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 مقدمه

 بعده. نبيده والسالم والصالة علی من ال احلمد هللا وح
  آنھادر میان ملل عالم تنھا  .قانونی دارند بنام ازدواج موقت یانشیع

و نه فقط  ؛دانند ازدواجی شبیه به زنا را حالل می ،ھستند که تحت نام دین
ب قصد گویی سازندگان این مذھ تو .دانند حالل، بلکه که کاری ثواب می

اسالم را مسخره که خواستند  می و والله اند سالم را داشتهامسخره کردن 
ند که کن میاز خر روایت در اصول کافی حدیثی را چرا  پس ،اگر نه ؛کنند

 ... و او از جدش روایت کرده که پدرش فالن خر از
ھای  شیعه ،به ھر حال .پایان است بی ۀکیننشانه سیاھی دل و ھا  این ھمه

ھم در قرآن است ھم ند قانون ازدواج موقت کن میخبر گمان  ساده لوح و بی
نھا آکه شروع کردیم ای  یهآکتاب خود را با  فصل اول مااھل سنت. در کتاب 

در فصل دوم  م.رد بر آنھا نوشتی سیزدهند در باره متعه است و کن میگمان 
در فصل سوم ثابت کردیم  .کتاب تضاد متعه را با قوانین قرآن نشان دادیم

حرام قطعی دانسته  ل سنتاھ ھای بادر کتمتعه  ،که بر خالف ادعای شیعه
 ۵و در فصل ه دالیل عقلی در رد متعه را نوشت چھارم،در فصل ه است. شد

دفاعیات  نیز به ردر فصل آخ .زنان نشان دادیم رر آن را برای کودکان وض
 ھا را جواب دادیم. شیعه

از  یانب نجات شیعم که این کار را قبول کند و آن را سبخواھ میاز الله 
آتش  ازوسیله نجات من در سکرات و قبر و قیامت و  و ،این مذھب باطل

فردوس را بدھد که این اجر  ،در عوضجھنم قرار دھد و آن را از من بپذیرد و 
 .داشتن عبث نیست طمعاز وھاب کریم  ،عمل کوچک یکبزرگ را برای 





 
 فصل اول:

 در قرآن

قرآن به این معنی جای دیگر در هیچ در  ﴾بِهِ تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ﴿ :نخست اعتراض
  است نیامده ،گوید که شیعه می

  اختالف شیعه و سنی در ترجمه این آیه است:

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ٱلّنَِسآءِ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞﴿
َ
ِ  كَِ�َٰب  �  ٱ�َّ

ِحلَّ  َعلَۡيُ�مۚۡ 
ُ
ا لَُ�م َوأ ن َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  مَّ

َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلُِ�م تَۡبَتُغوا

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ ُّ�  َ�ۡ�َ 

ُجوَرُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ 
ُ
 .]٢٤نساء: ال[ ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

 :دکن میشیعه آیه را اینطور ترجمه 
 ]از راه اسارت[مگر آنھا را که  ]بر شما حرام است[و زنان شوھردار «

 ر داشته است.خداوند بر شما مقر ]احکامی است کهھا  این[د؛ یا مالک شده
برای شما حالل است که با اموال  ]که گفته شد[ھا  این ر ازیگر غیاما زنان د

د و از زنا خودداری ید؛ در حالی که پاکدامن باشیار کنیخود، آنان را اخت
د، واجب است مھر آنھا را یکن ] می و زنانی را که متعه [ازدواج موقت ؛دیینما

 ،»...دیبپرداز
  :دکن میو اینطور ترجمه  دکن مینھا را رد آسنی ترجمه  و 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما...﴿
ُ
 ﴾فَِر�َضةٗ  أ

 پس مھر آنھا را ،کام گرفتید نقتی که به وسیله مالتان از زناپس و... «
 ؛»واجب است که بپردازید
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 :دکن میو ترجمه شیعه را به چند دلیل رد 

در  ،در قرآن، به معنی صیغه کردن نیست ﴾ٱۡسَتۡمتَۡعُتم﴿دلیل اول اینکه 
 دائم مده اما به معنی کامجویِی آش جاھای دیگر قرآن این کلمه و مشتقات

 ؛ از جمله:آمده نه ازدواج موقت

ِينَ كَ ﴿ ۡوَ�ٰٗدا  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰٗ� َوأ

َ
ۡ�َ�َ أ

َ
َشدَّ ِمنُ�ۡم قُوَّٗة َوأ

َ
ْ أ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َ�نُٓوا

ْ ٱۡسَتۡمتَ فَ  ِينَ  ٱۡسَتۡمَتعَ ِ�ََ�ٰقُِ�ۡم َكَما  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمِ�ََ�ٰقِِهۡم فَ  ُعوا ِمن َ�ۡبلُِ�م  ٱ�َّ
ِيِ�ََ�ٰقِِهۡم وَُخۡضُتۡم كَ  ْوَ�ٰٓ�ِ  ٱ�َّ

ُ
ْۚ أ ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  َك َخاُضٓوا

َ
ۡ�َياَحبَِطۡت أ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ َوأ   .]٦٩[التوبة:  ﴾٦٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

آنان از  ؛ش از شما بودندیه پکسانی است کچون  ]منافقان حال شما[«
ش یب خویشتر بودند پس از نصیفرزندان ب رومندتر و دارای اموال ویشما ن
ھمانگونه  ،مند شدید بھره ب خودیو شما [ھم] از نص شدند مند  بھره ]ای[در دن

و شما [در  ؛شدند مند بھره شیب خویش از شما بودند از نصیه پکه آنان ک
ا و یدر دن شان اعمال آنان ؛ه آنان فرو رفتندکد ھمان گونه یباطل] فرو رفت

 ؛»ارانندکانیآخرت به ھدر رفت و آنان ھمان ز

ِينَ َو�َۡوَم ُ�ۡعَرُض ﴿ ۡذَهۡبُتۡم َطّيَِ�ٰتُِ�ۡم ِ� َحَياتُِ�ُم  ٱ�َّارِ َ�َفُرواْ َ�َ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡ�َيا وَن ِ�  ٱلُۡهونِ ُ�َۡزۡوَن َعَذاَب  ٱۡ�َۡومَ بَِها فَ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتموَ  ٱ�ُّ بَِما ُكنُتۡم �َۡسَتۡكِ�ُ
�ِض 

َ
 .]٢٠[األحقاف:  ﴾٢٠ ُقونَ َو�َِما ُكنُتۡم َ�ۡفسُ  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

دارند [به آنان  می اند بر آتش عرضه دهیفر ورزکه کی را یه آنھاکو آن روز «
] تان [خودخواھانهییاید را در زندگی دنزه خویکھای پا ] نعمت:ندیگو می

ه ن بیدر زم هکپس امروز به [سزای] آن ؛مند شدید بھره د و از آنھایردکصرف 
به عذاب  ،دیردک ه نافرمانی میکد و به سبب آنینمود شی میکناحق سر
 .»دیابی فر مییک ]خفت[آور

 



 ٥   فصل اول: در قرآن 

از  تر بود، پس خوشبخت گیری از دنیا به معنی موقت میه اگر اینجا بھر
 :داشتمعنی را  آیه این ،پس در آن صورت ؛کافران و منافقان کسی نبود

 ».بعد توبه نمودند و هطور موقت گناه کرده کافران و منافقان ب«
 :است باز کلمه تمتع را بکار برده ،طالق دادن زنان مورد نکاح و در قرآن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نََ�ۡحُتُم  ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

اٗحا  وَ�َهاۖ َ�َمّتُِعوُهنَّ َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ ةٖ َ�ۡعَتدُّ وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ َ�َمسُّ
 .]٤٩[األحزاب:  ﴾٤٩َ�ِيٗ� 

و من را نکاح کردید ؤکه زنان م ھنگامی ،اید ایمان آوردهکه  کسانی ای«
 ».رھا کنید ییبه نیکومند گردانید و  هبھرایشان را پس  ،سپس طالق دادید

 گیری هیکی بھر :د که تمتع دو معنی داردگوی میاینجا  اً شیعه حتم
 .)گیری موقت (ازدواج موقت یکی بھره ،مطلق

و  مدهآورد در قرآن م ۶۰در این کلمه و مشتقاتش  یم:گوی میدر جواب 
آیات استمتاع در قرآن  بلکه است؛ نیامده »قتوم«معنی ه یکبار ھم ب حتی

نه  ،شود میندگی دنیا را شامل از ز یمیمندی دا بھره تماماً  معنی عام دارد و
اما در قرآن این  ؛آمده »تمتع« ، لفظالبته در حدیث برای متعه کردن .قتوم

 .قت نیامده استوگاه بمعنای م ھیچ ،معنی متعه گرفتهکه شیعه به  ،کلمه
معنای ه در قرآن در جایی دیگر بمھم نیست که « :تواند بگوید میشیعه 

پس  ؛آمده ھم موقتاین کلمه به معنای ازدواج  در حدیث ، زیرانیامده موقت
 .»ترجمه ما ایرادی ندارد

ھای دیگر ما بر آنھا این اعتراض را  ایراد ؛اما اعتراض ما فقط این نیست
 .نماید می د و تفسیر آنھا را باطلکن مینیز تقویت 
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 دکن میکار شیعه را مشکل  »ِبِه « ضمیر :دوم اعتراض
اینجا با  آیه که این است ﴾بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم﴿در  »ِبهِ « ته دیگر در حرفکن

در درجه اول  ﴾ٱۡستَۡمتَۡعتُم﴿ گیری هبھراز د که منظورش کن میواضح حرف  این
  :چیست

ِحلَّ ﴿
ُ
ا َلُ�م َوأ ن َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  مَّ

َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلُِ�م تَۡبَتُغوا

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ ُّ�  َ�ۡ�َ 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما ُمَ�ِٰفِحَ�ۚ 
ُ
ۚ  أ  .]٢٤نساء: ال[ ﴾َفرِ�َضٗة

له اموال خود طلب یگر را] به وسیه [زنان دکبرای شما حالل است «
از آنھا بھره ه کد و زنانی را ینباشار کد و زنایدامن باشکه پاکد در صورتی ینک

 ».دیای به آنان بدھ ضهیمھرشان را به عنوان فر بردید،
 »بھره بردن از مال«در درجه اولبه معنی  ،در اینجا »عتمتّ «پس فعل 

 و ندارد موقتربطی به ازدواج  اً و مستقیم ؛وسیله مال از زنانه ب و بعد ،است
 وسیله در اینجا :ندگوی می آناناما  .ترجمه شود»ازدواج موقت«به نباید 

در  ،ندکن میترجمه  »ازدواج موقت«به را  »استمتعتمو« ؛ لذااھمیت ندارد
اموالتان  از«...  بگویند: چنینکه حتی اگر ترجمه آنھا را بپذیریم باید  حالی
از «... نه اینکه ترجمه کنند  ؛...» در جھت ازدواج دیبھره بگیر اً موقت
اگر توجه کنید شیعه در  ...». بھره بگیریدازدواج موقت برای التان امو

تُمْ « به صورترا  ﴾بِهِۦ ٱۡسَتۡمتَۡعُتم﴿حقیقت  تَعْ تَمْ ِنَّ اسْ یعنی ؛ دکن میترجمه  »هبِ

 بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿ بھره گرفتید از مال برای ازدواج :جای آنکه بگوینده ب
تُمْ ( مالوسیله ه از زنان بگرفتید  موقت ۀبھر« :ندگوی می ﴾ِمۡنُهنَّ  تَعْ تَمْ ِنَّ اسْ  هبِ

 .ترجمه عجیب است این .)هِ بِ 
 ترجمه مکارم شیرازی را ببینید:

 



 ٧   فصل اول: در قرآن 

د؛ در حالی یار کنیبرای شما حالل است که با اموال خود، آنان را اخت«
ج و زنانی را که متعه [= ازدواد. یید و از زنا، خودداری نمایکه پاکدامن باش

 .)1(»دیست مھر آنھا را بپردازاد، واجب یکن ] می موقت

ترجمه  اصالً را  ﴾بِهِۦ﴿ ضمیر نید آقای آیت الله،بی ھمانطور که می
 .شما بگویید ؟چرا ؛گذرد زیر سیبیلی از آن می -اصطالحاً  -و  دکن مین

 ؟مبهم استآیه مربوط به متعه چرا : سوم اعتراض
الله آیه واضحی ، داردچرا در ھر قانونی که شیعه در آن با سنی اختالف 

در وسط آیات  -انبه ادعای آن -تن را  پنجمعصومیت است؟  نازل نکرده
 ،درباره غدیر است ایشانرا که به ادعای  )3(آیه ِاکمال ؛آورده )2(مربوط به زنان

جای ه ب ؛نازل نمودهخوراکی مربوط به در وسط آیات س جانشینی علی روز
اکتفا کرده  )4(»مراألولی أ« به ذکر اصطالح ،امام و نام بردن از دوازدهمعرفی 

تا  معرفی کرده »هبقیة اللّ «با نام امام زمان را از زبان حضرت شعیب  است؛

اند؛ از جمله: محمد  متأسفانه این اشتباه در فھم آیه را مترجمان دیگر نیز مرتکب شده ـ١
ای به آنان  ضهیمھرشان را به عنوان فرد یا و زنانی را که متعه کرده«مھدی فوالدوند: 

آنانکه [به صورت متعه] از آنان  و«؛ و ھمچنین بھاءالدین خرمشاھی: ...» دیبدھ
». دیرا که بر عھده شما مقرر است، بپرداز شانیمھرھا دیبا د،یبرخوردار شو

و چون «بینیم:  اکبر طاھری قزوینی نمی علی ۀخوشبختانه این کژفھمی را در ترجم
 ویراستار». دیای بپرداز ضهید، مھرشان را به عنوان فریمند شد اح از آنان بھرهبه نک

َما يُرِ�ُد ﴿ ـ٢ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 ].۳۳[احزاب:

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ـ٣
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ۡسَ�ٰمَ ٱأ ِ�ۡ 

 ۚ  .]۳[المائدة:  ﴾دِيٗنا

َها ﴿ ـ٤ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمنُٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۹[النساء:  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�
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و  زوره ب، )1(فروشی است کم ۀدربارای را  آیهاند  جایی که شیعیان ناچار شده
طور ه متعه را ب نسبت دھند؛. به امام زمانو تفسیر و روایت،  ویلأت ضرب

که  ،متعه اصلی حتی رکن مھم و گذاشته و دائممبھم در وسط آیات نکاح 
ویل شیعه أاگر ت حتی است. در قرآن نیامده باشد، آن میمعلوم کردن مدت 

است؛ زیرا چنان که دو پھلو و مبھم  گفت کهتوانیم  را قبول کنیم باز می

تُمْ «دیدیم  تَعْ تَمْ  موقتازدواج ی امعندر قرآن ھرگز به دو معنی دارد و  »اسْ
 ، که در این صورت،ویل آنھا را قبول کنیمأادعای شیعه و ت نکهآمگر  ؛نیست
آیا قرآن  ؟چرا اینطور نوشته .شود می »موقتازدواج «ھمین یک مورد معنی 

 ؟غھای شیعه درو مبھم است یا ادعا
و  ھا اریک مذاھب باطل با ھمین مبھمادیان و فراموش نکنیم که 

ھا کتابی دارند بنام  حتی بھایی ؛ندکن مینظرات خود را ثابت  ،ھا ویلأت
جمالت  ازآن  یھمه جادر  که »اثبات پیامبری بھاء الله از آیات قرآن«

ویالت أنیست که تب آن  ییا این دلیل. آصریح نص نه ،عجیب استفاده شده
 ؟شیعه ساختگی است

ود را مبین و آشکار معرفی که قرآن خ وجودی ال این است: بائوس
طور واضح بیان ه ب -موقتاز جمله ازدواج  - چرا عقاید خاص شیعه ،دکن می

را شیعه تا جایی که  ،ت دو پھلو و دو معنی استفاده شدهنشده و از کلما
چنین عذاب بکشد ، دلخواھش ۀو گرفتن نتیج ویل آنأبرای تتا  مجبور کرده

تا بتوانیم ما فرصت داده ه چرا قرآن بو خود را به سختی و مشقت بیاندازد؟ 
آیه مربوط سیصد توانست از  آیا نمی ؟بگیریم  ویل شیعهأده ایراد محکم به تازی

 ؟گویدب موقتکند و درباره ازدواج یکی دو تا را کم  ،مئدا ازدواجبه 

ِ َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُتْم ُمْؤِمِن�َ بَِقيَُّة ﴿ ـ١  .]۸۶هود: [ ﴾ا�َّ

 

                                         



 ٩   فصل اول: در قرآن 

 شده استنذکر این ازدواج مدت : چهارم اعتراض
اگر  و د مدت استیکی از ارکان متعه، قی ،عهیش یگفته اجماع فقھاه ب

به مجرد عدم ذکر « :ندیگو یمآنان  .عقد متعه باطل است ،مدت ذکر نگردد
 .»ن متعه بوده باشدیاگر چه قصد طرف ،شود یدائم م نکاح، عهمدت در مت

ذکر  اما ،اصل متعه است ،نیاست و ا متعه دارای مدت«ھمچنین معتقدند: 
 .»فرع مدت است ،هیمھر

اگر این آیه درباره متعه  این قانون فقھای شیعه، با توجه به :یمگوی میما 
 ؟استذکر نکرده  (مدت) را لله چرا شرط اصلیباشد، ا
ر قرآن دنکته و قانونی ھر « :د گفتنخواھ؛ چیست شیعهدانیم پاسخ  می
 ؟است مھریه ذکر کرده( را پس چرا شرط فرعی اگر چنین است، ».نیست

 .موقتاست نه  دائمآیه درباره ازدواج این خود دلیل دیگری است که این 

 َغْیَر ُمَساِفِحیَن : پنجم اعتراض
ن﴿ آیه در

َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلُِ�م تَۡبَتُغوا

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  �ُّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ 
ُ
ۚ  أ   .]٢٤نساء: [ ﴾فَِر�َضٗة

یعنی فقط برای شھوت  ،شھوت ۀکنند الهزا یعنی غیر ﴾ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ ﴿
 .و زنا نباشد
 ،برای زدودن شھوت است نیز یک ھدفش دائماست که ازدواج درست 

این پس  .متعه فقط برای زدودن شھوت است ولی .اما فقط برای این نیست
متعه از  د بعنوان شاھدِ خواھ میای است که شیعه  ضد ھمان آیه نکته ھم

 .قرآن بیاورد
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 هنِ حِص ن و ُم حِص ُم : ششم اعتراض
 دژ و د و صاحب قلعهکن میای بنا  که قلعه یعنی کسیدر لغت ن حصِ مُ 

و خود را محفوظ  شده حصارکه داخل این  است و محصنه یعنی کسی
د و کن میاست که خانه بنا  یمرد »محصن«در اصطالح شرع،  .نماید می

با توجه به این  .ید در آن خانه محفوظ باشدآاست که می یزن »محصنه«
یش را عوض امعنای توجه بفرمایید که  شیعه  توضیحات، بار دیگر به آیه

  است: کرده

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞وَ ﴿
َ
ِ إِ�َّ َما َملََكۡت �  ٱ�َّ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ن تَۡبَتُغواْ بِأ

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما 
ُ
فَِر�َضٗةۚ َوَ� ُجَناَح  أ

َ إِنَّ  ٱۡلَفرِ�َضةِ�َ�ۡعِد  ِمنۢ  ۦَعلَۡيُ�ۡم �ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِ  َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  ٱ�َّ
 .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤
 ]از راه اسارت[مگر آنھا را که  ]بر شما حرام است[و زنان شوھردار «

احکامی است که ھا  این ]را اسارت آنھا در حکم طالق استیز[د؛ یا مالک شده
 ]که گفته شد[ھا  این ر ازیگر غیر داشته است. اما زنان دخداوند بر شما مقر

نگه  در حالی کهد؛ یار کنیبرای شما حالل است که با اموال خود، آنان را اخت

که از مال بھره  پس وقتی .]نباشد موقتو  راذگ[ کننده زنانه  و دارنده باشید
ست یو گناھی بر شما ن ،دیبردید از زنان پس واجب است مھر آنھا را بپرداز

د با توافق، یتوان بعدًا می[ ؛دیا گر توافق کردهیکدین مھر، با ییدر آنچه بعد از تع
 .»م استیخداوند، دانا و حک ]دیاد کنیا زیآن را کم 

ۡ ﴿ :در اینجا آمده  شما مردانه بالله  :یعنی ﴾ِصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ �ُّ
 ؛ید محصن باشیدخواھ میه ک در حالی ،را بگیریدکه زن  دھد دستور می

 



 ١١   فصل اول: در قرآن 

 پس از آن، .ای برای محفوظ کردن زن درست کنید خانهبا مال خود  :یعنی
مرد  ،در متعهاین در حالی است که  .نباشد ]گذرا[ د که برای زناکن میکید أت

 از صیغه، یک ساعت بعد ،شود میزن داخل حصار محفوظ ن سازد و قلعه نمی
پس زن محفوظ نیست و مرد را ھم ؛ سالمته برا  ردبخیر و م زن را

از  پسھمه چیز محسوب نمود.  »محصن« صاحب قلعه و حصارتوان  نمی
نفقه، حمایت،  و زن با حقوق شود میای تمام  با یک اتاق اجارهساعت  یک

 ھا حق و مزیت دیگر و ده حقوق بعد از مرگ شوھر حقوق مادری، ارث،
 .شود میمحفوظ و بیمه ن

 را در آیه ببینید »ـفَ «: هفتم اعتراض
 «ای که ما و شیعه در معنی آن اختالف داریم حرف  در آیه

َ
 آمده: »ـف

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿
ُ
ۚ  أ  . ]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضٗة

 توجه بفرمایید:  شیعهبر اساس میل و عالقه ه یآ یمعنبه حاال 
واجب است مھر آنھا را د، یکن ] می موقتزنانی را که متعه [= ازدواج  و«

 ؛»دیبپرداز
  :ما ۀترجم اما
که با مال بھره بردید از زنان پس واجب است مھر آنھا را  وقتی پسس«

 .»دیبپرداز
» 
َ
 »سپس«به معنی بلکه  ،نیست »و«به معنی ھرگز عربی زبان در  »ـف

و این  استقبلی  ۀبه جملمربوط  کامالً  فعلی، ۀکه جمل است و این یعنی این
قبل   جمله ای که از نتیجهپس « :گویدب دخواھ می ختالف امورد  ۀجمل
ـ«، و منظور از به کار بردن حرف »که ...است  اینگیریم  می

َ
این است که  »ف

 ترجمه نکنیمآیه را ماقبل به جمله توجه بدون 
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به ماقبل خود متصل اختالف، ورد داریم که جمله منیز  ریک شاھد دیگ 
 ،است »مال« اشاره به ودارد  »با آن«است که معنی  »به« ۀو آن کلم ،است

 :کند لحاظ نمیاین را در ترجمه  اما شیعه اصالً 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿
ُ
ۚ  أ زنانی را که  و«. ﴾فَرِ�َضٗة

 ؛»دید، واجب است مھر آنھا را بپردازیکن ] می موقتمتعه [= ازدواج 
 .را »هِ بِ «را درست معنی کرده نه  »ـفَ « نهکه  شیعه است ۀترجماین 

 واو عطف را ببینید ؛برخالف روال آیات است: هشتم اعتراض
، غافل از است موقتاین قسمت آیه درباره متعه نکاح شیعه عقیده دارد 

اینکه برای درک صحیح معنا و پیام ھر آیه، باید آیات صدر و ذیل (باال و 
 را یاتیآ ۀمجموع نساء ۀسور ۲۸ تا ۱۹ه یآاز پایین) آن را نیز در نظر گرفت. 

