
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خانهاي بر روي آب

 

 پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران

 

 کامیل احمدي

  

  

  

  

  

ر
��

وف   ١٤٠٠  � آوای 

 © AVAYE BUF -  2021

  

 



 

AVAYeBUF .com                   avaye.buf@gmail.com  

 

 

   

پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج 

موقت در ایران  

نویسنده:  کامیل احمدي  

 

امور فنی و  انتشار: قاسم قره داغی  

انتشارات : آواي بوف  

  

 House on water 

  A Comprehensive Study Research on Temporary 

 Marriage in Iran

By:  Kameel Ahmady  

  

  

 

 ISBN: 978-87-93926-87-5

 ©2021 Avaye Buf

  avaye.buf@gmail.com    -  www.avayebuf.com

خانهاي بر روي آب 

  Publication Technician: Ghasem Gharehdaghi

 Publisher: Avaye Buf



 

 نام کتاب:  خانهاي بر روي آب 

 تألیف: کامیل احمدي 

 ویراستار و صفحه آرا: - 

 چاپ اول: 1400  

 تیراژ: نشر اینترنتی 

 ناشر: انتشارات آواي بوف - دانمارك 

 شابک:    9788793926875 

 قیمت: رایگان 

 PDF + EPUB  :قطع 

 
  

  

 

 

: کامیل احمدي/   سرشناسه 

: خانهاي بر روي آب / [کتاب] / پژوهش جامعی در باب ازدواج موقت و صیغه 

محرمیت در ایران/ مولف: کامیل احمدي؛. 

عنوان و نام پدید آورنده 

: دانمارك: نشر آواي بوف 1400 ،  مشخصات نشر 

: قاسم قره داغی  امور فنی و انتشار 

: ٢٣٠  ص.؛ ۵/١۴×٢١ سم.  مشخصات ظاهري 

:  نشر اینترنتی: 978-87-93926-87-5  شابک 

  978-87-93926-87-5 فهرستنویسی:بر اساس اطالعات فیپا 

: آمار/ جامعه شناسی / زبان فارسی   موضوع 

  30.13:  DK5

  

 کلّیهي حقوق محفوظ است. بازنشر به هر شکل، با ذکر منبع بالمانع است. 

 جهت هماهنگی براي استفاده به هر شکل و نحو( تکثیر، انتشار و ترجمه و هرگونه استفادهي دیگر)  لطفا به ایمیل زیر پیام ارسال کنید:

AVAYE.BUF@gmail.com                         www.AVAYEBUF.COM :لینک دسترسی آنالین به کتاب 



 

 
سرپرست و هماهنگی: کامیل احمدي    

  

گروه کار میدانی، کد گذاري و تحلیل محتوا: فریبا الماسی، عایشه (شیالن) علییار،  حکیمه 

پاشازاده، مسلم ناظمی، فتانه صادقیمقدم، ژیال صادقی، محمد (جمال) حسینی، صباح وطنی، 

ویدا ظفري  

  

ویراستار: زینب پزشکیان  

  

بازخوانی متن: محمد جمال ادین واژي  

مدرس روش تحقیق: دکتر مسلم نازمی  

مشاوران و ناظرین پژوهش: دکتر مسلم نازمی، محمد جمال واژي  

طراح جلد: ایوب محمد پور  

  

طراح جدوال و نمودارها: سید محمد (جمال) حسینی  

  



2 
 

 

 هرست مطالبف

 
 1 ................................................................................................................................................................................ یسپاسگزار

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................... ناشر ادداشتی

 4 .....................................................................................................................................................................................شگفتاریپ

 6 ........................................................................................................................................................... پژوهش اتیفصل اول: کل

 7 ......................................................................................................................................................................................... مقدمه

 7 ..................................................................................................... جخانواده و ازدوا یشناختو مردم یشناختجامعه فی. تعر1-1

 10 ........................................................................................................... ازدواج تیدر موفق کنندهنییتع یعامل بهمثا . سن به2-1

 11 ................................................................................................... (یو روابط زن و مرد )در فرهنگ غرب یجنس ی. رفتارها3-1

 16 ........................................................................................... (یو اسالم ینیو روابط زن و مرد )در فرهنگ د ی. رفتار جنس4-1

