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  رانی) صيغه( در اازدواج موقت یاقتصاد - یاجتماع ر یتاث یابی: ارز نیمدت معلوم، مهر مع
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 چکیده

ی هنگفر -یاجتماع زیاز مسائل چالش برانگ یکی ریدر چند دهه اخ عه،یآن از نگاه فقه ش ريیاپذندیرغم ترد ازدواج موقت به

 یخبر کهیدر حال دانند؛یدر سطح جامعه م شتریفساد ب وعیش ازدواج موقت را باعثاي از کارشناسان، رواج  بوده است. عده

ن پدیده . ایاست یاز فساد روزافزون جامعه کنون ريیبه ازدواج موقت، تنها راه جلوگ قیو تشو جیباورند که ترو نیبر ا گرید

 نیا درنه مورد مطالعه قرار بگیرد. بر همین مبنا هاي جانبدارامدهاي متفاوتی می باشد که باید فارغ از نگاهداراي علل و پیا

با استفاده  نی. همچنشودمی یبررس تیمحرم ۀغیازدواج موقت/ ص یو اجتماع یحقوق ،ینید ،یخیتا یبار، مبان نیاول يبرا قیتحق

 الشهر تهران، مشهد و اصفهان در سطور جامع در سه کلان هب دهیپد نیا ،یابینهیروش زم يریکارگو به یو کم یفیک کردیاز رو

زدواج ا يمحور ۀدیپد يهمسرکودک طیشرا لیو تسه یطلبکه عشرت دادنشان  قیتحقاین  يهاافتهی. بررسی شد 5931-39

به ازدواج  راجع مرداندر  یمنف تیذهن يریگزنان و شکل يبرا ژهیبه و یمانند بدنام ییامدهایکه پ هستند تیمحرم ۀغیص موقت/

بدون نگاه  تیمحرم ۀغیآشکار و پنهان ازدواج موقت و ص يایزوا شده استپژوهش تلاش  نی. در ادنآوریدائم را به دنبال م

 يرهاو راهکا دیبه وجود آ یاجتماع ۀدیپد نیبه ا ۀدربار قیروشن و دق یدگاهیتا د شود یبررس یجانبدارانه و به صورت علم

قت راهکارها، نهاد ازدواج مو نیا يبر مبنا امید است .ردیگذاران قرار گو قانون ییمسئولان اجرا اریدر اخت يانانهیبو واقع یاصول

خانواده و  ادیکه حقوق زنان و کودکان در آن نقض نشود، بن يشود، به نحو یسامانده یو اجتماع یاز لحاظ حقوق رانیدر ا

 ازدواج دائم حفظ شود. گاهیجا
 

 ، زنان، کودکان، قانون. فقهتازدواج موقت، صیغه محرمی دی: واژگان کلی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 kameel14@hotmail.com      شناس: . محقق و  مردم1

                                                 kameelahmady.com                                           

http://kameelahmady.com/


2 

 

 مقدمه .1

بر مبنای فرهنگ یا شیوه و سبک زندگی که ند ورفتارهای اجتماعی بر اساس نیازها و انگیزه های انسانی تولید می ش

این نیاز به شیوهای  ،فرهنگجهت دهی می شوند. روابط زن و مرد یک نیاز طبیعی انسانی است به فراخورالزامات هر 

متفاوت و در چارچوبی خاص ارضا می شود. هدف ارتباط با جنس مخالف تامین و برآوردن نیازهایی از قبیل نیارهای 

جنسی، عاطفی، دوست  داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نظایر آن است و این نیازها منشاء زیستی دارند 

های بشری در قالب ازدواج گویی به نیاز جنسی در غالب فرهنگشکل پاسخ دیده می شود. و در همه انسانها و فرهنگ

 رسمیت بشری به جوامع همۀ در تقریبا   که است اجتماعی پسندیدة و مهم هایسنت از یکی شود. ازدواجنمایان می

 اگونگون قوانین و ادیان حسب بر که قانونی پایۀ رابطۀ بر که مرد و زن میان است قراردادی ازدواج. است شده شناخته

 و مرد اجتماعی و روانی، جسمانی، اتحاد به ازدواج، از دیگر تعریفی (. در1131الله، فضل)شودمی حاکم هاآن بر است،

 طور به مسائل، این طرفین با مواجهۀ و گیرندمی قرار جامعه قبال در ادغام و انطباق معرض در که شودمی اشاره زن

(. همچنین بر مبنای تعریف جامعه 1131)دانینو، دارد بستگی مرد و زن تفاوت از هاآن برداشت نحوة به تنگاتنگ،

 موجب یجنس ییایروابط پا یۀدو جنس مخالف را بر پا نیب وندیاست که پ یعملازدواج  شناختی و مردم شناسی

 (.21: 1131 ،ی)ساروخاندشویم

شناسان، آن را خانواده است. خانواده، واحدِ اجتماعیِ جامعۀ بشری است. مردمگیرد، آنچه بر پایۀ نهاد ازدواج شکل می

دانند. نخستین تجربۀ انسان برای اجتماعی شدن در این پایه و اساس جامعه و سلول سازندة زندگی و پناهگاه اعضا می

وند و شم به هم متصل میگیرد. خانواده، گروهی از اشخاصی است که با پیوندهای خویشیِ مستقیپناهگاه صورت می

خانواده ( 1111) 2برگس و لاک (.212: 1131اعضای بزرگسال آن، مسئولیت نگهداری کودکان را بر عهده دارند)گیدنز، 

ا عنوان فرزند( ب)به رشیپذ ایو  یهمخون ،ییزناشو وندیپ قیکه از طراست  یمتشکل از افراد دانند کهرا گروهی می

آورده و در واحد  دیپد ین، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکعنوان شوهر، ز به گریکدی

براساس ازدواج  کهاست  یاجتماع یهاسازمان نیتریعموم ةخانواده در زمر(. 1131)بهرامی، کنندیم یزندگ یخاص

 یدارا . خانواده معمولا  خوردیبه چشم م افتهیاسناد ای یواقع یمناسبات خون ،و در آن ردیگیم شکل دو جنس مخالف

 ،رارق نیرا برعهده دارد. بد یتیو ترب یاقتصاد ،یجسمان ،یگوناگون شخص یکارکردها و است یمکان اشتراکی نوع

 ستا یخانواده نهاد ؛یشناختو جامعه یروان ،یحقوق ،یاقتصاد ،یستیبا ابعاد گوناگون ز یاجتماع استی خانواده واحد

(. در تمام جوامع بشری، خانواده 111: 1131 ،یساروخان)مؤثر بر جامعه است از عوامل مهمِ  ،گریز طرف دو ا یاجتماع

ی اند. برخبندی کردهشناسان اشکال آن را شناسایی و طبقهشناسان و جامعههای گوناگون وجود دارد و مردمبه شکل

رد؛ ای/ گستود به جوامع خاصی هستند. خانوادة هستهشوند و برخی دیگر محداشکال خانواده در بیشتر جوامع دیده می

همسری/ چندهمسری؛ خانوادة ناقص/ خانوادة پدرسالار/ مادرسالار؛ خانوادة پدرمکان/ مادرمکان؛ خانوادة تک

هایی است که از خانواده بر مبنای تعداد اعضا بندیخانگی از طبقههمسری و خانوادة ناتنی، ازدواج اشتراکی و همتک

 (.1131اقتدار و مکان و انواع نوین خانواده شده است)باقری، و 
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کارکرد مثبت دارد که در زمان مناسب و با فرد مناسب  ،کل در صورتی برای نظام اجتماعیِو تشکیل خانواده، ازدواج 

، افتد. در نتیجهدیررس یا ازدواج زودهنگام اتفاق می ازدواج نباشند، صورت بگیرد؛ یعنی اگر زوجین در سن مناسب

 های جسمی و روانی و نارضایتیاز بیماری گوناگونی د و هم تأثیرات اجتماعیبیننمی فردی آسیببه لحاظ  زوجین هم

 که خود آثار فردی و)نوادهپذیری ناقص در خااز زندگی زناشویی گرفته تا نرخ پایین مشارکت اجتماعی و جامعه

  شود.گیر جامعه میگریبان (اجتماعی فراوانی دارد

عه جامهر . سن ازدواج در اندکردهوابسته بررسی  یبه عنوان متغیر را ازدواج ،نظران مختلف اقتصادی و اجتماعیصاحب

هایی است که زنان و مردان در دهی زندگی خانوادگی و همچنین بیانگر فرصتسازمان ةشیو ةدهندتا حدودی نشان

برای جوانان به همراه داشته باشد،  ایتواند عوارض و پیامدهای جدیزمان ازدواج از آن برخوردارند. ازدواج دیررس می

دواج از پذیری، گرایش به ارتباطات غیرمتعارف دختر و پسر،عدم مسئولیت توان بهمیها این عوارض و آسیب ۀاز جمل

هدر رفتن سنین جوانی و  و  1ل کرده در کلانشهرها رایج شده استسفید یا همخانگی که در میان قشر جوان و تحصی

نگرانی والدین از دیر ازدواج کردن فرزندان، ارضای نیازهای فردی، دل طراوت، بدخلقی در زندگی به دلیل عدم

 زودهنگامِ ازدواج از سوی دیگر، . (1111)پورنقی، دکرافسردگی، اختلالات جنسی، پناه بردن به مواد مخدر و... اشاره 

