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 متعه طالق در مذاهب فقهی اسالمی
 

 2محمدهاشم پورموال 1،مرتضي رحيمي
 (52/05/0931، تاريخ پذيرش: 01/6/0931)تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

متعه طالق معنای نفع موقت و  متعه در همه اقسام آن مانند متعه حج، متعه نکاح و
ناپایدار دارد. در پژوهش حاضر متعه طالق که گاهی به غلط از آن به مهرالمتعه تعبیر 

شناسی، مصادیق، ادله دال بر شرعیت و تعیین شده است، از جهات گوناگونِ مفهوم
سنّت مورد بررسی صورت مقایسه بین دیدگاه شیعه و اهلوجوب یا استحباب آن، به

ازآنجاکه در متون اسالمی  ر گرفته و بین ادله وجوب و استحباب آن جمع شده است.قرا
همچون قرآن و احادیث از متعه تنها در مورد سبب جدایی طالق سخن به میان آمده 

تحلیلی انجام شده، امکان متعه در دیگر  -است، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی 
رغم دیدگاه اد و... نتیجه گرفته شده است. علیاسباب جدایی، همچون فسخ، لعان، ارتد

مشهور که وضعیت مالی مرد را معیار تعیین کمیت متعه طالق دانسته، در این پژوهش 
امکان در نظر گرفتن وضعیت مالی و کمال زن در تعیین کمیت متعه نیز بررسی شده 

 است.
 .متعه طالق، تفویض بضع، اسباب جدایی، مهرالمتعه ها:کلیدواژه

                                           
 mrahimi2@gmail.com/ )نويسنده مسئول( استاديار دانشگاه شيراز. 1
 pourmola@shirazu.ac.ir /استاديار دانشگاه شيراز. 2
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 طرح مسئله
)نفع بردم( گرفته شده « انتفعتُ»به معنای  «تمتعتُ»و سکون تاء اسمی است که از  ميم ضممتعه به 

طريحی، ) و... اين معنا وجود دارد« متعه طالق»، «متعه نکاح»است. در همه اقسام متعه از جمله 
و اشاره به « استمتعتُ»و « متّعتُ»(. جوهری ضمن مترادف دانستن کلمات 1/093ق، 1111

ق، 1113جوهری، ) و... ، متعه را از آن مأخوذ دانسته است« متعه طالق»اقسام متعه مانند 
ای مفيد باشد، متاع و متعه گونههر چيزی که به»(. راغب نيز در معنای متعه گفته است: 0/1222

 (.757ق، 1112راغب اصفهانی، ) «است

باشند، اما اين انتفاع، اندک و می« انتفاع استآنچه قابل »به معنای « متعه»و « متاع»کلمات 
متعه ». اين معنا در همه اقسام متعه، از جمله رودیمناپدار و موقتی است و پس از مدتی از بين 

 (.022تا، ثعالبی، بی) خوردیمو... به چشم « نکاح
 (. کلمات0/139ش، 1071قرشی، ) و کسر آن استعمال شده است ميم ضمبه « متعه»کلمه 

منظور، ابن) باشندمی« تمتّع»اسمهايی هستند که جانشين مصدر حقيقی يعنی « متاع»و « متعه»
 (.2/001ق، 1111
به کار  «عطاء»و « بقاء»، «زاد و توشه»، «منفعت»ای مانند در قرآن در معانی« متعه»کلمه 

 لَکُمْ مَتَاعاً»ه معنای منفعت و در آيه ( ب11)آل عمران، « الدُّنْیَا الْحَیَاةِ مَتَاعُ»رفته است؛ مثالً در آيه 
( به معنای بقا و 121)بقره، « قَلِیالً فَأُمَتِّعُهُ»( به معنای زاد و توشه و در آيه 91)مائده، « لِلسَّیَّارَةِ وَ

 ( به معنای عطا و بخشش استعمال شده است.201)بقره، « بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعاً»در آيه 
 

 متعه در اصطالح

دارد. متعه طالق )مهرالمتعه( در « متعه حج»و « متعه طالق»، «متعه نکاح»قسامی مانند متعه ا
اصطالح يعنی مالی که شوهر به حسب توانگری و فقر خود پس از طالق همسر خويش به وی 

؛ راغب اصفهانی، 7/125ق، 1110)شهيد ثانی، « دهد تا در مدت عده از آن استفاده کندمی
عبارت ديگر متعه در مورد زنی صادق است که با مردی ازدواج کرده،  (؛ به752و757ق، 1112

. در اين صورت شودیماما در هنگام عقد مهريه وی ذکر نشده است و پيش از دخول طالق داده 
 (.5/202ق، 1112حسينی روحانی، ) شودیممتناسب با وضع مادی زوج چيزی به آن زن داده 

« مهرالمثل»و « مهرالمسمی»تعبير نموده و در مقابل « لمتعهمهرا»برخی از متعه طالق به عنوان 
؛ 115ش، 1020؛ گرجی، 0/112ق، 1112طاهری، اند )برشمردهگانه مهريه آن را از اقسام سه

تعبير « مهرالمتعه»قانون مدنی نيز از متعه طالق به عنوان  1391(. در ماده 210تا، داماد، بیمحقق
 «.شودای تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث غنا و فقر مالحظه میبر»شده و در آن آمده است که 
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از اقسام مهريه درست نيست؛  بر متعه طالق و برشمردن آن« مهريه»با وجود اين اطالق عنوان 
تعبير نشده و تنها اشاره شده « مهرالمتعه»سنّت از متعه طالق به زيرا در منابع فقهی شيعی و اهل

گويند و در می« البضعمفوضة»دن مهريه در هنگام عقد، چنين زنی را است که در فرض ذکر نش
رو متعه قسيم مهر است، نه قسم فرض طالق چنين زنی پيش از دخول، مستحق متعه است؛ ازاين

عقد دائم بدون ذکر »تواند قسم آن باشد. شهيد اول گفته است: آن. بديهی است که قسيم شیء نمی
ورت در فرض دخول، زن مستحق مهرالمثل بوده و در فرضی که مهريه صحيح است؛ در اين ص

(. محقق حلی 120ق، 1113شهيد اول، ) «باشدیمپيش از دخول طالق داده شود، مستحق متعه 
هر گاه زن مفوضه باشد، واجب نيست که مرد به خاطر عقد نکاح به وی مهريه »نيز گفته است: 

مهريه کند؛ زيرا مهريه واجب نشده است؛ اما زن حق بدهد و زن نيز حق ندارد که از مرد مطالبه 
باشد، البضع میپس از آن گفته زنی که مفوضة«. اش را درخواست کنددارد که تعيين مقدار مهريه

 .(1/295ق، 1027طوسی، ) مستحق متعه است
 تواند دخترش را به کمتر از مهرالمثل بهپدر می»قدامه از فقهای حنبلی نيز گفته است: ابن

ازدواج کسی درآورد و نيز تفويض و عدم ذکر مهريه آن دختر جايز است. در اين صورت اگر آن 
قدامه، ابن) «دختر )مفوضةالبضع( پيش از دخول طالق داده شود، جز متعه مستحق چيزی نيست

-عباس، حسن، عطاء، جابربنعمر، ابنبن(. وی پس از آن، افرادی چون عبداهلل2/17تا، بی، المغنی

زيد، شافعی، زهری و... را از طرفداران اين ديدگاه برشمرده است که نشانگر پذيرش اطالق عنوان 
 در فرض مزبور و عدم اطالق عنوان مهر بر آن است.« عطا»بر « متعه»

از جمله اقسام متعه، متعه طالق است که اين تحقيق به آن اختصاص يافته است. ازآنجاکه 
که همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده و از داليل و اقسام و  درباره اين نوع متعه تحقيقی

باره سخن بگويد وجود سنّت دراينی تشخيص آن و تفاوت ديدگاه اماميه و اهلارهايمعاحکام و 
ی بر مشروعيت متعه داللت اادلهچه »، «آيا متعه مهر است؟»ندارد، اين تحقيق به پرسشهايی مانند 

مستحقان متعه چه »، «دهند يا استحباب آن را؟له وجوب متعه را نتيجه میآيا آن اد»، «دارند؟
آيا متعه »، «آيا در متعه وضعيت مالی مرد مالک است يا زن يا هر دوی آنها؟»، «کسانی هستند؟

