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خانه ای بر روی آب
سمینار بررسی عوامل تسهیل کننده ازدواج زودهنگام کودکان برگزار شد

 

ازدواج نقــش مهمــی در عملکرد جامعــه ازطریق فراهم 
آوردن بستری برای ارضای نیازهای عاطفی، اقتصادی 

و روانی اعضای جامعه دارد.
 ازدواج و شــیوه همســرگزینی همــواره تابــع ارزش هــا و 
هنجارهــای اجتماعــی اســت. همچنانکــه گفتــه شــد 
در کشــور جمهــوری اســامی ایــران ازدواج، تابــع فقــه 
تشــیع امامیــه اســت و فقــه نیــز مبنــای قواعــد حقوقی 
اســت. براســاس قواعــد حقوقــی و فقهــی در ایــران دو 
نوع ازدواج دائــم و موقت )صغه محرمیت( به رســمیت 
 شناخته می شود که از لحاظ فقهی و حقوقی مشروعیت 

دارد. 
افــرادی ماننــد مرتضــی مطهــری بــرای جلوگیــری از 
رهبانیت جوانان یا جلوگیری از کمونیسم جنسی متعه 

را پیشنهاد داده اند.
به گفته این فعال حوزه حقوق کودک، همچنین فعاالن 
حقوق زنان ازدواج موقت را عوامل بازتولید تبعیض های 
جنســیتی علیه زنان، نقض حقــوق زنان، تزلــزل بنیان 
خانواده و شیوع چندهمســری و بیماری های مقاربتی 

و رواج روسپیگری می دانند و با آن مخالف اند.
این فعال اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
صیغه محرمیت که از دیدگاه مذهبی و حقوقی با ازدواج 
موقت یکســان در نظر گرفته می شــود، در بین دختران 
و پســران کــودک و نوجوانــان خانواده هــای مذهبــی و 
سنتی اتفاق می افتد تا خانواده های از این طریق، رفتار 

جنسی فرزندانشان را کنترل کنند. 
همچنین برخی جوانان باالی 18 سال در خانواده های 
سنتی و مذهبی به منظور آشنایی بیشتر قبل از ازدواج، 
صیغه محرمیت را برای خود شرعی و درست می دانند. 
ثبت ازدواج موقــت یا همان صیغه، در صــورت بارداری 
یا شــرط ضمن عقد اســت کــه مــاده 21 قانــون حمایت 
کیــد کرده اســت. با  خانــواده مصــوب 1391ش. بــرآن تا
وجــود تفــاوت ماهیتــی در صیغــه محرمیــت و ازدواج 
موقت، هیچگونه قانونی درباره صیغه محرمیت وجود 

ندارد.
 کارکرد مثبت صیغه محرمیت برای افراد بزرگسال باالی 
18 ســال آشــنایی بیشــتر زوجین قبــل از ازدواج اســت؛ 

اما برخــی کارکردهــای منفــی آن مانند فشــار اجتماعی 
بر دختر یا پســر بــرای ازدواج با همان شــخص، می تواند 
عاملی برای فروپاشــی خانواده در آینده باشــد. از سوی 
گر رابطه جنسی برقرار شــود، تبعات منفی صیغه  دیگر ا
محرمیت برای زن بیشتر می شود و از آنجا که این ازدواج 
در هیچ مکانی ثبت قانونی و سیســتمی نشــده اســت و 
عقد براســاس عرف و مراسم ســنتی انجام گرفته است، 
مرد از هیچگونــه مســئولیت و تعهدی به ایــن وضعیت 
گر صیغه محرمیت در دوران کودکی و  ندارد. همچنین ا
نوجوانی باشد، به دلیل شرایط خاص سن بلوغ، رابطه 
جنسی نزدیک محتمل اســت که در بیشتر موارد منجر 
به ازدواج و کودک همســری می شــود. از مهــم ترین آثار 
این نــوع ازدواج هــا ترک تحصیــل کــودکان و نوجوانان، 
بارداری های ناخواســته و زودهنگام، بیمارهای روانی 

و جسمی و کودک بیوگی است. 
بر ایــن اســاس، نگارنــده با توجــه بــه شــرایط فرهنگی، 

