همانطور که خود صاح  وسائل هم  می

آید، تقدم ما یدل علیه و یأتی ما یدل علیه، هم در گذشته و هم بعد از آن روایاتی می فرمود:این روایاتی که نقل کردیم نیست؛ 

ید؛ فق  آشود روایات دال بر استحباب. لذا اشکالی به این معنا مازاد بر آنچه که گفته شد پیش نمیاز جمله اینها. اینها همه می

یات دال توانیم به آن ملتزم شویم  بگوییم روامال آن را دادیم، اینجا میباید ببینیم آیا واقعاً آن اطالق و تقییدی که گفتیم و احت

بر استحباب دو دسته است؛ یک دسته مطلق است که داللت بر استحباب مطلقا دارد؛ یک دسته روایات یییی که یکی دو روایت 

ه اهلل و خالفاً لوج»چون تعبیر اینکه کند بر استحباب در صورتی که خالفاً علی من انکرها انجام شود؛ بیشتر نیست ی داللت می

انجام دهد، در روایات بود. یعنی این به عنوان مبارزه با بدعت و مخالفت با بدعت انجام شود، استحباب دارد « علی من انکرها

 شود. و اال مباح می

 بحث جلسه آینده

اسییتحباب نکاح اسییت؛ ادله اسییتحباب نکاح  کنیم، این غیر ازای دارد؛ چون صییحبت از اسییتحباب متعه که میاین بحث ادامه

ا رمطلق نکاح  ،اسییتحباب نکاح ممکن اسییت بگوییمکند. بر اسییتحباب نکاح داللت می هسییرجای خودش؛ روایاتی داریم ک

گوید. بنابراین ادله استحباب نکاح ظاهر آن روایات این است که نکاح دائم را می ولی شودو شیامل دائم و منقطو می  گویدمی

توانیم این را به نحو مطلق بپذیریم یا باید م جداسیت و ما کاری به آن نداریم. االن سیخن از استحباب متعه است که آیا می  دائ

 ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. مقید کنیم. این تتمه

 

«والحمد هلل رب العالمین»            