به  همسری،ازدواج زودهنگام یا کودکلات فراوانی به دنبال داشته باشد. تواند اختلایم ی نیزهمسرکودک ایکودکان 

براساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کسی اطلاق . شودسال اطلاق می 13هر نوع ازدواجی در زیر سن 

 طیراو شحقوقی شود که در سنین تولد تا هجده سالگی قرار دارد. اما در برخی کشورها این سن بسته به قوانین می

ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر  ،آن کشور متغیر است. صندوق جمعیت سازمان مللی و اجتماعی فرهنگ

داری های زناشویی و بچهآمادگی پذیرش مسئولیت به لحاظ جسمی و روانی و پسر قبل از اینکه دختر ،سال 13سن 

 وجود دارد که  ختنه کردن دخترانبنام  رانیدر ا یو فرهنگ یسنت یاز باورها یکی .کندد، اطلاق مینرا داشته باش

هرمزگان،  یاز استانها ییمذهب در بخشها یاهل تسنن، شاخه شافع انیشود. در م یسبب ازدواج زودهنگام م

رو  ریاخ یاخوشبختانه در سالهبوده که  جیرسم ختنه دختران/ زنان را ربازیاز د یغرب جانیتان و آذرباکرمانشاه،کردس

 ،یقانون تیحما ،یسوادو کم نییپا لاتیفقر، تحص ازدواج زودهنگام،ثر بر ؤعوامل م نیترمهم .1به کاهش نهاده است

 کنندهنگرانهر دو جنس  ی. ازدواج زودهنگام برااست یو مذهب یسنت یسالارانه و باورهادو نگاه مر یاجتماع یفشارها

 ،یوگیبطلاق، کودک شیتوان به افزایهنگام مج زودا. از آثار ازدوستزابیآس شتریدختران ب یراب دهیپد نیاما ااست؛ 

 یهایماریب شیو فحشا، افزا فقر ۀاز دختران، تداوم چرخ یجنس ةسرپرست و بدسرپرست، سوءاستفادیرشد کودکان ب

نسل انسان است و آرامش  یو ضامن بقا یاجتماع یقرارداد ،ازدواج. 1اشاره کرددختران  یبرا یو روح یو جنس یجسم
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ه ب که کارکردهای مثبتش برای نهاد خانواده تداوم داشته باشد، هنگامیو به ازدواج سالم ۀجینتدر  ،جامعه تیو امن

 .آیددست می

ا های گوناگون، پیروان خود رکردند این غریزة جنسی را قانونمند کنند و به شیوهی تلاش دیتوح انیاد خ،یر طول تارد

 منیا یرفتار جنس یالگو کی ۀاسلام به ارائ نید کردند. در این میان،ها منع میبند و باری و خروج از دستورالعملاز بی

قائل  خاصی تیاهم یجنس لاتا و مشکهانحراف ها،یاصلاح و درمان ناهنجار ،یریشگیپ یو برا کرده یاژهیتوجه و

 ح،یب از راه صحنسل، تداوم و حفظ نسَ تیو کمال انسان، اصلاح و ترب یخوشبخت شرفت،ی؛ چراکه رشد، پاست بوده

 نیانحرافات و نبود ا نیاز انواع ا یو پاک انتیص یاجتماع را در گرو یتداوم و استحکام نظام خانواده و به تبع آن، پاک

سازی رفتار جنسی از دو بعد عفاف )پاکدامنی و خودمهارگری جنسی( و مدل اسلامی مصون. است دهیدیمشکلات م

شود. این دو بعد، گسترة وسیعی از نکاح )ارضای مطلوب و رضایتمند نیازهای جنسی از راه همسرگزینی( تشکیل می

مراقبت، کنترل، هدایت و تربیت جنسی، ها را در سیر تحول انسانی از زمان تولد تا پایان زندگی )اصول و برنامه

های جنسی( سازی و آموزش جنسی به هنگام ازدواج، آموزش جنسی و آداب زناشویی و اصلاح و درمان نابهنجاریآماده

به  دهیپسند یامر ،را در نظام خانواده و در پرتو ازدواج یجنس لیتما یارضا ،اسلام(. 1133گیرد )نورعلیزاده، دربرمی

 شیبا همسر خو زشیآم قیخود را از طر یجنس لیها اجازه داد که تماو به انسان دیورز دیو بر آن تأک حساب آورد

 (. 1131)کجباف،  ارضا کنند

ق مطاب رانیا یاسلام یجمهور یمبنا قانون مدن نیاست. بر ا یمذهب یهااسلام و ارزش نیازدواج تابع د رانیدر کشور ا

دون ب نیشناخته است. در ازدواج دائم، زوج تیموقت( را به رسم ای غهیدو نوع ازدواج دائم و منقطع )ص ع،یفقه اهل تش

قانون  1606تا  1612)مواد  رانیا یحقوق نیو قوان یاسلام مذهب یبر مبنا ن،یّمدت مع نییو تع یزمان تیمحدود

 و یما در ازدواج موقت که در گفتمان اسلاما بندند؛یم ییزناشو مانپی صحت ازدواج( طیبر شرا یمبن رانیا یمدن

 رانیا یقانون مدن 1601 ةو ماد عیبراساس مذهب تش نیوجود دارد، زوج یفروان یبر سر آن اختلاف نظرها یاجتماع

ده، شدن زمان مقررش یداشته باشند. پس از سپر ییبه هم محرم شوند تا روابط زناشو یکه مدت بندندیبا هم قرارداد م

  .ستین یازیو به طلاق ن شودیخود فسخ مازدواج خودبه

از سوی دیگر رابطه پیش از ازدواج در قالب شرعی که می تواند وجود داشته باشد صیغه محرمیت است. از نگرش دینی 

لی مانند فرصتی صیغه محرمیت همان ازدواج موقت است که بین دختران و پسران خوانده می شد و می تواند دلای

برای آشنایی و ازدواج باشد و یا اینکه در محل هایی که اختلاط دختران و پسران ناخواسته صورت بگرد به منظور 

جلوگیری از بروز گناه صیغه محرمیت جاری می گردد. صیغه محرمیت برای آشنایی، تقریبا شبیه همان دوران نامزدی 

ال معمولا رایج است که می تواند توسط خود والدین در و بزرگان فامیل و س 13است و دربین جوانان بزرگسال بالای 

اینکه توسط روحانی جاری گردد اما صیغه محرمیت برای جلوگیری از بروز گناه در محل های عمومی مانند اردو، محل 
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های مذهبی که  و ... بین دختران و پسران کودک و نوجوان توسط خانواده و بصورت خصوصی جاری می شود. خانواده

محرمیت را عاملی برای جلوگیری از بروز گناه و فساد می دانند. صیغه محرمیت چه در دوران آشنایی و چه در میان 

کودکان و نوجوانان همیشه منتج به ازدواج دائم و رسمی نمی شود و از آنجا که کاملا خصوصی می باشد و نظارتی 

و پسر در چارچوب صیغه محرمیت جنبه مقدس به خود می گیرد و عواقب  قانونی بر آن اعمال نمی شود. روابط دختر

و آثار آن در چارچوب مقدس بودن آن در نظر گرفته نمی شود. آنچه شایان ذکر است که صیغه محرمیت و ازدواج 

ود. می شموقت هیچ گونه تفاوتی باهم ندارند و رابطه زوجیت در زمان صیغه محرمیت از دیدگاه شرعی، مجاز انگاشته 

 سن افرادی که صیغه محرمیت بر آنها جاری می گردد از اهمیت حیاتی خاصی برخوردار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تغییر کرده استازدواج  یالگوگذارِ ایرانی که تحت تأثیر مدرنیته، هرچند به صورت ناقص قرار دارد، در جامعۀ درحال

 شی. با وجود افزارشد داشته است دهد میزان ازدواج کاهشی چشمگیر و میزان طلاق افزایشی رو بهشواهد نشان می

ازدواج در کشور کاهش  وقوع زانیم ،گیردرا دربرمینفر  ونیلیم 1/11حدود  یرقمکه در سن ازدواج  تعداد جوانانِ

 ۀنکرده است که به گفت دایپ شیکشور افزا تیکه نرخ ازدواج به تناسب جمع دهندیاست. آمارها نشان م افتهی

ی گاه مذهب. فارغ از خاستشودبدر جامعه  هایو نگران هابیاز آس یاریسرمنشأ بس تواندیروند م نیا ۀکارشناسان، ادام

 مطرح جامعۀ ایران در مسئله حل راهکار عنوان به موقت ازدواج موجود ازدواج دائم، هایازدواج موقت، به دلیل واقعیت

 کِ پذیرِی اندامکان همسر، انتخاب سنی الگوهای دشواری هایی مثلبه عبارت دیگر، به دلیل وجود واقعیت. است شده

 و اجتماعی فشارهای و هنجارها از ازدواج دائم پذیرینیز مطلوبیت و و اجتماعی، اقتصادی شرایط به دلیل ازدواج دائم

 لامتس و بهداشت و جوانان به وجود آمده اجتماعی اقتصادی و بلوغ و جنسی بلوغ بین زیادی فردی، فاصلۀ هایانگیزه

، نیست ممکن همسر بودن اههمر ازدواج دائم و امکان که آنان به خطر افتاده است. بدین ترتیب، در شرایطی جنسی