َها﴿ عبارتبا  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  شروع شده با دقت بخوانید: ﴾َءاَمُنوا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ن تَرِثُواْ  ٱ�َّ

َ
َكۡرٗهاۖ َوَ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ َءاَمُنواْ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

وُهنَّ  َبّيَِنٖة� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِ�َّ ْ بَِبۡعِض َما ِ�َۡذَهُبوا

 ِ ن تَۡ�رَ  فَإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ  ٱلَۡمۡعُروِف� ب
َ
ُ ا َو�َۡجَعَل  ٔٗ ُهواْ َشۡ� َ�َعَ�ٰٓ أ �  ٱ�َّ �ِيهِ َخۡ�ٗ

َرد�ُُّم  �نۡ  ١٩َكثِٗ�� 
َ
َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ�  ٱۡستِۡبَداَل أ َزۡوٖج مَّ

ْ ِمۡنُه َشۡ�  ُخُذوا
ۡ
ُخُذونَهُ  ًٔ تَأ

ۡ
تَأ

َ
� ۚ بِيٗنا  ۥا ُخُذو َوَ�ۡيَف  ٢٠ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

ۡ
َوقَۡد  ۥنَهُ تَأ

َخۡذَن ِمنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا 
َ
ۡفَ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ �َۡعٖض َوأ

َ
تَنِكُحواْ َما  َوَ�  ٢١أ

َ�َن َ�ِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا َوَسآَء  ۥإِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ إِنَّهُ  ٱلّنَِسآءِ نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن 
َ�ٰ  ُحّرَِمۡت  ٢٢َسبِيً�  مَّ

ُ
ُٰتُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم أ َخَ�ٰتُُ�ۡم وََع�َّ

َ
ُتُ�ۡم َو�ََناتُُ�ۡم َوأ

خِ َوَ�َٰ�ُٰتُ�ۡم َو�ََناُت 
َ
ۡخِت َو�ََناُت  ٱۡ�

ُ
َ�ُٰتُ�ُم  ٱۡ� مَّ

ُ
ِٰ�ٓ َوأ �َضۡعَنُ�ۡم  ٱ�َّ

َ
أ

َخَ�ٰتُُ�م ّمَِن 
َ
َ�َٰعةِ َوأ �ُِبُ�ُم  ٱلرَّ َ�ُٰت �َِسآ�ُِ�ۡم َوَرَ�ٰٓ مَّ

ُ
ٰ َوأ ِ� ِ� ُحُجورُِ�م ٱ�َّ
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ِٰ� ّمِن �َِّسآ�ُِ�ُم  ْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََ� ُجَناَح  ٱ�َّ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن لَّۡم تَُ�ونُوا
ۡ�َنآ�ُِ�ُم 

َ
ِينَ َعلَۡيُ�ۡم وََحَ�ٰٓ�ُِل � ْ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ ن َ�َۡمُعوا

َ
ۡصَ�ٰبُِ�ۡم َوأ

َ
ۡخَتۡ�ِ ِمۡن أ

ُ
 ٱۡ�

َ  نَّ إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۗ إِ  إِ�َّ  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞وَ  ٢٣وٗر� رَِّحيٗما َ�َن َ�فُ  ٱ�َّ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب 

َ
ِ َما َملََكۡت � ن  ٱ�َّ

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمتَۡبَتُغواْ بِأ
ُجورَُهنَّ 

ُ
إِنَّ  ٱۡلَفرِ�َضةِ�ِمۢن َ�ۡعِد  ۦفَرِ�َضٗةۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِ  أ

 َ ن يَنِكَح  َوَمن ٢٤َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  ٱ�َّ
َ
لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ

ا َملَكَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ  يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم فَِمن مَّ
َ
 ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ۡت �

ُ وَ  ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  ٱ�َّ
َ
ۡهلِِهنَّ  ٱنِ�ُحوُهنَّ أ

َ
�ِإِۡذِن أ

ِ  َوَءاتُوُهنَّ  ُجورَُهنَّ ب
ُ
ۡخَداٖن�  ٱلَۡمۡعُروِف أ

َ
ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشةٖ َ�َعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َ�َ فَإِذَ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن �

ُ
ٓ أ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ ا

ن تَۡصِ�ُ  ٱۡلَعَنَت َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ  ٱۡلَعَذاِب� 
َ
ْ ِمنُ�ۡمۚ َوأ ُ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ وَ  وا َ�ُفوٞر  ٱ�َّ

ُ  يُرِ�دُ  ٢٥رَِّحيٞم  َ لَُ�ۡم َو�َۡهِديَ�ُ  ٱ�َّ ِينَ ۡم ُسَنَ ِ�ُبَّ�ِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َو�َُتوَب  ٱ�َّ
ُ َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ُ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َو�ُِر�ُد  َوٱ�َّ

َ
ِينَ يُرِ�ُد أ  ٱ�َّ

َهَ�ٰتِ يَتَّبُِعوَن  ْ َمۡيً� َعِظيٗما  ٱلشَّ ن تَِميلُوا
َ
ُ  يُرِ�دُ  ٢٧أ ّفَِف َعنُ�ۡمۚ  ٱ�َّ ن ُ�َ

َ
أ

�َ�ٰنُ وَُخلَِق   .﴾٢٨َضعِيٗفا  ٱۡ�ِ
ست که از زنان، از یبرای شما حالل ن ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا« 

و آنان را تحت فشار قرار ، دیارث ببر ]جاد ناراحتی برای آنھایو ا[روی اکراه 
 ،دید تملک کنیا به آنھا دادهیه] مھر [به عنواند که قسمتی از آنچه را یندھ

سته یطور شاه و با آنان ب ،زشت آشکاری انجام دھندنکه آنھا عمل یمگر ا
ی یم به جدایفورًا تصم[د یکراھت داشت ]جھتیه ب[ د و اگر از آنھایرفتار کن
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ر فراوانی در آن یند شما نباشد و خداوند خیزی خوشایچه بسا چ ]دیرینگ
گری به جای ھمسر ید که ھمسر دیم گرفتیاگر تصم و) ۱۹( دھد قرار می

زی ید، چیا به او پرداخته یه]عنوان مھره ب[د، و مال فراوانی یکنخود انتخاب 
آنان، به تھمت و گناه  یها برای بازپس گرفتن مھریآ .دیریاز آن را پس نگ

د، در حالی که یریگ چگونه آن را باز پس می و) ۲۰( د؟یشو آشکار متوسل می
مان محکمی یآنھا از شما پ د؟ ویا زش کامل داشتهیگر تماس و آمیکدیشما با 
اند، ھرگز ازدواج  با زنانی که پدران شما با آنھا ازدواج کرده و) ۲۱؟ (اند گرفته

ن کار، عملی زشت و یرا ایمگر آنچه درگذشته انجام شده است؛ ز ،دینکن
حرام شده است بر شما، مادرانتان، و ) ۲۲(تنفرآور و راه نادرستی است

ران برادر و دختران خواھر شما ھا و دخت ھا و خاله دختران و خواھران و عمه
اند و خواھران رضاعی شما و مادران  ر دادهیو مادرانی که شما را ش

از  ،اند افتهیھمسرانتان و دختران ھمسرتان که در دامان شما پرورش 
زش یو چنانچه با آنھا آم؛ دیا زش جنسی داشتهیه با آنھا آمھمسرانی ک

 ]نیھمچن[و  ؛برای شما مانعی ندارد ]دختران آنھا[د، یا جنسی نداشته
که از  ز حرام است بر شماین[ھمسرھای پسرانتان که از نسل شما ھستند و 

مگر آنچه در گذشته واقع شده؛  ،دیان دو خواھر کنیجمع م طریق ازدواج ]
بر شما حرام [زنان شوھردار  و) ۲۳( چرا که خداوند، آمرزنده و مھربان است

احکامی است که ھا  این د؛یا مالک شده ]از راه اسارت[مگر آنھا را که  ]است
 ]که گفته شد[ھا  این ر ازیگر غیر داشته است. اما زنان دخداوند بر شما مقر

در حالی که  ،دیبرای شما حالل است که با اموال خود، آن زنان را بجوی
گیری از  ه با بھرهک یوقت پس د.یید و از زنا خودداری نمایپاکدامن باش
و گناھی بر شما  ؛دیآنھا را بپرداز یهگرفتید، واجب است مھر را مالتان، زنان

خداوند، دانا و  ؛دیا گر توافق کردهیکدین مھر، با ییست در آنچه بعد از تعین
مان یپاکدامن باا ]آزاد[ی ازدواج با زنان یکه توانا ییآنھا و) ۲۴(م استیحک
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د یار داریمانی که در اختیردگان بااتوانند با زنان پاکدامن از ب را ندارند، می
گاهیخدا به ا  ؛ازدواج کنند  ؛دیکریک پیتر است؛ و ھمگی اعضای  مان شما آ

د؛ ید و مھرشان را به خودشان بدھییج نمایآنھا را با اجازه صاحبان آنان تزو
ت طور آشکار مرتکب زنا شوند، و نه دوسه به شرط آنکه پاکدامن باشند، نه ب

باشند و مرتکب عمل منافی عفت  »محصنه«و در صورتی که  ؛رندیپنھانی بگ
اجازه ازدواج با [ن یا .شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواھند داشت

به  ]زه جنسییاز نظر غر[برای کسانی از شماست که بترسند  ]زانیکن
برای شما  ]از ازدواج با آنان[خودداری ] زین حال نیبا ا[فتند؛ و یزحمت ب

ن یبا ا[خواھد  خداوند می) ۲۵( خداوند، آمرزنده و مھربان است و ؛بھتر است
برای شما آشکار سازد، و به  ]ھای خوشبختی و سعادت را دستورھا، راه

 م استیان رھبری کند. و خداوند دانا و حکینیشیپ ]حیصح[ھای  سنت
ا آنھا که ام ]دیو از آلودگی پاک نما[خواھد شما را ببخشد  خدا می و) ۲۶(
با [خواھد  یخدا م) ۲۷( دیکلی منحرف شوه خواھند شما ب شھواتند، میرو یپ

کار را بر شما سبک کند؛ و  ]زان و مانند آنیاحکام مربوط به ازدواج با کن
] ز، مقاومت او کم استیو در برابر طوفان غرا[ده شده؛ یف آفریانسان، ضع

)۲۸ .( 
شیعه ھم قبول دارد و با ھم مربوط است  »واو«شما ببینید این آیات با 

رسد قبول دارد که  ھم می ۲۵وقتی به آیه  ؛است دائمکه درباره ازدواج 
درباره  که دگوی می ۲۵در وسط آیه  ولی ناگھان ،است دائمدرباره ازدواج 

 .اند شدهت با واو به ھم متصل که تمام این آیا در حالی ،متعه است
 »هَ بِ «و با  یعنی پس »ـفَ « با ھم ۲۵جالب اینجاست که ھمان وسط آیه 

یعنی  - دکن میش صحبت ا هدربار دارد وسیله ھمان چیزی که قبالً ه یعنی ب
ھم  ۲۵و عجب و صد عجب که آخر آیه  به قسمت اول آیه مربوط است -مال

 دائمقبول دارد درباره نکاح  با واو به آیه بعدی متصل است که باز شیعه
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 مطرح گرددمستقل  موضوعیک  ،چگونه امکان دارد که وسط این آیه .است
 ؟و یک حکم کامال جدا داشته باشد

ن را تحریف آو  مسئله این است که شیعه نتوانسته در قرآن دست ببرد
ھمه عقاید اساسی اثبات پس مجبور شده برای  ،چون ممکن نیست کند،
در نظر بگیرید. را  سوره احزاب ۳۳آیه  وارونه جلوه دھد.آیات را معنی خود 

استناد  به قسمتی از یک آیه ،معصوم بودن امامان برای اثبات شیعهعلمای 
درباره زنان پیامبر است و خطاب  ،و بعدش ت قبلد که خود آیه و آیانکن می

تحریف و اما وسطش را  ،به زنان پیامبر است و خود شیعه ھم قبول دارد

 ۡومَ ٱۡ�َ ﴿ ، مفھوم آیهاصل امامت ؛ به ھمان صورت که برای اثباتکند حذف می
ۡ�َمۡلُت 

َ
  دگرگون نموده است.را  ]٣: ةمائدال[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

در  یک نمونه آن نیزو  اند، کار بردهه ھمین روش را ب یھر چیز آنان در
است بر باطل بودن این مذھب و جاودانه بودن و  یو این دلیلی محکم؛ متعه

 .غیرقابل تغییر بودن قرآن

  شاهد ندارد و قرآن غریب استقانون متعه در : نهم اعتراض
 ،هیآالبته نه ھمه سوره نساء است؛  ۲۴ه یآردن کمتعه  یعه برایل شیدل

 اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ :را برداشته بخشاین  یهآاز وسط بلکه 
ُجورَُهنَّ 

ُ
ۚ  أ  .متعه کردن است ۀکه دربار کند ادعا میو  ﴾فَرِ�َضٗة

فرض که این ه ب :مگوی می یم وکن میاینجا با شیعه مخالفت نما در 
ماند که  این ایراد باقی میھم باز  ،متعه کردن باشد ۀبارآیه دراز قسمت 

چرا یک  ،دارد هآی دویست و پنجاهکم  دست ،نکاح انواع دیگرِ  ۀقرآنی که دربار
، را چند بار شرح داده دائمنکاح  هعد مثالً  ؟ندارد موقتآداب نکاح  ۀبارآیه در

 دائمدر ازدواج ان را زنمجاز تعداد ؛ ساکت است موقتنکاح  ۀعد ۀدربار اما
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د جدایی تعدا ؟چرا ؛ساکت است موقتنکاح  عداد درت ۀباردراما  شرح داده
 موقتدر ازدواج  ، اماطالق) ۳( شرح داده دائمزدواج زن را در ایک از  مجاز 

در اما کماکان  ،شرح داده دائممقدار ارث را در ازدواج  ؟چرا ؛ساکت است
 ؟چرا ؛ساکت است موقتدواج از

گیریم که  به ھمین منوال در ھر چیز ساکت است و ما این را دلیل می
شناخته تا  نمی رسمیته را ب  متعه ه اصالً دروغ است و الل ،ۀتفسیر شیعه از آی

 دائمعه با قوانین ازدواج ازدواج متالبته اگر قوانین . آن توضیح دھد ۀدربار
با ازدواج  موقتاما ازدواج  ،وانست دلیلی بیاوردت باز شیعه می ،داشتفرق ن

تعداد طالق و ھای زیادی دارد؛ از جمله: عده، طالق، ارث، نفقه،  تفاوت دائم
و  زمان ھمبستر شدو ھم ھمزمان صیغه کرد شود میعدد زنانی که  ،رجوع

 پس سکوت قرآن چه معنی دارد؟ بسیاری مسایل دیگر؛
یم که دروغ گوی میولی ما ، پردازد یات نمیئد قرآن به جزگوی میشیعه 

 .دارد دائمیات ازدواج ئجز ۀدربار هآی سیصد اً تقریب زیرا ؛است
الله مجازات او را در  ،ببینید حتی وقتی صحبت ازدواج با کنیز است

حتی  پس ،»زن آزاد است نصف مجازاِت « :گناه تعیین کرده و گفته صورت
ای حتی  زن صیغه ۀاما درباراست؛  به جزییات پرداخته در ازدواج با کنیز نیز

دستبرد اگر  .است دائماو نصف مدت ازدواج  ۀاین را ھم نگفته که مدت عد
طور که در  ھمان ؛داشتنشیعه مشکلی  اکنون ،بود در قرآن ممکن می
 .حدیث مشکلی ندارد

 ادا نکرده و موقتازدواج  سخن را درباره قرآن حق: دهم اعتراض
 عدالت را رعایت نکرده درباره شرح متعه

آیه متعه نیست شیعه ھم  این البته(شما به آیه بعد از آیه متعه نگاه کنید 
 :دھد در یک آیه چند دستور می و دگوی میچه  و ببینید )ادعا دارد که ھست
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ن يَنِكَح  َوَمن﴿
َ
ا  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�تََ�ٰتُِ�ُم 
َ
ُ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َملََكۡت � ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م  ٱ�َّ

َ
أ

ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  ٱنِ�ُحوُهنَّ ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ 
َ
جُ  �ِإِۡذِن أ

ُ
ِ أ ُ�َۡصَ�ٍٰت  ٱلَۡمۡعُروِف ورَُهنَّ ب

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشٖة َ�َعلَۡيِهنَّ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن �

ُ
ۡخَداٖن� َفإَِذآ أ

َ
َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ن  ٱۡلَعَنَت َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ  ٱۡلَعَذاِب� ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ نِۡصُف َما َ�َ 
َ
ِمنُ�ۡمۚ َوأ

ْ تَۡصِ�ُ  ُ ۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ وَ خَ  وا  .﴾٢٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ
آزاد مؤمن  یزنان ه باکنداشته باشد  یمال یس ازشما توانانکو ھر -۱

خداوند به  و ندکج ازان مؤمن ازدوینکبا  ]بھتر است[ند کازدواج 
 ؛مان شما داناتر استیا

 ؛دیگریدیکھمه از  -۲
 ؛دینکازدواج  پس با اجازه سرپرستشان با آنان -۳
 ؛دیشان بدھیده به ایپسند شکلشان را به ی ھا هیمھر -۴
 ؛ار باشندکدیرپلیغ دامناِن که پاک یدر حال -۵
 نگیرند؛دوست  ینھان -۶
شدند مجازات آنان  ]زنا[یستیناشاارکب کردند اگر مرتکچون ازدواج  -۷

 ؛است ه بر زنان آزاد مقررکست ا یبه اندازه نصف مجازات
ش یه از آالکاز شما است  یسک یبرا ]زانینکازدواج با  [م کن حیا -۸

 ؛گناه بترسد
تا عروسی  تان بھتر استیردن براکشه یپ ]یدامنکو پا[  ییباکیش -۹

 .خداوند آمرزگار مھربان است و ؛کردن با کنیزان
اما در مورد متعه  .ازدواج با کنیز ۀبار در دستور داده ُنه ۀدر یک آییعنی 

در که  در حالی ؛نه ارث را و نه عده را معلوم کرده، بدھید یهفقط گفته مھر
در  حتی ،نداده دو دستور ھم ُنه دستور داده، در مورد صیغه حتی یک آیه
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مقایسه بین آیات نکاح  ننموده است. موقتای به ازدواج  سراسر قرآن اشاره
دھد این عدم  و آیه ازدواج با کنیز و نبود آیه در باره متعه نشان می دائم

،  هآیاین نادرست است و نساء،  ۲۴ ۀشیعه از آی د که تفسیرکن میتوازن ثابت 
 .دگوی میکه شیعه  ستنیبه این معنی 
ازدواج  ۀقرآن حق سخن را دربار« :باید بگوییم ،را نپذیریمنتیجه اگر این 

اما این ، »است عدالت را رعایت نکرده شرح متعه ۀدربار و نمودهادا ن موقت
 .است سر و ته بیاین تفسیر شیعه، یک تفسیر دروغین و  پس ؛ناممکن است