مذهبــی و حقوقی جامعــه، راهکارهایی 
را ارائــه می دهد که آســیب های این نوع 

ازدواج و صیغه محرمیت کاهش یابد.
به گفته او، ماده 1041 قانون مدنی درباره 
ســن قانونی ازدواج می گوید: »عقد نکاح 
دختــر قبــل از رســیدن به ســن 13 ســال 
تمــام شمســی و پســر قبــل از رســیدن 
بــه ســن 15 ســال تمــام شمســی منــوط 
بــه اذن ولــی بــه شــرط رعایــت مصلحت 
بــا تشــخیص دادگاه صالــح اســت. ایــن 
قانــون در خصــوص ازدواج موقــت هــم 
صــادق اســت؛ امــا صیغــه محرمیــت در 
سنین پایین تر از سن ذکر شده در قانون 
هــم صــورت می گیــرد؛ زیــرا در چارچوبی 
مذهبی و خصوصی و بدون ثبت رسمی 
انجام می شــود. از آنجا که تاش فعاالن 
سیاســی و اجتماعــی بــه منظــور اصــاح 
قانون ازدواج به 15 سالگی برای دختران 
اســت، پیشــنهاد می شــود قانــون ســن 
 صیغــه محرمیــت و ازدواج موقــت را بــه

 15 سال افزایش دهند.
او ادامــه مــی دهــد: در حــال حاضــر مــاده 645 قانــون 
مجــازات اســامی، ثبــت نشــدن نــکاح دائــم را بــرای 
براســاس  همچنیــن  می کنــد.  محســوب  جــرم  زوج 
مــاده 21 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1391، در 
ثبــت  ازدواج  طرفیــن،  توافــق  و  بــارداری   صــورت 

می شود.
 ایــن در حالــی اســت کــه بــرای صیغــه محرمیــت، هیچ 
گــر ازدواج موقت و  قانونــی وضــع نشــده اســت. یعنــی ا
صیغــه محرمیت را کــه ماهیــت متفاتی دارند، یکســان 
بدانیــم ازدواج کــودکان و نوجوانــان، فقــط در صــورت 
بــاردار شــدن آنهــا ثبــت می شــود! نگارنــده کــه بــدون 
داشــتن دیدگاه جانبدارانــه و صرفا بــا رویکــرد علمی به 
موضوعــات پرداختــه، معتقــد اســت کــه ثبــت قانونــی 
صیغــه محرمیــت و ازدواج موقــت ســبب دسترســی به 
خدمــات حقوقــی اولیــه و حفظ بیشــتر حقــوق طرفین 
که  در ایــن رابطه زوجیــت می شــود؛ چرا
ثبت نشــدن آن باعث می شــود بسیاری 
 از حقــوق زوجیــن بــه ویــژه زنــان نقــض 

شود. 
خطبه عقــد موقــت یــا صیغــه محرمیت 
به نحوی اســت که به صورتی خصوصی 
نیــز می تــوان آن را جــاری کــرد، بنابراین 
پیشنهــــاد می شــود در دفاتـــــر ثبــــت و 
حداقل بــا حضور دو شــاهد جاری شــود 
تا پیامدهای آن از لحــاظ حقوقی، قابل 

پیگیری باشد.
کــودکان در بخــش  ایــن فعــال حــوزه 
دیگری از توضیحاتش، افــزود: در صیغه 
کــه خانواده هــای ســنتی و  محرمیتــی 
مذهبی بین کــودکان و نوجوانان جاری 
می کنند، شــرط نداشــتن رابطه جنسی 
یکــی از اصــول پذیرفتــه شــده اســت. 
هرچنــد از نظــر شــرعی جایگاهــی نــدارد 
و رابطــه جنســی بــه محــض محرمیــت، 

مجاز است. 