آوردن شناخت دست  به جنسی، غرایز ارضای فساد، و گناه از حل مطرح شده است. جلوگیریازدواج موقت به عنوان راه

 شدن مطرح دلایل تریناز عمده دائم ازدواج برای لازم امکانات نبود و فکری و روحی کسب آرامش دائم، ازدواج برای
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 و ازدواج موقت تیمحرم ۀغیدر زمان ص انیسن پاسخگو یدرصد فراوان عیتوز. 1نمودار 
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 زمجو دادن ای،رسانه تبلیغات با اخیر هایسال در نظام گذارانو سیاست دولت دلایل، این براساس. است راهکار این

 ئلۀمس حل عنوان به این سبک ازدواج را اینترنتی، مختلف هایسایت اندازیراه موقت و ازدواج ثبت دفاتر ایجاد برای

وناگون های گدر موقعیت یرفسنجان یهاشماکبر  اسلامی، انقلاب پیروزی از پس .اندتبلیغ و ترویج کرده جوانان ازدواج

از  یریراهکار جلوگ 1111سال  ید سومنماز جمعه  ۀخطباو برای اولین بار در  دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد.برای 

 لیتحص طیشرا ،خواهدیها عفت مکه از جوان یحکومت» و گفت: بیان کرددر جامعه را ازدواج موقت  یمفاسد اخلاق

 د،انشده یگذشته دچار آلودگ میرژ طیکه در مح انیکس نکهیا انیبا ب رفسنجانی.« فراهم کند دیهم باعفت را 

آلوده  کسچیه ،ازدواج موقت کنند ،ازمندیمردم ن گذاشتندیو م گرفتندیمتعه را نم یاگر جلو»گفت:  پذیرند،اصلاح

اما ازدواج موقت را حرام کرده  ؛دانستهیم زیرا جا یزناکار هایاز غرب دیگذشته با تقل ۀفرهنگ جامع د.شیبه زنا نم

مقدس  یقتیعنوان حق ما ازدواج دائم را به ۀ... جامع»هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود نوشته است:  1.«بود

ند و ده کناستفا توانندیهم م شوهریب یهادارد. من گفتم زن یزشت و نامطلوب ریاز ازدواج موقت تصو یول ؛رفتهیپذ

 ستکما دچار ش ۀجامع ،نشود جیامر اگر را نیدهند و ا لیتشک شتریب ایساله و کمتر و دوساله و پنج سالهکی یزندگ

ازدواج دائم را دارد و  طیشرا ۀبا موافقت پدرشان باشد و ازدواج موقت هم دیامر با نی. در مورد دختران جوان اشودیم

دفتر مطالعات (. همچنین 111: 1112بهرمانی،  یهاشم« )مشخص و روشن باشدشده و  در دفاتر موجود ثبت دیبا

« یروابط نامشروع جنس لیازدواج موقت و تأثیر آن بر تعد»را با عنوان  یمجلس، پژوهش یهامرکز پژوهش یحقوق

 نهادشیو پ دهدرا توضیح می رواج ازدواج موقت در جامعه ییو چرا یچگونگ یی،هاهیتوص بیانمنتشر کرده است که با 

 عملا   یهنجار فرهنگ کیعنوان  به ینهاد شرع نیا»شود و  لیتشک رانیدر ا« ازدواج موقت یهاکانون»که  کندیم

 .«ابدیگسترش 
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نفوذ نیز در تأیید ازدواج موقت اظهار نظر قلم و ذیهای اثرگذار سیاسی و، افراد صاحبدر این میان علاوه بر شخصیت

د: کنفلسفۀ ازدواج موقت را چنین بیان می نظام حقوق زن در اسلاماند. مرتضی مطهری در کتاب خود با عنوان کرده

ختری کند، به همین دلیل پسر یا دیف بیشتری برای زوجین تولید میبا توجه به اینکه ازدواج دائم مسئولیت و تکل»

گیرد، آمادة ازدواج دائم باشد. خاصیت عصر جدید توان یافت که از اول بلوغ طبیعی که تحت فشار غریزه قرار میرا نمی

ة قدیم در دوران ساد این است که فاصلۀ بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است. اگر

وران آمد، در دشد، برمییک پسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی از عهدة شغلی که تا آخر عمر بر عهدة او گذاشته می

پذیر نیست. یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تأخیر و رد جدید این امکان

شود و از این به بعد سالگی فارغ التحصیل می 21در کنکور دانشگاه گذرانده باشد، در شدن در امتحان آخر سال و یا 

کشد تا بتواند سر و سامان مختصری برای خود تهیه تواند درآمدی داشته باشد. قطعا  سه الی چهار سال طول میمی

پرسند: با کند. از شما می خواهد طیکند و آمادة ازدواج گردد. همچنین یک دختر موفق که دوران تحصیل را می

دهد که طبیعت و غریزه چه بکنیم؟ آیا طبیعت حاضر است به خاطر اینکه وضع زندگی ما در دوران امروز اجازه نمی

در سنین شانزده سالگی و هجده سالگی ازدواج کنیم، دوران بلوغ را به تأخیر بیندازد و تا ما با فارغ التحصیل نشویم، 

دارد؟! آیا جوانان حاضرند یک دوره رهبانیت موقت را طی کنند و خود را سخت دست برمی غریزة جنسی از سر ما

تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمانی که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟! فرضا  جوانی حاضر است رهبانیت موقت را 

ممانعت از اعمال غریزة جنسی پیدا بپذیرد، آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض سهمگین و خطرناکی که در اثر 

وان ماند یا اینکه جشود و روانکاوی امروزی از روی آنها پرده برداشته است، صرف نظر کند؟! دو راه بیشتر باقی نمیمی

توجه باشیم، به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام برگیرد و به یک را به حال خود رها کنیم و نسبت به آن بی

ها پسر رابطۀ نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط کند؛ یعنی عملا  کمونیسم جنسی را دهیم با ده دختر اجازه

ایم. راه ایم، روح اعلامیۀ حقوق بشر را از خود شاد کردهبپذیریم و چون به پسر و دختر به صورت متساوی اجازه داده

کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد. بدیهی می دوم ازدواج موقت است. ازدواج موقت در درجۀ اول زن را محدود

است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواهد بود. بدین ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را 

گذرانند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطۀ کمونیسم جنسی افتاده می

ازدواج موقت، نه در شکل فعلی آن، »گوید: (. علی شریعتی نیز در این زمینه می16-11: 1101مطهری، « )باشند

ازدواج  شناسیخصوص روانشناختی و بهترین سنتی است که وضع شده است. به نظر من تحلیل علمی و جامعهمترقی

و آن سابقۀ ذهنی بسیار زشت و سوء را  جهان امروز ضروری است. در طرح ازدواج موقت، اول باید از آن دفاع کرد

اش را ترین مسئله در حل مشکل امروز نسل جوان دنیا جانشین کرد و فلسفهشست و بعد جایش را به عنوان مترقی

د، شوهایی است که در آن، آنچه عمل میکرد. ازدواج موقت در شکل فعلی، نمونۀ سنتگفت و تحلیل درست و علمی

هایی که روشنفکر، به شکل فعلیِ ازدواج موقت این قانون و سنت است، تضاد دارد. یعنی قضاوتبا آنچه حقیقت و روح 

رواج دارد  یغه محرمیت صرفا در میان اهل تشبی(. ازدواج موقت / ص1116نیا، )کریمی« آور استدارد، زشت و نفرت

ناگفته نماند برخی از مراجع مانند آیت  و در میان مذاهب اربعه این نوع ازدواج حرام و از مشروعیت برخوردار نیست



3 

 

از عوامل انحطاط خانواده  یکی یامروز یمتعه را فقط در موارد جنگ در صدر اسلام لازم دانسته و در زندگالله صانعی 

 کند.  یم یمعرف

ژه ویبههای کلان دربارة ازدواج موقت به بسیاری از مسائل توجه نشده است که فعالان اجتماعی و گذاریدر سیاست

شدة ازدواج موقت است که گفتمان توجهی به برخی ابعاد فراموشاند. به دلیل همین بیزنان به آنها اعتراض کرده

ازدواج موقت، نه به عنوان هنجاری اجتماعی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است و نه اکثریت نخبگان فکری با طرح 

کاملا   نهیزم نیحاکم در ا نگاهو  توجه نشدهزنان  مسائل به اج موقتازدو جیدر ترواند. آن در جامعه همراهی کرده

ای کاملا  تضاد دارد. هدف اوِل که با گفتمان عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی در خانوادة مدرن هسته مردانه است

ین های اس یافتهگیری جنسی )متعه یا تمتع( است؛ در حالی که براساازدواج موقت برای بیشتر مردان، لذت و بهره

دانند یا به دلیل ترس از تکرار تجربۀ تلخ ازدواج گذشته پژوهش در ایران، زنان این ازدواج را یا نوعی منبع درآمد می

آورند. بنابراین هدف زنان و مردان معمولا  متفاوت است؛ اما در و برای تأمین نیازهای عاطفی و جنسی به آن روی می

 ای که از دیدرسد مبنای ازدواج موقت با مبنای خانوادة مدرن هستهاشد. در واقع به نظر میتواند مشترک بمواردی می

 میتصیغه محر – لان حقوق زنان ازدواج موقتافع نیهمچنگیرد، تفاوت داردجامعه براساس دلبستگی و علاقه شکل می