 نه اول ،شود میمهریه نیز در آخر پرداخت : یازدهم اعتراض
د ید باینک یمتعه م هکزنانی را « گوید: نساء می ۲۴ ۀآیترجمه شیعه  در 

ه از که ھنگامی ک وقتی الله فرموده«کند:  و ادعا می »دیآنھا را بپرداز یهمھر
پس این درباره متعه  ،دیآنھا را بدھ یهد مھریردک ری جنسییگ زنان بھره

عنی ی ،وجوب ادای مھر به مقتضای عقد است ،دائمزیرا در ازدواج  ،است
ند، ھر که خود را مطالبه یتواند تمام مھر زن می ،عقد حاصل شد هکن یھم

 .»ای صورت نگرفته باشد ی مالعبهحت چند دخولی حاصل نشده و
ند گوی میھمه علما  این ادعا کامًال اشتباه است، زیرا :یمگوی میدر جواب 

 ۲۳۷و  ۲۳۶ به آیات .شود میبعد دخول واجب یه تمام مھرپرداخت که 
 :توجه فرمایید

ْ لَُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ �َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ﴿ ۡو َ�ۡفرُِضوا
َ
وُهنَّ أ َما لَۡم َ�َمسُّ

ۚ َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ  ِ  ۥقََدُرهُ  ٱلُۡمۡقِ�ِ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ٱلُۡموِسعِ فَرِ�َضٗة  ٱلَۡمۡعُروِف� َمَ�َٰعۢ� ب
ا َ�َ  وُهنَّ َوقَۡد فََرۡض  ٢٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َحقًّ ن َ�َمسُّ

َ
ُتۡم �ن َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

 ْ ۡو َ�ۡعُفَوا
َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ِيلَُهنَّ فَرِ�َضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ُ�ۡقَدُة  ۦ�َِيِده
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ْ  ٱ�َِّ�ِح�  ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَ� تَنَسُوا
َ
ْ أ ن َ�ۡعُفٓوا

َ
َ بَۡيَنُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡلَفۡضَل َوأ بَِما  ٱ�َّ

  .﴾٢٣٧َ�ۡعَملُوَن بَِصٌ� 

د، گناھی بر شما یطالق دھ ]به عللی[جنسی  زشینان را قبل از آماگر ز«
آن کس  ؛دیمند ساز بھره ]ای مناسب هیبا ھد[آنھا را  ]ن موقعیو در ا[ست ین

ش،و آن کس که تنگدست است، به اندازه ا ییی دارد، به اندازه توانایکه توانا
ن یو ا ،بدھد [رنده باشدیدھنده و گ که مناسب حاِل [سته یای شا هیخودش ھد

داشته ش از آن که با آنھا تماس یو اگر آنان را پ؛ کوکاران، الزامی استیبر ن
برای آنھا  ای یهد، در حالی که مھریطالق دھ ]دیجنسی کن زشیآم[و  باشید

مگر  ]دیبه آنھا بدھ[د یا ن کردهیینصف آنچه را تع ]الزم است[د یا ن کردهییتع
ه باشند، ولّی یر و سفیدر صورتی که صغ[ا یببخشند؛  ]حق خود را[نکه آنھا یا

و گذشت  ،آن کس که گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد ]عنییآنھا، 
 .»کتر استیزکاری نزدیبه پرھ ]به آنھا یهدن تمام مھریو بخش[کردن شما 

مدعیان ازدواج موقت  قانون ساخت. دائمدرباره ازدواج ا وجود این آیات ب

واج ھمه جا درباره ازدکه د نببین را در قرآن »اجور«و  »اجر« کلمهبھتر است 
 .و مھریه است دائم

 قرآن تحریف نشده: دوازدهم اعتراض
إِىلَ «  عبارت سوره نساء ۲۴آیه  در وسط :ندگوی میشنویم که  گاھی می

ى مًّ سَ لٍ مُ لی بعھا از آن حذف شده است و و »تا وقت معین« داشته یعنی »أَجَ
ما یک  .دلیل بیاورند اھل سنت ھای بااز کتتا د وشنک می برای این ادعا

اگر  ؟است تحریف نشدهقرآن یا قبول دارید که آ :پرسیم ساده میسئوال 
کافر  ،تحریف شده که یدگویبو اگر قبول کنید، ادعای باال باطل است، 

 .ھستید و ما را با شما کاری نیست
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ِحلَّ لَُ�م﴿...  ﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ :سیزدهم اعتراض
ُ
 ﴾َوأ

 ﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿با  ۲۳و  ۲۲آیه : شما سلسله آیات مربوطه را ببینید
 مردان حرام است بیان کرده اب ازدواجشانشروع شده و زنانی را که در 

: برای شما حالل استھا  این غیر از گفته است کهدر آیه بعدی است؛ 
ِحلَّ لَ «

ُ
عطف به آن  ،د و این حاللداریه بعدی به قبلی ربط آپس  ».ْم کَوأ

از بعد ھای  عبارتحاال شما به ؟ از کجا آمد موقتپس این  ؛حرام است
ِحلَّ لَ «

ُ
 :نگاه کنید »ْم کَوأ

ِحلَّ لَُ�م﴿
ُ
 برای شما حالل شد ﴾َوأ

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ ﴿   حرام شدهموارد یر از این غ ﴾مَّ

ۡمَ�ٰلُِ�م﴿
َ
ن تَۡبَتُغواْ بِأ

َ
 که با مالتان بگیرید ﴾أ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ ﴿  نه زنا ،پاکدامنی و محکم کار ]با نیت[ ﴾�ُّ

 پس وقتی با مال از آنھا تمتع گرفتید ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
 .آنھا را بدھید یهمھر ﴾أ

بر « عبارتگردد به  برمی »حالل شدبر شما «عبارت بینید که  پس می
ن ااز ھم جویی بھرهو درباره نکاح و  که در آیه پیشین آمده» حرام شدشما 

پای شیعه  جای تعجب است که علمای .زنانی که حالل شد، یعنی زنان است
 بینند. نمیو روال سخن را  دنشک میمتعه را بمیان 

 این مثال را در نظر بگیرید:
ی و حافظ و دارند وارد خیابان سعدھا اجازه ن کامیون :گوید می گذارونقان

رند که وارد اجازه دا ،ھا این غیر از به، ی شوندخیام و فردوسی و شریعت
حرف از تاکسی است که  :اینجا اگر کسی بگوید که .ھای دیگر شوند خیابان

به فعل اجازه دارند نگاه : یمگوی می ،ھای دیگر شوند اجازه دارند وارد خیابان
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 ،کامیون است عطف بهندارند ھم  و اجازه ،درباره کامیون است یا نهکنید 
 ؟است تاکسی از کجا آمدهپس صحبت از 

ِحلَّ ﴿ قبل از ﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ یه ھم ھمینطور استآدر 
ُ
 ﴾لَُ�م َوأ

ِحلَّ ﴿ پس ،است دائمدر باره ازدواج   ﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ است. آمده
ُ
 َوأ

 ﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ را ھم در »واو«و  است دائمھم درباره ازدواج  ﴾لَُ�م

ِحلَّ ﴿ که عطف است به فعل ببینید
ُ
 واو درشاید چنین باشد:  .﴾لَُ�م َوأ

ِحلَّ ﴿
ُ
 .﴾ُ�مَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ عطف است به فعل ﴾لَُ�م َوأ

 را ببینید »ُهنَّ «: چهاردهم اعتراض
نَّ «ضمیر  ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿در جمله   .گردد برمیبه زنان  »هُ

؛ شان صحبت شد بلی دربارهقان زنانی که در آیه فعلی و مھ ؟کدام زنان
 ؛نھا ھستندآ کسانی غیر از ؛غیره نیستندھمان زنانی که مادر و خواھر و 

نَّ «پس   .ندا هبود بحثکه پیشتر موضوع  دکن میکسانی صحبت  ۀدربار »هُ
 ،که خواھرکسانی  ازدواج با، از زنان این شھر بگوییم:فرض کنید که 

آن  اما ازدواج با بقیه ،عمه شما ھستند بر شما حرام است و خاله ،زادهواھرخ
را  آنان، یعنی آنانمنظور از بقیه اگر چنین تفسیر کنید که  .حالل است زنان
 ،یعنی بقیه ساکنان شھر آنانبقیه  ؛درست نیستاین توضیح  ،کنید متعه

ا مستقل کرده جرا در این »ُھنَّ «شیعه اما  .شده غیر از افراد ذکر شده و حرام
 ،داند که ضمیر سوادی می که ھر بی در حالی ،و مربوط به زنان متعه دانسته

 .قبل استما عطف به
 :یمزن می یمثال

 )مفھوم نیسته جمل این(  .بگیرنھا آاز را  ھا کتاب
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 جمله این( .بگیر آنھارا از  ھا کتاب ،خاله دادمھای را به دختر ھا کتاب
 )مفھوم است

ا رکتاب  )ای زن صیغه( اوکتاب را به دختر خاله دادم از « :دگوی میشیعه 
 ».ربگی

  

 





 
 :دومفصل 

 تضاد متعه با قوانین قرآن

زن  چهار حداکثرالله به مردها در قرآن اجازه داده : پانزدهم اعتراض
 برعکس استمتعه  اما ،بگیرند

 یازن  نھصد دھد تا د و به مرد اجازه میکن می متعه این قانون الھی را ملغی
 .دائمآن  و است موقتند: اما این گوی می متعه فداران قانونطر .بیشتر بگیرد

 بلکه و دائمیدواج واند یک ازت می موقتازدواج  :م کهگوی میدر جواب 
در عقد  زن و مرد زمان زندگی مشترک .باشد دائمیدواج ازاز  حتی فراتر

 دتوانی اما شما می، میرد و بعد یکی می کشد می طول سال ۵۰ تقریبآ ،دائم
 ،شد دائمی، پس دسال قرار دھی نود و نه و مدت صیغه را یدزنی را صیغه کن

 .شد دائمی عمالً 
 را )١(نساء ۀسوم از سور ۀالھی باشد پس الله آی ،انون صیغهخالصه اگر ق

، عبث و بیھوده نازل کند محدود می زن چھار حداکثربا که مرد را به ازدواج 
ناچاریم نتیجه بگیریم که قانون ، اما چون قرآن عبث نیستاست؛  کرده
 .پوچ و بیھوده و در تضاد با این آیه قرآن است،متعه 

 است طالق اسالمی را ملغی کرده ،قانوناین : شانزدهم اعتراض
آن را  و اجازه بازی با هاسالم ازدواج را یک پیوند مقدس اعالم کرد

بر  زندگی انسان ۀکه شالود پیوند مقدس نباشد درحالی و چرا این ؛دھد نمی
 : دھد نمیاسالم اجازه بیش از دو طالق را  بدین دلیل، است. آن بنا شده

 .﴾فَانِ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم ِمَن النَِّساِء َمثَْ� َوثُالَث َوُر�َاعَ ﴿ -1
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َ�ٰقُ ﴿ تَانِ  ٱلطَّ  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾َمرَّ
 »دو مرتبه است ]طالقی که رجوع و بازگشت دارد[طالق، «

، شود میت امجاز ،ای بار سوم طالق دادو اگر مردی زن خود را بر
و بعد اگر  زن مرد دیگری شود ابتداباید  یعنی آن زن ؛ مجازاتی سنگین

تواند باز  ول میامرد  گاهآن ،را طالق دھد ، زنیاری کند و این مرد دوم بخت
 .کند ازدواجبا او 

 :گوید ن میآقر

ٰ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  َ�ُۥ َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿ ۥۗ  َزوًۡجا تَنِكحَ  َح�َّ  َطلََّقَها َفإِن َ�ۡ�َهُ
ٓ  ُجَناحَ  فََ�  ن َعلَۡيِهَما

َ
ٓ  أ  .]٢٣٠[البقرة:  ﴾َ�َ�َاَجَعا

او را طالق داد، از آن به بعد،  ]گریبعد از دو طالق و رجوع، بار د[اگر «
و با او [گری انتخاب کند ینکه ھمسر دیمگر ا ،زن بر او حالل نخواھد بود

او را طالق گفت،  ]ھمسر دوم[اگر  ]ن صورتیدر ا که دیجنسی نما زشیآم
 ».]دیا ھمسر اول دوباره ازدواج نماو ب[گناھی ندارد که بازگشت کنند 

 تواند صد بار و بیشتر مرد می و ملغی استاما در ازدواج متعه این قانون 
بدون آنکه مجازاتی را منتظر خود  ،د و باز پیوند دھدرا بگسل پیوند زناشویی

 ، بلکهشدازات داشته باطالق ندارد تا مج متعه اصالً  :دگوی میشیعه  .ببیند
و یک زن  :معنی طالق را که دارد ،نامش طالق نیست بلی، .پایان مدت دارد

 ،دکن میطالق  ی کهیعنی عین ھمان کار ؛دکن میشوھر را بر یکدیگر حرام 
 .اما محدودیت ندارد

 ییزناشو ،زنا که نیست ،قرآن دوست ندارد پیوند زناشویی بازیچه شود
 .ستا

 ،را بازیچه کردند ھمسریچند که دیدید  چھاردھم در اعتراض
اینجا  ؛زن نھصدبرداشتند و آن را تبدیل کردند به را زن  چھارمحدودیت 
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ق را عوض سه طال کردند و محدودیت اسالم تا بینید طالق را بازیچه می
 .طالق و بیشتر ه سیصدکردند و تبدیل کردند ب

 مودت و رحمت نیست: هفدهم اعتراض
ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَ  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها وََجَعَل أ

ُروَن  ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ َودَّ  .]٢١[الروم:  ﴾٢١بَۡيَنُ�م مَّ

تا  دیه از [نوع] خودتان ھمسرانی برای شما آفرکنیھای او ا از نشانه و«
ن امر برای یدر ا ،آری .انتان دوستی و رحمت نھادیبدان آرامش یابید و م

 .»است یھا شند قطعا نشانهیاند ه میکدمی مر
داشتن کانون گرم خانواده است در متعه چنین  ،ازدواج نتایج یکی از

 ؛نیست دوستی و محبت، رحمت ،باعث آرامش موقتدواج از .چیزی نیست
 و تی نداریمما با بقال محبھمان گونه که  .یک ارتباط جنسی یکطرفه است

 .صیغه عین ھمین خرید شکر از دکاندار است ،خریم شکر میو دھیم  پول می

 ای امین و محافظ خانه نیست زن صیغه: هجدهم اعتراض
لذت زنی که برای یک روز برای  .حتی باعث آرامش ھم نیستزن موقت 

 :آیه را ببینید ؛را ندارد ﴾ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰفَِ�ٰتٞ ﴿ صفت ،شود میوارد خانه  دادن

ُٰمونَ  لرَِّجاُل ٱ﴿  َل  بَِما ٱلّنَِسآءِ  َ�َ  َق�َّ ُ  فَضَّ ٰ  َ�ۡعَضُهمۡ  ٱ�َّ  َو�َِمآ  َ�ۡعٖض  َ�َ
 ْ نَفُقوا

َ
ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ  ِمنۡ  أ

َ
ٰلَِ�ُٰت  أ ُۚ  َحفَِظ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰفَِ�ٰتٞ  َ�ٰنَِ�ٌٰت  فَٱل�َّ  ﴾ٱ�َّ

 .]٣٤[النساء: 
که خداوند برای ی یھا یخاطر برتره مردان، سرپرست و نگھبان زنانند، ب«

 ی کـه ازیھـا خـاطر انفـاقه گر قرار داده است، و بیبعضی نسبت به بعضی د
و زنـان صـالح، زنـانی ھسـتند کـه  ؛کننـد مـی ]در مـورد زنـان[ شان اموال
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در مقابل حقوقی که  اسرار و حقوق او را ]ھمسر خود[اب یمتواضعند، و در غ
 .»کنند حفظ می خدا برای آنان قرار داده،

یک روزه  ین زِن اتواند مطمئن باشد که  نمی شخص موقتازدواج اما در 
و  اردذاو را در خانه تنھا بگ تواند و نمی ندزددی از اثاث خانه چیزی را موقتو 

ترس از او الزم  ،برعکس ؛ستنی نگھبان خانهپس  ؛ندبداامین خانه به عنوان 
حدیث مفصل بخوان  . تو خودبدن مرد ھم نیست . این زن حتی امیناست

 از این مجمل.

 است نه کنیز همسرنه : نوزدهم اعتراض
ِينَ وَ ﴿ ۡو َما َملََكۡت  إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  ٱ�َّ

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ۡ�ُ َملُومَِ� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٦�

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ ٱۡلَعاُدونَ 
زش جنسی با ھمسران یتنھا آم ،کنند حفظ می و آنھا که دامان خود را«
شوند؛ و کسانی که  ری از آنان مالمت نمییگ زانشان دارند که در بھرهیو کن

 ».ق را طلب کنند، تجاوزگرندین طریر از ایغ
قرآن این است که در جمالتی کوچک موضوعات زیادی  یکی از معجزات

برای  ھای به شیوهبشر که دانسته  در آیه باال الله چون می .دکن میرا بیان 
 مگر ،ھا سرکشی است فرموده ھمه راه لذا متوسل خواھد شد،عمل جنسی 

 ه:دو را
 ؛نزدیکی با ھمسر :اول
 .نزدیکی با کنیز :دوم
 خود ؛کنیز که نیست .ھمسر است یا کنیز ،ای باید ببینیم زن صیغه حال

 .است رھمسپس ، شیعه ھم قبول ندارد که کنیز است
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 ؛شود میآن انار ن ،اریمذبه اینکه که نام گوجه فرنگی را انار بگ اً اما صرف
ھمسری  نام متعه را و اگر شود میآن مکه ن ،اریمذنام مدینه را مکه بگ

باید خصوصیات  اگر ھمسر است شده متعهزن  ؛شود میآن ھمسر ن ،اریمذبگ
 باشد. اگر چنین است، پس: ھمسر را داشته

 ؟چرا طالق ندارد
 ؟چرا محدودیت طالق ندارد

 ؟چرا محدودیت عروسی ندارد
 ؟چرا شاھد ندارد

 ؟ارث نداردچرا 
 ؟نفقه نداردچرا 

کننده به  عملو  رسمیت شناخته باشده ای نیست که قرآن ب پس زوجه
 .) استگان از حقوقعادون (تجاوز کنند ۀزمر در ،آن

ای که شوھرش  اما زن صیغه ،حقوقی در قرآن دارد ،زن شوھر مرده
این ھم خالف قرآن که  ،سکنمنه  ،نه ارث ،نه نفقه ؛ھیچ حقی ندارد ،بمیرد
 .است

 شود حاصل نمی فرزند و نوهو  را ندارد ازدواجنتایج : بیستم اعتراض
 : و از مزایای ازدواج یکی این است اھداف از

﴿ ُ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  َوٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ۡزَ�ِٰجُ�م ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  أ

َ
 أ

ّيَِ�ِٰت�  ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م وََحَفَدةٗ  بَنِ�َ  فَبِٱۡلَ�ِٰطلِ  ٱلطَّ
َ
ِ  َو�ِنِۡعَمتِ  يُۡؤِمُنونَ  أ  ُهمۡ  ٱ�َّ

 .]٧٢[النحل:  ﴾٧٢ يَۡ�ُفُرونَ 
خداوند برای شما از جنس خودتان ھمسرانی قرار داد و از ھمسرانتان «

ھا به شما روزی داد؛  زهیی به وجود آورد و از پاکیھا برای شما فرزندان و نوه
 ».کنند؟ د، و نعمت خدا را انکار میآورن مان مییا به باطل ایآ
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 مردم موقتدر ازدواج  اما ،نوه استفرزند و  منظور از نعمت الله در اینجا
تواند  یک ازدواج دو روزه حاصلش نمی ؛و نوه نیستند فرزنددنبال داشتن 

انکار  و انکار نعمت الله ،موقتپس ازدواج . چه برسد به نوه ،باشد فرزند
  .و نوه است فرزندداشتن 

وجود   خویشاوندی و شود حاصل نمی ازدواجنتایج : بیست و یکم اعتراض
 ندارد

در  ،شوند زن و مرد با خانواده ھمسر خود آشنا نمیدر این نوع ازدواج، 
ھمانا گسترش و زیاد کردن  ،دائمکه یکی دیگر از مزایا و اھداف ازدواج  الیح

 .است اعضای خانواده

ِي َوُهوَ ﴿ � ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َخلَقَ  ٱ�َّ  قَِديٗر� َر�َُّك  َوَ�نَ  َوِصۡهٗر�ۗ  �ََسٗبا فََجَعلَُهۥ �ََ�ٗ
 .]٥٤[الفرقان:  ﴾٥٤

شاوندی] نسبی ید و او را [دارای خویه از آب بشری آفرکسی کو اوست «
 .»و دامادی قرار داد و پروردگار تو ھمواره تواناست

از این وصلت  ھایشان خانوادهند کن میطرفین سعی  موقتدر ازدواج 
 .خبر بمانند بی موقتشوم و 

را قبول ندارد و راه  موقتقرآن فلسفه ازدواج : بیست و دوم اعتراض
 دکن میدیگری را تجویز 

ه توانایی برای کسانی است ک موقتازدواج راه حل  :دگوی میشیعه 
اما الله برای ؛ که در گناه بیفتند ندستر میاز این و  را ندارند دائمازدواج 