کــه بــه عقــد هــم درمی آینــد در  نوجوانــان و کودکانــی 
صــورت بــارداری و رابطــه جنســی بعــد از مدتــی بــه 
عقــد دائــم هــم درمی آینــد. از مهم تریــن تبعــات صیغه 
 محرمیــت، بی عاقگــی بــه تحصیــل و تــرک تحصیــل

 است. 
نهادهــای قانونــی و آمــوزش و پــرورش بــا الزامــی کردن 
تحصیل اجباری تا 18 ســالگی و مقطع دیپلم و در عین 
حال بــا آموزش هایی که در مــدارس بــه دانش آموزان و 
خانواده ها می دهند می توانند صیغه محرمیت و ازدواج 

زودهنگام را به تعویق بیندازند.
کــی از آن بــود که  وی مــی گویــد: یافته هــای تحقیق حا
کــه تجربــه ازدواج موقــت  اطاعــات حقوقــی افــرادی 
داشــتند، بســیار انــدک بــود و ایــن موضــوع، زنــان را بــا 
مشــکات مانند ترک زوجــه پیش از پایــان مدت صیغه 
گــر ازدواج موقت  بدون بذل مــدت روبه رو می کنــد؛ اما ا
در دفاتر ثبت شــود، مشــاوره های حقوقی نیز ارائه  شود 
گاه  و طرفیــن از حقــوق خــود در ازدواج موقــت کامــا  آ
می شوند و زمینه نقض حقوق افراد محدودتر می شود. 
نکته دیگر این است که ازدواج موقت شرطی مانند نگه 

داشتن عده دارد.
 یعنــی زن بایــد منتظــر بمانــد تــا مدت عــده تمام شــود 
و بعــد از آن بــه صیغــه دیگــری دربیایــد؛ امــا در حــال 
حاضــر شــاهد انواعــی از ازدواج هــای موقــت هســتیم 
کــه مــردان متمــول، زنــان خواهــان متعــه را بــدون نگه 
داشــتن عــده، بارهــا صیغــه می کننــد و ایــن ســنت بــه 
نوعــی منبــع درآمــد بــرای زنــان و تفریــح بــرای مــردان 
هوســران تبدیــل شــده اســت. در اینجــا بارداری هــای 
ناخواسته، سقط جنین، بیماری های مقاربتی به وجود 
گاهی به مسائل بهداشت جنسی  می آید که ناشی از ناآ

 است. 
بنابرایــن زوجینی کــه ازدواج موقت/ صیغــه محرمیت 
کز بهداشتی مراجعه کرده و از اصول  می کنند باید به مرا
گاهی یابند و برای زنان  پیشگیری و بهداشت جنســی آ
و مردانی که ســابقه ازدواج موقت دارند کارت ســامت 

صادر شود.
همچنیــن احمدی پیشــنهاد داد:  در حالی کــه قانون، 

احمدی به تشــریح پژوهش خود در زمینــه ازدواج 
زودهنگام کودکان می پردازد و می گوید: با استفاده 
از رویکرد کیفی و کمی و به کارگیری روش زمینه یابی، 
این پدیده را به طور جامع در ســه کان شهر تهران، 
مشــهد و اصفهــان در ســال  1395-96 مطالعــه 
کرده ایــم. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
پدیــده محــوری ازدواج موقت/صیغــه محرمیــت، 
عشــرت طلبی و تســهیل شــرایط کودک همســری 
اســت که پیامدهایــی ماننــد بدنامی به ویــژه برای 
زنان و شکل گیری ذهنیت منفی در مردان راجع به 

ازدواج دائم را به دنبال می آورد. 
کردیــم زوایــای آشــکار و  در ایــن پژوهــش تــاش 
پنهــان ازدواج موقــت و صیغــه محرمیــت را بــدون 
نــگاه جانبدارانه و به صــورت علمی بررســی کنیم تا 
دیدگاهی روشن و دقیق درباره این پدیده اجتماعی 
به وجود آیــد و راهکارهــای اصولــی و واقع بینانه ای 
 در اختیــار مســئوالن اجرایــی و قانون گــذاران قــرار 

گیرد.
 امیدواریــم بــر مبنــای ایــن راهکارهــا، نهــاد ازدواج 
موقــت در ایــران از لحــاظ حقوقــی و اجتماعــی 
کــه حقــوق زنــان و  ســاماندهی شــود، بــه نحــوی 
کودکان در آن نقض نشــود، بنیاد خانواده و جایگاه 