، یچند همسر وعیخانواده و ش انیبنه زنان، تزلزل یعل یتیجنس یها ضینقض حقوق زنان و تبع دیرا عوامل بازتول

 دانند و با آن به مخالفت پرداخته اند. یم یگریو رواج روسپ یمقاربت یهایماریبکودک همسری، 

صیغه محرمیت که در واقع همان ازدواج موقت است هیچگاه در مجامع علمی و دانشگاهی  یا از رویه قانونی مورد بحث 

ین نوع رسم زوجیت و رابطه با جنس مخالف کاملا بصورت پنهانی و در چارچوبی و بررسی قرار نگرفته است. زیرا که ا

مذهبی صورت می پذیرد و زرجینی یکه اقدام به آن می کنند بر این امر اقف هستند که در صورت اتمام زمان صیغه 

وجیه ی تواند تمحرمیت از هر گونه تعهد و مسئولیتی فارغ هستند. برای آشنایی و شناخت بیشتر صیغه محرمیت م

عقلانی  داشته باشد اما به این نکته می توان اشاره نمود که بدلیل فشار خانواده در صورت عدم تفاهم این نوع ازدواج 

ها اگر به ازدواج ختم شود و این عدم تفاهم می تواند منجر به فروپاشی خانواده در آینده شود.  از سوی دیگر در زمان 

برداشته شدن پرده بکارت در صورت عدم منتهی شدن به ازدواج برای زن آسیب های  صیغه محرمیت رابطه جنسی و

روحی و روانی و اجتماعی به دنبال دارد و از آنجا که هیچگونه ثبت قانونی وجود ندارد نمی توان برای احقاق حق اقدام 

انده می شود تبعات متفاوت تری نمود. اما در صیغه محرمیت که در بین کودکان و نوجوان برای جلوگیری از گناه خو

بدنبال دارد. روابط بین دختران و پسران نوجون که در حول و حوث سن بلوغ هستند بیشتر جنبه جنسی پیدا می 

کند در حالی که هیچگونه آمادگی فکری و اقتصادی و اجتماعی برای ازدواج وجود ندارد. در سنین کودکی و نوجوانی 

جنسی گردد به دلیل فشارهای اجتماعی، خانواده ها به دنبال رسمی کردن ازدواج زوجین رابطه زوجیت منتج به رابطه 

می شوند و در صورت پذیرش از سوی مرد این رابطه منجر ب تسهیل ازدواج کودکان می شود و در بیشتر موارد تبعاتی 

نهایت کودک بیوه گی  مانند ترک تحصیل، آسیب های جسمی و جنسی بویژه برای دختران، آسیب هاب روحی و در

می شود. اما در مواردی این نوع روابط در صورت پایان صیغه محرمیت و عدم پذیرش مرد برای ازدواج تبعات جدی 

تری به دنبال خواهد داشت و کودک یا نوجوان دختر دچار صدمات جران ناپذیر روحی می گردد. بررسی انتقادی برخی 
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می باشد که بسیاری به دلایل متفاوت از آن خودداری می کند اما زمانی که  از  رسوم و آدارب مذهبی از تابوهایی

برخی از رسوم با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی می تواند آسیب های روانی و اجتماعی برای فرد و جامعه را به 

نا و هدف اساسی این دنبال داشته باشد باید مورد بازبینی قرار گیرد و از دریچه قانون بر آن نظارت داشت که مب

 پژوهش بوده است.

 روش تحقیق .2

در سه  یانهیزم یۀبا استفاده از روش نظر یفیک یشناختروش کردیو رو ییرگرایتفس دگاهیپژوهش در چارچوب د نیا

 ۀمصاحب کیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یهاشهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. اطلاعات و دادهکلان

ها به نمونه یدسترس یموضوع پژوهش و دشوار ینیو د یفرهنگ تیحساس لیبه دل. شده است یآورجمع قیآزاد و عم

 شتر،یب نانیاطم یمصاحبه به دست آمد و برا 166پس از انجام  یهدفمند استفاده شد. اشباع نظر یریگاز روش نمونه

پژوهش به اقناع  تیو جامع یاشباع نظر ةحبه، دربارنفر مصا 211صورت گرفت. پس از انجام  یشتریب یهامصاحبه

نفر  211. از مجموع میبهره برد زین یفیمتخصصان روش ک یاز نظارت و رهنمودها ریمس نی. البته در امیدیرس

و  یکردن مطالعه با کارشناسان مذهب تریبه منظور غن نیدرصد زن بودند. همچن 11درصد مرد و  11شده، مطالعه

 .میکرد مصاحبه زیو طلاق ن ازدواجو وکلا و دفاتر ثبت  یکارشناسان حقوق هان،یفق

 . یافته های پژوهش3

علاوه بر اهمیت ویژة نیازهای مادی به عنوان یکی از عوامل تمکین زنان به ازدواج موقت، عوامل عاطفی و روانی نیز از 

درصد زنان متعه،  2/11اند، و همکاران انجام دادهدیگر علل مهم در ازدواج موقت هستند. در پژوهشی که طلعت رافعی 

درصد دلایل عاطفی، روانی، تنهایی وخانوادگی اعلام  3/13درصد اقتصادی و  23دلیل ازدواج موقت خود را جنسی، 

یافته های این پژوهش نشان می دهد که نیارهای اقتصادی، روانی و جنسی از علل اصلی  .(16: 1132)رافعی، اندکرده

 ش به ازدواج موقت می باشد اما بر حسب جنسیت  در میان زنان و مردان  متفاوت است. گرای

با  یعاطف یازهایدرصد، ن 11با  یجنس یازهایاست. ن یجنس یازهایمردان به ازدواج موقت، ن شیگرا لیدل نیشتریب

 یعامل نیتر. اما مهمهستندمردان  یآمار ۀجامع یازهایاول تا سومِ ن تیدرصد، اولو 1/3با  یماد یازهایدرصد و ن 1/11

 11و  11با  جنسیو  عاطفی یازهایدرصد است و ن 16با  اقتصادی یازهاین دارد،یکه زنان را به ازدواج موقت وام

 به ازدواج موقت هستند.  زنان درصد از عوامل دوم و سوم تن دادن
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 لیدلا نیترمردان مهم انیدر م یجنس ازیزنان و ن انیدر م ی و اقتصادیعاطف ازیپژوهش، ن نیا یهاافتهیباتوجه به 

ازدواج  ۀزنان، و تجرب انیدر م یو نداشتن شادمان ییاحساس تنها ۀتجرب همچنینآوردن به ازدواج موقت است.  یرو

  .استعوامل ازدواج موقت مردان  از دیگر و نداشتن تفاهم از همسر یتیناموفق در گذشته، نارضا

تأمین معاش در جوامع سنتی بر عهدة مرد خانواده است. اما در نبود شوهر، برادر یا پدر یا جد پدری، زنان باید 

 شود. طبق تعریفسرپرست یا خودسرپرست یاد میمعاششان را خودشان تأمین کنند. از این زنان با عنوان زنان بی

مختلف )طلاق، مهاجرت و مرگ  لیهستند که به دلا ییخانوارهاپرست، سرپرست یا خودسازمان آمار ایران، زنان بی

د درآمتأمین و...( در  ادیکه مرد به علت )کسالت، اعت ییخانوارها ایآن وجود ندارد  همسر( مردی به عنوان سرپرست در

اگرچه شرایط برای شرکت فزایندة زنان در عرصۀ تولیدی، صنعتی، خدماتی و آموزشی در جامعۀ  ندارد. یوار سهمخان

گذار ایرانی بیش از پیش فراهم شده است و زنان از استقلال اقتصادی برخوردارند، این زنان به نسبت جمعیت درحال

ط باتوجه به شرای وضعیت نامناسب اقتصادی آنهاست کلی جامعه در اقلیت هستند و شرایط فعلی آنها برخاسته از

سخت اقتصای در ایران و نیاز به تأمین معاش، برخی از زنان متعه را راهکاری برای تأمین نیازهای اقتصادی خود 

ر قدهند. باید به این نکته اشاره کرد که میزان فپندارند و در قبال تأمین نیازهای مادی خود به ازدواج موقت تن میمی

هایی است که مردان به عنوان مهر شوند، بسیار بیشتر از هزینهمادی زنانی که به دلیل نیازهای اقتصادی متعه می

پردازند. در حالی که ازدواج موقت به های دیگر به زن میمشخص و در زمان مشخص، بدون پرداخت نفقه و هزینه

رسد جنبۀ موقتی بودن متعه م ندارند. در مجموع به نظر میشود که توانایی ازدواج دائدرآمدی توصیه میمردان کم

 حل رفع نیازهای مادی زنان نیست.راه
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 .ازدواج موقت  دو تجربۀ . دارایمطلقه .ساکن تهران ه.سال 83 زن 

ضاح افت یلیخ میوضع مال ،تموم شد اولغۀ یص نکهیبعد از ا .شهیکمک م ،نهیسنگ یخرج زندگ

 یالان همه چ ؛رمیبرنج بگ یحت تونستمیاون موقع نم شده. یکقا ا  آ نیالان با ا یول .شده بود

که  ییالبته دوستا .گنیم بهم مه رو دوستام نیا یحت پره. شهیهم خچالمیمرغ دارم و  دارم.