به جداييهای از طريق طالق اختصاص دارد يا جدايی از طرق ديگر چون فسخ، ارتداد، لعان و... 
 پاسخ گفته است.« د؟گيررا نيز در برمی

 
 تفویض و اقسام آن

تفويض مصدر باب تفعيل در لغت به معنای واگذاری کاری به ديگری يا اهمال و خودداری از آن 
التفويض فی النکاح: التزويج بال »اند: منظور گفته(. جوهری و ابن293ق، 1132، يبابوج) است
 (.0/1399ق، 1113؛ جوهری، 7/213ق، 1111منظور، )ابن« مهر
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در اصطالح شرع تفويض عبارت است از واگذار نمودن مهر يا بضع به يکی از زوجين يا فرد 
 (.2/223تا، سبزواری، بی) ديگری يا خودداری از ذکر مهر در عقد نکاح

به دو شکل اسم فاعل و اسم مفعول قابل تصور است. توجيه کاربرد آن « المفوّضه»کلمه 
در فرض مزبور کار خودش را در مورد عدم مهريه به زوج يا صورت اسم فاعل آن است که زن به

آن باشد که زن در « مفوضه»کند. ممکن است دليل اسم فاعل بودن کلمه ولی خويش واگذار می
صورت اسم مفعول از به« المفوضة»است. کاربرد کلمه  فرض مزبور، مهريه را مهمل و رها نموده

کند. ممکن است دليل ر وی را به زوج او واگذار میآن روی است که در فرض مزبور ولی زن کا
صورت اسم مفعول آن باشد که مسئله مهريه به زن واگذار شده است تا اگر بخواهد کاربرد آن به

 (.2/231ق، 1110؛ شهيد ثانی، 10/111ق، 1111محقق کرکی، ) آن را نفی کند يا نکند
رو بر اساس ابل قبول است؛ ازاينتفويض بضع تنها در خصوص زن بالغه رشيده و اذن وی ق

تصريح عالمه حلی، تفويض صغيره و سفيهه معنا ندارد و در صورت وقوع تفويض در مورد آنها 
توسط ولی و تحقق دخول، در اينکه آيا آن دو مستحق مهرالمثل هستند، اشکال و ترديد وجود 

 (.0/510ق، 1123حلی، )دارد 
. زنی که در هنگام عقد از شودیمهر تقسيم تفويض به دو نوع تفويض بضع و تفويض م

بايد به وی  فرضهاالبضع ناميده شده است که در برخی از ، مفوضةديآینمسخنی به ميان  اشهيمهر
 متعه داده شود.

تفويض مهر به معنای آن است که در هنگام عقد مهريه ذکر شود، اما از کميت و مقدار آن 
تزوجتُک علی أن يکون المهر ما شئنا او ما »به زوجه بگويد: سخن به ميان نيايد؛ مثل آنکه زوج 

(. برخی از فقها به امکان و صحت تعيين مهريه توسط 1/021ق، 1137طوسی، ) «شاء أحدنا
المهر چنين زنی را مفوضة (.2/021ق، 1139طباطبايی، ) اندشخصی غير از زوجين اشاره نموده

 گويند.
تقسيم تفويض به دو نوع تفويض بضع و تفويض مهر اشاره سنّت به قدامه از فقهای اهلابن

تفويض بضع آن است که پدر، دختر باکره خويش را »نموده و در تعريف تفويض بضع گفته است: 
)بدون مهر( به ازدواج کسی درآورد يا آنکه زن يا ولی وی نکاح بدون مهر را اجازه دهند. تفويض 

که ولی وی يا شوهرش يا فرد سومی تعيين کند، خودش  مهريه آن است که زن به هر مقدار مهريه
 «مردی درآورد. در فرض مزبور نکاح صحيح بوده و مهرالمثل واجب است را به ازدواج

 (.2/21تا، ، بیالمغنیقدامه، ابن)
اند: سخن به ميان آورده و در تعريف آن گفته« التفويضنکاح»سنّت از نکاحی به نام اهل

ت که بدون ذکر مهر و يا اشاره به ساقط نمودن آن و نيز بدون اشاره به حکم نکاح تفويض آن اس»
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(. قيد اخير )بدون اشاره به حکم کسی( 1/152تا، مياره فاسی، بی) «کسی برای آن انجام شود
برای خارج کردن نکاح تحکيم است؛ زيرا نکاح تحکيم آن است که به حکم مرد يا زن يا فرد 

(. نکاح تحکيم 1/197ق، 1119؛ جزيری و ديگران، 5/192ق، 1111ی، مغرب) ديگری انجام شود
مورد قبول اماميه نيست. در تعبيری ديگر نکاح تحکيم عقدی است که خالی از لفظ و مهريه باشد. 

با هم نکاح کنند. اما در تفويض نکاح، لفظ وجود  مثالًکند که دو نفر در اين نکاح فردی تعيين می
 (.1/197ق، 1119جزيری و ديگران، ) شودآن ذکر نمیدارد، ولی مهريه در 

 
 دالیل مشروع بودن متعه طالق

 کتاب .4
 آيات چندی بر مشروعيت متعه طالق داللت دارند؛ از جمله:

نَّ عَلَی ال جُناحَ عَلَیکمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُ»الف( 
اگر زنان را  (:201)بقره، « نیالْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِ

قبل از آميزش جنسی يا تعيين مهر، )به عللی( طالق دهيد، گناهی بر شما نيست. )و در اين موقع( 
و آن  اشيیآن کس که توانايی دارد، به اندازه توانا .مند سازيدمناسب( بهره یاهيآنها را )با هد

شايسته )که مناسب حال دهنده و گيرنده باشد(  یاهيکس که تنگدست است، به اندازه خودش، هد
 .بدهد و اين بر نيکوکاران الزامی است

ر آن صراحت به د« مَتِّعُوهُنَّ»اين آيه مورد پذيرش و استناد همه مذاهب فقهی است؛ زيرا واژه 
 متعه دارد.

به معنای تعيين اندازه « فرض« »أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»جمله کنايه از جماع بوده، در « مس»
، همسر ديکنیماست؛ يعنی هر گاه پيش از دخول و تعيين کميت مهری که آن را بر خود واجب 

در جمله مزبور به « او»کلمه . باشدیم خود را طالق دهيد، زن مستحق متعه )مقداری از اموالتان(
 (.112تا، سايس، بی) است« و»يا « االّ» اي« حتی» یمعنا

و برای زنان مطلقه، هديه  :(211بقره، )» الْمُتَّقِینَ عَلَى حَقّاً بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ لِلْمُطَلَّقَاتِ وَ»آيه  ب(
 .، حقی است بر مردان پرهيزکاراين .مناسبی الزم است )که از طرف شوهر پرداخت گردد(

بر اساس اين آيه زن مطلقه قطع نظر از نوع طالقش مستحق متعه است؛ زيرا در اين آيه کلمات 
؛ طوسی، 551ق، 1119اراکی، ) یاسالمرو فقهای مترادف هستند؛ ازاين «متاع»و « متعه»

( 2/132ق، 1112؛ انصاری، 11/029تا، ؛ نووی، بی7/02 ق،1130؛ شافعی، 1/075 ق،1137
 اند.برای مشروعيت متعه طالق به آن استناد نموده
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 وَ أُمَتِّعْکُنَّ فَتَعَالَیْنَ زِینَتَهَا وَ الدُّنْیَا الْحَیَاةَ تُرِدْنَ کُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْوَاجِکَ قُلْ النَّبِیُّ أَیُّهَا یَا»ج( آيه 
به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنيا و زرق و  ،برای پيام(: 22احزاب، )« جَمِیالً سَرَاحاً أُسَرِّحْکُنَّ

 .به شما دهم و شما را به طرز نيکويی رها سازم یاهييد هديبيا ،ديخواهیبرق آن را م
گويد؛ اما برخی از فقهای اسالمی از آن سخن می امبريپآيه مزبور از موارد اختصاصی 

به معنای دادن متعه به زنان « تِّعْکُنَّأُمَ»»اند: مشروعيت متعه طالق را نتيجه گرفته و گفته
 (.127، ق1119؛ سبزواری نجفی، 11/75ق، 1112قنوجی، ) «است امبريپ