ازدواج دائم حفظ شود.
بــه گفتــه ایــن فعــال اجتماعــی، تحقیــق در حــوزه 
کــودکان و زنــان بــا هــدف  آســیب های اجتماعــی 
ارائــه راهکارهــای عملیاتــی و  و  توانمندســازی 
قانونــی از دغدغه هــای تحقیقاتــی نگارنــده بــوده 
ج و داخــل کشــور روی آن  کــه سال هاســت در خــار

مطالعه می کنم.
 از بطن تحقیــق ختنه زنان در ایران کــه برای اولین 
بار در ســطح وســیع انجام شــد، به معضل اجتماِع 
ازدواج زودهنــگام کودکان پــی بردم که زمینه ســاز 
آســیب های جســمی و روحی برای کودکان به ویژه 
دختران می  شــود و پیامدهای اجتماعی ای مانند 
کودک بیِوگــی، کاهــش ســطح تحصیــات، تــداوم 
چرخه فقر و رواج فحشــا را به دنبال دارد. از این رو، 
پژوهــش جامعــی دربــاره ازدواج زودهنــگام انجــام 

دادم. 
در حیــن مطالعــه ازدواج زودهنــگام، دریافتــم کــه   
عــادت نکــردن بعضــی نــکات در صیغــه محرمیت، 
یکی از عوامل در رواج کودک همسری و نقض حقوق 

زنان در ایران است. 
براساس ماده 1075 و 1076 قانون مدنی جمهوری 
اســامی ایران، متعه یــا ازدواج موقــت، ازدواجی با 
مدت معّین و مهر معلوم است؛ اما آنچه جای تامل 
دارد، ایــن اســت کــه قانــون در بســیاری از مســائل 
مربوط به ازدواج موقت مانند نفقــه، ارث و انحال 
ســکوت کــرده و همیــن خــأ قانونــی شــرایطی را به 
وجود آورده است که به نقض حقوق زنان در ازدواج 

موقت می انجامد. 
همچنین برخی کودکان در قالــب صیغه محرمیت 
به عقد دیگری درمی آیند و شرایط کودک همسری 
کــه  در قالــب صیغــه محرمیــت تســهیل می شــود 
مهم تریــن پیامــد آن تــرک تحصیــل دانش آمــوزان 

به ویژه دانش آموزاِن دختر است. 
احمــدی می افزایــد: امــا موافقــان، ازدواج موقت را 
عامل ســامت اجتماعی می داننــد در این پژوهش 
تــاش شــده اســت، پدیــده ازدواج موقــت و صیغه 
محرمیــت بدون نــگاه جانبدارانــه و بــا رعایت اصل 
بی طرفــی ارزشــی، به صــورت جامــع و بــا رویکردی 
علمی در چهار بخش )فصــل اول: کلیات پژوهش؛ 
فصل دوم: بررسی تاریخی دینی و حقوقی اجتماعی 
صیغــه؛ فصــل ســوم: یافته هــای میدانــی و فصــل 
بررســی راهکارهــا(  ارائــه  و  نتیجه گیــری   چهــار: 

 شود. 
موقــت/  ازدواج  پیامدهــای  و  علــل  همچنیــن 
صیغه محرمیــت بــا نگاهی علمــی تبیین شــده و بر 
مبنــای پیامدهای روانــی، قانونــی و اجتماعی این 
پدیده، راهکارهایی ارائه شــده اســت که نهادهای 
اجرایــی و قانون گــذار می تواننــد بــا به کارگیــری 
 ایــن راهکارهــا، نهــاد ازدواج موقــت را ســاماندهی 

کنند.

    راهکاری برای حفظ عفت عمومی 
وی ادامه می دهد: ازدواج نهادی اجتماعی اســت 
کــه در لــوای آن مــرد و زن از طریق تعهــدی قانونی، 
مذهبی و اخاقی به عنوان زن و شوهر با هم زندگی 

می کنند.