 .مخونه انیرم و متمییباهاشون صم

د ماحول این نوع رابطه شکل گرفته است تسهیل علاوه بر منابع مادی موقت برای زنان در ازدواج موقت، یک نوع اقتصا

روند و رابطه جنسی از طریق ازدواج موقت سبب جذب مسافرانی شده است که به شهرهای مذهبی مانند مشهد می

در هتل آپارتمان زنان صیغه ای را به عقد خود در می آورند که گاها مسایلی ماننده عده و شرایط شرعی آن نیز رعایت 

هش ارزش ریال نیز سبب شده است سایر  کشورهای همسایه تمتع جنسی  در ایران را  با هزینه بسیار نمی شود. کا

ها، راننده تاکسی ها و هتل آپارتمانها در شمال، مشهد، تهران نایی برای توریست ها از طریق هتلکم تجربه نمایند. آش

واج موقت پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی به سهولت حاصل می آید. یکی دیگر از عوامل تسهیل آشنایی در ازد

 آمد های بالایی را بدنبال خواهد داشت. باشد که برای مدیران سایت ها و ویلاگ ها در

 

 ساله ساکن مشهد 83مرد 

من تقریبا یکی دو ماه قبل یکی از دوستام معرفی کرد 

اومدم تو این سایت فقط اومدم اول کار نمیکردم. نمیرفتم 

تا پیام و بازدید. نگاه  0،3بار اومدم دیدم تو سایت یک 

کردم. یواش یواش سرگرم شدم . اومدم داخلش وشروع 

 شد

 

 

 

را برای گین  و وضعیت رکود و تورم و عدم امنیت شغلی راهکار ازدواج موقت انانی که سرخورده از مهریه های سنجو

بودن شرایط کار در ساختار اقتصادی ایران ازدواج موقت خود انتخاب می کنند. زنان بدسرپرستی که بدلایل نبود فراهم 

را گزینه بهتری برای تامین مالی زندگی خود تشخیص می دهند.  علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای عاطفی از دیگر 

 دلایل ازدواج موقت می باشد.

 

 



12 

 

 .ساله. ساکن اصفهان. مطلقه. دارای تجربۀ ازدواج موقت 83زن 

کنه، دوست داره کسی باهاش باشه. از اون طرف از نظر اینکه تنهاییش رو پر میزن بیوه تنهاست. 

تری. ارت( راحتگم )اشاره به نداشتن پردة بکدونی که چی میها رو نداری، میخیلی محدودیت

 والا گناهم نیست.

در گذشته، نارضایتی وفق گاه زنان، و تجربۀ ازدواج نامدر این پژوهش تجربۀ احساس تنهایی و نبود شادمانی از دید

زوجین و نداشتن تفاهم از دیدگاه مردان، به عنوان عوامل اصلی ازدواج موقت شناسایی شده است. طلاق عاطفی نیز 

شود زنان و مردان تأمین نیازهای خود اعم از عاطفی و جنسی را در بیرون ترین دلایلی است که موجب مییکی از مهم

ان مردان، نداشتن تفاهم با همسر و طلاق عاطفی موجب شده آنها روابط خارج از ازدواج کنند. در میاز خانه جستجو 

ود شرا به طور موازی با ازدواج دائم پیش ببرند. سبک ازدواج سنتی و نداشتن آزادی در انتخاب همسر نیز سبب می

وجو کنند. رافعی از خانه جست پس از مدتی رابطۀ زوجین به سردی بگراید و مردان پاسخ نیازهای خود را در بیرون

ه طلبی مردان و گرایش بسالی یا تنوعهای میانگوید که نداشتن روابط و درک متقابل زوجین از یکدیگر، بحرانمی

توان گفت ازدواج نمی دهد.ای است که مردان را به سمت ازدواج موقت سوق میشناختیتعدد زوجات از عوامل روان

 ایهبه عنوان رابط ای یافراد ازدواج موقت را به صورت مقطع برخیبلکه  است،فرد  یشگیهم یِسبک انتخاب ،موقت

ک به تر یادیز لیتما ،هستند یسالانیکه دچار بحران م ی. افرادکنندانتخاب میخود  گریو همزمان با روابط د یمواز

احترام، محبت و توجه هستند و آنچه  افتیدر یبرا یا. آنها به دنبال فرد تازهۀ رسمی و تجربۀ روابط موازی دارندرابط

. از سوی دیگر، زنان خودسرپرست، بیوه و مطلقه و زنانی که دانندیکننده و اشتباه مدیناام ،یناکاف ،را در رابطه دارند

اند، برای پشت سرگذاشتن تنهایی بیش از حدِ پس از فقدان تجربۀ خشونت خانگی یا ازدواج ناموفق در گذشته داشته

مسر و به دلیل فراهم نبودن شرایط ازدواج دائم به علت نداشتن خواستگار یا وجود فرزندان و دید منفی به ازدواج ه

از مهم تریم علل ازدواج موقت می تواند سایقه خانوادگی  روند.دائم زن بیوه و مطلقه، به سمت رابطۀ موقت و زودگذر می

 و ازدواج تیمحرم ۀغیص رشیدر پذ یفرزندان از عوامل اساس یاعاجتم تیترب ةو نحو یخانوادگ یسبک زندگباشد. 

 یخود درون یبعد یهارفتار را در نسل نیاند، او نکاح موقت داشته تیمحرم ۀغیص ۀکه سابق ییهاموقت است. خانواده

 13/11پژوهش،  نی. در ادهدیانجام م شدهرفتهیپذ یرفتار اجتماع یآن را به عنوان نوع شانیاند و نسل بعدکرده

اند درصد گفته 31/11سابقه نداشته است و  تیمحرم ۀغیآنها انجام ص یهااند که در خانوادهگفته انیدرصد از پاسخگو

 نوع ازدواج در گذشته مرسوم بوده است نیآنها ا یهاکه در خانواده

ا و هجنسی یکی از کشش غریزةسومین علتی که در گرایش به ازدواج موقت شناسایی شد، نیازهای جنسی است. 

ارضا شود. چنانچه این غریزه در ارضا دچار از طریق راهکاری شرعی و قانونی  های اساسی در انسان است که بایدتمایل

منجر  جسمی های روحی، روانی و حتیبیماریبه  و آورد، فرد را از حالت تعادل درمیشودو اختلال  انحراف یا مشکل

تار شیوة رف و الگوهمواره به  ،سالم و مناسب اش، برای رفتار جنسین همچون دیگر ابعاد زندگیشود. از این رو، انسامی

در زمانی که شرایط ازدواج دائم فراهم نیست، افراد ازدواج موقت را راهکاری برای تأمین نیازهای جنسی خود  نیاز دارد.

  پندارند.می
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ازدواج موقت ۀتجرب دارای .ساله24. مرد 

 یاهطنتیمردا ش ،بکنه یطنتیش دمیحالا شا .رهیکارا نم نیطرف ا ،نداشته باشه ازیکه ن یمرد

حرف رو  نیا دیببخش ای ضهیزنش مر یکی دیشا .یریم ی،نباش نیمأت یول دارن. رو خودشون

 .شهیباعث م نایا، ستین جوابگوو  خورهیاز نظر جثه بهش نم ای خوابهیباهاش نم ،زنمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیی یا بیتوانآورند، ناکامی در ارضای جنسی، ناروی می به ازدواج موقت کههای این پژوهش، مردانی براساس یافته

... در همسرانشان را دلایلی برای ازدواج و یجنس لیم کاهش ،یائسگی ،یجسم یماریبی، رابطۀ جنس یهمسر در برقرار

های ازدواج موقت، تأمین نیاز طور کلی یکی از علتدهد بههای این پژوهش نشان مییافته کنند.موقت مطرح می

فته و آن اشان یجنسی است. این مسئله دربارة زنان هم صادق است. زنانی که نتوانند پاسخ مطلوبی برای نیاز جنسی

 دانند.را تعدیل و پالایش کنند، ازدواج موقت را راهکاری مناسب می

فََما سورة نساء )... 21براساس دیدگاه تشیع، بر مبنای آیۀ ساختار قانونی ایران بر مبنای فقه تشیع تدوین شده است. 

ه متعه و زنانى را ک ...اَح عَلَْیک ْم ِفیمَا تَرَاضَْیت م بِِه مِن بَعِْد اْلفَرِیضَۀِ اسْتَمْتَعْت م بِهِ ِمنْه ّنَ فَآت وه ّنَ أ ج ورَه نَّ فَرِیضَۀ  وَلَا ج نَ 

..( .اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنیداید مهرشان را به عنوان فریضهکرده

شده است. همچنین امامان معصوم این نوع نکاح را متعه یا ازدواج موقت از سوی خداوند برای انسان مشروع شناخته 

عه، اند. براساس توصیۀ امامان شیبه عنوان ابزاری برای جلوگیری از ترویج فحشا و زنا در جامعه به شیعیان توصیه کرده

 ازدواج موقت برای فرد ثواب دنیوی و اخروی در پی دارد.