مشروعيت متعه طالق در فرض تفويض بضع و طالق پيش از تعيين  برای استناد به آيه يادشده
ضمن عقد قابل جمع مهريه و دخول، خالی از ترديد و ايراد نيست؛ زيرا دادن متعه با ذکر مهريه در 

تفويض بضع که محل بحث متعه است، روی نداده است؛  امبريپاست. از سويی در مورد زنان 
از همين روی متعه مذکور در آيه با متعه مورد بحث متفاوت است؛ زيرا متعه در اين آيه به معنای 

ه مذکور در آيه از باشد. ممکن است متعمطلق نفع )يعنی چيزی افزون بر مهريه و اسباب منزل( می
باشد. اگر ديدگاه کسانی را بپذيريم که متعه را در هر نوع  امبريپاحکام خاص واجب بر 

فاضل ) دانند، آيه دليل بر مشروعيت متعه خواهد بودطالقی، حتی طالق خلع و مبارات، جاری می
 (.2/209تا، مقداد، بی

طور کامل يا دادن چيزی افزون بر مهريه مهر بهرا به معنای دادن « أُمَتِّعْکُنَّ»برخی از مفسران 
دادن چيزی افزون بر » ديق(. در اين صورت 127، ق1119سبزواری نجفی، ) اندتفسير کرده

 مؤيّد بر امکان استفاده مشروعيت متعه از آيه مورد بحث باشد. تواندیم« مهريه
 عِدَّةٍ مِنْ عَلَیْهِنَّ لَکُمْ فَمَا تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ نَّطَلَّقْتُمُوهُ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَکَحْتُمُ إِذَا»آيه  د(

 با زنان با ايمان ازدواجهنگامی که  :(19احزاب، )« جَمِیالً سَرَاحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ فَمَتِّعُوهُنَّ تَعْتَدُّونَهَا
ها نيست که بخواهيد برای شما بر آن یاعده ،طالق داديدآنها را کرديد و قبل از همبستر شدن 

آنها را رها  یاستهيمند سازيد و به طرز شاآنها را با هديه مناسبی بهره .حساب آن را نگاه داريد
 .کنيد

طالقی است که همراه با محبت و احترام و از هر نوع خشونت، ظلم، « سراح جميل»منظور از 
اساس برداشت ديگر، منظور  بر .(10/031، ق1121مکارم شيرازی، ) ستم و تحقير به دور باشد

اندلسی، ) آن است که آنچه را زوج به زوجه داده است، از وی مطالبه نکند« سراح جميل»از 
 (.2/191، ق1123
أعطوهنّ هدية مناسبة: به ايشان هديه مناسب »در آيه مذکور به معنای « فَمَتِّعُوهُنَّ»فعل 
وعيت و حتی وجوب يا استحباب متعه (، دليل بر مشر10/035، ق1121مکارم شيرازی، ) «بدهيد
(. البته اگر وجوب متعه مراد باشد، متعه مشروط به آن است که 597تا، مقدس اردبيلی، بی) است
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توان متعه را اعم از واجب زن مفوضةالبضع بوده، پيش از دخول و تعيين مهر طالق داده شود. می
 ودن متعه ترديدی نخواهد بود.و مستحب دانست. در اين صورت در داللت آيه بر مطلوب ب

نيز، با وجود اختالف ديدگاهشان در مورد وجوب يا استحباب متعه،  سنّتمذاهب فقهی اهل
؛ کاسانی، 1/11ق، 1131سرخسی، ) اندمطلوب بودن متعه را از آيه مورد بحث نتيجه گرفته

 (.2/12تا، ، بیالمغنیقدامه، ؛ ابن2/271ق، 1139
 گر آن است که زنی که پيش از دخول، طالق داده شده است، عدّه نداردآيه مزبور همچنين نشان

رو پيش از که طالق فرع بر نکاح است؛ ازاين ديآیم(؛ همچنين از آن بر 0/1552تا، عربی، بیابن)
 (.5/122ق، 1022 حويش آل غازی، )مال رديگینموقوع نکاح، طالق صورت 

 سنت .2
اند: گفتهسنّت به نقل از ابواسيد ساعدی اهللت دارند؛ مثالً روايات چندی بر مشروعيت متعه دال

را به دليل عدم تمکين طالق داده و به ابواسيد « جونيه»يکی از همسرانش موسوم به  امبريپ
احمد بن ) اش دهددستور داده است که دو لباس کتان سفيد به او بپوشاند و وی را تحويل خانواده

داد؛ به همسرش متعه نمی امبريپروايت مزبور اگر متعه مشروع نبود، تا(. با توجه به حنبل، بی
 رو متعه امری مجاز است.ازاين

طباطبايی، ) انداند که آنها را مستفيض دانستهباره به رواياتی استناد نمودهاماميه نيز دراين
 وَ»در تفسير آيه اند؛ مثالً ابوبصير (. برخی از روايات به وجوب متعه اشاره کرده12/20ق، 1112

همانا متعه »اند: فرموده صادق( گفته است که امام 211)بقره، « بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ لِلْمُطَلَّقَاتِ
در روايت ديگری در تفسير آيه مذکور، امام  (.2/111ش، 1015طوسی، ) «مطلّقه واجب است

ه توانگر و فقير به اش است کمنظور متعه زن پس از سپری شدن عده»اند: فرموده صادق
(. هر دو روايت به مطلوب بودن متعه در 2/113همان، ) «کنندحسب توان خود آن را پرداخت می

 مطلق طالق اشاره دارند.
ای آمده فريضه( متعه وجود ندارد؛ مثالً در روايت حسنه) وجوبِدر برخی از روايات تعبير 

دخول طالق داده، پرسش شده است.  درباره مردی که زنش را پيش از صادقاست: از امام 
باشد و در صورت تعيين مهريه آن زن، وی مستحق نصف آن می»اند: حضرت در پاسخ فرموده
ای مشابه زنانی مانند خودش داده ای تعيين نشده باشد، به وی متعهاگر برای آن زن مهريه

دخول زنش را طالق هر کس پيش از »اند: نيز فرموده رضا(. امام 2/112همان، ) «شودمی
دهد، آن زن عده نخواهد داشت، اگر برای آن زن مهری تعيين نموده باشد، زن مستحق نصف آن 

ای برای آن زن تعيين نکرده باشد، طبق توان خودش بايد مقداری اندک يا خواهد بود. اگر مهريه
 (.133/051ش، 1010مجلسی، ) «زياد به وی متعه دهد
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درباره فلسفه اعطای متعه به زن مطلقه گفته شده است که اعطای  در برخی از روايات اماميه
متعه به زن، برای آن است که در فرض طالق، غم و اندوه و ترس و زيان زيادی به زنان وارد شده 

(. اين نوع 2/111ش، 1015طوسی، ) گيرندو از ناحيه دشمنان خود مورد شماتت قرار می
 کنند نه علت آن را.روايات، حکمت حکم متعه را بيان می

 نقد و نظر
گويند و رواياتی که به وجوب آن اشاره نکرده و در جمع بين رواياتی که از وجوب متعه سخن می

ال جُناحَ عَلَیکمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ »توان گفت: ازآنجاکه در آيه اند، میتنها از مطلوب بودن آن سخن گفته
فْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَ

( متعه به تفويض بضع و وقوع طالق پيش از 201)بقره، « نیمَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِ
ی واجب و مستحب قائل شويم و دخول و تعيين مهر مشروط شده است، بايد به دو نوع متعه، يعن

البضع پيش از دخول و تعيين مهرش، متعه واجب و در بگوييم که در فرض وقوع طالق مفوضة
إنّ متعة المطلقة » تيرواصورت استفاده وجوب متعه از  در ديگر اسباب جدايی مستحب است.

، بحثر آيه مورد به مطلقه معهود و مذکور د« المطلقة»کلمه (، 2/111ش، 1015طوسی، ) «فريضة
 يعنی زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين مهرش طالق داده شده است، اشاره دارد.

 اجماع .9
از جمله داليل مشروعيت متعه )مهرالمتعه( اجماع است که برخی از فقهای اماميه از جمله شيخ 

... به آن ( و12/20ق، 1112طباطبايی، ) اضير(، صاحب 117ق، 1121قمی سبزواری، ) یطوس
اند. بديهی است که اجماع مزبور در مقابل آيات و روايات که به آنها اشاره رفت، اشاره نموده
 مدرکی است.