نشان داده و عجیب اینکه این  دیگریکه توانایی ازدواج ندارد راه حل  کسی
 ست درباره متعه نازل شدها است که شیعه مدعی ای ھمسایه ھمان آیه ،آیه

 :است
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ن يَنِكَح  َوَمن﴿
َ
ا  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�تََ�ٰتُِ�ُم 
َ
ُ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َملََكۡت � ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعضُ  ٱ�َّ

َ
ُ�م أ

ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  ٱنِ�ُحوُهنَّ ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ 
َ
ِ  �ِإِۡذِن أ ُجورَُهنَّ ب

ُ
ُ�َۡصَ�ٍٰت  ٱلَۡمۡعُروِف أ

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشٖة َ�َعلَۡيِهنَّ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن �

ُ
ۡخَداٖن� َفإَِذآ أ

َ
َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ن  ٱۡلَعَنَت َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ  ٱۡلَعَذاِب� ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ نِۡصُف َما َ�َ 
َ
ِمنُ�ۡمۚ َوأ

ْ تَۡصِ�ُ  ُ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ وَ  وا  .]٢٥[النساء:  ﴾٢٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ
مان را به یدامن با اکتواند زنان [آزاد] پا از شما از نظر مالی نمیھرکس  و«

د یآنان ھست کماله کمانتان یباا زانیھمسری [خود] درآورد پس با کن
پس آنان  ؛دیگریدکیمان شما داناتر است [ھمه] از یند] و خدا به اک[ازدواج 

شان را به طور  هید و مھریشان به ھمسری [خود] درآور را با اجازه خانواده
ار و کدامن باشند نه زناکه] پاکد [به شرط آنیده به آنان بدھیپسند

ب کپس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرت ؛ران پنھانی نباشندیگ دوست
ن یمجازات] زنان آزاد است او می از عذاب [یفحشا شدند، پس بر آنان ن

م یش گناه بیه از آالکسی از شماست کزان] برای ینکی با یشنھاد زناشوی[پ
 .»ردن برای شما بھتر است و خداوند آمرزنده مھربان استکدارد و صبر 

انات به کمبود امک ه به علتکرا  یسانکش کالم پاکم در کیپس خداوند ح
نکنند  چنین اگر .نندکزھا ازدواج ینکندارند دستور داده با یازدواج دسترس

نداشتند باید  یبلکه اگر به کنیز ھم دسترس ،بھتر است صبر کنندصبر  و
راه حل  نیتر نجا به عنوان آسانیا بود چرا در  یاگر متعه حالل م .نندکصبر 

 داشته باشد طرح یتواند به آن دسترس یم یطیدر ھر شراھرکس  هک
 د؟ینگرد

 : و این ھم دلیلی دیگر از قرآن
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ِينَ  َوۡليَۡسَتۡعفِِف ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  ُ�ۡغنَِيُهمُ  َح�َّ ۦۗ  ِمن ٱ�َّ  ﴾فَۡضلِهِ
 ].٣٣[النور: 
 کخودشان را پانند و کد صبر یبا ،ندارند یه به ازدواج دسترسک یسانک«

 .»ه خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشدک یدارند تا وقت نگه
ردن به کآلوده  ند و خودش را ازکه انسان صبر کاست  نیپس عالج ا

 اگر .ندکسر یط ازدواجش را میشرا دارد تا خداوند  نگه کگر پاید یزھایچ
ارا کآش ؛ندک انتظار امر عفاف وه به کنبود  یلزوم گریبود د یحالل م غهیص
 .دینک غهیص: فرمود یم

و یابد  یه نکاح متعه نمکسی است ک این توصیه برای ند:گوی می ھا شیعه
، ح نیافتنکاھرکس  فرموده کهالله  گوییم: ما در پاسخ می .باید صبر کند

یافت ند کسی که نکاح ییگو میشما که  به عالوه، ؛دصبر کن بدون استثنا باید
و کسی  دمتعه کن ،گفت کسی که نکاح نیافت مییه باید آپس  د،باید متعه کن

کند  اشاره میکنیز  از نکاح به پسکه آیه  الیدر ح ؛دصبر کن ،که متعه نیافت
 .صبر بالفاصله پس از آن، بهو 

از با کنیز  نکاح ،آقایان شیعه :یمگوی میکه  این استمھم ما  جواب دوم و
کنیز  ؛دخواھ میو پول فراوان تر است تر و دشوار سختنکاح موقت یک روزه 

و پس از تولد فرزند، توقعات  دخواھ میخانه ، نفقه، لباس و که زن شد
 چیزیتر است یا نکاح یک ساعته که آیا این دشوار بیشتری خواھد داشت.

 .د جز یک اسکناس درشتخواھ مین
قانون اسالم  موقتواج اگر ازد .پس دفاع و بھانه شما درست نیست

س با کنیز پ ،کند دائمتواند ازدواج  ر کسی نمیاگ: فرمود الله می ،است
البته کسی  -که آسان است-اگر با کنیز نتوانست متعه کند  ؛عروسی کند

 .صبر کند بھتر استکه 
 ھا آبروی خود را نبرید با این دفاعبله آقایان، 

 



 ٣٣    تضاد متعه با قوانین قرآن  :فصل دوم

 زن کشتزار نیست: بیست و سوم اعتراض
 قصد ازدواجبرای ھمین  اصالً  ؛مرد حق زناشویی دارد ،دائم ازدواج در
آمیزش  ۀجازاارد که مرد ذدارد شرط بگ زن حق اما در متعه است، کرده
ن این کشتزار زن کشتزار مرد است و ھدف ازدواج آباد کرد اما اگر .ندارد
در این قانون این آیه  واین ھدف وجود ندارد  موقتپس در ازدواج  ،است

 است: پایمال شده

ْ  لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
ْ  ِشۡئُتۡمۖ  � ُموا نُفِسُ�مۚۡ  َوقَّدِ

َ
�ِ 

 ْ َ  َوٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ نَُّ�م َوٱۡعلَُمٓوا
َ
�  ۗ َ�ُٰقوهُ ِ  مُّ  .]٢٢٣[البقرة:  ﴾٢٢٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ

د، یزنان شما، محل بذرافشانی شما ھستند؛ پس ھر زمان که بخواھ«
با  و ن فرصت بھره گرفتهید از اییسعی نما[د. و یزش کنینھا آمد با آیتوان می

و از خدا  ،دیش بفرستیکی برای خود از پیاثر ن ]پرورش فرزندان صالح
 ».د کرد و به مؤمنان، بشارت دهید او را مالقات خواھید و بدانیزیبپرھ

داد رطرف قرا بلکه ،نیست از زن مرد برتر در متعه،: بیست و چهارم اعتراض
 است

 و اجازه شوھر ھرجا که خواست برود تواند بی می زن در ازدواج موقت
در  ،دارد دائمکه در ازدواج را ن قوامیت آمرد  خواست را ببیند وھرکس 

پس در اینجا ھم این آیه دیگر .دکن میفاد قرار داد عمل ه ماینجا ندارد بلکه ب
  :شود میپایمال قانون متعه 

ُٰمونَ  ٱلّرَِجاُل ﴿ َل  بَِما ٱلّنَِسآءِ  َ�َ  قَ�َّ ُ  فَضَّ ٰ  َ�ۡعَضُهمۡ  ٱ�َّ ْ  َو�َِمآ  َ�ۡعٖض  َ�َ نَفُقوا
َ
 أ

ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ  ِمنۡ 
َ
ٰلَِ�ُٰت  أ ُۚ  َحِفَظ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰفَِ�ٰتٞ  َ�ٰنَِ�ٌٰت  فَٱل�َّ  .]٣٤[النساء:  ﴾ٱ�َّ
 از[ی که خداوند یھا یخاطر برتره مردان، سرپرست و نگھبان زنانند، ب«

ه گر قرار داده است، و بیبرای بعضی نسبت به بعضی د ]نظر نظام اجتماع
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و زنان صالح،  ؛کنند می ]در مورد زنان[ شان اموال ی که ازیھا خاطر انفاق
اسرار و حقوق او را در  ]ھمسر خود[اب یزنانی ھستند که متواضعند و در غ

 .»کنند مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می

 ن محکم نیست: پیمابیست و پنجم اعتراض
را پیمان محکم  ببینید که در آن الله ازدواجرا سوره نساء  ۲۱آیه  بتداا

 نامیده است:

ُخُذونَُهۥ َوَ�ۡيَف ﴿
ۡ
ۡفَ�ٰ  َوقَدۡ  تَأ

َ
َخۡذنَ  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُ�مۡ  أ

َ
 ِمنُ�م َوأ

 .﴾٢١ َغلِيٗظا ّمِيَ�ًٰقا
گر تماس یکدید، در حالی که شما با یریگ را باز پس می هیمھرگونه چ و« 
مان محکمی یپ از شما ،با عقد ازدواجآنھا  د ویا زش کامل داشتهیو آم

  »؟اند گرفته
ازدواج پیمان  داند؟ زیرا که حقیققتاً  الله چرا ازدواج را پیمان محکم می

شود؟ کدام  عریانحاضر است جلوی انسانی دیگر  چه کسیمحکم است. 
را در اختیار مردی بیگانه قرار دھد و  خود کس حاضر است دختر یا خواھر

شود تا  ؟ چه چیز باعث میدھد که او را برھنه کند به او اجازه می حتی
ی دختر یا که در حالت عادی حاضر نیستند یک مو یمردان غیرتمند

 محکم و ھمان میثاق دلیلشای ببیند، چنین کنند؟  بیگانه شان راخواھر
اما در ازدواج موقت این گوید.  ن از آن سخن میآاست که قر استواری

عجیب است که در . یک ساعت استبرای  ؛محکم و استوار نیست ،پیمان
ھمچون ھا  یا انسانآ .تواند بدن ھمه مردان را ببیند این قانون، یک زن می

 .حیوانات ھستند؟ آیا این پیمان محکم است؟ ھرگز چنین نیست
 

 



 
 :سومفصل 

 سنت تضاد متعه با

 نیست اهل سنت های بادر کت: بیست و ششم اعتراض
این عقیده  :دگوی میتی خود ھمیشه  برای دفاع از انحرافات عقیده  شیعه 

؛ استن عالم سنی نیز بر این باور یا فال ،اھل سنت ھست ھای باما در کت
 اھل سنت ھای بااینکه بدون خجالت ھر انحراف خود را به کت خالصه

 وبودن ابوبکر و عمر  بدگرفته تا ر بُ ُد دخول در  واز متعه  ،دھند نسبت می
 آمده است.اھل سنت  ھای باند در کتگوی میھمه و ھمه را  ؛امامت علی

و  و از یک زاویه ادعای آنھا را رد کنم یک دید م فقط ازخواھ میدر اینجا 
 اھل سنت است.آن اجماع 

ما اختالفات زیادی  ھای هفرقه ھستیم و در بین فرق ھا نیز فرقه ما سنی
 ،ندکن میاغراق  ،تفاده از حدیث ضعیفسنی در اس ھای هبعضی از فرق .است

بلکه زنا  ،مشناسی رسمیت نمیه ھمه ما ازدواج متعه را ب ،ایناما با وجود 
 حتی اگر ،تواند سنی باشد ھرگز نمی کسی که به متعه اعتقاد دارد، .میدان می

 .ابوبکر را امام اول بداند
مثل سلطان  -شھوتران  انیا حاکمعالمان فاسد  ،بود اگر در کتب ما می

و متعه  ندکرد میاستناد  -ولو ضعیف-حدیث به آن  اً حتم -حسین صفوی
 .ندوردآ و دلی از عزا در می نمودهرا حالل 

گیران از  صف اول بھره در ی شیعهو علما متعه که فایده دنیوی دارد
ھای منحرف و  باور کرد که صوفی تواننمیپس ؛ ای ھستند زنان صیغه

را متعه  ،داشتند ای برای حالل کردن آن می اگر بھانه ،پرستان سنیقبر
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یغه کردن صاز که کافی است ھمین دلیل بر رد ادعای شیعه  .حرام بدانند
با این  خواھند و آنان می سنذکری به میان نیامده  ھای اھل سنت بادر کت

 .ھای ساده را بفریبند شیعه اکاذیب

  متعه را حرام کرد سعمرکه  کنند شیعیان ادعا می: بیست و هفتم اعتراض
ند کن میھا برای گمراه کردن پیروان خود ادعای عجیبی را مطرح  شیعه

حالل  صدر کتب اھل سنت نوشته که متعه در زمان پیامبر :ندگوی میو 
در  ،ما ھای از کتاب یکسویهآنھا با برداشت  .آن را حرام کرد سبود و عمر

که ما احادیث صریح و  در حالی ،ندکن میفقط خود را راضی  ،حقیقت
 :حرام کرد صصحیحی داریم که متعه را رسول الله 

صحیح  ازپس  منبع حدیثی اھل سنتترین  که مھم ،مسلم صحیحدر 

بَ كنِ « به نامبابی وجود دارد  ،بخاری است ةِ وَ هُ أُبِ ياحِ املُْتْعَ مَّ يانِ أَنَّ خَ ثُ مَّ نُسِ حَ ثُ

خَ يأُبِ  رِ  حَ ثُمَّ نُسِ ْ رَّ حتَ تَقَ اسْ هُ إِىلَ يوَ قِ ي مُ مِ الْ ةِ يوْ بیان اینکه  باب نکاح متعه و« »امَ
حرام شد و حکم حرام  بعد حرام شد و باز حالل شد و بعد باز ،حالل شد

که  وجود دارددر این باب این حدیث ؛ »برقرار ماند بودنش تا روز قیامت
 فرمود: صرسول الله

الله آن را تا روز  ھماناشما اجازه متعه را داده بودم و ه من ب ،ای مردم«
گونه زنان  از از اینزی پس ھرکس که در پیشش چی .قطعی کرد حرام قیامت
 ھیچ چیز ،ی به آنھا دادیددیگر ی یا چیزرھایش کند و اگر پول ،) استای  (متعه

 .»را پس نگیرید
 هکن است یا شده،عوام و فقھا معروف  ان اعم ازیعیاما آنچه در نزد ش

به تأیید علمای ه ک یرده است، در حالک حرام سعمر بن خطاب را غهیص
آنرا اعالن  بودن حرام بریخ ۀدر غزو صرسولخود حضرت مھم شیعه، 

ولُ اهللاِ«: دیفرما یم سن علییرالمؤمنیام فرمودند. سُ مَ رَ رَّ مَ خَ ي صحَ ربَ يوْ

 



 ٣٧     تضاد متعه با سنت  :فصل سوم

لِ  رِ األَهْ ُومُ احلُمُ نِ يحلُ در روز [جنگ] خیبر گوشت  صرسول الله« »احِ املُتَعِ كةِ وَ
شیعه این . آیا )١(»ھای اھلی و ازدواج متعه [موقت] را حرام اعالم نمود االغ

این است که  ،و در ھمین باب آمدهآنچه که عمر گفته ؟ بیند حدیث را نمی
دانستند و بعضی ھم زیر بار  زیرا بعضی نمی ،کید کرده حرام بودن آن راأت

 .رفتند نمی
ث نزد برادران یتب حدکن یه ازمعتبرترک ،ح مسلمیدر صح :ندگوی می

نزد جابر بن «: دیگو یم »بی نضرةابن أ«م: یخوان میچنین ت است، اھل سن
زنان  له متعهئر با ھم در مسیو ابن زب اسبدالله انصاری بودم، گفت: ابن عبع

تو [اختالف دارند  ]ان عمره و حج فاصله باشدیه مکع حج تمت[و متعه حج 
تا  ،میانجام داد صگفت: ما ھر دو را در زمان رسول خدا ]ی؟یگو چه می

 .»میردکما خودداری  رد وکدو نھی  عمر از آن
 :توان گفت ح مسلم، باز ھم مییآن ھم در صح ،حیصر ن نصیوجود ا با

ن حرف یا زب است ایعج .است م شدهیحرت صالله متعه در عصر رسول
برادران اھل سنت حرف کتاب  :ندگوی میمعصومانه  گونهببینید چ !ھا عهیش

  .خود را قبول ندارند
 ؟کدام باب از صحیح مسلم ؟صحیح مسلم ازو کدام بخش  کدام کتاب 

ةِ « احِ املُْتْعَ يَانِ باب نِكَ بَ هُ إِىلَ  وَ يمُ رِ ْ رَّ حتَ تَقَ اسْ خَ وَ خَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ هُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ أَنَّ

ةِ  يَامَ قِ مِ الْ وْ  »يَ
 حالل شد و و باز بعد حرام شد ،باب نکاح متعه و بیان اینکه حالل شد«

صداقت آیا  ».برقرار ماند شد و حکم حرام بودنش تا روز قیامتحرام  بعد باز

و شیخ حر عاملی، وسائل  ٣/١٤٢ ،و استبصار ٢/١٨٦ ،شیخ طوسی، تھذیب االحکام -۱
 .١٤/٤٤١الشیعة، 
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 در گمراه کردن قوم خود تالشش راآیا  ؟دیدید شیعه را در بحث کردن
 ؟دیدید

 ؟ساکت شدندصحابه را چ: بیست و هشتم اعتراض
گر ید و چرا علی ،کرد حرام ن حکم شرعی رایا سفرض عمره اگر ب

او در اثر ناراحتی از ساکت نشدند وقتی در صورتی که   ؟دصحابه ساکت بودن
صحابه او را بر جایش  ،نمرده که ایشانادعا کرد  صوفات رسول الله

صحابه او را  ،خواست زن حامله را سنگسار کند وقتی میچرا  ؟نشاندند
را  را محدود کند صحابه او یهخواست مھر می چرا زمانی  ؟برجایش نشاندند
ردم با او مخالفت موقتی خالد بن ولید را برکنار کرد  ؟برجایش نشاندند

فقیه باشد و حاکم ھر  ۀوالیت مطلقنبود که ما  دورهمثل  ؛ آن زمانکردند
 اعتراض بدھد. ۀچه بخواھد انجام دھد، بدون آنکه به کسی اجاز

 .ندکرد میمخالفت  با او اً حتم، گفته بودسخن خالف سنت خلیفه اگر 
 ، حتیابه قبول نکردندصح ،جالب است در کنارش از متعه حج منع کرد

حج جدا انجام دادن عمر منظورش این بود که  :ندگوی میامروز علما . پسرش
 .بیشتر ثواب داردعمره 

چون این کفر  »حالل را حرام کردم« :د که عمر گفتهگوی میکسی ن
ماند جز اینکه  پس چاره نمی .شود می حتی سکوت صحابه ھم کفر ؛است

و در این فتوا داشته  نیکی و نیت فتوای دادهایشان درباره متعه حج  :بگوییم
ھمان  :م گفتهدیعنی به مر ؛کردهاقتدا الله ل رسول مدر این فتوا ھم به ع

در وقت  ،نه :کرده و مردم گفتند صاللهید که رسول انجام دھکاری را 
 .کرد میبر ما را منع نیم و پیامکرد میپیامبر بین حج و عمره جمع 

تعداد  ؛دانستند حرام است می اً اکثر :مورد متعه وضع فرق دارد اما در
یید بقیه دانستند که أت دانستند با این اعالن عمر و که نمیمعدودی ھم 

 



 ٣٩     تضاد متعه با سنت  :فصل سوم

یست تمام با به تنھایی نمی ای فراموش نکنید که ھر صحابیاست.  حرام شده
 .دانست احادیث رسول را می

 که رادیو تلویزیون نبود تا خبر یک روزه به ھمه جا برسد.ھا  و آنوقت

 ستا اهلیرسم ج: بیست و نهم عتراضا
 مثل خوردن یک رسم جاھلی بود ؛م پدید نیامدازدواج متعه توسط اسال

بار  البته دو .در چند مرحله منعش کردند صکه قرآن و پیامبر ،شراب
 حرامتا روز قیامت خره شد و باالز برای مدت محدودی حالل باشد، حرام 

 ھای اصلی ما آمده است. بادر کتموضوع و این شد 
 ؛برای ایشان شراب ھدیه آورد مردی از بادیه صر زمان خود پیامبرد

مرد آن را برداشت و کنار  ؟دانی الله شراب را حرام کرده فرمود: مگر نمی
گفت: یا رسول  ؟فرمود چرا کنار خودت گذاشتی صامبرپی .خود گذاشت

که حرام باشد خرید و  دانی چیزی فرمود: آیا نمیایشان  .فروشمش الله می
زمین  را بهھمه  ورا باز کرد  ظرفپس مرد دھانه  ؟فروختش ھم حرام است

 .ریخت
کم  کم ھلیعادات جا  .تحریم نشود دفعتًا و یکبارهتواند  می حکمیک پس 

 یاسالمرسم . متعه آنھا را ممنوع کرد صرسول الله .از بین برده شد
محدودیت  ،وقتی الله قوانین طالق. ع رسوم قبل از اسالم استاز انوا ؛نیست
 .منسوخ شدخودبخود این رسم جاھلی  ،نفقه و ارث را وضع کرد، ازدواج

و اھل سنت  حرام اعالم شدنیز  صدر سنت پیامبرمتعه  ،عالوه بر این
م شیعه کتاب ما را در این حالت، عال اگر. القولند که حرام است متفقھمگی 

چیزی غیر از  ؟ه معنی داردچکارش  نماید،ه را ثابت د تا از آن متعکن باز 
 ؟فریب عوام شیعه
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 اهل سنتاز حدیث  شیعهبرداشت غلط : ام سی اعتراض
 دارد که عمر گفت:  یحدیث اھل سنت :دگوی می شیعه 