مرد روحانی در حرم امام رضا 

 اتروای در .مردم بدترین مگر کردند،نمی زنا کرد،نمی منع را صیغه عمَر اگر فرمود( ع)علی حضرت

 کردند. همسرانمی صیغه را همسرانشون قبلا  ما علمای و مردها حتی شده، سفارش هم خیلی ما

؛ سابقه داشته است
38/81

سابقه نداشته 
61/18؛ است

 ازدواج موقت ۀنیدر زم انیپاسخگو یخانوادگ ۀنیشیپ یدرصد فراوان عیتوز. 1نمودار 
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 به ولی- کسی که مستحبه و کردنمی دائم عقد بعد کردن،می صیغه روزی چند رو شوندائم

 شه و مشکلی نداره.کنه. می صیغه را کسی -نباشه هم جنسی برداریبهره دلیل

 

 ازدواج موقت نییدر تب انیپاسخگو یمذهب یبندییپا یدرصد فراوان عیتوز. 1نمودار 

 

ان سیاسی ازدواج موقت را برای جلوگیری از کمونیسم و رهبانیت جنسی برای مردان جوان و زنان روحانیون و منتقذ

 ، ازدواجقانون مدنی 1601 ةدر مادمطلقه و یا بی سرپرست پیشنهاد می کنند و برای آن مبنای دینی قایل هستند. 

یط شرا همانوقت( م ازدواج) منقطع نکاح اساسی ارکان و شرایط. است شده شناخته رسمیت به ایران قوانین در موقت

موانع ازدواج موقت نیز همان موانع  ن برای زن.تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معیّ ۀبه اضاف است صحت نکاح دائم

.  از آنجا که ازدواج موقت در قانون مدنی و حمایت از خانوادة جمهوری اسلامی ایران، قانونی و مشروع تندنکاح دائم هس

توان از این قوانین به عنوان عوامل مؤثر بر ازدواج موقت یاد کرد. گرچه دربارة ارکان و احکام ده است، میشناخته ش

کنندگان و حتی روحانیان دهند مشارکتها نشان میازدواج موقت از منظرهای مختلف قانونی بحث شده است؛ مصاحبه

گذار به دلیل وجود ها، قانونلبته در برخی قسمتمذهبی اطلاع دقیقی از مفاد قانونی ازدواج موقت ندارند. ا

کنند. اما با های اجرایی، سکوت کرده و موجب سردرگمی افرادی شده است که به ازدواج موقت تمکین میمحدودیت

از سوی دیگر، مفاد قانونی . کنندگان از مفاد قانونی ازدواج موقت آگاهی دقیقی نداشتندتمام این اوصاف، مشارکت

کند. برای نمونه در قانون آمده است که مدت متعه به موقت شرایط تداوم این نوع نکاح را در جامعه فراهم می ازدواج

گذار، ارث را حق زِن دائمی قانون مدنی(. همچنین در بحث توارث، قانون 1601باشد )مادة صورت موقت و معیّن می

قانون مدنی(. زن حق نفقه نیز ندارد و در انحلال نکاح متعه  116گیرد )مادة داند و برای زن متعه ارث در نظر نمیمی

رسد، یعنی مانند ازدواج دائم، طلاق وجود ندارد با انقضای مدت یا بذل مدت از سوی مرد یا فوت او نکاح به پایان می

 قانون مدنی(. 1111)مادة 
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 .ساله. ساکن تهران. متارکه کرده83مرد 

جدا بشیم. مسئولیت نداری. مجبور نیستی پاش بسوزی. زندگیت تونیم از هم هرچی بشه، می

ام، زنی. من زخم خوردهحروم شه. این خوب نسیت؛ ولی برای ماها خیلی هم بد نیست. زور نمی

 شم خودش کلیهه کسی امیدوار نمیهمین که خیلی ب

گر عمل لیتسه ایاهرم فشار  مثابۀد به نتوانمی ،دندار یقانون گردیکه پ اییاخلاق یهابه عنوان حداقل قوانین دیتردیب

ا طبق ر هادینبا ای هادیدارند و با چه جایگاهیکنند که عملکرد افراد به نسبت مرزها می نییتع یقانون یند. مرزهانک

شود، ازدواج چنانکه مشاهده می وجود دارد. این اصولاز  یسرکش یبرا ییهاانجام داد و چه مجازات دیبا یچه اصول

کند که برخی افراد، مدت و آسان و دارای پایان مشخص، طلاق آسان و نپرداختن نفقه و ارث شرایطی ایجاد میکوتاه

دهند. اما در مقابل، فرایند طلاق در ازدواج دائم، طولانی است و ویژه مردان، ازدواج موقت را بر ازدواج دائم ترجیح  به

 فرساست.بر و طاقتهریه و حضانت فرزندان و... زمانپیگیری م

ه تسهیل بموقت غۀ یانجام ص یبرا یسن یهاحداقل نییتع در یو قانون ینید تیشفافنبود  شده،علاوه بر موارد گفته

سال تمام و  11به سن  دنیعقد نکاح دختر قبل از رس ی،قانون مدن 1611 ةطبق مادشود. ازدواج زودرس منجر می

 صالح هدادگا صیمصلحت با تشخ تیبه شرط رعا یمنوط به اذن ول ی،سال تمام شمس 11به سن  دنیقبل از رسپسر 

های سنتی و مذهبی به منظور آشنایی برای ازدواج دائم، دوری از گناه و فشارهای اجتماعی، صیغۀ خانواده است.

تی با متعه ندارد، حتی در سنین کمتر از سن محرمیت را که همان ازدواج موقت است و از ب عد شرعی و قانونی تفاو

ساله با مردی مسن  1. بتازگی د شهر مشهد با ورود دادستان از ازدواج دختر کنندقانونی برای فرزندانشان جاری می

جلوگیری شد. بستر قانونی و دینی که در این نوع رابطه وجود دارد زمینه کودک همسری و عشرت طلبی را فراهم می 

 آورد. 

ساله ،متاهل، ساکن مشهد  44خانم 

سالگی به صیغه ی محرمیت همسرش در آمده است می گوید:آخه آدم تو این سن  12در 

چی میفهمه .یه روز از مدرسه اومدم خونه گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم 

باید مدرسه نرفتم .من میگم یه ذره پخته تر شی. زبون مرد روت درازه. هر چی میگه 

  گوش کنی تا بچه ای

سال و چه از بعد مذهبی آن اکه از سوی خانواده  11غه محرمیت چه از دیدگاه قانونی با تعیین حداقل سنی زیر صی

سبب کودک همسری می شود. خانواده های سنتی با توجه به پایه مذهبی خود در  ،های سنتی صورت می گیرد

را به عقد در می آورند بدون آنکه ثبت گردد و یا اینکه ضمانتی پشته  دک و نوجوان خودزندان کومحافل خصوصی فر

وقتی دختران و پسران کودک و نوجوان تحت عنوان صیغه محرمتی به عقد هم در می آیند در موقعیت زن آن باشد.  

ت محرمی و شوهری قرار می گیردند درصورت روابط جنسی بعد از مدتی به صورت دائم ازدواج می کنند. یعنی صیغه

رابطه جنسی را در قالب شرعی ممکن می سازد و همین امر ازدواج کودکان را تسهیل می بخشد.  کودکان و نوجوانان 
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در این سن از هیچگونه بلوغ فکری، اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستند و باید از سوی خانواده ها کنترل و اداره 

 عوا و برخی مشکلات خانوادگی می باشد. شوند که این خود منجر به بروز اختلافات و د

ت زندگی خانوادگی، درگیری و مشکلات خانوادگی تنها پیامدهای صیغه محرمیت در رییعدم توانایی اداره منزل و مد

سن کودکی نمی باشد.  کنترل شدید از سوی خانواده و نقض آزادی های فردی، بارداری های ناخواسته و آسیب های 

سالگی می باشد که در میان  13ز بارزترین آثار صیغه محرمیت و ازدواج زودهنگام زیر سن جسمی، ترک تحصیل ا

 تحلیل دقیق مصاحبه به وضوح مشاهده می شد. 

 سالگی تجربه کرده است11زن. ساکن مشهد. متأهل که صیغه محرمیت را در 

دم سر خونه، چون شدن دعوا کنیم. وقتی اومما خودمون مشکلی نداشتیم؛ ولی بزرگترا باعث می

 د با نصیحت مامان اینا بهتر شدم.کردم. بعسنم خیلی کم بود، حرف شوهرم رو خیلی گوش نمی

وجیت و ازدواج زودهنگام در قالب صیغه محرمیت در میان کودکان و نوجوانان از زکه مشاهده شد روابط  همچنان

ی، آسیب وادگی، درگیرنو تبعاتی مانند اختلافات خا سوی خانواده به منظور تنظیم رفتار جنسی آنها صورت گرفته است

و این در شرایطی است که صیغه محرمیت به ازدواج منتج شده ل دارد های جسمی، روحی و ترک تحصیل را به دنبا

است. اما در صورتی که صیغه محرمیت با ازاله بکارت دختر همراه باشد و به عقددائم منتج نشود شرایط آسیب های  

 ماعی بدتری را به دنبال دارد. اجتجسمی و  روانی و

صیغه محرمیت دارای ابعاد متفاوتی می باشد. بر اساس تحلیل یافته های تحقیق عواملی  –پیامدهای ازدواج موقت 

مانند ازدواج زودهنگام کودکان، انگ بدنامی، شک گرایی نسبت به ازدواج دائم، فروپاشی خانواده ها، خشونت علیه زنان 

اشاره نمود. زمانی کودکان در سنین پایه به عقد هم در می آیند حتی با وجود موافقت کودک تبعات خاصی مانند و ... 

 زایمان زودرس و یا ترک تحصیل را بدنبال دارد. 