 لزوم خالی نبودن نکاح از عوض .1
شود که اند که طالق در خصوص نکاحی انجام میسنّت با استناد به اين دليل گفتهفقهای اهل

(. 2/12تا، ، بیالمغنیقدامه، ابن) ت که خالی از عوض باشدرو ممکن نيسعوض داشته باشد؛ ازاين
و غيرمدخوله بودن وی، اگر پيش  دليل مزبور مقتضی آن است که در فرض مفوضةالبضع بودن زن

 اش طالق داده شود، مستحق متعه است.از تعيين مهريه
 

 زنان مستحق متعه در فقه امامیه
 اند:دسته ذيل تقسيم نمودهفقهای اماميه زنان مستحق متعه را به دو 

اش طالق داده شود. در ای که مفوضةالبضع بوده، پيش از دخول و تعيين مهريهالف( زن مطلقه
اينکه چنين زنی مستحق متعه است، اتفاق نظر وجود دارد؛ زيرا چنانچه گذشت، ادله انکارناپذير 

 کتاب و سنت بر آن داللت دارند.
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ق مانند فسخ نکاح توسط زوج، مر  زوج، لعان توسط ب( زنانی که از طرقی غير از طال
شوند. طالق خلع و رضاع نيز از همين زوج، ارتداد زوج يا ديگر موارد از يکديگر جدا می

؛ زيرا در طالق خلع علت جدايی و طالق هر دو نفر زوجين هستند و در رضاع عاملی انددسته
گاهی عامل و سبب جدايی زوج است، غير از زوجين موجب فراق و جدايی است؛ به عبارتی 

مانند فسخ نکاح توسط زوج و... و گاهی عامل و سبب جدايی هر دو نفر زوجين هستند، مانند 
 يک از زوجين نيستند، مانند رضاع.طالق خلع و گاهی عامل و سبب جدايی هيچ

رد. مشهور در اينکه آيا افراد دسته دوم نيز مستحق متعه هستند يا نه، اختالف نظر وجود دا
ق، 1112حسينی روحانی، اند )ندانستهفقهای اماميه اين دسته از زنان را مستحق متعه و نيز مهر 

22/119.) 
گويند دو در مقابل ديدگاه مشهور که از عدم استحقاق متعه و مهر زنان دسته اول سخن می

 اهميت هستند: حائزديدگاه زير 
ه حلی از جمله فقهايی است که به اين ديدگاه . وجوب متعه به همه زنان دسته دوم: عالم1

 (.7/111ق، 1110حلی، ) گرايش نشان داده است
. تفصيل در سبب مفارقت بين زوجين: بر اساس اين تفصيل اگر زوج عامل و سبب جدايی 2

باشد، مثل آنکه نکاح توسط وی فسخ شود و... ، زن مستحق متعه است. همچنين اگر زوجين 
باشند، مثل آنکه طالق خلع صورت گيرد، زن مستحق متعه است؛ اما اگر عامل و سبب جدايی 

 خود زن عامل مفارقت و جدايی باشد، مستحق متعه نخواهد بود.
در مواردی که جدايی به سبب زوج از »شيخ طوسی )از طرفداران اين ديدگاه( گفته است: 

يی به سبب طالق باشد، به دليل طرقی مانند طالق، لعان، ارتداد و اسالم روی داده است، اگر جدا
خاطر لعان يا ارتداد يا ترک اسالم زوج باشد، عموم آيه، زن مستحق متعه است؛ اما اگر جدايی به

اند متعه واجب است؛ زيرا جدايی به سبب زوج روی داده است. وجوب متعه از نظر من برخی گفته
. باشدیممتعه ملزم نيست، نيز درست  قوی است. گرايش به اينکه به خاطر فقد دليل، زوج به دادن

اما اگر زن سبب جدايی باشد، مثل آنکه زن مرتد شود يا اسالم را ترک کند... يا در مرد عيبی 
يافته و به همين خاطر نکاح را فسخ کند، يا آنکه مرد در زن عيبی يافته و به همين سبب نکاح را 

اح کرده، اما زن نيز تدليس نموده و فسخ کند، گرچه در فرض مزبور مرد اقدام به فسخ نک
روی فسخ به سبب زن روی داده است؛ در چنين مواردی زن مستحق متعه نيست. اگر مردی ازاين

اند زن مستحق متعه است تواند با او زندگی کند؛ برخی گفتهناتوانی جنسی داشته باشد، زن وی می
ايشان صحيح است. اگر طرفين عامل و اند وی مستحق متعه نيست که ديدگاه و گروه ديگری گفته

سبب جدايی باشند، مانند طالق خلع، ازآنجاکه خلع يک نوع طالق است، دادن متعه به زن واجب 
است؛ اما اگر فردی بيگانه غير از زوجين عامل و سبب جدايی زوجين باشد، مثل آنکه همسر 
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سبب رضاع موجب حرمت های باشد که مادر زوج يا ديگر خويشان وی که بزوج، دختر صغيره
شوند، به وی شير داده، در اين صورت زن صغيره بر مرد حرام شده و ايشان از هم جدا می
شوند؛ چنين موردی حکم طالق خلع را دارد که در آن جانب زوج بر زوجه غلبه دارد؛ زيرا می

ثل آن است رو مگردد؛ ازايندر فرض عدم دخول به دليلی که گذشت، نصف مهريه به زوج برمی
ق، 1027)طوسی، « که زوج وی را طالق داده است؛ از همين روی بايد به زن متعه بپردازد

1/023.) 
دهد که وی در سخن شيخ نشان می»عالمه حلی پس از نقل عبارات پيشين شيخ گفته است: 

از  تريی مانند لعان و مشابه آن ترديد دارد؛ اما ديدگاه درستهاخصوص وجوب متعه برای جدايي
 (.7/192ق، 1110، حلی) «نظر من وجوب متعه در فرض مزبور است

انحصار وجوب متعه مشهور )از تفصيل مزبور دست کشيده و به ديدگاه  الخالفشيخ در کتاب 
هر جدايی که بين زوجين صورت گيرد، خواه »به فرض طالق( گرايش پيدا کرده و گفته است: 

انه و يا آنکه هر دو آنها سبب جدايی از يکديگر باشند، مرد سبب جدايی باشد يا زن يا فرد بيگ
 (.1/133ق، 1137طوسی، ) «متعه واجب نيست

ديدگاه مشهور که وجوب متعه را به مفوضه بودن زن و طالق وی پيش از دخول و تعيين مهر 
ها محدود نموده، بهترين ديدگاه است؛ زيرا با ادله مشروعيت متعه که به آنها اشاره رفت و در آن

متعه به طالق و تفويض بضع و عدم دخول منوط شده است، سازگاری بيشتری دارد. در عين حال 
در هر موردی غير از آنچه مشهور به آن اشاره نموده، به عبارتی در همه افراد دسته دوم، دادن 
متعه مستحب است. تعدی از طالق به غير از طالق از ديگر اسباب جدايی يک نوع قياس مردود 

ت که با اصول مذهب شيعه همخوانی ندارد. از سويی در ديگر موارد جدايی، اصل برائت ذمه اس
 زوج از دادن متعه است.