ْ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  اَكَ�تَا ُمتَْعتَانِ «
َ
، ُمتَْعةُ : َ�نُْهَما أ َجِّ

ْ
 احل

 »النَِّساءِ  َوُمتَْعةُ 
 ۀحج و متع ۀمتع :مکن میدو متعه در زمان رسول بود و من شما را منع «
 »زنان

و یادآوری مجدد او بود تا  سما عقیده داریم که این اعالن محکم عمر
 .خبر شوندتعه نداشتند با مرام شدن که خبر از ح  یکسان

ھمین حدیث  ،توانست حالل را حرام کند نمی سیک دلیل که عمر
ولی تا امروز کسی این  ،حج نیز منع کرد ۀاز متع او حدیث، زیرا در آن ؛است

، فتوای او را نپذیرفته و ھیچ کدام از مذاھب اھل سنت آن را قبول ندارند
 است؛ کردهنمنع ھم  ،هانجام ندادحج را  ۀمتعص زیرا ھرچند رسول الله

است و فرموده باقی و این سنت تا امروز  منع کند شتهپس عمر ھم حق ندا
اما درباره متعه ازدواج کسی با  .در حد یک فتوا با نیت خوب است سعمر

حرام شنیدند که  صچون صحابه خود از رسول ؟چرا ؛ایشان مخالفت نکرد
را در راستای سنت دیدند و بدان  خلیفه؛ به ھمین دلیل بود که فتوای است

 اعتراضی ننمودند.
 ۀو اصوًال انگیز حرام نکردآن را است که عمر  ایناھل سنت بر عقیده 

به حج که  یدید مردم می وی وی از بیان چنین حکمی، چیز دیگر بود:
 مفرد ۀعمر بندند و کسی برای حج و عمره ھمزمان احرام می ،روند می

روند، پس  نمیمردم برای عمره به مکه ھای حج  هو غیر از ما دکن مین
ھمیشه پر از عبادتگزاران کعبه را  ،خواست با جدا کردن بین حج و عمره
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حج و عمره را یکجا « :داریم که مردی به او گفتروایت ؛ چنان که دببین
 .حالل استکه دانست  پس می »خوب کردی« :فرمود سو عمر »کردم

آیا حج  :است که از او پرسیدند بپسر عمر سخن ،تر ھمه واضحاز 
پدرم  :گفت ؟با پدرت مخالفی :گفتند .بله :گفت ؟دانی تمتع را حالل می

گاه کرد و م کرده بودیدشما عمره را حرا ،نگفته چنین در آخر  .او شما را آ
 ؟است یا قرآن سزاوارتر به پیرویآیا او  ،ددرم گفته باشپ اگر فرضاً  :گفت

 .حج قبول نکرد ۀبارفتوای او را در خلیفه نیزد که حتی پسر پس دیدی
امروز در مذاھب اسالمی ھمه  ،متعه را حرام نکرده بود صرسول اللهاگر 

از آیا دلیلی بھتر  .اما یک نفر ھم مخالف نیست ،ندکرد میبا عمر مخالفت 
 ؟یدخواھ میاین 

 بیت هیچ کدام از اهلنه  د،غه کرینه پیامبر ص: سی و یکم اعتراض
 چیھمسر دائمی گرفت که ھ ھفت لاز فاطمه بعد سعلیحضرت 

از  یباکتھیچ در  .ای نداشت زن صیغه نیز صپیامبر .ای نبودند غهیص کدام
 ؛داشتند ھمسر موقت بکه حسن و حسین اھل سنت نیز روایت نشده

اعتبار و  بی ھای گرازشببندد و البته شیعه شاید به امامان دروغ 
 را به ایشان نسبت دھد.  ای خودساخته

ازدواج کرد و ائمه دیگر  زن سیزدهدانید که پیامبر در طول زندگی با  می
کدام متعه انجام  اما ھیچ ،شیعه نیز با تعداد بیشتری از زنان ازدواج کردند

را انجام  آیا اگر متعه حالل است بھتر نبود یکی از ائمه شیعه این کار .ندادند
 ای امامزادهھیچ  ھمچنین ؟باشدو الگو  حجت  نیعیاداد تا برای ش می

 نداریم که محصول صیغه باشد.
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 بد باشد حتی اگر ،قانون الله است معتقدند که: سی و دوم اعتراض

 إِنِ ﴿دانید که:  مگر نمی :ندگوی می شوند، جواب می وقتی بی ھا شیعه
ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ اید این آیه  دهخوانمگر ن ؟»حکم کند فقط الله را سزد که« ﴾ِ�َّ

  را:

ُ َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  َوَما﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ٱۡ�َِ�َةُ 
َ
َ ِمۡن أ بِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 .]٣٦[األحزاب: 
امبرش امری را یمانی حق ندارد ھنگامی که خدا و پیبااچ مرد و زن یھ«

نافرمانی ھرکس  داشته باشد؛ و ]در برابر فرمان خدا[اری یالزم بدانند، اخت
 ».خدا و رسولش را کند، به گمراھی آشکاری گرفتار شده است

اما شما ثابت  ؛قبول داریم از جان و دل یدیم ونش :یمگوی میدر جواب 
ما ثابت  ،برعکس لیو؛ توانید نمی قطعاً  ؛کنید که متعه حکم الله است

 ،اردذگ کس که این آیه را زیر پا می پس آن ؛یم حکم الله نیستکن می
 .شمایید نه ما

توانیم  میآورد، ناعتراض بر قانون  چھلاو  در بحث با یک ملحد اگر ًا:دوم
از فواید روزه را  وض، فھرست بلندیدر ع ماا ،ن آیه را دلیل بیاریمای

 چه شاز مضراتو ما  ؛؟ ھیچگویید چه می ز فواید متعهاما شما ا ؛نویسیم می
 اید و خواھید خواند. ؟ آنچه خواندهداریم

 



 
 :چهارمفصل 

 در تضاد با عقل

 خالف فطرت است: سی و سوم اعتراض
آیا اگر یکی از شما  نیز معلوم است. قباحت این عمل نزد خود شیعیان

و ماه دو ماه به د ھررا حاضر است مادرش  ،خدای نکرده پدرش از دنیا برود
 ؟برود ھای مختلف به خانه اود و نک صیغه افراد مختلف -بالله نعوذ-

این حدیث را  .دکن میقبول نچیزی را  از شیعیان چنین ھیچکس مطمئناً 
من اجازه زنا ه ب پیامبرخدا، ای :و گفتآمد رسول الله  نزدجوانی  ببینید:

رسول . نمودند شسرزنش و شدند و توبیخ این سخنمردم متوجه . بده
. شیننب :فرمود ؛مدآنزدیکش کنید. پس جوان نزدیک  ،فرمود: نه نه صالله

؟ پسندی آیا زنا را برای مادرت میفرمود:  صرسول اللهپس از آنکه نشست، 
 .دوست ندارم ای رسول الله، والله که دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن

برای دخترت  آیا زنا را .فرمود: مردم نیز برای مادرانشان دوست ندارند
 ای رسول الله، والله که دفدای تو کن جوان گفت: الله مرا پسندی؟ می

 آیا زنا را .برای دخترانشان دوست ندارندفرمود: مردم نیز . دوست ندارم
ای رسول الله،  دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن پسندی؟ برای خواھرت می

آیا  .فرمود: مردم نیز برای خواھرانشان دوست ندارند .دوست ندارم والله که
ای رسول  دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن ی؟پسند ات می برای عمه زنا را

دوست ھایشان  فرمود: مردم نیز برای عمه .دوست ندارم الله، والله که
 دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن پسندی؟ ات می برای خاله آیا زنا را ،ندارند

ھایشان  فرمود: مردم نیز برای خاله .دوست ندارم ای رسول الله، والله که
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 :کرد دعاچنین شت و سپس رسول الله دست بر جوان گذا .ندارند دوست
 .بدار الھی گناھش را ببخش و قلبش را پاک کن و شرمگاھش را محفوظ

 .نداشتبه زنا  یتوجھدیگر میل و جوان  ،بعد از آن :دگوی میوی ار
آیا ما آن را برای . را با حدیث باال محک بزنید حاال قانون متعه و صیغه

چون  ؛دیمپسن نه نمی؟ پسندیم می خواھر یا مادر یا دختر یا عمه یا خاله خود
 کارھای فطری یعنی کارھایی که با ساختار .بر خالف فطرت انسانی است

 .باشد مفید وو برای ا ودهتضاد نب در  وینآفرینش انسان از لحاظ مادی و مع
 کار فطری توان میاین را ن ،اشندھا کاری را دوست داشته ب اما اینکه انسان

پس  ه باشند،دوست داشتبرای خود و دیگران اگر نتایج کار را  پس. نامید
 ،ھا شراب را دوست دارند خیلی مثالً  .ن کار فطری استآ) (نه ھمیشه اً غالب

را گوشت خوک ؛ یدآ و سردرد صبحگاھی بدشان می یاما از خمار
انگل و از  گوشت خوکخوردن از  ناشی ھای پوستی اما از لکه ،ندپسند می

ما بعضی از ا. اما از ایدز متنفرند ،زنا را دوست دارند؛ فرندمتن تریشین
در  ،آن ۀکه کنند تا آنجا ،آشکار استبسیار ش رضرکارھای غیر فطری، 
 .از آن متنفر است ،ستاید رد آنرا میھمان ھنگامی که دا

 ۀکشیش مار پرست فالن کلیسای آمریکا در ھمان حالی که دارد از فلسف
گیناگر زیر پای خود یک مار نیشدار و زھر ،دکن میپرستی دفاع  مار  ،ببیند آ

 کند. فرار می
که در دفاع از صیغه دھانش  این موقعیت را تصور کنید: آخوند منبری

پرسد:  ه و میدستش را بلند کرداز مردم  یبیند یک ناگھان می ،کف کرده
صیغه ھم ثواب  ؛داریدمجرد شما ھم دختر  ؛من مجردم و جوان ،آقاحاج 

 کنید؟ فکر میکنید واکنش حاج آقا چیست؟ من می ۀاو را صیغ د؛دار
قبل ن ثواب را ینده شما ایه ھمسر آکد یا شما حاضریآ ،ای مدافعان متعه

بد نیست ماجرای زیر را بخوانید که در از ازدواج با شما تجربه کرده باشد؟ 
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ن جواب د و ایشاپرس میامام باقر  الی را ازئوس »عبدالله بن معمر لیثی«آن 
 .دھند جالبی می

َيبِ « الَ ألِ يْثِيَّ قَ رٍ اللَّ مَ عْ نَ مَ بْدَ اهللاَِّ بْ يَ أَنَّ عَ وِ رِ رُ رَ الدُّ ثْرِ ُّ يفِ كِتَابِ نَ يبِ الَ اآلْ  قَ

رٍ  فَ عْ ةِ  :÷جَ تِي يفِ املُْتْعَ فْ نِي أَنَّكَ تُ لَغَ ا ؟بَ لَّهَ : أَحَ الَ قَ ولُ اهللاَُّ يفِ كِتَابِهِ وَ  فَ سُ ا رَ نَّهَ سَ

ابُهُ وَ ج اهللاَِّ حَ َا أَصْ لَ هبِ مِ اهللاَِّ. عَ بْدُ الَ عَ قَ رُ فَ مَ ا عُ نْهَ َى عَ دْ هنَ قَ ىلَ : فَ أَنْتَ عَ : فَ لِ  . قَالَ قَوْ

بِكَ وَ  احِ ولِ اهللاَِّصَ سُ لِ رَ ىلَ قَوْ كَ  .÷أَنَا عَ ُّ يَرسُ اهللاَِّ: فَ بْدُ لْنَ قَالَ عَ عَ كَ فَ اءَ أَنَّ نِسَ

الَ أَبُو ؟ قَ لِكَ رٍ ذَ فَ عْ ا يفِ وَ  :÷جَ لَّهَ ي أَحَ كُ إِنَّ الَّذِ ا أَنْوَ نَا يَ اهُ اءِ هَ رُ النِّسَ ا ذِكْ كِتَابِهِ  مَ

نْ وَ  ُ مِ ريَ بَادِهِ أَغْ ا لِعِ هَ احَ اكَ وَ أَبَ نْهَ َى عَ َّنْ هنَ لُّفاً  ممِ ْتَ  !تَكَ كَ حتَ مِ رَ كَ أَنَّ بَعْضَ حَ ُّ بَلْ يَرسُ

ةِ  اكَ نْ حَ ائِكٍ مِ : الَ  حَ الَ احاً؟ قَ بَ نِكَ ثْرِ لِمَ  .يَ : فَ لَّ اهللاَُّ قَالَ ا أَحَ مُ مَ َرِّ مُ  ؟حتُ رِّ : الَ أُحَ الَ قَ

وٍ وَ  فْ وَ يلِ بِكُ ا هُ َائِكَ مَ : لَكِنَّ احلْ إِنَّ  قَالَ هُ وَ  فَ لَ مَ تَىضَ عَ بَ فِيهِ وَ رَ اهللاََّ ارْ وراً غِ هُ حُ جَ وَّ . زَ

بُ  غَ ْ بَ اهللاَُّ فِيهِ وَ أَفَرتَ غِ نْ رَ مَّ وَ عَ َّنْ هُ تَنْكِفُ ممِ وٌ تَسْ فْ اً وَ  كُ نَانِ كِربْ ِ ُورِ اجلْ اً حلِ تُوّ : ؟ عُ قَالَ

ارَ  لْمِ فَصَ عِ ارِ الْ جَ نَابِتَ أَشْ مْ إِالَّ مَ كُ ورَ دُ بُ صُ سَ ا أَحْ : مَ الَ قَ بْدُ اهللاَِّ وَ كَ عَ حِ مْ  فَضَ لَكُ

هُ وَ  رُ مَ قُهُ ثَ رَ   »لِلنَّاسِ وَ
به  لیثید: روایت شده که عبدالله بن معمر گوی میآبّی در کتاب نثرالدرر «

متعه فتوا  ]جواز[گفت: به من رسیده که تو در  ÷ابوجعفر امام باقر
خدا آن را در کتابش حالل کرده و رسول «فرمود:  ÷امام باقر ؟دھی می
گفت: ولی عبدالله  .اند آن را سنت نھاده و اصحابش به آن عمل نموده خدا

دوستت باش و . امام باقر فرمود: پس تو بر سخن عمر از آن نھی کرده است
شوی که  بدالله گفت: پس آیا تو خوشحال میع. صمن بر سخن رسول الله

 ،ای احمق؟ امام باقر فرمود: را انجام دھند منسوب به] تو آن کار[ زنان
ھمانا کسی که آن را در کتابش حالل  ؛نیست ]مطرحزنان اینجا [ هلئمس

 



 پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت   ٤٦

ه از آن به زور نھی فرموده، از تو و از کسی ک دانسته و برای بندگانش اجازه
شوی که  پرسم] آیا تو خوشحال می از تو میبلکه [ ؛مندتر است کرده غیرت

عبدالله ؟ بافندگان مدینه ازدواج کند ای از برخی از [زنان] َحَرم تو با بافنده
آنچه را خدا حالل کرده حرام  فرمود: پس چرا ÷امام باقر. گفت: نه

. نیست ھمتای من ای لیکن بافنده م وکن میعبدالله گفت: حرام ن؟ یکن می
راغب است و  امام باقر فرمود: ھمانا خداوند از عمل او راضی است و در آن

 او . پس آیا تو از کسی که خداوند درآورد ای را به ازدواج او درمی حوریه
ھمتای حوریان بھشتی است  گردانی و از کسی که او راغب است روی می

د: پس گوی میراوی] [ ؟روی کبر و گستاخی] از ھم ورزی [آن استنکاف می
ھای درختان  ھای شما جز ریشه م سینهکن میگمان ن عبدالله خندید و گفت:

 .)١(»ھایش برای مردم و برگ آن برای شماست ۀعلم باشد. پس میو
تواند خواھرش را به  یم ،اگر دلش نخواھد انسانالبته  م:گوی میجواب در 

 :دینآ می به میدان جدید این حدیث، سه اشکال اب اما ؛بافنده ندھد
 نیست پس چرا دخترش یا خواھرش شریف مرد اگر بافنده ھمتای -۱

این خواھر اما  ،نیست ھمتا دائمبرای ازدواج  ،بله ؟ھمتای اوست
ھمتای شاه سلطان حسین صفوی ھم  ،موقتبرای ازدواج بافنده 
ه ب موقتبه ازدواج  پس این بھترین دلیل است که شیعه. ھست

 ؛دکن میچشم ازدواج نگاه ن
روایت کرده  ھای عظیمی را ثواب شود میشیعه برای زنی که صیغه  -۲

نباید در عمل خیر از  یا امامان و بستگان آنھاآ .تا زنان تشویق شوند
 ست؟و فقرا ھا بدبخت براییا ثواب فقط آ ؟گیرند امت پیشی

 .٢/١٤٩الغمة،  و کشف ٤٦/٣٥٦بحاراالنوار،  ی،مجلس -1
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برای ھمه  معلوم شد که که ازدواج متعه یک راه حلسخن از این  -۳
نباید  ،نا قرار گیردگچقدر که در تنھر دختر خانواده شریف . نیست

دارد یا ندارد یا درس  امکانات عروسیکه ربطی ندارد ؛ متعه شود
باید ھمان کاری  دختران شیعه .در ھر حال باید صبر کند ؛خواند می
عفاف پیشه کنند و  یعنی ؛ندکن می اھل سنتبکنند که دختران را 

پس چه عیب دارد که پسر شیعه ھم  .دعا نمایند تا الله فرجی بیاورد
دختر نرود. متعه  سراغد و کن میھمان کاری را بکند که پسر سنی 

چه مردی بود کز زنی کم  ؟پسر چرا نتواند ،تواند صبر کند می که
 بود؟
 ھاشمیدختر در مصاحبه با تلویزیون الجزیره، یک یرکزمجری 

حاضری صیغه  تو :تنگنا قرار داد پرسیداین مورد در را در  او ،یرفسنجان
کار را برای  این :دوباره پرسیدمجری  از جواب طفره رفت، ولی او ؟شوی

ما  افراد شریِف  در شأن این کار :داد پاسخ خانم ھاشمی پسندی؟ خودت می
ھا دو  پس شما مثل زرتشتی :مجری گفت .حدیث امام باقر)ھمان نیست (

 .برای طبقات پایین اجتماع و یکی افراد شریفیکی برای  :قانون دارید
من است. فرق و تعدد در ازدواج  موقتن ازدواج بیاز نگاه فطرت 

خود  ۀم که زن دوم شدن را برای خواھر بیوکن میند اعالم باصدای بل
شما) زعم ه ب(امام باقر اما  .کشم و از این گفته خود خجالت نمی پسندم می

را برای  ت ندارید بگویید که متعهأجر ،یدھست  و خود شما که مدافع متعه
 .پسندید خود میخواھر و مادر 

مردم  .نیستآن کار  سندند دلیل بر بدِی پنکاری را مردم اگر  :ندگوی می
درباره تنفر مردم از ازدواج دوم،  یعهنظر ش .پسندند ازدواج دوم را ھم نمی

اگر  .از زنان نیز آن را دوست دارند و بسیاری مردھا  معموالً  .مردود است
 .شدند داشتند زن دوم نمی دوست نمی
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زن دوم دارند و کسی از کار خود  ھا مرد، بینیم ملیون در عمل ھم می
در تاریخ نیز  .مداردو زن  :دگوی میبا افتخار  بلکه ،دکن میاحساس شرم ن

) پیامبر و ھمه ائمه شیعه( یا بیشتر داشتند دو زن بزرگانمثال داریم و اکثر 
شاید . قابل مقایسه نیستبا متعه  اً ابدشرم اجتماعی  نظراز و این موضوع، 

 :راھگشا باشد مثال زیر
پیرو رسم و رواج ھندوان  :گفت نو ھر روز به مردم می عالمی در دھلی«

این او  .ی نیستشرمکار در این  ؛زنان خود را شوھر دھید و بیوه نباشید
پیرم  من مادرم ،ای مردم :گفت روزیک  .کرد میگفته را در ھر جمعه تکرار 

احساس شرم  خود ھای درآوردم تا شما از ازدواج بیوه را به عقد فالن دوستم
 .»من اقتدا کنیده و ب نکنید
 :یمگوی میما  ؟کجا دھید نسبت میباقر سخنی که شما به امام کجا و  او

آن قانون  ،دکن میخودش از اجرای آن احساس شرم  قانونیک تی مدافع وق
 .خالف فطرت است

و  پیامبر در عمره اجازه متعه را داد این ادعای سنی که :دگوی میشیعه 
خالف  از زمان ای پیامبر در برھه دھد که این نتیجه را می ،امش کردبعد حر

 :جواب این استاست.  فطرت دستور داده
به چند روزی  یعنی اگر ؛طابق فطرت استر حال مدستورات پیامبر در ھ
 برای ھمانفقط از نظر مسلمان  کاراین  امر کرد ،متعه رایج در بین مردم 

آسان گرفته  بر قوم تازه مسلمان شده چند روز مطابق فطرت است و اسالم
ر مسلمان کار از نظ ، اینری سکوت کرداخووز در مقابل شراباگر چند ربود. 