طرد اجتماعی در نکاح موقت برای زنان به نسبت مردان در ازدواج موقت نوعی تبعیض ناروا علیه زنان وجود دارد. 

ر بوده و نگاه منفی ناشی از قبیح بودن متعه برای زنان بیشتر است. به همین دلیل در مواقعی که مردان، زنان تپرهزینه

دهند آزار جسمی و روحی را متحمل دهند، زنان حاضر به پیگیری آن نیستند. در واقع، زنان ترجیح میمتعه را آزار می

نها زده نشود. این واقعیت، گواه دیگری بر تبعیض علیه زنان ای بودن به آشوند؛ اما شکایت نکنند تا برچسب صیغه

 است که در مصاحبه با کارشناس و مشاوره خانواده این موضوع تأیید شد:

کارشناس حقوقی. ساکن مشهد 

 .نیست چنین عملی شایسته برای ،مجازات شه.بره که اعلام رضایت داده میپروسه انقدر زمان

 .ها باعث نقصان زن شدهچون من به شخصه دیدم که این ضرب و جرح

شود به علت طولانی هایی که علیه زنان در ازدواج موقت میها و خشونتمربوط به اختلاف های قانونیهمچنین مجازات

تعددی اند که موارد مها اظهار کردهبودن فرایند پیگیری قانونی، عملا  تعریف نشده است. کارشناسان حقوقی در مصاحبه
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اند؛ اما های اقتصادی و همچنین آزارهای جسمی به مراکز حقوقی و وکلا مراجعه کردهشده بابت زیاناز زنان صیغه

های ناچیز آن، زنان از شکایت خود صرف چنانکه گفته شد به علت طولانی بودن فرایند قانونی اثبات ادعا و مجازات

 کنندپوشی میچشمنظر کرده و از احقاق حق خود 

ای مانند ازدواج موقت با های اجتماعیهای جامعۀ مدرن است. کنشاعتمادی از ویژگیها و بیفردیت، سیالیت رابطه

توانند به یکدگیر کاملا  اعتماد کنند و در جهت ازدواج سختی میاین نوع رفتارهای جامعۀ مدرن همخوانی دارد. افراد به

ان به زن و شک گرایی اعتمادیزدگی و بیهای مکرر نوعی دلابط متعدد با زنان متعه و صیغهدائم گام بردارند. در رو

 ها این تمایل از بینآید و در صورتی که تمایلی برای ازدواج دائم وجود داشته باشد، به دلیل تعدد رابطهوجود میبه

موقت داشتند، متعه را نوعی ازدواج آزمایشی و  رود. افزون بر این، معدودی از افراد که دیدگاه مثبتی به ازدواجمی

نارضایتی از زندگی زناشویی موجب شده است که برخی مردان  شدند.فرصت کسب آمادگی برای زندگی دائم متصور می

های خانواده را به جای حل معضل در فضای خانواده به خارج از خانه روی بیاورند و ازدواج موقت را برگزینند که پایه

این بی  اندازد.کند و سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر میزل ساخته، کارکردهای اصلی آن را مختل میمتزل

اعتمادی، تزلزل بنیاد خانانواده و شک و تردید اگرچه از ویژگی های گریز ناپذیر دوران مدرن است اما کنش هایی 

 ید. مانند ازدواج موقت به تسهیل این نوع آسیب ها کمک می نما

ای اجتماعی، مذهبی و قانونی است که مشروعیت و مقبولیت آن در ادوار مختلف تاریخی محل ازدواج موقت، پدیده

ا ای آن رکنند و عدهکشمکش بوده است. موافقان، آن را عاملی برای حفظ جامعه از فحشا و و روابط نامشروع تلقی می

های متفاوتی که دربارة ازدواج دانند. با تمام دیدگاهدر جامعه می گری و فسادطلبی مردانه و رواج روسپیعامل تنوع

با  صیغه محرمیت – توان استنباط کرد، این است که پدیدة ازدواج موقتموقت وجود دارد، آنچه از این پژوهش می

به دلیل گذار ایرانی در حال افزایش است و این بیشتر توجه به توجیهات مذهبی و قانونی آن در جامعۀ درحال

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این برهۀ زمانی از جامعۀ ایران است. تأخیر در سن ازدواج هر سال بیشتر ویژگی

این تأخیر در سن  0شود.شود و هر سال بر تعداد زنان و مردانی که در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند، افزوده میمی

 طلبی و نپذیرفتن مسئولیتاقتصادی و رکود، رشد فردیت و استقلالازدواج و افزایش تجرد قطعی، از شرایط سخت 

های اعتمادی و تعلق اجتماعی و افزایش میزان تحصیلات زنان و ورود آنان به عرصهمدت، بیجمعی و ترجیح روابط کوتاه

ت میزان ازدواج موقشود. بنابراین روند رو به رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بالا رفتن میزان توقعات ناشی می

گذار ایرانی مطابقت دارد به عنوان راهکاری برای رفع نیازهای جنسی که خواسته یا ناخواسته با شرایط جامعۀ درحال

پذیر است. اما شرایط مبهم قانونی و مذهبی آن و از مشروعیت مذهبی و قانونی نیز برخوردار است، برای برخی توجیه

شرایط ثبت نکاح، نفقه، فسخ و انحلال، عده و همچنین پیامدهای منفی آن که باعث ای مانند های حقوقیو نقصان

وع دهی این نشود، سامانهمسری و... میهای مقاربتی، کودکگری، بیماریتزلزل بنیاد خانواده، ترویج فساد و روسپی

                                                           
 یهایکرده است. براساس بررس دایپ یشیسال روند افزا نیبعد از ا یول داشت؛نوسان  1375تا قبل از سال  یتجرد قطع ران،یاساس گزارش مرکز آمار ا. بر7

 شتریب یلیزنان خ در یتجرد قطع یشیدرصد بوده است. روند افزا 1.۱زنان  یدرصد و برا 1.1مردان حدود  یبرا 1375در سال  یتجرد قطع ران،یمرکز آمار ا

 است. رسیدهاز سه برابر  شیب به زنان یبرا اما ،مردان حدود دو برابر شده یشاخص برا نیا 1395تا  1375 یهاسال یکه ط یبه طور است؛از مردان 
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ه، عظام تقلید با همکاری استادان دانشگاطلبد. بنابراین باید قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین مراجع ازدواج را می

مشاوران خانواده و کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشری این موضوع را بررسی کنند و تمهیدات لازم را برای رفع 

های آن از لحاظ قانونی، مذهبی و اجتماعی طراحی و اجرا کنند. بدین منظور، در با توجه به تحقیقات جامع نقصان

کنندگانی که این نوع ازدواج را تجربه کرده بودند و همچنین براساس مشاوره های متعدد با مشارکتاحبهمیدانی و مص

های این پدیدة اجتماعی برای رفع محدودیتذیل و مصاحبه با کارشناسان مذهبی، حقوقی و خانواده، راهکارهایی 

 پیشنهاد می شود: 

 سالگی 13صیغۀ محرمیت به گذاری برای افزایش سن ازدواج موقت و ( قانون1

سال تمام  11به سن  دنیدختر قبل از رس نکاحعقد : »گویدمیازدواج  یسن قانون دربارة یقانون مدن 1611 ةماد

مصلحت  تیبه شرط رعا یمنوط به اذن ول یسال تمام شمس 11به سن  دنیو پسر قبل از رس سالگی( 1ی )از شمس

تر ر خصوص ازدواج موقت هم صادق است. اما صیغۀ محرمیت در سنین پاییناین قانون د دادگاه صالح است. صیبا تشخ

 شود.گیرد؛ زیرا در چارچوبی مذهبی و خصوصی و بدون ثبت رسمی انجام میاز سن ذکر شده در قانون هم صورت می

ان است، پیشنهاد سالگی برای دختر 11از آنجا که تلاش فعالان سیاسی و اجتماعی به منظور اصلاح قانون ازدواج به سن 

 سال افزایش دهند. 11شود قانون سن صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت را به می

 ( ثبت رسمی و قانونی صیغۀ محرمیت/ ازدواج موقت در دفاتر طلاق و ازدواج4

همچنین  کند.نکاح دائم را برای زوج جرم محسوب می نشدن ثبت قانون مجازات اسلامی، 111 ةدر حال حاضر ماد

شود. این در ، در صورت بارداری و توافق طرفین، ازدواج ثبت می1111خانواده مصوب  تیقانون حما 21 ةادس مبراسا

حالی است که برای صیغۀ محرمیت، قانونی وضع نشده است. یعنی اگر ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت را که ماهیت 

دون شود! نگارنده که بورت باردار شدن آنها ثبت میمتفاتی دارند، یکسان بدانیم ازدواج کودکان و نوجوانان فقط در ص

داشتن دیدگاه جانبدارانه و صرفا  با رویکرد علمی و مردم شناسی به موضوعات پرداخته، معتقد است که ثبت قانونی 

صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت سبب دسترسی به خدمات حقوقی اولیه و حفظ بیشتر حقوق طرفین در این رابطۀ 

شود بسیاری از حقوق زوجین به ویژه زنان نقض شود. خطبۀ عقد ود؛ چراکه ثبت نشدن آن باعث میشزوجیت می

شود توان آن را جاری کرد، بنابراین پیشنهاد میموقت یا صیغۀ محرمیت به نحوی است که به صورتی خصوصی نیز می

ر از یک مورد در آن واحد برای مرد در دفاتر ثبت و حداقل با حضور دو شاهد جاری شده و امکان صیغه کردن بیشت

 وجود نداشته تا پیامدهای آن از لحاظ حقوقی، قابل پیگیری باشد.

