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 چکیده

بررسی و تحقیق در نظرات ، به  حکم صریح قرآن راجع به متعهدر این پژوهش تالش بر این است که جهت به دست آوردن   

هر یک از فریقین  جهت  مانند کشف ادله و شواهد و قرائنی کههمچنین اهداف دیگری .فریقین پرداخته شودوگفتار مفسرین 

اثبات نظر خود ارائه کرده و اختالفاتی که فریقین در تفسیر این آیات داشته اند بررسی گردد.لذا با بهره گیری از منابع گوناگون 

منحصر در کتب تفسیر کرده و ازپرداختن به مباحث فقهی و  راو این مهم  تفسیری به تفسیر تطبیقی آیات پرداخته شده است.

 ی  این بحث  در حد امکان  پرهیز شده است. کالم

« استمتاع»معتقدند که واژه می باشد،ایشان « 42سوره نساء،» مهمترین دلیل مفسرین شیعه بر حلیت متعه نص صریح قرآن درآیه 

عتقد هستند م، روایاتی را نیز بعنوان موید حکم حلیت در ذیل آیه ذکر کرده اند.همچنین دارای حقیقت شرعیه می باشددر آیه 

و با شواهد بسیار ثابت کرده اند که این منع به خاطر نهى پیامبر صلى اهلل دوم بوده نع متعه امرى حکومتى از جانب خلیفه مکه 

علیه و آله و یا نسخ حکم نبوده، بلکه بعد از وفات رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نیز حکم جواز متعه باقى و پابرجا بوده است 

   .، سپس خلیفه با نظر و اجتهاد خود از آن نهی کرده استکرده اندتا مدتى از حکومت عمر نیز به آن عمل  و مسلمانان

مفسرین اهل سنت معنای مفسرین اهل سنت پس از اذعان به حلیت متعه در صدر اسالم قائل به حرمت متعه شده اند.اکثر 

 تفسیر آیه مذکور اختالف نظر دارند ،برخی داللت آیه بر متعه را نپذیرفته بر گزیده و دربارهبرای واژه استمتاع  را « انتفاع»لغوی 

را پذیرفته اند ولی معتقدند این حلیت  برحلیت متعه و برخی دیگر نیز داللت آیه و معتقدند که آیه بر نکاح دائم داللت دارد

روایات کامال  ،ده است ،ولی در نسخ آنگردیوبه )آیات،روایات( نسخ مختص به زمان خاصی بوده است و پس از آن  تحریم 

برخی از مفسرین  گونه ای که نمی توان به این روایات برای نسخ حکم متعه  استناد کرد.،بمتعارض و متناقضی را ارئه کرده اند 

 اند.  نیزیکی از دالیل تحریم متعه را منع خلیفه دوم معرفی کرده اند و برای دفاع از عمل خلیفه توجیهاتی را ذکر کرده

هایی مانند ، مالک به ضرورت تشریع متعه و تبیین مصالح واقعی و مالکهای حقیقی در حلیت متعه پرداخته اند، مفسرین شیعی

ایمنی از رخنه فساد و فحشاء در جامعه مسلمین، حفظ روابط نسبی و.....ایشان حلیت متعه را از احکام اولیه دانسته و ضرورت 

 ه علت آن.ن انند،را حکمت  حلیت متعه می د
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عدم آشنائی همچنین به بهترین وجه، پاسخگوی شبهاتی  بوده اند که  در این زمینه مطرح گردیده است. شبهاتی که از

طرح شده است .مانند شبهاتی که بر اثر عناد و لجاجت  یامستشکلین به احکام متعه و ضرورت تشریع آن نشات گرفته است و

 متعه با احصان، استدالل شیعه به روایت شاذ ومانند این ها. :عدم شکل گیری خانواده،تعارض
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