چون با قوم تازه مسلمان  ،مطابق فطرت استبرای ھمان چند روز فقط 
 .است مدارا کرده شده

 امر کرد که دخوان جاھلی که رو به کعبه نماز میعرب به اسالم،  اگر
مگر  ،امر کردهخالف فطرت  گفت که توان پشت به کعبه نماز بخواند، نمی
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 ھم برگشته باز از این امر و دستور خود و اگر دوباره اینکه مسلمان نباشی
 .است و مطابق فطرت درستکارش 

، حق دارد چنین ایرادی بگیرد کافراما  ،مسلمان حق ندارد اعتراض کند
 این است: که جواب ما به او

ھای زشت را  رد و عاداتبا قوم تازه مسلمان شده مدارا ک صرسول الله
کرد و به این  واجبعبادات را تدریج ه بو به جایش  کم از آنھا گرفت کم

برای یک دوره گاھی  و خاطر در باره منکرات جاھلی گاھی سکوت کرده
حرف موارد،  ۀدر ھماما ؛ باز برگشتهو گاھی منع کرده  ؛اجازه دادهمحدود 

 .آخر ایشان معتبر است

 دهد را گسترش می های جنسی بیماری: سی و چهارم اعتراض
 در سال شش بارشاید  ،ای حرفه ای یک زن صیغه جالب است بدانید که

از این  یکیاگر  .شوھر یکصد یعنی در عمر مفیدش دست کم ؛ھر کندشو
بیماری را توسط این خانم  بیماری مقاربتی داشته باشد،آقایان ھمبستر با او 

به ھمسران نھا به سھم خود این بیماری را آدھد و  به آقایان دیگر انتقال می
صیغه  شاغل در صنعت و این زنانند کن میھدیه ای دیگر  صیغه و زنان خود
این ھوسرانی، چیزی  ۀ. نتیجندکن میآلوده دیگران را سھم خود ه بنیز 

ھا بیماری دیگر که ھر  ، سفلیس، زگیل تناسلی و دهسوزاک ،یدزنیست جز ا
یک تبعات روحی و روانی به دنبال دارد و این عملی که امروز شیعیان آن را 

دھند، جامعه را  به بھانه ابراز محبت به حضرت علی و فاطمه زھرا انجام می
  رفت از آن عمًال محال است. خواھد کرد که برونلجنزاری تبدیل به 

 ،برند می به عصر جاھلیرا  علمای شیعه با این قانون عصر جاھلیت،  ما
 بکنیم؟ بایدچه  ،بھانه فقر و ناداری صیغه را رواج میدھیمبه اما ما که 
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 روسپی پرور است: سی و پنجم اعتراض
زن و  ؛شود میتر  ازدواج رشته محکمی است که با گذشت زمان محکم

نیز با ھردو  و اقوامشان دنشو میندگی یک دیگر با خبر مرد از ریز و درشت ز
ھم ھا  و حتی ھمسایه حتی دوستان و آشنایان دور و نزدیک .شوند آشنا می

تر  را وسیع شناختاین  ،گذشت زمانو  فالن است ھمسرفالنی  دانند می
 .شود میاعالم و جشن و مھمانی ازدواج از روز اول با طبل و دھل  .دکن می

کم است که ھمسایه دیوار  چنانمدت  و به شاھد نیاز ندارد موقتاما ازدواج 
 داراز آن خبر مردخواھر  حتی که برادر زن یا؛ ماند خبر می به دیوار بی

 .شوند نمی
 ،در مدت عده نیست بگوید کهاگر زن  :دگوی میشیعه  با این حال،

 و شھادت خودش کافی تواند دوباره صیغه شود حرفش قبول است و می
اگر یک روسپی در لباس ، گر زن به طمع کسب پول دروغ بگویدحال ا .ستا

از الله ؛ راه حلی برای جلوگیری وجود نداردھیچ  صیغه بخواھد پول پیدا کند
زنی  این است که اگر مردی را با ضرر دیگر این پنھانکاری .ترسد نمی که

 :دگوی می ؟دیدچرا ثبت نکر :دبپرسناگر و  ایم ما صیغه کرده :دگوی می ،دیدند
 ،مت نداردگذشته از این، در کشوری که شیعه حکو ؛ما تابع فالن مرجعیم

 .ثبت مشروعیت ندارد اصالً 
 :آیت الله سیستانی را ببینید وابھا و ج الئواین س برای نمونه

 ؟ردکق ید تحقیا بایند ک ت مییفاک ،ندارد شوھر هکد یا اگر زن بگویآ ال:ئوس
 .ندک یت میفاکجواب: 

 ؟نندکرا جاری  موقتغه عقد یتوانند ص یا زن و مرد خودشان میآ سوال:
 .توانند جواب: می
 ؟الزم است شاھد موقتغه عقد یا برای صیآ سوال:

 .ستینجواب: الزم 
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مزار شلوغ امام تواند در  اعتراض ما در اینجا این است که زن فاحشه می
سد تو در عده من بپرؤشوم و اگر مرد م من صیغه می :دعلی در نجف بگوی

تواند به شغل  به این ترتیب این زن می .نه :بگویددروغ به  ؟مردی ھستی
 .به راحتی تحت نام متعه ادامه دھدناشریف خود 
یش فرق کند که باید برا منؤاما یک شیعه م ،او فرقی ندارد البته برای
مرد قبلی را  ۀمدت عد آید که در حالی به نکاح متعه درمی زن شرعی او

  ،را تمام نکردهاو  مدت شرعی خودِ در حال که  ،کامل نکرده و از این بدتر
من پیدا ؤجنینی از این م ،ر در شکم این زناگ حال .شود می زن نفر بعدی

 ض ما این است که این قانون،اعترا .را کودکحال  نیدک د حسابشو
 .دکن میمشکل را زنا از متعه  نشناختباز

 رواج میابد ازدواج با محارم: سی و ششم اعتراض
) زنی ناشناس را ساعته دومثًال ( موقتانسان در سفر و ناشناس و  وقتی

 ،شناسد زن را نمی ھابعد ،دکن میو صیغه  متعه ،و شاھدان اقوامدور از چشم 
  .تواند فرزندی باشد دو ساعته می ۀو حاصل این متع اما اثر

 »صیغه و پیامدھای آن در جھان تشیع«در کتاب  )١(مرتضی رادمھر
 کند.  ای را نقل می دھنده داستان تکان
ه از دست داده و بزنی است که شوھرش را در جنگ  ۀدربارداستان 

خود  کار  پیمرد دیگری شده است. بعد از مدتی مرد  صیغهتشویق دولت 
رای دختری دنیا آورده و با زحمت ب شده،حامله رفته است و وی از آن مرد 

. دییاھل سنت گرا ةیبود که به فرقة ناج ای عهیآخوند ش :شھید دکتر مرتضی رادمھر ـ١
 یھا شکنجه که به خاطر تحمل در حالی مالقات کردمپاکستان  تهیمن او را در کو

نھایتًا بر اثر بسیار ضعیف و رنجور بود و  »نیاوزندان «سربازان گمنام امام زمان در 
 .ھا، به دیدار حق شتافت عوارض ھمان شکنجه
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دانشگاه  بهدختر ھا بعد،  سال کند. ای دست پا می این دختر شناسنامه
دختر  پسر با مادر و عمویش به خواستگاری شود. میبا پسری آشنا رود و  می
شب و امکان حضور در مجلس را نداشت.  چون پدرش در خارج بودهآید،  می

 .است که دختر با برادرش عروسی کرده شود میمادر متوجه  ،عروسی
باز  ،اما اگر شما بگویید که دروغ است ،این داستان حقیقی است

داده و کسی  خر بلکه ھزار بار شاید .توانید منکر شوید که احتمال ندارد نمی
 .خبر ندارد

 رسال دیگ و دکن میبا زنی عروسی  یب دیگر این است که مرد امسالع
دش با یا سال دیگر خو ،او از کار پدر خبر ندارد .دکن می عروسیاو  باپسرش 

که مرد  شود میکاری حتی باعث  این مخفی .دکن میمادر آن دختر عروسی 
جمع  را ش ا ھر یا دختر و عمهایا بین دو خو، عروسی کند خود با عروس

و ھنجارھای  که آیات قرآن  ای از فساد متعه است فقط گوشهھا  این .کند
 .دگیر می به باد تمسخررا اجتماعی اسالم 

 مرد به آن مرداز این :  سی و هفتم اعتراض
و لذت برن جنسی از بدن  خوارشیر با نوزاد ازدواج متعه شیعهدر مذھب 

حاال اگر زن  .)1(گیرددخول صورت  جلو یا پشتباید از ناما  ،جایز استاو 
 .ارد که دخول صورت نگیردذتواند شرط در متعه بگ بزرگسال باشد ھم می

 پس .زن عده نگه داردنیازی نیست که  بنابراین وقتی دخولی صورت نگیرد،
صیغه شود و بارھا  تواند در یک روز می استفاده از این قانونبا  ای زن صیغه

ند بکارت خواھ می ند کهکن میبرای دخترانی تجویز  کار را ینا .مزد بگیرد
 .برای زنانی که به پول بیشتری نیاز دارند ھمچنین و ؛خود را حفظ کنند

 .ھا این مذھباین است 

 .٤٣١و  ٤٣٠روح الله خمینی، تحریرالوسیلة، جلد سوم، ص  ـ١
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، غلط دائمییک نیاز ارضای برای  موقتراه حل : سی و هشتم اعتراض
 است

 موقت د نیزکن میکسی که زنا  .است دائمی نیازی نیاز به جنس مخالف،
راه  دائمیبرای یک نیاز اگر پس  .د بلکه کارش ھمیشگی استکن مین زنا

یل جنسی مردی که تحت فشار م اگر برای. باشد دائمیباید  ،ھستحلی 
بدانیم که این کار ما درست  باید ،یمکن میصادر  موقتاست جواز ازدواج 

صادر  دائمیجواز  موقتازدواج برای باید  ،اگر دنبال چاره ھستیم .نیست
 ؟چیستمعنی این گفته  .کند موقتازدواج  اً دائمیعنی شخص باید ؛ کنیم
 .کردن دائمی یعنی نوعی موقتر کنیم و تکرار را باید تکرا موقت ،ریآ

 دائمیکی  ولی ،ای غیر از آنکه قرآن ارائه داده وجود ندارد پس دیدید چاره
 .دکن میزنا  دائمیکی  و دکن می موقتازدواج  دائمیکی ، دکن میعروسی 

که ھم خرجی  .موقت وجود ندارد و چیزی به ناماست  دائمیآنھا  ۀھم
ھرگز کمتر از خرج  ،دکن میصرف پیاپی  موقتھای  انسان برای ازدواج

تر است و  کم خرج موقتالبته فقط در یک فرض ازدواج  .نیست دائمازدواج 
آیا شما این را باور  .ل یکبار تحت فشار جنسی قرار گیردآن اینکه مرد در سا

جنسی سه بار نیاز یا ھر ھفته دو ؟ یک مرد بالغ، به طور متوسط، یدکن می
 ؟را موقتًا پاسخ داد دائمیتوان این نیاز  پس چگونه و تا کی می ؛دارد

 





 
 :پنجمفصل 

 این قانوناز  و کودکان ضرر زنان

 ضرر حالل دانستن صیغه: سی و نهم اعتراض
در  ،دگیر صیغه جلوی فحشا را می معتقد استبر خالف ادعای شیعه که 

ده شوم در ین پدیه اک یاز روز .برعکس است قضیه دقیقاً بینیم که  یعمل م
آمار  ون ی، سقط جناست رونق گرفته بین شیعیان، به ویژه در ایران،

 نندک یارھا را مکن یا هکھم  تمام کسانی ابد.ی یش میافزا یدختران فرار
ه ک نداهردکه باور کمثل من و شما ھستند  ییھا انسان ؛ستندیطان نیش
 دھند. یاالن دارند تاوانش را پس م و است غه حاللیص

 داستان دیگری از کتاب شھید رادمھر بخوانیم:
 -مویبھتر بگ-یا  ،ا شدهنآشری دختری است که با پس ۀدربارداستان 
ی یھا او کتاب و به شودد صیغه کن میاو پیشنھاد  پسر به است. دوست شده

لفافه  در اما ،دهآمیات نوشته آدھد که در اول و آخرش حدیث و تفسیر  می
شده و  واردبر دختر زیادی فشار جنسی  است. صیغه را بھترین کار دانسته

پدرش که تا  هاما غافل است ک ؛دنک میقبول کامًال شیعه را حرف علمای او 
است که بپذیرد پدر کدام و  ؛شود میمشکل حل ن و رضایت ندھد، قبول نکند

او آنھا را و روند  میپیش یک آخوند دختر و پسر  اش صیغه شود. دختر باکره
 ،اما چون دختر باکره است و پدرش خبر ندارد ؛وردآ عقد یکدیگر در میه ب

کمی  .تماس جنسی نباید داشته باشید :دگوی مینفر  آخوند به آن دو
دخترک گوید: آتش نگیر.  اندازد و می بیندیشید: آتش را به جان پنبه می

راضی، محبوب ھم  ، دینراضی را؛ دل ھم خرماخواھد  را میبیچاره ھم خدا 
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شود.  آنچه نباید بشود، می افتد و نمی مؤثرسفارش مالی دجال  اما راضی.
گاھی پدر از  میپی کارش  ،ندبی ضرر نمی خیلیپسر  رود و دختر از وحشت آ

 :دگوی میبا رادمھر  ای سپس در مصاحبه .دکن میاز خانه فرار  ،باکره نبودنش
 .یعنی فاحشگی ،صیغه یعنی بدبختی

 ضرر دختران پاکدامن استه ب: چهلم اعتراض
، دبؤمھره نیستند؛ ب سیم که از زیبایی بیشنا ھمه ما دخترانی را می

اما  ؛پدر و مادر دردانه و عزیزو  ای محترمند دیندار و از خانواده ، تحصیلکرده
 .یابند با این وجود شوھر نمی

متوجه مردان  تقصیرند و  گناه صور عموم، خود این دختران بیبرخالف ت
مرد کم  یا اصالً  ،ندکن میند یا دیر عروسی کن میالابالی است که عروسی ن

 .مردند یا مھاجر شدندھا  است در جنگ
به عروسی، آنھا را تحت فشار  مسئولیت الله برای تشویق این مردان بی

چیز  مهکاھد و ھ ای از این فشار می اما زن صیغه .دھد میل جنسی قرار می
 دھی به چند مرد در طول سال با سرویس ای زن صیغه .دکن میرا خراب 

درست مثل دانشجویان ؛ کند تباه میدختر را شش مرد) حق   ۶ اً (تقریب
 . عبور کنندتوانند از سد کنکور  کوشایی که نمی

پس ما با قانون متعه مخالفیم چون در این قحط الرجال، زنانی را چند 
و این  دکن میع تلف و ضایرا  د و حق دختران عفیف و پاکدامنکن میشوھره 
 .است ختران پاکدامندبه زیاِن قانون 

 عذاب است سالخوردهبرای زنان : چهل و یکم اعتراض
ناداری در  زنان جوانی ھستند که خود را از فرط ،متعه ۀف قضییک طر

 ؛نھاستآ ۀکار شغل و حرف یعنی این ؛دھند تلف قرار میاختیار مردان مخ
 .دکن میآنھا را تشویق  ھای عجیب و غریب تراشی ز با ثوابمذھب شیعه نی
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برای صیغه  و کسی مانند نمی ن باقیاھمیشه جو ،فقیراین زنان جوان 
این زنان چون قرار است متعه رود.  به سراغ زنان پیر و سالخورده نمیکردن 

 اً خصوص ؛رندآو دست میه از این حرفه ب ناچیزیپس پول  ،ان نادار شوندمرد
خالف زنان عادی که بر منبع درآمد ندارند.کارند و  بی طالق و در وقت عده

 ای مانند ، زنان صیغهر و فرزندان قرار دارندتحت حمایت شوھ کھنسالیدر 
 شوند. میدور انداخته ه ال بدستم

اما صیغه ، اردذگ جوانی برای پیری سرمایه می از ماند و نمیزن ھمیشه 
است و او در معرض  دائمیای  برای زن حرفه ،است موقتاگر برای مرد 

، وا نداردأمدر پیری ، شود میمادر ن، شود میمتعددی است: بیمار مشکالت 
نیست  نکار شریفابه اعتراف امام باقر در جامعه منزوی است چون 

عجب و کاشانه است. خانه  و بی صحبت و ھمدم ندارد ھم)،  ۳۱اعتراض (
 !ی دارد این زنا زندگی

وف و رحیم برای بعضی از بندگانش چنین قانونی را ئگمان مبر که رب ر
 بھتر است یا آیا این قانون شیعه .کند ا آنھا رفتاربرحمانه  بخواھد و چنین بی

یک مرد  دائمیو دھد ھمسر دوم  قانون اسالم که به این زنان اجازه می
ھا بیشتر  سانکه ان یپیری یعنی روزھای ،و زندگی آنھا در روزھای شوند

 .مین شودأت کامالً  ،محتاجند

 و همبستری دختران از حق زناشویی محروم کردن: چهل و دوم اعتراض
داد تا دختران را  اجازه میو بزرگان در ھر عصر  قانون به پادشاھان این

این  .دبار بوسال یک ھر دوزن  ھرنوبت یعنی  گاھی تا پانصد نفر؛ ،صیغه کنند
که آنان نکنید  گمان .لم آشکار را علمای شیعه برای شاھان فتوا دادندظ

  .اران مذھب شیعه بودندذگ نھا پایهآ ؛علمای عادی بودند
 توجه فرمایید: رستم الحکما ۀنوشت ،حکایتی از رستم التواریخ به
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نت آن طسال از سل ۲۵چون مدت  :خرانمجامعت  شاه سلطان حسین و«
کیاست به تدریج در  بی معرفت و خر ساالن فخر سالطین گذشت زاھدان بی

 رسوخ نمودند و وی را از جاده جھانبانی و مزاج شریفش و طبع لطیفش
گمراھی وی را  (کج و ناراست) جطریق معو در بیرون وشاھراه خاقانی 

دیباچه  .مفتون نمودند حاصل او را مغرور و ھای باطل و بی داخل و به افسانه
سالم مایی آخوند مال محمد باقر شیخ االالعل لفات جناب عالمهؤم بعضی از

اتباعش خواندند که آن  و جمشیدنشان طاِن لملقب به مجلسی را چون س
ھای صریح نموده که سلسله  اھی به دالیل و براھین قرآنی حکمامگرجنت آ

م آل محمد ئر جناب قاوشک به ظھ د نسل بیعب جلیله ملوک صفویه نسالً 
نمودند و سر  از این احکام قویدل شدند و تکیه به این قول ،خواھد رسید

ھر ساله  ]حسین شاه سلطان[...  از دست رھا نمودند مداری را مملکت ۀرشت
ھای دلگشای با صفای پادشاھی با  غدواب در با فصل بھار به موسم علفبه 

بی و خدمتکار و کنیز و  از خاتون و بانو و بی ،نفر از اھل حریم خود پنج ھزار
 (خاجگان) سیاه یعنی آغایان ۀسفید و صد خواج ۀگیسو سفید و صد خواج

ا و ماده ھرنرخ :فرمود میو  فرمودند م حریم پادشاھی نزول اجالس میحَر مَ 
انداختند و از تماشای مجامعت آن  به ھمدیگر می وردند وآ خرھای بسیار می

خود و  بی ،شدند و از فرط حظ و لذت ذ میِذّ لَ تَ نرخرھا ھمه محظوظ و مُ 
 ،رخسار الله گل انداِم  تِن  ینرنس برِ  آن زنان سیمین ۀشدند. ھم ھوش می بی

 .»کشیدند برمی از دل پر دردشدند و آه سرد  در دل غمناک و اندوھگین می
شیخ  ،بله ؟بود هزنه کپانصد ادشاه دربار این پ ۀدانید ھمه کار آیا می

که  »نواربحار اال«کتاب صاحب کتاب  »محمد باقر مجلسی« یانسالم شیعاال
حسین بود و ھمو سلطان او وزیر شاه در نزد شیعه بسیار معتبر است. 