اند؛ مثالً امام برخی از روايات، به لزوم دادن متعه حتی در فرض عدم دخول تصريح نموده
(. اين 0/537ق، 1110بابويه، ابن) «متعة النساء واجبة دخل بها او لم يدخل»اند: فرموده باقر

حمل مزبور را مشکل « واجبة». فيض کاشانی به دليل واژه اندشدهنوع روايات بر استحباب حمل 
 .(21/122ق، 1135بحرانی، ) است دانسته و به همين دليل احتياط را در هر حال مطلوب دانسته

 نقد و نظر
اش تنها مستحق عيين مهريهازآنجاکه در برخی روايات آمده است که زن مدخوله در فرض عدم ت
حمل روايات « فريضة»واژه مهرالمثل بوده، مستحق متعه نيست، ديدگاه فيض کاشانی که به دليل 

متعه بر استحباب را مشکل دانسته است، منطقی نيست؛ زيرا وجوب متعه با استحباب آن قابل 
که درباره اختصاص وجوب اند جمع است و بين آنها تنافی وجود ندارد؛ بلکه برخی از فقها گفته
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اش تعيين نشده است، اجماع وجود البضع که مدخوله نبوده و مهريهمفوضة ٔ  متعه به زن مطلقه
 .(1/099ق، 1135خوانساری، ) دارد
 

 سنّتزنان مستحق متعه در فقه اهل
سنّت در مورد زنان مستحق و مشمول متعه اختالف نظر دارند؛ زيرا برخی از مذاهب فقهی اهل

اش طالق ان همانند فقهای اماميه، متعه را تنها در مورد زنی که پيش از دخول و تعيين مهريهايش
اند. برخی از ايشان دادن داده شده است، واجب دانسته و در ديگر موارد، متعه را مستحب دانسته

قه اند؛ اما در مورد زن مطلمستحب دانسته -گرچه مدخوله باشد-ای را متعه به هر زن مطلقه
شده برای اش تعيين شده است، متعه را الزم ندانسته و تنها همان مقدار تعيينغيرمدخوله که مهريه

اش تعيين سنّت در اينکه زن غيرمدخوله که مهريه. همه مذاهب فقهی اهلانددانستهمهريه را الزم 
کی از دو حنبل در ي(. احمدبن1/011تا، ريان، بی) نشده، مستحق متعه است، اجماع دارند

زيد، شعبی، زهری، نخعی، ثوری، عباس، حسن، عطاء، جابربنعمر، ابنبنديدگاهش، عبداهلل
تا، ، بیالشرح الکبيرقدامه، ابن) شافعی، اسحاق، ابوعبيد و اصحاب رأی به آن گرايش دارند

2/22.) 
 

 سنّت مستحق متعه نیستندزنانی که از دیدگاه فقه اهل
 زنان ذيل مستحق متعه نيستند: سنّتاز ديدگاه فقه اهل

. زنانی که نکاح ايشان به داليلی چون لعان و عيوبی مانند جنون، جذام و ناتوانی جنسی 1
 شود.فسخ می
. زنی که طالق خلع داده شده است؛ زيرا موجب متعه، يعنی درد فراق و جدايی در مورد وی 2
 معناست.بی
ول طالق داده شده است؛ زيرا چنين زنی نصف اش تعيين شده و پيش از دخ. زنی که مهريه0

 گيرد.شده را میمهريه تعيين
که طالق و جدايی را برگزيند، مستحق متعه . زنی که برای جدايی و طالق مخير شده، چنان1
 همان(.) نيست

ای و نيز در مورد زنی که با وی لعان شده است، سنّت در مورد هر مطلقهبرخی از فقهای اهل
 (.2/1332تا، ؛ قرطبی، بی252تا، جزی، بی؛ ابن1/015تا، ازهری، بی آبی) اندزم دانستهمتعه را ال

اند در فرض تفويض بضع و طالق زن پيش از دخول و تعيين مهر، وی برخی از ايشان گفته
حنبل در يکی از دو ديدگاهش به آن گرايش دارد. مستحق نصف مهرالمثل است، نه متعه. احمدبن

برای لزوم نصف مهرالمثل آن است که نکاح زن مفوضةالبضع صحيح بوده، در فرض دليل وی 
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وقوع طالق پس از دخول، زن مستحق مهرالمثل است، بديهی است که اگر طالق وی پيش از 
 (.2/22تا، ، بیالمغنیقدامه، ابن) دخول صورت گيرد، مستحق نصف مهرالمثل است

 
 امیهوجوب یا استحباب متعه از منظر فقه ام

با وجود عدم اختالف در اصل مشروعيت متعه، فقهای مذاهب اسالمی در خصوص واجب يا 
فقهای اماميه در خصوص وجوب متعه در فرض تفويض  مستحب بودن آن اختالف نظر دارند.

بضع و طالق در حالت عدم تعيين مهريه و عدم دخول اتفاق نظر دارند؛ اما در خصوص وجوب يا 
 يگر موارد اختالف نظر دارند:استحباب متعه در د

 ییهاجدا. وجوب دادن متعه در همه اسباب 4
برخی از فقهای اماميه به وجوب دادن متعه به همه زنانی که به اسبابی مانند طالق، لعان، ارتداد، 

شوند، باور دارند. عالمه حلی به اين ديدگاه فسخ، موت زوج، رضاع و... از همسر خود جدا می
 (.7/111ق، 1110، حلی) استده گرايش نشان دا

گونه که دادن متعه به زن مفوضةالبضع که پيش از چه بسا همان»صاحب جواهر گفته است: 
اش طالق داده شده، واجب است، دادن متعه به زنی که هر دو سبب جدايی دخول و تعيين مهريه

ه سبب فرد سومی از شوهرش جدا شده نيز واجب باشد؛ بلکه هستند، مانند خلع و نيز زنی که ب
همين است و حتی ظاهر محکی از شيخ در  مختلف الشيعهعالمه حلی( در فاضل )مختار عالم 
يک از فقهای ما در نشانگر آن است که وی به اين ديدگاه گرايش نموده است؛ اما هيچ المبسوط

سنّت مطرح شده و جز تنقيح دگاه مزبور در منابع اهلدياند. اين ديدگاه ايشان را همراهی نکرده
(. با وجود اين، شهرت و اجماع وجوب متعه 01/52ق، 1131نجفی، ) «مناط دليلی بر آن نداريم

است اش طالق داده شده، محدود دانسته البضع که پيش از دخول و تعيين مهريهرا به زن مفوضة
 همان(.)

واند مقابل شهرت و اجماع منقول قرار گيرد؛ اما ازآنجاکه تتنقيح مناط اگر يقينی باشد، می
 مَا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِنْ عَلَیْکُمْ جُنَاحَ الَ»جمله برگرفته از  شهرت و اجماعِ مورد اشاره صاحب جواهر،

متعه به زن  که در آن به انحصار لزوم ( است201)بقره، « فَرِیضَةً لَهُنَّ تَفْرِضُوا أَوْ تَمَسُّوهُنَّ لَمْ
طالق داده شده، تصريح گرديده است. تنقيح  اشهيمهرمفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين 

 مناط مؤيد تسری متعه به ديگر اسباب جدايی نخواهد بود.
بعضی از فقهای ما متعه را برای هر نوع فسخی که تنها »باره گفته است: کاشف الغطاء نيز دراين
 «اند؛ اما ديدگاه ياد شده ضعيف استنفر زوجين ايجاد شده، واجب دانستهاز ناحيه زوج يا هر دو 

 (.222ق، 1112کاشف الغطاء، )
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در برخی از روايات به وجوب متعه برای هر زنی که طالق داده شده، حکم شده است؛ مثالً 
(؛ در مقابل، 2/111ش، 1015طوسی، ) «إنّ متعة المطلّقة فريضة»اند: فرموده صادقامام 
حاديث ديگری وجوب متعه را به فرض تفويض بضع و وقوع طالق پيش از دخول و تفويض مهر ا

 (.133/051ش، 1010مجلسی، اند )نمودهمحدود 
إنّ متعة المطلّقة »در جمع بين دو دسته از روايات يادشده بايد گفت که روايات مطلق مانند 

ق پيش از دخول و تفويض مهر را بايد بر مقيد، يعنی فرض تفويض بضع و وقوع طال« فريضة
در « لا»حمل کنيم. حمل اين نوع روايات بر استحباب نيز ممکن است؛ زيرا با توجه به آنکه 

 201ای که با توجه به آيه عهد است، وجوب متعه به مطلقه معهوده، يعنی مطلقه« لا« »المطلقة»
داده شده، محدود است؛ اما در  سوره بقره، مفوضةالبضع بوده و پيش از دخول و تعيين مهريه طالق

 .باشدیمديگر موارد دادن متعه مستحب 
 . تفصیل بین اسباب مختلف در جدایی2

 اسباب مختلف جدايی به تفصيل قائل هستند: برخی از فقهای اماميه در مورد متعه زن در
بر اساس اين تفصيل اگر زوج عامل و سبب جدايی باشد، مثل آنکه نکاح توسط وی فسخ 

و... ، متعه زن واجب است؛ همچنين اگر زوجين عامل و سبب جدايی باشند، مثل آنکه طالق  شود
باشد؛ اما اگر خود زن عامل مفارقت و جدايی خلع سبب جدايی ايشان باشد، متعه زن واجب می

