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اين بحث مختصري براي جوان مسلمان در مرحله سوم از 

 كافي از فقه عمرشان است كه هنوز ازدواج نكرده و اطالعاتي
.اسالمي دربارة مسائل عامه زندگي ندارند

جهان اسالم اين بحث از دو جهتِ آشكار و جديد در
بطور عمومي و در منطقه خليج به طور خصوصي ضروري به 

.رسدنظر مي
. توضيح ازدواج مسيار-
 اشتباه بعضي از برادران شيعه بين ازدواج مسيار و -

.ازدواج موقت
. را به راه حق و صواب هدايت دهدخداوند همه ما
 از بعضي برادران شيعه در – بدون مبالغه –مواقف زيادي 

برابر بعضي جوانان اهل سنت خصوصاً در مقطع سنّي مذكور 
كنند با اين مشاهده شده است يعني آنان اقدام به نكاح متعه مي

ادعاء كه با ازدواج مسيار كه بعضي از علماء اهل سنت آنرا 
اين كار ادامه يافت تا جايي كه .دانند يكي استيجائز م

ممكن است بعضي از اين جوانان بدون علم به حقيقت نكاح 
با اين . مسيار و تفاوت ذاتي آن با نكاح متعه در حرام بيافتند

بنابراين ذيالً تعريف ازدواج . اندباور كه كار حالل انجام داده
تا . شودر بيان ميمسيار و فرق آن با ازدواج موقت به اختصا

گيرد بتواند تقواي خدا هر كسي كه اين دو را با هم اشتباه مي
.را عملي سازد و ناخواسته اسباب افساد جوانان فراهم نشود

كنيم چون ما حتي جوانان را به ازدواج مسيار ترغيب نمي
رغم اجازه برخي علماء اسباب مشخصي دارد كه اين اسباب علي

اما در هر صورت آنرا . كنند محدود ميچهارچوب آنرا بسيار
دهيم تا جوانان با اين شبهه كه نكاح متعه همان نكاح توضيح مي

.مسيار است مرتكب نكاح متعه نشوند
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نكاح مسيار همان ازدواج شرعي با شروط و اركان معروف 
در علم فقه است ولي در آن زن با رضايت خودش متضمن 

قوق شرعي خود بر عهدة زوج تنازل كند گردد از بعضي حمي
مانند عدم درخواست نفقه و مسكن و عدم رعايت قسم 

يعني مرد بدون تحديد و ) عدالت در همبستري بين همسران(
در وقتي معلوم كه با اختيار و رضايت زن و مرد مشخص شده 

.آيداست نزد او مي
شايد اصل نامگذاري آن از سير يعني رفتن نزد زن در شب 

مسيار بر وزن مفعال يعني مردي كه زياد رفت و . يا روز باشد
» التسيوره« يا در منطقه خليج نامگذاري آن از كلمه ،كندآمد مي

.ارت كوتاه در روز گرفته شده استبه معني زي
توان بارزترين اسباب تجويز آنرا در مردان اسباب زير مي
.دانست
ن زياد او و  عدم اشباع مرد نزد همسر اولي به علت س-

.كاهش رغبت در معاشرت جنسي با شوهر خود
هاي سنگين از جمله  عدم قدرت مرد در تأمين هزينه-

است كه امروز سقف مهريه و هزينه مراسم ... مهريه، مسكن و 
.ازدواج باال رفته است

.بودن در محل كاردائمى  عدم مستقر -
: باب تجويز آن در زنان عبارتند ازاما اس

.زنان و طالق بين همسرانيش دختران مسن، بيوه افزا-
نشدن ازدواج  حفظ پاكدامني و داشتن فرزند و ميسر-
.دائم
 نياز به ماندن در خانه پدر و مادر براي مراقبت از آنان يا -

.يكي ديگر از نزديكان
. مشغوليت زياد به فرزندان و اشتغال در خارج از منزل-

مسيار بعضي از علماء آنرا به علت مشكالت ناشي از نكاح 
 سوءاستفاده اند چون گاهي به دليل عدم استقرار آن وتحريم كرده



از آن تهديدي عليه كيان ) زن يا مرد(بعضي از افراد جامعه
.آيدخانواده به حساب مي

 بسياري از ازدواجهاي مسيار استقرار داشته و عمالً با اين حال

 و ،ن بسيار جدي و صادق بوده طرفين آبه علت اينكهاند موفق بوده

، در گذردچيزي بيشتر از ده سال از نشأت و انتشار آن در منطقه مي

 بسياري از اين نوع ازدواج به علت عدم صداقت وجديت مقابل

اند گرچه اين دو عامل علت اساسي طرفين به جدايي منجر شده

كنيم در هر صورت توصيه مي. جدائي در نكاح اصلي نيز هستند

كند تقواي خدا را در مورد خود، ي كه اقدام به چنين ازدواجي ميكس

.خواهد او را عقد كند مراعات نمايدزني كه ميجامعه و
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ازدواج مسيار اگر اركان و شرائط شرعي خود مانند 