ھایش مدعی شده بود که سلطنت  و ھمو در کتاب ،صیغه را فتوا داد برایش
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او فقط چند  .رود تا به به ظھور امام زمان متصل شود صفویه از بین نمی
 .رنگونی حکومت سلطان حسین مردسال زودتر از س

 شناخت زنش را نمی ناصرالدین شاه
نویسنده  .خیلی مشھور است ھا شیعه نزددر  »ھای پیشاور شب« کتاب

که عالم  پدر بزرگمبه ناصرالدین شاه « :نویسد این کتاب در تعریف خود می
فتح « :دگوی میھمچنین  .»الواعظین داده بود سلطانلقب  ،مشھوری بود

خود  ».ان برای تبلیغ دین نگه داشته بودجد المجد ما را در تھرعلی شاه 
 .نامش سلطان الواعظین شیرازی است ھم »شبھای پیشاور« نویسنده کتاب

ای داشت و ناصرالدین شاه  زن صیغه نھصداین فتح علی شاه  در ھر حال،
 .برکت فتوای این عالمان شیعه بود اش به ھمه ، وای زن صیغه سیصد

در زندگی  ای ناصرالدین شاه که دید صیغه انزناز  ییکمشھور است که م
به زیارت شاه عبدالعظیم  ۀبه بھان ،زندان ھوس پادشاه عاطل و باطل است

شاید شاه احترام  به این امید که ،نشیند رود و در آنجا بست می می شھر ری
به شاه  .بیرون نکشدشاز آنجا زور   هو ب عبد العظیم را نگه داردامامزاده  قبر

این  ۀو قیاف زد تا شکل به پیشانی خود می ، و اوهزنت فرار کرد که خبر دادند
ھدیه این مالیان  این بوده و ھست .دمآ یادش نمی اما ،زن فراری را بیاد آورد

 .ایران بدبخت آدمخوار به ملت

 کودک از یکی از والدین محروم است: چهل و سوم اعتراض
محکوم است به جدایی  ،طور که از نامش پیداست ھمان ،موقتازدواج 

بسیاری نزدیک وسایل ضد حاملگی و  ۀدر گذشت .مرد و زن از یکدیگر
 وجود نداشت.تلفن ھای دیگر، از جمله تلفن و موبایل  پیشرفت

برای بعد از زیارت، و  ،به نجف مثالً  ،رفت میبه سفر گل آقا از شھر ما 
نه اون از آن،  بعد ؛مدآ میایران به بعد و گرفت  صیغه می یک زن بهچند روز 
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شد پدر  می حاال کودکی که پیدا .از او ای و نه زن صیغهخبر داشت از زن 
حتی در حالتی  .دکن میودک را از نعمت پدر محروم ک ،این ازدواج .داشتن

این است که  ،یدآ پدر می ذھنباز اولین چیزی که به  ،که پدر نزدیک باشد
 فرزندبا مادر  او یا بعد اوی که قبل از ردیگ شخصاین بچه از من است یا از 

در بھترین  اکنون .و سخت است که مسئولیت قبول کند، ھمبستر شده او
 حالت اگر بپذیرد، یعنی قبول کند که زن راست گفته و اشتباه ھم نکرده

بر  کودکاین در این بھترین حالت نیز زیرا  .، باز معضل تمام نیستاست
 ر ندارد.سرا بر ر پد ۀای زندگی کند که سای دیگر باید در خانه کودکانخالف 

 .از یکی از این دو نعمت دور باشد کودک کرده که قرارتعه از اول ازدواج م
 عه شاید عبرت آمیز باشد:قاین وا
اما مصلحتی در  ،نبود نم شأن ھم اصالً  ،بازنشسته ، ژنرالعبدالغفور«

 از زندگی خصوصی خود گفته بود که او .نزدیک کرده بود  ھم بهتجارت ما را 
از او  پاکستاندولت و یکی در لندن جراح ماھری است  که دو پسر دارد

در لندن یک ھندو را  :گفت منه ب یوزکه به کشور بازگردد. رد خواھ می
گوشتی در گوشت دیگر  ؛ھا احمقید شما مسلمان :گفت می کهشناختم  می
 داشت از زبان ھندو از ؛ی سنگسار، اای زنا :یدزن میو میرود و شما داد فر

دادی  میاگر یک درصد احتمال  ،ژنرال :گفتم .کرد میسار انتقاد گنقانون س
 ؟نھا برسدآودی ثروتت بعد مرگ به یا حاضر بآ ،این دو پسرت مال تو نیست

آن در سراسر  ۀاما نتیج ،رود گوشتی در گوشت دیگر فرو می اً ظاھر ،بله
ی وانکه قانون متعه را برای یک مقصد حی آنھا .ماند زندگی باقی می

 ؟د که نتیجه مھم استندان آیا نمی ،ندا هاشتذگ
 
 

 



 ٦١  ضرر زنان و کودکان از این قانون :فصل پنجم

 کودک را چه کسی تأمین کند؟: چهل و چهارم اعتراض
ای که  زن صیغه متوجه علمای شیعه است که معتقدنداین اعتراض 

 .حق نفقه ندارد ،دحامله ش
دریایی ماھی  برای خرید ،ز در شکم مادر بودپسرم ابوبکر، ھنو وقتی

به آن  ۀبخورد تا فاید ماھی مادرش این نیت که با راھی دور را پیمودم؛
از را این ماھی الله عجب!  :م کهبرگشت با خود فکر کردراه در  .جنین برسد

 تر، از این عجیب :باز گفتم است. من کرده ۀندید عمان روزی طفِل  دریای
کرده و برای خرید را رھا  را در دلم انداخت تا کار و زندگیمحبت پدری 

در برگشت به خانه با خود  و مفید، این ھمه راه طی کنم.خوراک مقوی 
از این  سبحان الله .دن ما بودکرفکر خوب تغذیه  درپدر ھم شاید  :گفتم
انون در قزن  ،علمای شیعهاکثر به گفته اما  .این نظام محبت و مودت !نظام

حیوانی و  و رحمانه این قانونی بی .ت حاملگیصوردر  ، حتینفقه نداردصیغه 
قانون، جنین و این  ؛ستھا نی این قانون انسان ؛رای کامجویی استفقط ب

 .معترضیمبه آن ما و  دکن میرھا به امان خدا نوزاد را 

 کامجویی از کودک جایز است: چهل و پنجم اعتراض
 :قانون متعه این دستور است ھای یکی از وحشیگری

ھا  ر لذتیاما سا ،ستین زیبا زوجه قبل از تمام شدن ُنه سال جا یکینزد
رخوار یش در یحت )1(ذیمانند لمس نمودن با شھوت و بغل گرفتن و تفخ

  .ندارد یالکاش
 
 

 جویی از بین دو ران فرد. لذت ـ١
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 کودک از خویشاوند محروم است: چهل و ششم اعتراض
از  ، فرزند حاصلدانند را ننگ می وقتی ازدواج پنھانی باشد وقتی آن ،بله

 ؛دیگر ھیچ خویشاوندو نه  ،نه خاله ،نه عمو ،نه دایی ،این ازدواج نه عمه دارد
برادر حاصل از صیغه  ،دائماز عقد حاصل برادران  .حتی نه برادر و نه خواھر

پس آیا این ظلم نیست که ما برای شھوترانی فرزند را از  ؛قبول ندارند را
 ؟محروم کنیم و قطع رحم نماییم خویشاوند

 

 



 
 :ششمفصل 
 غین شیعهدفاع درو

 افتد پول گاهی در چاه می بی: چهل و هفتم اعتراض
 ،و امکانات ندارند ندپول بیچون  انناشیعه این است که جو یبھانه علما

آب حیات چونان نھا آاین قانون برای  بنابراین ؛کنند دائمنند عروسی اتو ینم
 .است

باید  پول بیای در شکم زن پیدا شود، این جوان  چهاگر ب :مگوی میاما من 
و بعد را؛  زایمان ۀھزینلباس) را بدھد و بعد ھم  و غذا ،مسکن( رج زناخم

 ھا را چگونه تأمین کند؟ این ھزینه .را بزرگ کند کودکھم باید به تنھایی 
زن متوجه آن تعداد اندک از علمای شیعه است که معتقدند  این اعتراض

پول که برای فرار از مخارج  اگر نفقه دارد، این جوان بی .ای نفقه دارد صیغه
پس راه ھا فراھم کند؟  به سراغ صیغه آمده، از چه راھی ھزینه دائمازدواج 

این به عالوه،  .ھا نیست پول خطر برای بی حل شما، یک راه حل عملی و بی
باید  ،با این حساب و پس ھمیشه باید صیغه کند د،شھوت دارجوان ھمیشه 

  .دکنبیشتر خرج 

 دکن میشیعه در دفاع از قانون متعه مکر : چهل و هشتم اعتراض
 :دگوی میشیعه با معصومیت 

 اسالم بـه ذات خـود نـدارد عیبـی
 

 ھر عیب که ھست از مسلمانی ماست 
 

و دختری ھم در  دکن دائمازدواج  دناکه نتو دشرایطی باش اگر پسری در
 دائمه که شرایط برای ازدواج دختر دوشیز کی مطمئناً ، دن شرایط باشاھم
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ای  آینده دائمچون در ازدواج  ،نیست موقتدواج زا ھیچ وقت به فکر ،ددار
پاکدامنی که  اما ھر دختر و پسر است، در انتظارش موقتتر از ازدواج  محکم

تن  برای آلوده نشدن به گناه به این کار ،ن میسر نیستاش یبرا دائمدواج از
 .دھند می

 : دگوی میآیه قرآن  ؛درجواب این است که باید صبر ک

ِينَ  َوۡليَۡسَتۡعفِِف ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  ُ�ۡغنَِيُهمُ  َح�َّ ۦۗ  ِمن ٱ�َّ  ﴾فَۡضلِهِ
 .]٣٣[النور: 
نھا را تا الله آ نمایندباید صبر  ،کنند ازدواجتوانند  که نمی و کسانی«

 ».]دیعنی برایشان وسایل عروسی را فراھم کن[ نیاز کند بی
در  ھیچکس ،باشد موقتازدواج  ای داند که اگر در جامعه می یھر کس

 .آسانترین کار است رسند و این و ھمه به کام دل می ماند نمی
پرسیم آیا  ؛ و ما مینیافت باید صبر کند موقتد: اگر ازدواج گوی میشیعه 

 ؟کسی زن روسپی نیافت باید صبر کندر که الله بگوید: اگ این معقول است
 درآمد افراد مجرد کمبرای  قانون متعه :ندگوی میین این قانون عمداف

 ثروتمندانچرا ، اگر این دلیل است .این بھانه است؛ ولی است تا زنا نکنند
 ؟ندکن میبیشتر صیغه 

 .این ھم بھانه است؛ ولی مردان در سفر نیز نیاز به متعه دارند :ندگوی می
پس فلسفه این  ؟ندکن میصیغه  شھر خود نیزاگر بھانه نیست پس چرا در 

استفاده ھمگان یک قانون ھمگانی و برای  ؛نیست درماندهقانون برای افراد 
 اما وقتی با .ندکن میاستفاده  آنھا از مجرداز  تربیشھا  متأھل که است

بیچاره جوان  :ندگوی میو گردن کج کرده  کنیم،طرفداران این قانون بحث 
حتی معنی  ؛ در حالی کهر استضَط تواند عروسی کند و مُ  ه نمیبیست سال

 .دانند ر را ھم نمیضَط مُ  ۀواژ
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تشنه یا  خوردن شراب یا گوشت خوک برای انسان دانیم که می
اما باید  مرگ است، ۀدر آستانو  حالل نداردآب و غذای جایز است  ای گرسنه

گوشت خوک  -حتی در حالت بودن غذا-اما اگر برای ھمه  ؛به اندازه بخورد
پای انسان گم شده و  ،این حکمدفاع از  برای دانستیم و و ثواب را حالل

 باز و فریبکاریم. نیرنگ ،به میان بکشیمرا در صحرا  توشه بی
اما  ،نیستیم دائمما که مخالف ازدواج  :ندگوی میمدافعین این قانون 

ھا  اما این دفاع درست نیست خیلی از شیعه وقتی که میسر نشود چه کنیم؟
به  ند وکن می خودداریاز آن  ،دارند دائمدر عین حال که قدرت ازدواج 

ارشان در مذھب و ک ندکن میزن دارند و صیغه  حتی ؛ورندآ یمصیغه روی 
 ؟یدکن میتوجیه  را چگونهھا  این عملپس  .شیعه درست است

د کن میدیگر شیعه این است که متعه را با زنا مقایسه  ده داریک کار خن
که این مثل مقایسه گوشت  در حالی ،تا حقانیت مذھب خود را اثبات نماید

 دائما با ازدواج چر ؟یدکن میاش ن را با میوه مقایسهچ .خوک با مدفوع است
 ؟یدکن میمقایسه ن

 مکری دیگر در دفاع از قانون متعه ،تعدد مراجع: چهل و نهم اعتراض
دختران بدون اجازه پدر حق عروسی چرا اگر شما به شیعه بگویید که 

 .است دادهرا فالن مرجع این فتوا  ؛من قبول ندارم :دگوی یم، دارند
در در یک روز  اً تواند شرع ه دینی است که یک زن میاین چ :اگر بگویید

بپرسید این  .است فتهفالن عالم ما این را گ :ندگوی می؟ برود صد مردآغوش 
این حرف  ؟دگوی میعه مت رادیگری و  دگوین میچه دینی است که یکی را زنا 

یا ند این قانون را انسانی جلوه دھند کن میشش ونھا ک. آمرجع ما نیست
چرا در  :اگر بگویید .بشوینداز این ننگ و عار اش را  ند چھرهکن میسعی 
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 من قبول ندارم فالن مرجع این را گفته :دگوی می؟ حاملگی زن نفقه ندارد
 .است

چیز را  نھا مرجعی دارند که ھرآخره االب ؛اما این شما را فریب ندھد
در  شیعهاختالف علمای که بیانگِر را ببینید مثال این . شان آسان کند برای

 است: مربوط به متعه اتموضوع ییک
 ۀجاز؟ آیا ادختر بالغ رشید چیست موقت عقد ۀعظام دربارنظر آیات «

 دانند؟ پدری را شرط می جدپدر یا 
یعنی مصلحت  ،دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است خمینی:

باید  ،چنان چه باکره باشد ،اگر بخواھد شوھر کند ،دھد تشخیص می خود را
 .)١( خود اجازه بگیرد از پدر یا جد پدرِی 

 .اجازه بگیرد بنابر احتیاط باید :گلپایگانی
ولی  ،اجازه شرط است ،استحباب یعنی به طور ،بنابر احتیاط بھجت:

 ]گیری تصمیم دختر در[و آزادی استقالل  ،: اگرچه اظھرگوید بالفاصله می
 .)٢(کند تواند طبق آن عمل اخیر فتوا است و مکلف می ۀ. جملاست

تواند برود مقلد آیت  می ،صیغه شودپس دیدید که اگر دختری خواست 
و کسی  منه استؤیک شیعه م ،عمل کند اوو اگر به حرف ؛ دشوالله بھجت 

یت الله کسی ھم حق اعتراض به آا ندارد؛ ھمان طور که حق اعتراض به او ر
گاه باشید کهپس  .بھجت را ندارد ه ب سخنان ایشان شما را نفریبد. شیعیان آ

عوض کردن مرجع  .برسندشھوت خود ه تا بند کن میراحتی مرجع عوض 
مبنای ثابتی ندارد و ھر  فتوای مراجع شیعه که نزد شیعه گناه نیست.

لذا اتھامی که ما به ؛ ی را حالل کندید برای مردم چیزھانتوا مرجعی می

 .صینظام حقوق زن در اسالم، با تلخ ،يمطهر یمرتض -1
 .2376 ۀمسئل 387ص  2ج  ،توضیح المسائل مراجع -2
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نھا آ .از اختالف مراجع فریب نخورید .یم اتھام درستی استکن میشیعه وارد 
در بعضی ھا  سنیما ا ،بله .نیز اختالف دارند سنتاھل  :خواھند گفت اً حتم
فتوا به متعه یا نزدیکی از دبر یک سنی ھم حق ندارد  مثالً  .ھا متفقندچیز
د و باید کن میرا محدود  یشانکه علما ندقوانینی دار اھل سنت .دھد

در  .اما دیدید شیعه اینطور نیست؛ داشته باشدسند از حدیث  انفتوایش
تواند  قوانین آنھا می ،شیعه فراموش نکنیدمذھب را در  قانون تقیه ضمن،

 .پس فریب نخورید ؛تحت تاثیر تقیه بعضی اوقات عوض یا برعکس شود

هیچ  ،بود هکردمتعه را حرام نعمر اگر د گوی میشیعه : پنجاهم اعتراض
 دکر شریفی زنا نمیانسان 

 »إالّ شقىّ  ىهنى عنها عمر ما زن لوال ما« د:یفرما یم ÷امام صادق
منع نکرده بود، کسـی جـز افـراد  اگر عمر [مردم را] از آن [یعنی متعه]«

  .)1(»کرد بدبخت و ستمکار زنا نمی
 در پاسخ باید گفت:

 ؛توضیح دادیم ۳در فصل که عمر حرام نکرده و ما  :اوالً 
 هگر آدمی زنا کردایعنی حاال  .ه معنی حدیث دقت کنیدخوب ب ًا:ثانی

متوجه را باید  ھا گناهھمه  .و او را ھیچ گناھی نیست باشد تواند شریف می
 .شریف چیزی نگوییمزناکاِر این به و  عمر بدانیم

 با این حدیث آن، دند که با متعه زنا را حالل کنندراضی نششیعیان که 
 .هعلمای شیع مذھباین است  .دانستند افراد شریفکار  را

 

 .٢٤ث ی، حد٤٤٠ ه، صفح١٤ عة، جلدیـ وسائل الش١
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 هاستبرای پولدارصیغه : پنجاه و یکم اعتراض
 .متعه کنند باید ،کنند ازدواجتوانند  نمی یی کهھا جوان :ندگوی می

را یدسترسی ندارند، ز دائمـ به ازدواج  ژه جوانانیبه وـ  مردم اری ازیبس
ھای  تیھا و قبول مسئول نهیمات و ھزاز به مقدین ،معمول به طور دائمازدواج 

 لبه عنوان مثا ؛ستیحاصل ن بسیاریبرای  ه آمادگی آنکمختلفی دارد 
ه زمان کل ـ به خصوص در عصر ما یاری از جوانان در دوران تحصیبس

را نه شغلی دارند، نه یز ؛ستندین دائمطوالنی شده ـ قادر به ازدواج  لیتحص
و ھر قدر بخواھند مراسم خود را ساده  ؛گریھای د نهیھز ن مناسبی و نهکمس

شیعه راه چاره را در متعه  .ستیفراھم ن ل الزمینند، باز وساکبرگزار 
 زیرا: ندگوی میاما دروغ داند؛  می

 دختر باید ۀصیغن اخودش ۀو چون به گفتدخترند  انجوان یمی ازن :اوالً 
 شود؟ راضی به چنین امری نمی ھیچکس ،دبا اجازه پدر باش

ام و کد ؛کند میدختر شریف چنین ن ،راضی بودنیز اگر پدر حتی  ثانیًا:
 ؟دھم پلیدم و تن به این کار میدختر است که بگوید من 

؛ خرج نیست بی موقتاما ازدواج  نان.ماند پسر جوان و بیوه ز پس می
 عمالً  طلبد. در نتیجه، ھای جانبی دیگر را می ھزینه اجاره یک مکان و ھزینه

  .ھا نانه جو ،ندکن می صیغهکه  ثروتمن ھستندمردان 

 بهانه شیعه برای متعه کردن: پنجاه و دوم اعتراض
ه گاھی به کباشند، ولی در سفرھای خارج  ل میه متأھکھستند  افرادی

شوند، نه ھمسران خود  د جنسی مییت شدیمحروم انجامد، گرفتار طول می
 ار دارند.یدر آن د دائمد ازدواج مجد توانند با خود ببرند و نه قدرت را می

الت کماری ھای مختلف و مشیبه ھمسران آنھا گرفتار کسانی ھستند ک
سربازانی  .از جنسی ھمسران خود را ندارندیباشند و توان رفع ن یم گریید
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روند و  یمانند آن م برای حفظ مرزھا و ت ھای طوالنی،یه به مأمورکھستند 
 گاه در دوران .ھستند ل جنسیکھای خود دورند و گرفتار مش از خانواده

ور است با ھمسر باردارش روابط آن، مرد مجب ط خاصیبارداری و شرا
 .تیل محرومکمشچه بسا جوان است و گرفتار  جنسی نداشته باشد و

حداکثر وانگھی مرد باید . در اسالم ازدواج دوم استھا  این راه حل ھمه
را در جنگ که زن ؛ زیرا زن ھم حق دارد ،برگردد خانهبه ماه بعد  چھار
ای پیدا  د زن صیغهبرای سربازان چن پس .تواند با خود ببرد یا نگه دارد نمی

  .شود میخواھید کرد؟ خودش یک لشکر 

 نه واجب ،متعه حالل است معتقدند که: پنجاه و سوم اعتراض
ته باشد، از سوی ما ثواب فراوان داشحتی اگر  انجام ھر مستحبی آیا

ادعیه و نمازھای  اھل سنت ۀاز ائم .که نه واضح است ؟شود میانجام 
است که اگر کسی تمام شب و  فراوانی ھمراه با ثواب ھای زیاد نقل شده

آیا امامان تمام وقت  حال .ھا کند، باز ھم کم استخواندن آنروزش را وقف 
 منفی، ؟ و چون جوابگذراندند دن آن ادعیه و صلوات میخود را به خوان

 .اند که چرا خود ایشان عامل نبوده باید پرسید ،است
برخی کارھای مستحبی با ثواب فراوان ھستند که کسی  ،از سوی دیگر

با لباس نارنجی رفتگران به حوزه و  ھیچکس مثال ؛دھد نمیآن را انجام 
نی در کسب علم وجود دارد و این کار نه افراو رود، اگرچه ثواب دانشگاه نمی

اعتراض ما به  :مگوی میب ادر جو. بلکه مستحب نیز ھست ،تنھا حرام نیست
خوردن گوشت خوک حالل  :مثل این است که بگوییم. حالل بودنش است

 خورند ھا می بعضی ،حالل که شد .یا زنا حالل است نه واجب، است نه واجب
ثواب صیغه  :یدگوی میبعد از یاد نبرید که شما  .دھند ھا انجام می بعضی و

 ھفتاد حج را دارد.
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 ببینید متعه راثواب : پنجاه و چهارم اعتراض
يِب َجْعَفرٍ َرَوى َصاِلُح ْ�ُن ُ�ْقبََة «