طوسی، ) به اين ديدگاه گرايش دارد المبسوطشيخ در  باشد، دادن متعه به وی واجب نيست.
مشهور از تفصيل مزبور دست کشيده و به ديدگاه  الخالفدر کتاب ؛ اما (1/023ق، 1027
انحصار وجوب متعه به فرض تفويض بضع و وقوع طالق پيش از دخول و تعيين مهريه( گرايش )

 ادريس اشعری قمی و... همين ديدگاه را دارندو گفته است که بزرگانی مانند احمدبن نموده
 (.1/133ق، 1137طوسی، )

تفويض بضع و وقوع طالق پيش از توان گفت در فرض ه به ضعف دو ديدگاه قبل، میبا توج
و در ديگر انواع طالق و نيز ديگر اسباب جدايی بين  زن، متعه واجب دخول و تعيين مهريه

 زوجين، دادن متعه، مستحب است.
 اشهیمهرالبضع که پیش از دخول و تعیین زن مفوضه دالیل امامیه برای وجوب متعه 

 طالق داده شده
فقهای اماميه با استناد به داليل ذيل، دادن متعه به زن مفوضةالبضعی را که پيش از دخول و تعيين 

 :انددانستهطالق داده شده است، واجب  اشهيمهر
 «ا عَلَی الْمُحْسِنِینَبِالْمَعْرُوفِ حَقًّ متاعاًوَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْترِ قَدَرُهُ » . آيه1
 (.201بقره، )
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شريف ) فعل امر است. از سويی صيغه امر حقيقت در وجوب است« مَتِّعُوهُنَّ»در آيه مذکور، 
رو با ؛ ازاين(117ق، 1121؛ قمی سبزواری، 1/075ق، 1137؛ طوسی، 005ق، 1117مرتضی، 

زن، متعه  خول و تعيين مهريهتفويض بضع و وقوع طالق پيش از دتوجه به ماقبل آيه، در فرض 
 واجب است.

لَکمْ عَلَیهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  فماتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ناإِذا نَکحْتُمُ الْمُؤْمِ». آيه 2
با همان بيان آيه قبل،  (. در اين آيه نيز19احزاب، ) «فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًاها تَعْتَدُّونَ

وجوب متعه در فرض تفويض بضع و وقوع طالق پيش از دخول و تعيين « مَتِّعُوهُنَّ»يعنی فعل 
 (.005ق، 1117شريف مرتضی، ) شودمهريه زن، نتيجه گرفته می

الزم و برای زنان مطلقه، هديه مناسبی  (:211)بقره، « وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» هيآ. 0
  .است )که از طرف شوهر، پرداخت گردد( اين، حقی است بر مردان پرهيزکار

ای است و از همين روی نشانگر وجوب متعه در مورد هر مطلقه« المطلقات»گرچه مقتضای 
اند، استدالل ای را از آن نتيجه گرفتهسنّت وجوب متعه برای هر زن مطلقهبرخی از فقهای اهل

اش تعيين شده است، از ای که قبل از طالق و دخول، مهريهرا زن مطلقهمزبور درست نيست؛ زي
گيرد. از سويی دادن متعه به زن مطلقه مدخوله عموم آيه خارج بوده و متعه به وی تعلق نمی

بِالْمَعْرُوفِ  اًمتاعوَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »واجب نيست. اگر اين آيه و آيه 
سوره بقره  201( همزمان نازل شده باشند، اين آيه به وسيله آيه 201)بقره، « حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ

تخصيص خورده است؛ اما اگر اين آيه پيش از نزول آيه قبل نازل شده باشد، آيه يادشده منسوخ 
رد بحث بر متعه واجب و (؛ در عين حال حمل آيه مو0/255ش، 1015کاظمی، ) خواهد بود

( و 1/229ق، 1137زمخشری، ) کشافالمستحب ممکن است. اين نوع حمل در تفاسيری مانند 
خورد. در اين صورت آيه مورد بحث بر ( نيز به چشم می1/251ق، 1112بيضاوی، ) ليالتنز انوار

و  وجوب متعه به زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين مهرش طالق داده شده است
 استحباب متعه به ديگر مطلقات داللت دارد.

( اين امر 1/075ق، 1137طوسی، ) شيخ از آيه مذکور وجوب متعه را نتيجه گرفته است
طوسی، )است شده وی نقل  مبسوط ای که درگرايش ايشان را به ديدگاه وجوب متعه به هر مطلقه

( در 1/133ق، 1137)طوسی،  الخالفکند؛ اما عبارت ايشان در ( تقويت می1/023ق، 1027
که وجوب متعه را به زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين -رجوعش به ديدگاه مشهور 

 دانندـ تصريح دارد.مهرش طالق داده شده است، منحصر می
وايات زيادی بر وجوب متعه برای زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و ر. برخی از روايات: 1

هر کس پيش از »اند: فرموده رضاه شده است، داللت دارند؛ مثالً امام تعيين مهرش طالق داد
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دخول زنش را طالق دهد، آن زن عده نخواهد داشت. اگر برای آن زن مهری تعيين نموده باشد، 
ای برای آن زن تعيين نکرده باشد، طبق توان خودش زن مستحق نصف آن خواهد بود. اگر مهريه

 (.133/051ش، 1010مجلسی، ) به وی متعه دهد بايد مقداری اندک يا زياد
که پيش از اين گذشت، جمله خبری  رضادر روايت امام « يمتعها بشیء قلّ أو کثر»جمله 

و از سويی جمالت خبری در افاده انشا از جمالت انشايی تأکيد  دهدیماست، اما معنای انشا 
عه زن مفوضةالبضعی را که پيش از تعيين وجوب مت توانیمرو از جمله مزبور بيشتری دارند؛ ازاين

 مهريه و دخول طالق داده شده است، نتيجه گرفت.
اختصاص وجوب در مورد »صاحب مدارک به اين دليل اشاره نموده و گفته است:  . اجماع:5

 «اش تعيين نشده، اجماع وجود داردمتعه به زن مطلقه مفوضةالبضع که مدخوله نبوده و مهريه
 .(1/099ق، 1135خوانساری، )

 
 سنّتوجوب یا استحباب متعه از دیدگاه فقه اهل

 سنّت در خصوص استحباب يا وجوب متعهرغم اتفاق در مشروع بودن متعه، فقهای اهلعلی
 توان ديدگاه ايشان را به شکل ذيل مورد بررسی قرار داد:اختالف نظر دارند. می

 اش طالق داده شده استمهریهالبضع که پیش از دخول و تعیین . متعه زن مفوضه 4
 سنّت درباره متعه چنين زنی دو ديدگاه دارند:فقهای اهل

طبرسی، ) اندسنّت، در فرض مزبور متعه را واجب دانستهاول؛ وجوب متعه: برخی از فقهای اهل
سليمان و اصحاب وی و نيز شافعی به اين ابی(. ابوحنيفه، اوزاعی، حمادبن2/120ش، 1072

حنبل در (. احمدبن1/071ق، 1137؛ طوسی، 2/059ق، 1132صيمری، ) يش دارندديدگاه گرا
زيد، شعبی، نخعی، زهری، عباس، حسن، عطاء، جابربنعمر، ابنبنيکی از دو ديدگاهش، عبداهلل

تا، ، بیالشرح الکبيرقدامه، ابن) ثوری، ابوعبيد و اصحاب رأی نيز به اين ديدگاه گرايش دارند
همان(. اين گروه ) حنبل در ديدگاه ديگرش به وجوب نصف مهرالمثل باور دارد(. احمدبن2/22

ی که پيش از اين به آنها اشاره شد، اگانهبرای اثبات وجوب متعه در فرض مزبور به آيات سه
 (.2/102ق، 1135؛ جصاص، 2/22تا، ، بیالشرح الکبيرقدامه، ابناند )نمودهاستناد 

را دليل وجوب متعه دانسته « لزوم خالی نبودن نکاح از عوض»ان عالوه بر آيات گذشته، ايش
تا، ، بیالمغنیقدامه، ابن) شود که عوض داشته باشداند که طالق در نکاحی انجام میو گفته
، مهريه زن مفوضةالبضع پيش از دخول و طالق وی تعيين نشده فرض(. ازآنجاکه طبق 2/12