 ( اجباری و رایگان کردن تحصیلات 8

کنند، شرط نداشتن رابطۀ های سنتی و مذهبی بین کودکان و نوجوانان جاری میدر صیغۀ محرمیتی که خانواده

جنسی یکی از اصول پذیرفته شده است. هرچند از نظر شرعی جایگاهی ندارد و رابطۀ جنسی به محض محرمیت، مجاز 

ری و رابطۀ جنسی بعد از مدتی به عقد دائم هم آیند در صورت باردااست. نوجوانان و کودکانی که به عقد هم درمی

علاقگی به تحصیل و ترک تحصیل است. نهادهای قانونی و آموزش و ترین تبعات صیغۀ محرمیت، بیآیند. از مهمدرمی
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هایی که در مدارس سالگی و مقطع دیپلم و در عین حال با آموزش 13پرورش با الزامی کردن تحصیل اجباری تا سن 

 توانند صیغۀ محرمیت و ازدواج زودهنگام را به تعویق بیندازند.دهند میها میموزان و خانوادهآبه دانش

 های حقوقی و بهداشتی در صیغۀ محرمیت/ ازدواج موقت( مشاوره2

های تحقیق حاکی از آن بود که اطلاعات حقوقی افرادی که تجربۀ ازدواج موقت داشتند، بسیار اندک بود و این یافته

کند. اما اگر ازدواج رو میع، زنان را با مشکلات مانند ترک زوجه پیش از پایان مدت صیغه بدون بذل مدت روبهموضو

ند شوشود و طرفین از حقوق خود در ازدواج موقت کاملا  آگاه میهای حقوقی نیز ارائه موقت در دفاتر ثبت شود، مشاوره

دیگر این است که ازدواج موقت شرطی مانند نگه داشتن عده دارد. شود. نکتۀ و زمینۀ نقض حقوق افراد محدودتر می

روز است( و بعد از آن به صیغۀ دیگری دربیاید. اما  11یعنی زن باید منتظر بماند تا مدت عده تمام شود )که معمولا 

نگه داشتن عده، های موقت هستیم که مردان متمول، زنان خواهان متعه را بدون در حال حاضر شاهد انواعی از ازدواج

کنند و این سنت به نوعی منبع درآمد برای زنان و تفریح برای مردان هوسران تبدیل شده است. در بارها صیغه می

آید که ناشی از ناآگاهی به مسائل بهداشت های مقاربتی به وجود میهای ناخواسته، سقط جنین، بیماریاینجا بارداری

کنند باید به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و از وج موقت/ صیغۀ محرمیت میجنسی است. بنابراین زوجینی که ازد

اصول پیشگیری و بهداشت جنسی آگاهی یابند و برای زنان و مردانی که سابقۀ ازدواج موقت دارند کارت سلامت صادر 

 شود.

 ( مشروط کردن و محدودیت قانونی صیغه/ ازدواج موقت3

 ةمردان و راه استفاد یطلبتنوع یرضایق عموما  ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای اهای تحقاز آنجا که براساس یافته

هاد روند. پیشنطلبی خود به سمت ازدواج موقت میبوده است؛ مردانی که متأهل بوده و برای ارضای تنوع از زنان یابزار

شود ازدواج موقت نیز منوط به رضایت همسران شود و امکان صیغه کردن بیشتر از یک مورد در آن واحد برای مرد می

ب جلوگیری از سوءاستفادة شرعی از این قانون )متأهل و مجرد( وجود نداشته باشد. این مشروط کردن قانونی موج

 شوند. پیشنهادمدت و بلندمدت تقسیم میمدت، میانهای موقت از منظر زمانی به کوتاهشود. از سوی دیگر ازدواجمی

مدت در نظر گرفته شود و در صورت تمایل تمدید شود. چون در شود زمان ازدواج موقت به صورت قانونی، میانمی

بندوباری است و در حالت بلندمدت در صورت نبود تفاهم، برای زنان که مدت نوعی ترویج روسپیگری و بیاهحالت کوت

 شود.حق فسخ ندارند، آزاردهنده می

 گذاری در زمینۀ نفقه و حق انحلال به نفع زنان در ازدواج موقت( قانون6

دارد و زنان در ازدواج موقت نسبت به ازدواج دائم با  از آنجا که در ازدواج موقت نوعی نابرابری حقوقی و قانونی وجود

شود قوانینی تدوین و تنظیم شود که زنان در ازدواج موقت از حق نفقه های بیشتری مواجهند، پیشنهاد مینابرابری

ن مکیهای تحقیق نشان داد که زنان زیادی به منظور رفع نیازهای مادی به ازدواج موقت تبرخوردار شوند؛ زیرا یافته

داند. همچنین حق فسخ و انحلال نیز باید مانند کنند؛ در حالی که قانون، نفقه را در ازدواج موقت حق زنان نمیمی
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بینند و ادامۀ زندگی ازدواج دائم در صورت عسر و حرج به زنان داده شود تا در مواردی که زنان آسیب یا خشونت می

 نند یکطرفه ازدواج موقت را فسخ کنند. دانند، بتوابا زوج را برای خود ناممکن می

 ( بهبود شرایط اقتصادی، فرصت اشتغال و کارآفرینی7

ها، موارد متعددی از زنان و مردانی که تجربۀ ازدواج موقت داشتند، نداشتن شغل و شرایط اقتصادی در تحلیل مصاحبه

، در ساختار جامعۀ ایرانی نرخ مشارکت ضعیف را دلیل تن دادن به ازدواج موقت خود عنوان کردند. علاوه بر این

شود کند. بنابراین پیشنهاد میاقتصادی زنان کمتر است و این وضعیت، فقر و شرایط بد اقتصادی زنان را تقویت می

های شغلی و از طریق ها، وزارت صنعت و معدن و... با فراهم آوردن فرصتنهادهایی مانند وزارت کار و تعاون، شهرداری

زایی کنند تا شرایط اقتصادی جوانان برای ازدواج دائم فراهم شود و از سوی دیگر نرخ مشارکت ی اشتغالکارآفرین

اقتصادی زنان به ویژه زنان خودسرپرست افزایش یابد تا از تمکین به ازدواج موقت به دلیل فقر اقتصادی و بیکاری 

 منصرف شوند.

 اج موقت در ایران( نقش روحانیان به عنوان عامل تغییر شکلی ازدو7

توانند با صدور فتوای شرعی و تشریح فلسفۀ ترین عاملان تغییر اجتماعی در ایران میروحانیان به عنوان یکی از مهم

های این نوع رابطه را کاهش دهند. ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت که به واقعی ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت، آسیب

خلاقی تدوین شده است؛ اما در جامعۀ امروزی به دلایل مختلف از جمله سکوت منظور جلوگیری از فحشا و انحطاط ا

شود پیامدهایی مانند تولد فرزندان قانون، ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت که به صورت خصوصی بدون ثبت انجام می

زل کردن لهمسری، متزناخواسته، سقط جنین به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی، شیوع روسپیگری، تسهیل کودک

بنیاد خانواده و... را به دنبال داشته است. بنابراین شکل و ظاهر ازدواج موقت از ماهیت و اهداف آن فاصله گرفته است. 

ترین از این رو فتوای شرعی روحانیان مبنی بر ثبت رسمی کلیه ازدواج موقت در دفاتر قانونی ثبت ازدواج و طلاق از مهم

 یامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت است.های به حداقل رساندن پعامل

 نهادهای مردمهای جمعی و سازمان( بسترسازی فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه3

های جمعی های اجتماعی است. رسانهرسانی و آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در زمینۀ جلوگیری از آسیبآگاهی

های صیغۀ های اجتماعی مجازی از طریق بازنمایی آسیبه ویژه شبکهها، مجلات و بمانند رسانۀ ملی، خبرگزاری

رسانی شرایط حقوقی حاکم بر ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت محرمیت/ ازدواج موقتِ بدون ثبت قانونی و همچنین اطلاع

انند نهاد مهای مردمتوانند پیامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت را کاهش دهند. همچنین سازمانمی

ها نقش پررنگی داشته بخشی و آموزش خانوادهتوانند در زمینۀ آگهیهای حمایت از حقوق کودکان و زنان میانجمن

ها های اخیر سینماگران و سلبریتیباشند که البته این کار مستلزم همکاری نهادهای دولتی است. از سوی دیگر در سال

اند و در مواردی مانند حفظ آزار جنسی کودکان و محیط زیست توانستهاند نیز در امور اجتماعی نقش پررنگی داشته

ام رسانی اقدامات مؤثری انجبخشی و اطلاعسازی، صفحات مجازی )اینستاگرام و توئیتر( در زمینۀ آگاهیاز طریق فیلم

ت/ ازدواج موقت در های اجتماعی با موضوعیت صیغۀ محرمیدهند. در این حوزه، هنرمندان با تولیدات هنری و فعالیت
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توانند در کاهش برخی پیامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ های اجتماعی مجازی مینهاد و شبکههای مردمسازمان

 تری داشته باشند.محرمیت نقش پررنگ
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