 20 ............................................................................................................................................................. رانی. ازدواج در ا5-1

 22 ........................................................................................................................................... رانیمتعه در ا یاجتماع نیی. تب6-1

 44 ................................................................................................................................... ازدواج زودهنگام کودکان لی.تسه7-1

 47 .....................................................................................................واجازد یو اجتماع ی، حقوقینی، دیخیتار یفصل دوم:  مبان

 43 ..............................................................................................................................ازدواج موقت یخیتار ی. مبحث اول: مبان1

 40 .............................................................................................................. و ملل باستان انیاد ریازدواج موقت در سا ۀ. سابق1-1

 44 ......................................................................................................................................... باستان رانی. ازدواج موقت در ا2-1

 44 ................................................................................... از ورود اسالم به عربستان( شی)پ تی. ازدواج موقت در زمان جاهل3-1

 44 ............................................................................................................................. یاز انقالب اسالم شی. ازدواج موقت پ4-1

 44 ..................................................................................................................... ازدواج موقت یو فقه ینید ی. مبحث دوم: مبان2

 47 ........................................................................................................................................ متعه یو اصطالح یلغو ی. معنا1-2

 43 ............................................................................................................................................................... متعه تی. مشروع2-2

 43 ......................................................................................................................................................... یقرآن لی. دال2-2-1

 44 ........................................................................................................................................ تیمشروع ییروا لی. دال2-2-2

 61 ................................................................................................................................................................... م متعهیتحر -3-2



4 
 

 61 ....................................................................................................................................................... اتی.  نسخ به آ1-4-2

 61 .............................................................................................................................................. میتحر ییروا لیال. د2-2-4

 62 ............................................................................................................................................... یارات حکومتی. اخت4-2-4

 64 ................................................................................................................................................................. اری. ازدواج مس4-2

 66 ......................................................................................................................... رانیمبحث سوم: ازدواج موقت در حقوق ا -4

 67 .............................................................................................................................................. و نکاح منقطع ی. قانون مدن1-3

 64 ..................................................................................................................................................................... . ارکان متعه2-3

 64 ..................................................................................................................................................... عقد متعه ۀغی. ص1-2-4

 70 ........................................................................................................................................................... عقد نی. طرف2-2-4

 70 ............................................................................................................................................................ . مدت متعه4-2-4

 71 ............................................................................................................................................................... . مهر متعه4-2-4

 71 ..................................................................................................................................................................... . احکام متعه3-3

 71 ..................................................................................................................................................................... . ارث1-4-4

 72 ...................................................................................................................................................................... . نفقه2-4-4

 72 .......................................................................................................................................................... . انحالل متعه4-4-4

 74 ............................................................................................................................................................... متعه ۀ.عد4-4-4

 74 ........................................................................................................ طی. تفاوت ازدواج موقت و دائم از نظر حقوق و شرا4-3

 77 ...................................................................................................................................... . مشترکات ازدواج دائم و موقت5-3

 74 .......................................................................................................................... اج موقتدر ازدو یسن دختر و اذن ول -6-3

 34 ............................................................................................................................................................ . ثبت نکاح موقت7-3

 34 ................................................................................................ ازدواج موقت یشناختو روان یاجتماع ی. مبحث چهارم: مبان4

 34 ................................................................................................................................................... ؟دیتهد ای. متعه: راهکار 1-4

 33 ............................................................................................................................................. یجامعه شناخت ینظر ی. مبان2-4

 44 .......................................................................................................................................... زنان به ازدواج موقت نی. تمک3-4

 100 ........................................................................................................................................................ به عشق ازی. ن1-4-4

 100 .............................................................................................................................. یو توجه اجتماع دییبه تأ ازی. ن2-4-4

 100 ............................................................................................................................................. به داشتن فرزند ازی. ن4-4-4

 101 ...................................................................................................................................................... یاقتصاد ازی. ن4-4-4



4 
 

 102 ............................................................................................................................................... ازدواج موقت یامدهای. پ4-4

 104 ....................................................................................................................................................یدانیم یهاافتهیفصل سوم: 

 104 ........................................................................................................................................................................ روش پژوهش