نفقــه را در ازدواج موقــت حق زنــان نمی داند،  حق 
فسخ و انحال نیز باید مانند ازدواج دائم در صورت 
ج بــه زنــان داده شــود تــا در مــواردی که  عســر و حر
زنان آســیب یــا خشــونت می بیننــد و ادامــه زندگی 
بــا زوج را بــرای خــود ناممکــن می داننــد، بتواننــد 
یکطرفــه ازدواج موقــت را فســخ کننــد.  در تحلیــل 
مصاحبه هــا، مــوارد متعــددی از زنــان و مردانی که 
تجربــه ازدواج موقــت داشــتند، نداشــتن شــغل و 
شــرایط اقتصــادی ضعیــف را دلیــل تــن دادن بــه 
ازدواج موقــت خــود عنــوان کردنــد. عــاوه بــر این، 
خ مشــارکت اقتصادی  در ســاختار جامعه ایرانی نر
زنــان کمتــر اســت و ایــن وضعیــت، فقــر و شــرایط 
بــد اقتصــادی زنــان را تقویــت می کنــد. بنابرایــن 
کار  پیشــنهاد می شــود نهادهایــی ماننــد وزارت 
و تعــاون، شــهرداری ها، وازرت صنعــت و معــدن 
و... بــا فراهــم آوردن فرصت های شــغلی و از طریق 
کارآفرینــی اشــتغال زایی کننــد تا شــرایط اقتصادی 
جوانــان بــرای ازدواج دائــم فراهم شــود و از ســوی 
خ مشــارکت اقتصــادی زنان بــه ویــژه زنان  دیگــر نــر
خودسرپرســت افزایش یابــد تا از تمکین بــه ازدواج 
 موقت بــه دلیل فقــر اقتصــادی و بیــکاری منصرف

 شوند.
روحانیان به عنوان یکــی از مهم ترین عامان تغییر 
اجتماعی در ایران می توانند با صدور فتوای شرعی 
و تشــریح فلســفه واقعــی ازدواج موقــت/ صیغــه 
محرمیــت، آســیب های ایــن نــوع رابطــه را کاهش 
کــه بــه  دهنــد. ازدواج موقــت/ صیغــه محرمیــت 
منظور جلوگیری از فحشا و انحطاط اخاقی تدوین 
شده است؛ اما در جامعه امروزی به دالیل مختلف 
از جملــه ســکوت قانــون، ازدواج موقــت/ صیغــه 
محرمیت که به صورت خصوصی بدون ثبت انجام 
می شود پیامدهایی مانند تولد فرزندان ناخواسته، 
ســقط جنین به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی، 
کودک همســری،  تســهیل  روســپیگری،  شــیوع 
 متزلزل کردن بنیاد خانواده و... را به دنبال داشته

 است.
 بنابرایــن شــکل و ظاهــر ازدواج موقــت از ماهیــت 
و اهــداف آن فاصلــه گرفته اســت. از ایــن رو فتوای 
شرعی روحانیان مبنی بر ثبت رسمی ازدواج موقت 
در ســنین باالتــر از 15 ســال در دفاتــر قانونــی ثبــت 
ازدواج و طــاق از مهم تریــن عامل هــای به حداقل 
رســاندن پیامدهای منفــی ازدواج موقــت/ صیغه 

محرمیت است.

کاهــش      نقــش پررنــگ سلبریتـــــــی هــا در  
آسیب های اجتماعی

گاهی رسانی و آموزش یکی از موثرترین  به گفته او، آ
عوامل در زمینه جلوگیری از آســیب های اجتماعی 

است.
 رسانه های جمعی مانند رسانه ملی، خبرگزاری ها، 
مجــات و بــه ویــژه شــبکه های اجتماعــی مجازی 
از طریــق بازنمایی آســیب های صیغــه محرمیت/ 
ازدواج موقــِت بــدون ثبــت قانونــی و همچنیــن 
کــم بــر ازدواج  اطاع رســانی شــرایط حقوقــی حا
موقــت/ صیغــه محرمیــت می تواننــد پیامدهــای 
منفــی ازدواج موقــت/ صیغــه محرمیــت را کاهش 

دهند. 
همچنیـــــــــن سازمــــــان های مردم نهــاد ماننــــــــد 
کــودکان و زنــان  انجمن هــای حمایــت از حقــوق 
آمــوزش  و  گهی بخشــی  آ زمینــه  در  می تواننــد 
خانواده هــا نقــش پررنگی داشــته باشــند کــه البته 
دولتــی  نهادهــای  همــکاری  مســتلزم  کار   ایــن 
گران  است. از سوی دیگر، در سال های اخیر سینما
و ســلبریتی ها نیــز در امــور اجتماعی نقــش پررنگی 