 .باشدناچار متعه، عوض آن میاست، به
سنّت، دادن متعه به زن مفوضةالبضعی را که پيش از دوم؛ استحباب متعه: برخی از فقهای اهل

 ثيلانس و بنليلی، مالکابیاند. ابناش طالق داده شده است، مستحب دانستهدخول و تعيين مهريه
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ضی، شريف مرتابوزناد )( و 2/059ق، 1132؛ صيمری، 2/22تا، ، بیالشرح الکبيرقدامه، ابن)
متعه واجب »اند: ليلی و ابوزناد گفتهابی( به اين ديدگاه گرايش دارند؛ مثالً ابن005ق، 1117

تواند از دادن آن خودداری کند. تواند متعه بدهد و اگر بخواهد مینيست. اگر زوج بخواهد می
جصاص، ؛ 005ق، 1117شريف مرتضی، ) «کس نبايد او را به دادن متعه مجبور سازدهيچ
شود؛ کس به دادن متعه مجبور نمیهيچ»اند: انس و ليث گفتهبن(؛ همچنين مالک2/107ق، 1135

خواه مهريه زن ذکر شده باشد و يا ذکر نشده باشد و خواه زن مدخوله باشد يا غيرمدخوله؛ بلکه 
« شودمتعه چيزی است که سزاوار است زوج آن را به زن بدهد و زوج به دادن آن مجبور نمی

 .ن(هما)
البضع باور حباب دادن متعه طالق به زن مفوضه سنّت که به استدالیل فقهای اهل

 دارند
 متاعاًوَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »در آيه « حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِينَ». جمله 1

(؛ زيرا در جمله مزبور، متعه بر سبيل احسان و تفضل 201ره، بق) «بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ
 (.2/22تا، ، بیالشرح الکبيرقدامه، ابن) بيان شده است. از سويی احسان و تفضل واجب نيست

نقد و نظر: دليل يادشده منطقی نيست؛ زيرا احسان و تفضل با وجوب منافاتی ندارد و با 
تواند دليل وجوب متعه از سويی عبارت مزبور می وجوب و نيز با استحباب قابل جمع است.

« حق»به معنای واجب است که صفت متاعاً يا مفعول مطلق فعل محذوف « حقا»باشد؛ زيرا کلمه 
معانی يکسانی دارند. « متعه»و « متاع»(. از سويی کلمات 2/005ق، 1131جرجانی، ) باشدمی

در الفاظ ايجاب، لفظی »اص گفته است: در تأييد امکان استفاده وجوب از جمله يادشده، جص
(. از سويی اختصاص کلمه 2/107ق، 1135جصاص، ) «وجود ندارد« حقّاً»تر از تأکيدکننده

اند برای معنای وجوب که برخی به آن تصريح نموده و آن را از کلمات وجوب برشمرده« علی»
وجوب متعه در  ( داللت جمله مزبور در1/10ق، 1131؛ سرخسی، 1/075ق، 1137طوسی، )

 کند.فرض مورد بحث را تقويت می
بود، محدود به محسنين اگر دادن متعه واجب « حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِينَ». با توجه به جمله 2
، الشرح الکبيرقدامه، ابن) شدندشد و همه اعم از محسن و غيرمحسن به دادن متعه توصيه مینمی
 (.2/22تا، بی

تواند دليل بر وجوب متعه بوده، بر آن تأکيد کند؛ زيرا اين جمله ر میجمله مزبو نقد و نظر:
فرمايد همه افراد بايد با دادن متعه در شمرد و میاعطای متعه را از شرايط تحقق احسان برمی

جمله مزبور برای برانگيختن عواطف خيرخواهانه در مردم »شمار محسنين قرار گيرند. از سويی 
که (؛ همچنين چنان2/129ق، 1121مکارم شيرازی، ) «آور عمل کنندالزاماست تا به اين واجب 
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از کلمات وجوب است و کاربرد جمله مزبور در وجوب متعه را تقويت « علی»گذشت، حرف جر 
 کند.می

گفت که اين جمله تنها به محسنين خطاب کرده است تا شرافت  توانیمدر توجيه ديگری 
بر همه مزبور )دادن متعه( گرچه حکم »د. طبرسی گفته است: محسنين را مورد توجه قرار ده

بر  آنکهنه  ،شرافت و احترام آنهاست خاطربهخصوص نيکوکاران و محسنين  اما ذکر ،واجب است
که دادن متعه شود که نيکی کردن و نيکوکار بودن )از آيه استفاده می .غيرنيکوکاران واجب نباشد

 (.2/120ش، 1072طبرسی، ) «الزم است( بر همه باشدیماز مصاديق آن 
توان گفت که در جمله مزبور، عطا کننده متعه پيش از آنکه متعه دهد، در توجيه ديگری می

جمهور، ابی)ابن« من قتل قتيالً فله سلبه»که در حديث محسن و نيکوکار ناميده شده است؛ چنان
 اند.ناميده« قتيل» اند،کسانی را که هنوز کشته نشده امبري( پ1/130ق، 1135
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی »در آيه « حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِين». با توجه به جمله 0

و برای زنان مطلقه، هديه مناسبی الزم است )که از طرف شوهر، پرداخت (: »211)بقره، « الْمُتَّقِین
، اگر دادن متعه واجب بود، تنها از متقين خواسته «ريزکاگردد( اين، حقی است بر مردان پره

 شد که به دادن متعه اقدام کنندخواسته میشد که به زنان مطلقه متعه دهند؛ بلکه از همه مردم نمی
 (.015و1/011تا، ريان، بی)

نقد و نظر: با همان بيانی که در آيه قبل گذشت، در داللت جمله مزبور بر وجوب متعه در 
د بحث ترديدی نيست؛ زيرا آيه، دادن متعه را از شرايط تحقق تقوا دانسته است و به اين فرض مور

و « حقّاً»انگيزد؛ از سويی کلمات وسيله احساسات مردم را برای انجام اين کار خوب برمی
 کنند.کاربرد اين جمله را در معنای وجوب تقويت می« علی»
 سنّتدگاه فقه اهل. وجوب یا استحباب متعه دیگر زنان از دی2

در مورد وجوب يا استحباب متعه به زنان ديگر غير از زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين 
 سنّت اختالف نظر دارند؛ زيرا:اش طالق داده شده است، نيز مذاهب فقهی اهلمهريه
داده شده  ای، جز زنی که طالق خلع و مبارات. برخی از ايشان دادن متعه را به هر زن مطلقه1

جبير و ابوالعاليه از اند. زهری، سعيدبنو نيز زنی که مورد لعان واقع شده است، واجب دانسته
 (.2/122ش، 1072طبرسی، ) طرفداران اين ديدگاه هستند

ای که پس از تعيين جز زن مطلقه-ای اند دادن متعه به هر زن مطلقه. برخی از ايشان گفته2
واجب است. در فرض مزبور زن مستحق متعه نيست؛  -الق داده شدهاش و پيش از دخول طمهريه

، نافع، عمربنعبداهللشود. اش تعيين شده است، به وی داده میبلکه نصف مقداری که برای مهريه
اند. در اين فرض دادن متعه به زنی که پس از تعيين عطاء و شافعی به اين ديدگاه گرايش داشته

 همان(.) طالق داده شده، مستحب استاش و پيش از دخول مهريه
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 معیار و ضابطه تعیین مقدار متعه زن از دیدگاه امامیه
 برای تعيين کميت و مقدار متعه از ديدگاه اماميه احتماالت زير قابل تصور هستند:

 . مالک بودن وضعیت مالی شوهر4
اند؛ زيرا فاوت دانستهمالک مزبور مورد پذيرش مشهور است و بر اساس آن، مهرالمثل و متعه را مت

-ابن) باشددر تشخيص ميزان مهرالمثل، زن مالک است، اما در تعيين مقدار متعه، مرد مالک می

 الْمُقْتِرِ وَعَلَى قَدَرُهُ الْمُوسِعِ عَلَى وَمَتِّعُوهُنَّ»سوره بقره  201آيه  (.2/521ق، 1113ادريس حلی، 
، فاعل مذکر است و «مَتِّعُوهُنَّ»کند؛ زيرا در جمله اه را تقويت میاين ديدگ« بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا قَدَرُهُ
 که مفعول فعل است، به زنان اشاره دارد.« هنّ»