را داشته باشد ... رضايت زوجين حضور ولي و شاهدين و 

وق خود تنازل كند در صحيح است و اينكه زن از بعضي حق

كند چون نصوص شرعي صحت عقد ازدواج خلل ايجاد نمي

.در تأييد آن وجود دارند
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و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرش، بيم «

و زن يا مرد، از (داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند 

و صلح، ) اى از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نمايدپاره

.»بهتر است

زني «: گويد دربارة سبب نزول آن مي�المؤمنين عائشهام

خواهد طالقش دهد برد و مياو بهره كامل نميكه شوهرش از 

مرا نگه : گويدو زني ديگر را عقد كند ولي زن به مرد مي



و زن ديگري عقد كن و در نفقه و قسم دربارة ) طالقم مده(دار

اين مصداق قول خداوند است كه . من اختيار كامل داري
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.)5/403تفسير قرطبي 

اين آيه دربارة زني نازل شد كه مفارقت : گويد مي�علي

پسندد پس روي اين اصل كه هر سه يا از شوهرش را نمي

فتح . (كنندچهار روز يكبار به او سر بزند با هم مصالحه مي

.)4601لباري، شرح حديث ا

اگر زن ترسيد كه «: گويدابن كثير در تفسير اين آيه مي

: تواند از حقوقش مانندشوهرش از او جدا شود يا اعراض كند مي

شدن و امثال اينها در مقابل شوهرش تنازل بسترنفقه، لباس، هم

تواند آنرا بپذيرد و هيچكدام از زن و مرد در اين  و شوهر مي،كند

562–2/561تفسير ابن كثير . (آيندرد گناهكار به حساب نميمو

.) دارالمعرفهچاپ

كند كه سوده  روايت مي� عروه بن زبير از عائشه-2

 در �دختر زمعه روز خودش را به عائشه بخشيد و پيامبر

رواه البخاري (.رفتسهم سوده و سهم خودش نزد عائشه مي

5212(.

تواند از حقوق اند كه زن ميدهبدين خاطر فقهاء تصريح كر

.)10/262ي نالمغ(.خود در مقابل شوهرش تنازل كند

بنابراين داراالفتاء مصر و هيأت فتوي در وزارت اوقاف و 

و ) :(شئون اسالمي كويت و عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز

شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ مفتي عام عربستان سعودي 

اعضاء هيئت افتاء و دعوت و ارشاد در و تعداد زيادي از 

عربستان سعودي همه فتواي صحت ازدواج مسيار را صادر 

.اندكرده



عالوه بر صحت ازدواج مسيار از نظر شرع مصالحي نيز 

مرد راغب است از : براي دو طرف زن و مرد دارد مانند اينكه

راه حالل ارضاء جنسي گردد اما توان تحمل تكاليف آن و 

 و زن نيز دوست دارد ازدواج كند و ، دوم را نداردمخارج زن

نظر از نفقه و مسكن و رعايت عدالت در همبستري با او صرف

خواهد شوهري داشته باشد تا دچار در واقع زن مي. نمايد

.دامن بماندحرام نشود و پاك

پس چون ازدواج مسيار ازدواجي صحيح است احكام 

يعني بايد به زن . گردندشرعي ازدواج دائم بر آن مترتب مي

مهريه پرداخت شود و شوهر از نظر نسبي پدر فرزندان 

محسوب گردد و در ازدواج مسيار مانند ازدواج دائم بعضي از 

بر ...) مادر زن، خواهر زن و : مانند(زنان خويشاوند همسرش 

گردند و زن هنگام طالق يا مرگ شوهر بايد عده را حرم مياو

مرگ يكي از زوجين ديگري از او ارث بگذارند و در صورت 

.بردمي
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ازدواجي است كه در آن مرد زن را براي يك مدت معين در 