داشته اند.
 پوران درخشــنده، هدیه تهرانی، میترا حجار و رضا 
کیانیان و سایر باز یگران در مواردی مانند جلوگیری 
کــودکان و حفــظ محیــط زیســت  از  آزار جنســی 
توانسته اند از طریق فیلم سازی، صفحات مجازی 
گاهی بخشــی و  گرام و توییتــر( در زمینــه آ )اینســتا

اطاع رسانی اقدامات موثری انجام دهند. 
در ایــن حــوزه، هنرمنــدان بــا تولیــدات هنــری 
و فعالیت هــای اجتماعــی بــا موضوعیــت صیغــه 
محرمیت/ ازدواج موقت در سازمان های مردم نهاد 
و شــبکه های اجتماعــی مجــازی می تواننــد در 
کاهــش برخــی پیامدهــای منفــی ازدواج موقــت/ 
داشــته  پررنگ تــری  نقــش  محرمیــت   صیغــه 

باشند. 

کسیون زنان مجلس خبر داد:  عضو هیئت رئیسه فرا

اتمام بررسی الیحه امنیت زنان در دولت
کســیون زنان مجلس، از  عضو هیئت رئیسه فرا
اتمام بررســی الیحه امنیت زنان در کمیسیون 
قضایــی دولت خبــر داد و گفــت: این الیحه بــه زودی به 
مجلس تقدیم شده و در صحن مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
سیده فاطمه ذوالقدردر گفت وگو با خانه ملت، با اعام 
خبر اتمام بررسی الیحه امنیت اجتماعی زنان در دولت 
و قــوه قضائیــه در تشــریح جزئیات نشســت روز گذشــته 
کســیون با معاون رئیس جمهــور در امور  اعضای این فرا
زن و خانواده گفت: در نشستی که با خانم ابتکار داشتیم 
موضوعــات مختلفــی را پیرامــون وضعیــت زنــان مــورد 
بررسی قرار دادیم که یکی از آنها الیحه امنیت اجتماعی 
زنــان بود.نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 

اسامشــهر و پردیس در مجلس شورای اســامی، ادامه 
کنــون بررســی الیحه امنیــت زنــان در دولت به  داد: هم ا
اتمام رسیده و به زودی برای بررسی در صحن به مجلس 
تقدیم می شود، ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز در مورد 
رفع نواقص حقوقی این الیحــه همکاری خوبی با دولت 

داشته است.
کید کرد: بی تردید تدویــن الیحه امنیت زنان  ذوالقدر تا
یکــی از اولویت هــای دولت بوده؛ چــرا که تامیــن امنیت 
زنان در جامعــه و مقابله با اعمال هر نوع خشــونت علیه 

کید مقام معظم رهبری بوده است. آنها از موارد مورد تا
وی در بیان علل تاخیر در بررســی این الیحــه در دولت و 
دستگاه قضایی تصریح کرد: این الیحه به دلیل تعدیل 
ج در آن و ممانعــت از تداخــل  جرم انگاری هــای منــدر

قوانین مدت زمــان زیادی در کمیســیون قضایی دولت 
باقی مانده بود که در نهایت اصاح شــده و آماده ارسال 

به مجلس است.
ذوالقدر در پاســخ به اینکه نگاه سنتی موجود در جامعه 
تا چه اندازه می توانــد در رای آوری ایــن الیحه در صحن 
اثرگذار باشد،  اظهار کرد: قطعا این الیحه باید به گونه ای 
تنظیم شــود که حساســیت جامعــه مردان را نســبت به 
مجازات تعیین شــده به همراه نداشــته باشــد تــا بتواند 
کثریــت آرای مجلــس را به دســت آورد، بنابرایــن یکی از  ا
علل طوالنی شــدن بررســی آن در دولت نیز این بوده که 

الیحه جامعی تدوین شود.
ایــن نماینده مــردم در مجلــس دهم، خاطرنشــان کرد: 
کثریت آرای صحن  کلیات این الیحه صدرصد می تواند ا