َ
�ِيِه َ�نْأ

َ
ُ  :قَاَل  ÷َ�ْن أ

َ
لِلُْمتََمتِِّع  :قُلُْت هل

 وَ يُِر�ُد بِذَ  إِْن اَكنَ  :ثََواٌب قَاَل 
َ

ِ َ�َعاىل نَْ�َرَها لَمْ لَِك وَْجَه ا�َّ
َ
 ِخَالفاً ىلَعَ َمْن أ

 َكتََب ا
َّ

ُ يَُ�لِّْمَها لَكَِمًة إِال ُ بَِها َحَسنًَة وَ �َّ
َ

 هل
َ

ُ  لَمْ َ�َعاىل  َكتََب ا�َّ
َّ

َْها إِال
َ

َ�ُمدَّ يََدُه إيِل
إَِذا َدنَا

ُ َحَسنًَة فَ ُ  هلَ
َ

ُ هل إَِذا اْغتََسَل َ�َفَرا�َّ
ُ بَِذلَِك َذنْباً فَ  هلَ

َ
ُ َ�َعاىل ِمنَْها َ�َفَر ا�َّ

ْعرِ  بَِعَددِ  :قُلُْت  بَِقْدِر َما َمرَّ ِمَن الَْماِء ىلَعَ َشْعِرهِ  ْعرِ  :قَاَل  ؟الشَّ  »َ�َعْم بَِعَدِد الشَّ
عرض  ÷ه گفت: به امام باقرکرده کصالح بن عقبه از پدرش نقل «

ب تقر  رسد؟ فرمود: چنانچه قصدش یند به ثواب مکه متعه کسی کا یردم آک
پس  ،ار دارندکه آن را انکسانی کپروردگار متعال باشد و مخالفت با  به
سد یای در نامه عملش بنو حسنه ا آنه خداوند متعال بکنیا د جزیی نگوالمک

ای ثبت  ه خداوند برای او حسنهکنیا مگر ،دیسوی ھمسرش نگشاه و دست ب
و چون  ؛امرزدیاز او ب خداوند تعالی گناھی ،ندکی کیو چون با او نزد ؛ندک

خداوند او  ،ه آب غسل بر آن بگذردکی از بدنش یبه تعداد ھر مو ،ندکغسل 
 به عدد ھر ،به عدد ھر مو؟ فرمود: آری :ردمکعرض  .را مورد عفو قرار دھد

 .)١( »مو
 

صیغه نکردند و از این ثواب عظیم محروم س و علی صپس چرا پیامبر
 ؟چرا حسن و حسین صیغه نکردند ؟شدند

 تر کند وقت تنگنا متعه را انسانیدر شیعه سعی دارد : پنجاه و پنجم اعتراض
 :را ببینید )2(ھا  این حدیثشما 

 .١٢٣و  ١٢٢ص ،  ٥ ه، ج یحضره الفقیمن ال  هترجم ، ـ علی اکبر غفاری١
 .٤٥٣و ٤٥٢، ص ٥، ج ینی، الکافیـ کل٢
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ْن يَُ�فَّ َ�نَْها َمْن اَكَن ُمْستَْغنِياً 
َ
ُب أ نَُّه َ�ِ

َ
  بَاُب �

نیاز  از صیغه برای کسی که از آن بی امتناعفصل مربوط به واجب بودن «
 »است

�ِيِه َعِن  -١
َ
ُّ ْ�ُن إِبَْراِهيَم َ�ْن أ ِّ بِْن  يلَعِ يِب ُ�َمْ�ٍ َ�ْن يلَعِ

َ
 :َ�ْقِطٍ� قَاَل ابِْن أ

ََسن
ْ
بَا احل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
نَْت وَ  :َعِن الُْمتَْعِة َ�َقاَل  ÷ىَس ُمو َسأ

َ
َذاَك َ�َقْد َوَما أ

ْ�نَاكَ 
َ
ُ َ�نَْها قُلُْت  أ ْعلََمَها َ�َقاَل  :ا�َّ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ِكتَاِب  ِ�َ يِف  :إِ�ََّما أ

 ٍّ  َذاكَ  يَِطيبُهُ  َهْل وَ  :نَِز�ُدَها َو تَزَْداُد َ�َقاَل  :َ�ُقلُْت  ÷يلَعِ
َّ

 .إِال
درباره  ÷د: از امام کاظمیگو یم ]دیر ھارون الرشیوز[ن یقطیعلی بن «

 ازین بیرا از آن و خداوند ت ؟کاره را با متعه چو فرمود: ت ،دمیمتعه پرس
ت یفرمود : حل .را بدانم خواھم حکم آن یم :عرض کردم .ده استیگردان

اد کنم که یرا ز یهتوانم مھر یگفتم : م .مذکور است ÷متعه در کتاب علی
 ؛»ن استیاد کند؟ فرمود: خوبی متعه به ھمیز مدت را زیزن ن

ُّ ْ�ُن إِبَْراِهيَم َعِن  -۲ ِد بِْن الُْمْختَاِر وَ  الُْمْختَاِر بِْن  يلَعِ ََسِن ُ�َمَّ
ْ
ُد ْ�ُن احل ُ�َمَّ

يعاً عَ  َ�نْ  َعلَوِيِّ مَجِ
ْ
ََسِن ال

ْ
ِ بِْن احل َفتِْح بِْن يَِز�دَ َ�بِْد ا�َّ

ْ
ُت  :قَاَل  ِن ال

ْ
ل
َ
َسأ

ََسِن 
ْ
بَا احل

َ
ُمْطلٌَق لَِمْن لَْم ُ�ْغنِِه  ِ�َ َحَالٌل ُمبَاحٌ  :َعِن الُْمتَْعِة َ�َقاَل  ÷أ

ِو�ِج فَلْيَْستَْعِفْف  ْ ُ بِالزتَّ
ِو�ِج فَِ�َ ُمبَاٌح  ا�َّ ْ بِالُْمتَْعِة فَإِِن اْستَْغَ� َ�نَْها بِالزتَّ

ُ إَِذا
َ

 .اَغَب َ�نَْها هل
 :ردم و امام فرمودکال ئومتعه س ةدربار ÷اظمکد از امام یگومی یراو«

رده، حالل و مباح و کاز نین یب دائمه خدا او را با ازدواج ک یسک یآن برا
ه از ھمسرش ک یدارد، زمان دائماح کند و اگر نکز است تا حفظ عفاف یجا

 ؛»باشد یز میش جایدور است برا

 



 پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت   ٧٢

ٌة ِمنْ  -۳ ْصَحابِنَا َ�نْ  ِعدَّ
َ
وٍن  أ ََسِن بِْن َشمُّ

ْ
ِد بِْن احل َسْهِل بِْن ِزَ�اٍد َ�ْن ُ�َمَّ

ََسِن  قَاَل َكتََب 
ْ
بُو احل

َ
وا ىلَعَ الُْمتَْعةِ  ÷أ  تُِلحُّ

َ
 َ�ْعِض َمَوايِلِه ال

َ
إِ�ََّما  إىِل

نَِّة فََال �َْشتَِغلُوا بَِها َ�نْ  ائِِرُ�ْم فُرُِشُ�ْم وََحرَ  َعلَيُْ�ْم إِقَاَمُة السُّ
�َْن َو يَْدِ�َ� ىلَعَ َ�يَْ�ُفْرَن وَ  ِمِر بَِذلَِك وَ  َ�ترََبَّ

ْ
 �َلَْعنُونَااآل

: بر متعه گرفتن اصرار نوشتاز دوستانش  یبعض یبرا ÷امام رضا«
متعه کردن از  لهیبه وس ؛کنممیشما را بر اقامه سنت سفارش  ؛دینورز

موجب کفر و شک ھمسرانتان  رای، زدیھمسران و آزادگان خود غافل نشو
 ؛»کنند یخواھند کرد و ما را  لعن م نینفر امر نیا هیخواھد شد و عل

 ُّ يِب مَحَّاٍد َعِن ابِْن ِسنَاٍن َعِن  يلَعِ
َ
ٍد َ�ْن َصاِلِح بِْن أ ِل بِْن ُ�َمَر  ْ�ُن ُ�َمَّ الُْمَفضَّ

ِ  :قَاَل  بَا َ�بِْد ا�َّ
َ
  :الُْمتَْعةِ  َ�ُقوُل يِف  ÷َسِمْعُت أ

َ
ْن َدُعوَها أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َما �َْستَْحِي أ

َعْوَرِة َ�يُْحَمَل َذلَِك  يَُرى يِف َموِْضعِ 
ْ
ْصَحابِهِ ىلَعَ َصاِليِح إِْخَوانِِه وَ  ال

َ
 .أ

ه کدم یشن ÷امام صادق ه گفت: ازکرده کت یاز مفّضل بن عمر روا«
ه مردم کند ک شرم نمی ا شخصیآ ؛دینکرھا را  آنفرمود:  یدرباره متعه م

 را این مسئلهنند و یبب آبرو] [و بی ر مسائل جنسییوی را درگ ]ر متعهکمن[
  ».به باردران و دویتان درستکار آن فرد نیز نسبت دھند؟

ه کبدانند  محترم ه خوانندگانکاست الزم از آن جھت  نقل این سخنان
ندارد  عمومیت ه،شد رکذدر منابع شیعی ننده ک ه برای شخص متعهکثوابی 

 ه به جھتی شرعی بدانکسانی را کشود و تنھا  س را شامل نمیکو ھمه 
ه جز کشھوتران  بازِ  نه ھر ھوس ،ردیگ رد در بر میکا خواھند یاند  ردهکاقدام 

ه کشود  ن عمل بسا مییگر ندارد و با اید ھدفیز جنسی یغرا برای ارضای
عجیب است که  .دنک ینابود م و را متزلزل خود ۀن سالیزندگی چند اساس

 ؛حتی یک مرجع تقلید شما در طول تاریخ نظر کتاب کافی را قبول ندارد
 چرا؟
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داند و  نمیحرام  متأھلصیغه را برای مرد  علمای شما حتی یک نفر از
پنج وزیر مردی بود که  ـ محمد باقر مجلسی ـ  یعهسالم شدیدیم شیخ اال

زن  پانصدن حسین صفوی سلطا شاهاین، با وجود  .کنیز داشت ھزار
اشت. آیا مجلسی این سخنان را در کافی ندیده بود؟ آیا از ای ھم د صیغه

این عالم شیعه فقط جعل  ۀحرمت این کار شاه خبر نداشت؟ ظاھرًا وظیف
 ھای جناب پادشاه بوده است. حدیث و توجیه جنایات و ھوسرانی

 علما را نخورید فریب ؛و کافر با زن زناکارمتعه  :پنجاه و ششم اعتراض
اما  ؛حرام است زن زناکار و کافرمتعه با  :دگوی میخوانید شیعه  شما می

که قصد ازدواج  پس کسیعلمای شیعه نیست.  ۀاین نظِر ھم ؛نخورید فریب
آسانگیر  تواند مقلد آن مرجع تقلید میرا دارد، با زن زناکار و کافر  ساعته یک

 .صیغه کند وارد شود وکه رسید، ش تبوستد نیو در صف زناکاران بیا شود
 .تر بیرون بیاید منؤشیعه م الله یتآفتوای  من داخل شود و برؤم

ل در این دخو ،با دقت بنگریدرا روایات شیعه دانید که اگر  آیا شما می
شدن بعد یک ساعت، از داخل  و خروج قصد متعه کردنه ب زن زناکاراتاق 

  ؟دارد یبیشترمسجدالحرام ثواب به 

 اند بهانهو امثال تو  مقصود منم :پنجاه و هفتم اعتراض
 از. ینیدبب نظر موقتدفاع جانانه شیعه را از ازدواج ید این یاول بیا

ھا  زیرا غالب جوان ،امری غیر قابل اجتناب است موقتج ازدوا ،دیدگاه شیعه
 شانبراییا ، ازدواج کنندتوانند  باالتر نمی و حتیالگی س ۲۵سن  امروزه تا

شانزده سالگی به بلوغ جنسی پانزده یا سن  در ت. شخصمشکل اسبسیار
طبیعت ھم حاضر  رسد. رسیده و در ھیجده و نوزده سالگی به اوج خود می

بیندازد و به  دوران بلوغ را تأخیر ،نیست به خاطر آماده نبودن شرایط مادی
شما  ارم و بهکاری با شما ند ،چون پول و کار و امکانات ندارید جوانان بگوید:
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کردن کار به سراغتان  بعد از فراغت از تحصیل و پیدا و آورم فشار نمی
 .آمد خواھم

جنسی است و از  ۀدر این برھه که جوان از طرفی در اوج شھوت و غریز
چه کند و چگونه مشکلش را  ،زمینه ازدواج برایش فراھم نیست طرف دیگر
 شده است: هئارا معضل راه کارھای زیراین  برای حل حل نماید؟

ھا حق استفاده و التذاذ از  جوان، طبق این نظریه :موقترھبانیت  -۱
تا شرایط ، مشکالت را تحمل کنند جنس مخالف را نداشته باشند و

 .فراھم شود دائمازدواج 
 ،حال خود رھا شوند ھا به جوان ،طبق این نظریه :کمونیسم جنسی -۲

بدون اینکه ضوابط و مقرراتی وضع شود و التذاذ از جنس مخالف 
و یک  ،ھا دختر یک پسر اجازه داشته باشد با ده مثالً  ؛باشد آزاد

ر کند و اگر چندین بار سقط جنین برقرا رابطه ھا پسر دختر با ده
 منع قانونی نداشته باشد. ،کند

شأن  ه ھمطبق این نظریه پسر و دختر در صورتی ک :موقت ازدواج -۳
 موقتمقرراتی با ھم ازدواج  ضوابط و طبق ،شرعی و قانونی باشند

فراھم  دائمازدواج  نمایند تا شرایط جویی بھرهکنند و از یکدیگر 
 ھمین ازدواج را به ازدواج ،صورتی که به توافق برسند در ؛ وگردد
با این ازدواج دختر حق ندارد تا  ،تبدیل نمایند. در ھر صورت دائم

با دیگری ارتباط برقرار کند. این عقد پسر  ،است وقتی در نکاح کسی
اگر روزی دختر حامله فھماند که  مید و به اوکن میرا نیز محدود 

ل خویش او را تحت تکف وی است و باید متعلق به کودک ،شد
 .درآورد

من متعه را برای  :که امام باقر گفت یدندید سی و یکمآیا در اعتراض  اما
افراد جانی نگفت این کار رفسنھاشمی یا دختر آ؟ پسندم نمی ام خانوادهزنان 
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کسی که خود مبّلغ و مشوق صیغه است حاضر حتی  ؟ما نیست شریف
پول ھم با  نیست به دختر جوانش اجازه چنین کاری بدھد. پسران جوان بی

ھا و علما، بختی برای یافتن زن  اریوجود رقیبان ثروتمندی ھمچون باز
 ای ندارند. صیغه

 نادرست است سیارِم  تعریف آنها از ازدواج: پنجاه و هشتم اعتراض
اند که اھل سنت  قوم خود مدعی شده ای گمراه کردنعلمای شیعه بر

 ند:گوی میآنھا  .لی نامش را ازدواج میسار گذاشتندو ،نیز ازدواج موقت دارند
ه تحت کھنگامی  ]تاھل سن عنی غالب برادرانی[ موقتران ازدواج کمن«

ه یبه نوعی ازدواج شب جاً یند، تدرمحروم قرار گرفت گریفشار جوانان و اقشار د
چند  ھرآنان  .نامند می »اریازدواج مس«اند و آن را  تن در داده موقتازدواج 

ت موق چ تفاوتی با ازدواجیدر عمل ھولی  گذارند، ینم موقتنام آن را ازدواج 
ازمند به ازدواج، با زنی ازدواج ین دھند فرد یه اجازه مکب ین ترتیبه ا ؛ندارد
او را طالق دھد و با او  وتاھیکت ه قصد دارد بعد از مدکدر حالی  ،ندکدائم 

عنی ی ؛ارث خوابی و نه نفقه داشته باشد و نه شب ه نه حقکند ک شرط می
 نجا با طالق از ھم جدایدر ا هکن تفاوت یبا ا ؛موقته ازدواج یقًا شبیدق
و  ؛تمد ا سرآمدِن یت مد ۀماندیدن باقیبا بخش موقتشوند و در ازدواج  یم

 .»آغاز زمان محدودی را در نظر دارند ھر دو از
زن  ،این دروغ است فرق ازدواج میسار با ازدواج معمولی در این است که

 ،بخشیدنی نیستحق ارث  اما ؛دخواھ مینفقه ن بخشد و شب خود را می حِق 
تعدد است که  ازدواج میسار ھمان. چون ھنوز در دستش نیامده که ببخشد

انگھی و .د تا شوھر بیابدکن میی یھا ل گذشتزن دوم، در مقابل زن او
مجاز  ،متعه است ۀدربارکه شیعه ادعا دارد  نساء ۲۴آیه  درار سیازدواج م

 :دانسته شده
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در  ،واجب یهنیست که بعد از مھربر شما گناھی « :دگوی میالله خودش 
 که نفقه نگیرد و حق شب نگیرد شود میزن راضی ؛ »چیزی که راضی شدید

 .ر چیز دیگر که راضی شد در حد شرعیا ھ
ه فرقش با ازدواج عادی در کاست  ال ازدواج دائم کی از اشکی» مسیار«

نظر  و حق شب خود صرف نکزن از حق نفقه و مس ،در آن این است که
  رود. میند و شوھر ھرگاه خواست به دیدار او ک می

گرفتند  مردھا دو زن می زیرا سابقاً  پیش از این وجود نداشت،این ازدواج 
مگر  ،داد ازدواج به این شرط تن نمی یدر ابتدا و زن کم بود، پس ھیچ زنی

خورد. اما  درد زناشویی نمیه دانسته ب ی داشته که خودش میا که بیماریاین
گیرند، این خرابی  یھای واھی زن دوم نم ترس به دلیلچون مردھا  اکنون

یعنی بعضی از زنان پاکدامن اما  است؛ در دین، خرابی دوم را سبب شده
در ھر چند که این شروط  .دھند بار می بیچاره، تن به این شرط خفت

برای ھمین بعضی از  .با روح ازدواج مخالف است ،شریعت گنجایش دارد
گویند که  اما بقیه می ؛اند را حرام اعالم نموده آنمله شیخ آلبانی از جعلما 
 ،کند نظر می زن خودش با اختیار خودش از حقوقی صرفکه  یمادام

 دیگران چه حقی دارند که کاسه داغتر از آش شوند؟
گیرند و  گفتیم که این خلل برای این پیش آمد که مردھا زن دوم نمی

نظرشان نرسید غیر ه شوھر نیافته دیگر راھی ب بعضی از مازاد زنان پاکدامن
اما در این ازدواج زن  .امتیاز بدھند و به کم قانع شوند از اینکه تنازل کنند و

تواند حق ارث را  مثال نمی ؛فقط حق دارد چیزی را ببخشد که مالکش است
دست ه ارث ببعد از مرگ شوھر است که چون به دستش نیامده و  ،ببخشد
ازدواج مسیار،  پس ،شود دست نیامده بخشیده نمیه مال ب .رسد زن می

برخالف متعه که ارثی  کند؛ ھم وصل میه متعه نیست و ارث زن و مرد را ب
 در بین نیست. 
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ازدواج مسیار  چیزھای دیگری غیر از ارث در ازدواج موقت نیست اما در
 :؛ از جملهھست
 ،محدودیتی نیستکه در صیغه  زن، در حالی ۴محدودیت تا فقط  .۱

 حتی ھزار زن؛
 ولی صیغه شاھد ندارد؛ الزم است در ازدواج مسیار شاھد .۲
 الزم است صیغه اعالن در ازدواج مسیار اعالن نمودن عروسی .۳

  ندارد؛
؛ حتی حرام است» اح به شرط طالقکن« به اعتقاد اھل سنت .۴

 دانند؛ اما را حرام می» اح با نیت طالق در دلکن«سیاری از علما 
  ؛ی استاد تجاردرقرا و یک طالق ندارد اصالً  متعه

طبق  ،زن در صورت فوت شوھر یا طالق یا خلع در ازدواج مسیار .۵
 نصف آن ،ھا شیعه ای دارد، اما عده زن صیغه قانون قرآن عده نگه می

 فرموده است؛چیزی است که قرآن 
ثابت است و ثبوت  خودبخود بچه متولد شده اح مسیار نسبکدر ن .۶

 ازدواج موقت باید نسب ثابت شود؛ ولی در ،نداردالزم 
و عدالت در تقسیم شب  نکدر ازدواج مسیار زن حق نفقه و مس .۷

اما او با اختیار  ،این حق در اصل و اساس برای او ثابت است .دارد
زن  که در ازدواج متعه اصالً  در حالی ؛بخشد خودش این حق را می

یک ازدواج  اج مسیار عمالً ازدو یعنی ،چنین حقوقی ندارد تا ببخشد
 ،شود دائم است و تمام حقوق و آثار ازدواج دائم بر آن مترتب می

ولی زن با قراردادی اخالقی و با رغبت قلبی خود از حق ثابت خود 
 ؛گذرد می
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وجود » طالق«اح موقت چیزی به نام کدر ن ،ر شدکذکه گونه  ھمان .۸
ًال ازدواج پایان ه با پایان یافتن وقت تعیین شده، عمکندارد، بل

  یابد. جز با طالق پایان نمی» مسیار«اح کیابد، ولی در ن می
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