شدن كند و بدون طالق با تماماي معلوم عقد ميمقابل مهريه

پذيرد و تأمين نفقه و مسكن مدت زمان معين شده نكاح پايان مي

ز زن و مرد در مدت نكاح زن بر مرد واجب نيست و اگر يكي ا

.برندبميرند از همديگر ارث نمي

با توجه به مطالب گذشته ازدواج مسيار ذاتاً با ازدواج موقت

 تفاوت دارد چون ازدواج مسيار همان ازدواج نزد برادران تشيع

.كنددائم است كه در آن زن از مقداري حقوق خود تنازل مي

در نكاح متعه برادران تشيع احكام شرعي متفاوت از 

: مانند اينكه. كننداحكام شرعي ازدواج دائم بر آن مترتب مي

طالق وجود ندارد و با ) نكاح متعه( در ازدواج موقت -1

اگر مدت آن يك هفته . شودشدن مدت آن طالق زن واقع ميتمام



و ارتباط آنها با . باشد بعد از پايان آن عقد نكاح به پايان رسيده

شود لذا نيازي به تلفظ طالق براي انتهاء عقد همديگر حرام مي

.نيست
ح عبدالزهراء حسيني واللمعه الدمشقيه  با شر4/297شرائع االسالم حلّي (

.)5/451الكافي  و5/289

شود و اگر  با ازدواج موقت ميراث بين آنها ثابت نمي-2

بميرد از ديگري ارث يكي از آن دو در اثناء نكاح متعه 

.)5/451 والكافي 5/296 واللمعه الدمشقيه 4/298شرائع االسالم (. بردنمي

 وقتي مدت نكاح متعه پايان پذيرفت عدة زن دو حيض و -3

.اگر زن حائضه نباشد عدة او چهل و پنج روز است
.)5/458، الكافي 5/301، اللمعه الدمشقيه 4/298شرائع االسالم (

قه در ازدواج شرعي صحيح براي زنان حائضه سه مطلاما عدة 

سه ) به علت سن كم يا كهولت سن(قرء و براي زنان غير حائضه 
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و (ن زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديد«

.»)عده نگه دارند! ( انتظار بكشند) پاك شدن
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و از زنانتان آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند اگر در وضع «

شك كنيد عده آنان سه ماه است، و همچنين ) از نظر بارداري(آنها 

.»اندآنها كه عادت ماهانه نديده

يكي از شروط ازدواج موقت تعيين پايان مدت زمان عقد و 

.مقدار مهريه آن است

وقتي مقدار مهريه و مدت زمان نكاح مشخص : گويدحلي مي

د گرچه ولي اگر مهريه ايراد داشته باش. شد عقد صحيح است

.مدت آن مشخص باشد درست نيست



تعيين اجل در نكاح متعه شرط الزم است و : گويداو مي

و مدت نكاح كم . آيداگر تعيين نشود نكاح دائم به حساب مي

بايد تعيين ... يك سال، يك ماه يك روز و : باشد يا زياد مانند

اگر مدت آن كمتر از يك روز باشد . گردد و قابل تغيير نيست

.يد انتهاء آن مانند زوال آفتاب يا غروب آن معلوم شودبا
، 287–5/286، اللمعه الدمشقيه 295–4/294مرجع سابق (

.)4/238المبسوط طوسي 

و ) زياد يا كم(گويد محدوديت در مهريه عاملي مي

وجود ندارد و قول بعضي كه ) زياد يا كم(محدوديت در اجل 

شيد و زوال آن باشد بايد حداقل زمان آن بين طلوع خور

 بنابراين ازدواج موقت در ).5/285اللمعه الدمشقيه (.استثنا است

.كمترين زمان مثالً يك ساعت يا كمتر از آن نيز جائز است
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 اما ، در نكاح متعه حضور ولي و شاهدان شرط نيست-4

ضور ولي و شاهدان در ازدواج مسيار مانند ازدواج دائم ح

.)21/64، الوسائل 4/459مستدرك الوسائل (.شرط الزامي است

كند در تعداد زنان در يك زمان  مردي كه نكاح متعه مي-5

تواند تعداد زيادي زن با عقد موقت يعني مي. محدوديت ندارد

 اما در ازدواج مسيار همزمان ،در يك زمان داشته باشد

د گرچه عقد همه آنها ن داشته باشتواند بيشتر از چهار زنمي

.)5/452الكافي (. مسيار باشد

 در نكاح متعه اگر زن غائب شود مستحق مهريه نيست -6

تواند به نسبت غيبتش مهريه را كم كند جز ايامي كه و مرد مي

بعد ( اما در نكاح مسيار مانند ازدواج دائم ،زن در حيض است

.ستدر هر حال مستحق كل مهريه ا) از دخول

:  نقل شده كه گفت�ره الجهنيبدر هر صورت از س
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نكاح متعه به شما رخصت دادم اما اكنون اي مردم من در «