را به دســت آورد؛ چــرا کــه نمایندگان مــرد نیــز معتقدند 
باید در جهت مقابله با خشــونت علیه زنــان که در زمان 
کنونی هــم افزایــش یافتــه به ویــژه در مــورد اسیدپاشــی 
قانون جامــع حمایتــی ایجاد شــود، اما ممکن اســت در 
مورد نحــوه مجازات های پیشــنهادی و تداخــل قوانین 
مخالفت هایی وجود داشته باشــد، هر چند کمیسیون 
قضایــی دولــت ابهاماتــی را کــه وجــود داشــته، برطــرف 

کرده است.
کســیون زنان مجلس، یادآورشد:  عضو هیئت رئیسه فرا
کســیون زنان با معاون رئیس  نشست بعدی اعضای فرا
جمهور در امور زن و خانواده فروردیــن ماه برگزار خواهد 
شــد تا مســائل جدیدی که بعد از این ایجاد می شود نیز 

مورد بررسی قرار بگیرد.

سـمینار بررسـی عوامل تسـهیل کننده ازدواج زودهنگام 

لیال
مقیمی

کـودکان )بـا محوریـت صیغـه محرمیـت( روز گذشـته از 
سـوی انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان بـا سـخنرانی 
کامیـل احمـدی، فعال حوزه کـودکان و همچنیـن همراه 
بـا رونمایـی تحقیقـی تحـت عنـوان »خانـه ای بـر روی 
آب«، پژوهشـی جامعـی در بـاب ازدواج موقت و صیغه 

محرمیت در تهران برگزار شد. 
در حاشـیه ایـن مراسـم احمـدی بـا بیـان اینکـه در قانـون جمهـوری 
اسـامی ایـران و فقـه تشـیع امامیـه، ازدواج دائـم و موقـت، یگانـه 
راه هـای قانونـی و شـرعی تنظیم روابط جنسـی زن و مرد اسـت، گفت: 

برخـاف ازدواج دائـم، ازدواج موقـت در فرهنـگ ایرانـی و هنجارهای 
و  مخالفت هـا  بـا  همیشـه  و  نیافتـه  چندانـی  اقبـال  پذیرفته شـده 
موافقت هایـی همـراه بـوده اسـت. موافقـان، ازدواج موقـت را عاملـی 
می داننـد؛  جامعـه  اخاقـی  انحطـاط  و  فحشـا  از  جلوگیـری  بـرای 
و  هوسـرانی  بـرای  راهـی  را  موقـت  ازدواج  مخالفـان،  کـه  حالـی  در 
عشـرت طلبی مـردان و نقـض حقـوق زنـان و کـودکان تلقـی می کنند. از 
سـوی دیگـر بخـش مذهبـی و سـنتی جامعـه ایران، نـکاح موقـت را در 

قالـب صیغـه محرمیـت پذیرفتـه و بـه آن پایبنـد اسـت. 
بـا توجـه بـه پیچدگی حقوقی و مذهبی این دو پدیده و بررسـی نشـدن 
علـل و پیامدهـای آشـکار و پنهان آن، تصویر جامع و روشـنی از ازدواج 

موقـت و صیغـه محرمیـت وجـود نـدارد. همچنیـن ایـن پدیـده بـرای 
نهادهـای اجرایـی و قانون گـذاران کشـور به مسـئله ای اجتماعـی، بدل 

نشـده است. 
قانـون دربـاره صیغـه محرمیـت کـه زمینه سـاز ازدواج زودهنگام اسـت 
و پیامدهـای اجتماعـی و روانـی گسـترده ای به ویـژه بـرای زنـان در پـی 
دارد، سـکوت کـرده و بر آن نظـارت ندارد. تحقیقاتی کـه تاکنون انجام 
شـده، غالبـا در تاییـد ازدواج موقـت بـوده اسـت و هیچ کـدام به طور 
جامـع بـه ایـن پدیـده اجتماعـی نپرداخته انـد. در ایـن تحقیـق بـرای 
اولیـن بـار، مبانـی تاریخی، دینـی، حقوقـی و اجتماعـی ازدواج موقت/ 

صیغـه محرمیـت را بررسـی کردیم.
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شود، به نحوی 
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نقض نشود