إذا طلق الرجل » اند:فرموده صادقکنند؛ مثالً امام احاديثی نيز اين ديدگاه را تأييد می
فمتاع بالمعروف علی الموسع  امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فان لم يکن سمی لها مهرا

 (.133/057ش، 1010مجلسی، ) «قدره و علی المقتر قدره
تواند دليلی بر (، نيز می01/55ق، 1131نجفی، اند )اجماع که برخی از فقها آن را ادعا نموده

 درستی اين ديدگاه باشد.
 . مالک بودن وضعیت مالی شوهر و وضعیت مالی و ظاهری زن2

، وضعيت مالی زوجين در تعيين مقدار متعه نقش دارد. شيخ طوسی اين معيار بر اساس اين ضابطه
از »تعبير نموده و گفته است: « ديدگاه اقوی»را پذيرفته و در عين حال از ديدگاه اول به عنوان 

وَ مَتِّعُوهُنَّ »اند: به دليل آيه ديدگاه ما، وضعيت يا حال مرد و زن هر دو معتبر هستند و برخی گفته
« وضع مالی شوهر مالک است؛ همين ديدگاه اقوی است« لَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُعَ

 (.1/295ق، 1027)طوسی، 
 . مالک بودن وضع مالی و کمال زن9

سنّت وضعيت زن از نظر توانگری و فقر و زيبايی را مالک تعيين مقدار متعه برخی از فقهای اهل
همان(. اين ديدگاه مورد پذيرش فقهای اماميه نيست؛ زيرا بر خالف کتاب، سنت و ) اندوی دانسته

دارد که متعه را بدل مهريه زن دانسته است. از اجماع است. ضابطه مزبور ديدگاه شافعی را بيان می
 (.5/71ق، 1130شافعی، ) سويی در مهر، وضع و حال زن مالک است
داند، با لزوم معتبر دانستن وضعيت مالی و مالک میپذيرش ديدگاهی که حال مالی زوج را 

؛ زيرا رواياتی مؤيّد آن هستند؛ مثالً ابوبصير از امام استکمال زن )ديدگاه سوم( قابل جمع 
درباره مردی که پيش از دخول همسرش را طالق داده، پرسش کرده است و حضرت  صادق

 «من النساء مثلهافليمتعها علی مثل ما يمتع  فإن لم يکن فرض لها شيئا ...» اند:در پاسخ فرموده
 (.11/592ق، 1129کلينی، )
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اساس ديدگاه اول که  بر جمع بين ديدگاه اول و ديدگاه سوم در صورتی قابل توجيه است که
داند، منظور از حال زوج را وضعيت مالی وی در زمان اعطای متعه بدانيم؛ حال زوج را معتبر می

 (.1/099ق، 1135خوانساری، ) ز نظر شرافت و پستی متفاوت استگونه که حال زن اهمان
 

 سنّتمعیار و ضابطه تعیین مقدار متعه زن از دیدگاه اهل
اهميت  حائزسنّت در خصوص معيار و ضابطه تعيين مقدار متعه، دو ديدگاه ذيل در فقه اهل

 هستند:
 . معیار بودن وضع مالی زوج4

مورد تأييد بوده، معيار « عُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُوَ مَتِّ»اين معيار به دليل آيه 
 (.1/112ق، 1131؛ سرخسی، 11/091تا، نووی، بی) باشداقوی می

 . معیار بودن وضع مالی و کمال زن2
شد، نوبت به دليل اين معيار آن است که متعه بدل از مهر است؛ زيرا اگر در نکاح مهر ذکر شده با

رسد. از سويی در مهريه در نظر گرفتن وضعيت زن مالک است؛ لذا در متعه نيز بايد متعه نمی
 (.11/091تا، نووی، بی) وضعيت وی لحاظ شود
تنها در متعه مستحبی وضعيت مالی زوج مالک است؛ اما در متعه واجب »کرخی گفته است: 

متعه جايگزين مهرالمثل است. از سويی در  باشد؛ زيراوضعيت )مالی و کمال( زن مالک می
)سرخسی، « باشد؛ در متعه نيز بايد وضعيت زن مالک و معيار باشدمهرالمثل وضعيت زن مالک می

 (.1/10ق، 1131
 

 اقسام زوج از نظر پرداخت متعه
الحال و با توجه به اقوی بودن مالک قرار گرفتن وضعيت مالی زوج، زوج به سه نوع غنی، متوسط

ير تقسيم شده و برای هر يک، دادن چيزی به عنوان متعه توصيه شده است؛ مثالً زوج ثروتمند فق
پردازد و الحال پنج دينار میدهد؛ زوج متوسطيک مرکب يا لباس قيمتی يا ده دينار به زن می
 (.5/017ق، 1113شهيد ثانی، ) دهدزوج فقير يک انگشتر يا مالی شبيه به آن به زن می

شده برای متعه سخن سنّت از سی دينار به عنوان رقم تعيينفقهای مذاهب فقهی اهلبرخی از 
کلمه متاع شامل « بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ لِلْمُطَلَّقَاتِ وَ»؛ اما اين رقم درست نيست؛ زيرا در آيه اندگفته

روايت شده مسيب، عطا، حسن و شعبی دِرهم نيست. تعيين متعه با لباس از افرادی مانند سعيدبن
ترين درجه آن را هزينه عباس بهترين متعه را خادم، حد متوسط آن را پوشاک و پاييناست. ابن

 (.1/10ق، 1131سرخسی، ) زندگی دانسته است
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؛ زيرا عرف بر حسب زمان و مکان و ستينآنچه در عناوين متعه گذشت، الزام در انحصار آنها 
ان چيزهای ديگری را به عنوان متعه لحاظ نموده، به توروی میشأن زوج، متفاوت است و ازهمين

 زن پرداخت کرد.
 

 نتیجه
« مهريه»سنّت از آن به . ازآنجاکه متعه طالق ماهيت مهر را ندارد و در منابع فقهی شيعی و اهل1

سنّت، چون کاربردن تعبير مهرالمتعة برای آن نادرست است. برخی از فقهای اهلتعبير نشده، به
چون به بدل بودن متعه طالق از مهريه باور دارند، زن  -در يکی از دو قولش-نبل حاحمدابن
اش طالق داده شده است، مستحق نصف البضعی را که پيش از دخول و تعيين مهريهمفوضة
 ، نه متعه.انددانستهمهرالمثل 
تعه سنّت در مورد وجوب يا استحباب م. از جمله داليل اختالف نظر فقهای شيعه و اهل2

در آيات دالّ بر شرعيت متعه « متعوهن»اينکه آيا حقيقت فعل  طالق، آن است که ايشان درباره
 عَلَى حَقّاً»طالق وجوب است يا استحباب، اختالف نظر دارند. از سويی اينکه در جمالت 

خواست شده است که از ادله متعه طالق، از محسنين و متقين در «الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقّاً»و  «الْمُحْسِنِينَ
به دادن متعه اقدام کنند، اين تصور را ايجاد کرده که دادن متعه در فرض مزبور مستحب است نه 

کلمه « علی»واجب؛ حال آنکه جمالت مزبور با وجوب متعه منافاتی ندارند؛ زيرا حرف جر 
ست. از کلمه وجوب ا نيدتروجوب است و از سويی به تصريح برخی از مفسران کلمه حقاً مؤک

طرفی جمالت مزبور برای تحريک مردم برای انجام کارهای نيک و خيرخواهانه از جمله متعه 
 اند و منافی وجوب متعه طالق نيستند.بيان شده طالق
اش طالق داده شده است، تنها مصداق . زن مفوضةالبضع که پيش از دخول و تعيين مهريه0

يی چون جدااند، ديگر اسباب ای متقدم تصريح نمودهگونه که برخی از فقهمتعه نيست؛ بلکه همان
 توانند به نحو استحباب از مصاديق متعه باشند.موت، ارتداد زوج، لعان و... نيز می

سنّت که وضع مالی مرد را معيار تعيين کميت متعه طالق . ديدگاه مشهور فقهای شيعه و اهل1
داند، و کمال زن را در تعيين ميزان متعه شرط میسنّت که وضع مالی اند، با ديدگاهی از اهلدانسته
 کنند.تواند قابل جمع باشد؛ چه آنکه رواياتی آن را تأييد میمی
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