خداوند آنرا تا روز قيامت تحريم كرد هر كس زني با نكاح متعه 

.»دارد آنرا رها كند و از مهريه آنها كم نكند
�� !�

براستي هر انسان سليم الفكري با دقت به ازدواج موقت 

.داندنظر كند آنرا از چند نظر ناپسند و قبيح مي

در زمان موقت آن بنگرد كه ممكن است يك  اگر انسان )أ

شود هدف از اين ساعت يا كمتر از آن باشد فوراً متوجه مي

ازدواج تنها ارضاء شهوت و تخليه مني است كه در معنا همان 

سفح است چون مرد زناكار نيز هدفي جز تخليه مني و ارضاء 

.شهوت ندارد و دقيقاً وجه تسميه زني به سفاح همين است

تواني او كند بنگري نمير به زني كه نكاح متعه مياگ) ب

شك انسان نسبت به او نظر  بي،دامن بناميرا عفيف و پاك

خوبي ندارد زيرا كار او ناشي از عفت و پاكي نيست بدين 

كنند شود و آشكارش نميخاطر اين نوع نكاح سري انجام مي

.پسنددچون فطرت انسان آنرا نمي

به مدت :  بگويي– ولو غير مسلمان –اگر شما به هر زني 

كنم و در مقابل يك يا چند ساعت يا چند روز با تو ازدواج مي

داند اين امر ازدواج يقيناً او مي. نمايمبه تو اجر پرداخت مي

.نيست و تفاوتي با زني ندارد

كند وقتي انسان به ولي زن در نكاح متعه فكر مي) ج

دهد براي اهرش اجازه مياو چگونه به دختر يا خو: گويدمي

مدت چند ساعت يا چند روز به نكاح مردي درآيد و پس از 

ارزش شك اين ولي بسيار بيبي. اين مدت ازدواج پايان پذيرد

آيد زيرا واالترين صفت مرد مسلمان يعني شرف و به نظر مي

بدين خاطر نكاح متعه . غيرت را از خود سلب كرده است



يرد و فقهاء شيعه موافقت ولي گبدون حضور ولي صورت مي

.اندرا به شرط نگرفته

تواند عقد گويد دختر يا زن بالغ و رشيد ميحلّي مي

طبق . (ازدواج موقت ببندد و ولي او حق اعتراض ندارد

.)4/296شرائع االسالم حلي ). (مشهورترين قول

ماند و جز زوجين و عاقد بدين خاطر نكاح متعه پنهان مي

تي ولي زن نيز گاهي از آن اطالع ندارد چون آنها هيچ كس ح

.احساس عيب و عار به همراه دارد

بنابراين نكاح متعه عمل قبيحي است و هر عاقلي كه متأثر 

داند پس از هوا و شهوت نشده باشد آنرا ناپسند و ممنوع مي

معقول نيست . رسداي ميوقتي انسان عاقل به چنين نتيجه

پسندد و براي ممنوعل آنرا نميشارع حكمي صادر كند كه عق

بودنش و تطابق اين حكم با معيار عقل اين آيه كافيست كه 
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خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان «

 خداوند به ؛كند و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى؛دهدمى

.»دهد، شايد متذكر شويدشما اندرز مى

�"#$
از مطالب گذشته متوجه شديم كه نكاح متعه و مسيار با 

خالصه اين . ارندهم شباهت ندارند و ذاتاً با هم اختالف د

: اختالفها عبارتند از

ازدواج مسيار ابدي است و تمام اركان و شرائط شرعي 

ازدواج دائم را دارد و تمام احكام شرعي ازدواج دائم بر آن 

مهريه، نفقه، مسكن، ثبوت نسب : از جمله. مترتب است



مرگ شوهر و فرزندان، وجوب عده شرعي هنگام طالق يا

، با اين تفاوت كه زن از بعضي از حقوق بردن ارث از همديگر

.كندخود در برابر شوهرش تنازل مي

كنند گيري ميبا اين وصف علماء در ازدواج مسيار سخت

.پاشيدگي نهاد خانواده نشودتا عوارض منفي آن باعث از هم

شدن وقت آن اما نكاح متعه، ازدواج موقت است و با تمام

 ازدواج دائم بر آن مترتب گردد و آثاربدون طالق باطل مي

برند وعدة زن در مثالً زوجين از همديگر ارث نمي. نيست

از نظر حكم نيز با هم . نكاح متعه با نكاح دائم متفاوت است

.برابر نيستند

بنابراين هرگز نبايد ازدواج متعه را بر ازدواج مسيار قياس 

.كرد