 107 ................................................................................................................................................................. یعلّ طیشرا -1-3

 107 ................................................................................................................................................. یعوامل اقتصاد -1-1-4

 114 ...................................................................................................................................... یو روان یعوامل عاطف -2-1-4

 114 .................................................................................................................................................... یعوامل جنس -4-1-4

 117 ............................................................................................................................................................ یانهیعوامل زم -2-3

 113 .................................................................................................................................................................. نید -1-2-4

 124 .................................................................................................................................... یو حقوق یساختار قانون -2-2-4

 124 ............................................................................................................................................... یساختار اجتماع -4-2-4

 124 ......................................................................................................................................... ینگرش خانوادگ -1-3-2-3

 144 ........................................................................................................................................................... عرف -2-3-2-3

 147 .............................................................................................................. یتیجنس ضیو تبع یاجتماع ینابرابر -3-3-2-3

 144 ............................................................................................................................................................یکنش راهبرد -4-3

 144 ................................................................................................................. مشخص یانیموقت با پا یاهمتعه رابط -1-4-4

 146 .............................................................................................................. یو عاطف یاقتصاد ،ینابرابر جنس ۀرابط -2-4-4

 143 ............................................................................................................................................................ یمحور ۀدیپد -5-3

 143 .................................................................................................................................... سمیهدون ای یطلبعشرت -1-4-4

 142 ................................................................................................................................................... ازدواج زودهنگام -2-4-4

 144 ........................................................................................................................................................................ امدهایپ -6-3

 144 ............................................................................................................ در جامعه یگریاقتصاد لذت، فساد و روسپ -1-6-4

 147 ............................................................................................... ییگراشک جیبه ازدواج دائم و ترو ینگرش منف -2-4-6

 143 ................................................................................................................... طالق شیخانواده و افزا انیتزلزل بن -4-4-6

 143 ................................................................................. کودکان لیتحص توقفو  یگویبکودک ،یهمسرکودک -4-4-6

 160 ......................................................................................................................... زنان هیعل ضیحقوق و تبع نقض -4-4-6

 164 .......................................................................................................................................................... پژوهش یکم یهاافتهی

 164 ................................................................................................................... یجنس ،یو روان یعاطف ،یاقتصاد یازهاین -1



4 
 

 167 ............................................................................................................................... یو خانوادگ یفرد یمذهب یبندیپا-2

 170 ....................................................................................................................در ازدواج موقت یخانوادگ ۀنیشیداشتن پ -3

 171 .................................................................. ازدواج موقت، نگرش به ازدواج موقت و مدت ازدواج موقتابراز آشکار  -4

 174 .......................................................................................... زنان هیاز قانون، ثبت ازدواج، خشونت عل یآگاه ،یباردار -5

 174 .................................................................................................................. التیرابطه و تحص تیفیقد، کع ۀسن، نحو -6

 134 ...................................................................................................................... شنهادهایراهکارها و پ ،یفصل چهارم: جمع بند

 136 .................................................................................................................................................................................... مقدمه

 137 ....................................................................................................................................... پژوهش یبندخالصه و جمع -1-4

 144 .................................................................................................................................................. شنهادهایراهکارها و پ -2-4

 216 ........................................................................................................................................................................... یانیسخن پا

 213 ...................................................................................................................................................................................... منابع

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 سپاسگزاری

تر درخصوص در یک سال و نیم گذشته، تمام وقت خود را به این مطالعه اختصاص دادم تا به دانشی عمیق

 یسفر ،. این دورهدست یابمیران کنندۀ آن در اازدواج موقت و صیغۀ محرمیت و عوامل تشدیدکننده و تسهیل

مندی جدی دربارۀ موضوع . دغدغههر دو زمینۀ فردی و کاری بودشگرف و سرشار از یادگیری برای من در 

صیغه و این پژوهش، محرکی قوی بود که در تکمیل و انجام این تحقیق به من کمک کرد. انگیزۀ مطالعه دربارۀ 

در ایران  2ختنۀ زنانو  1ازدواج زودهنگام کودکانام در خصوص لیهای قبدر ایران از پژوهش صیغۀ محرمیت

های گیرد. ایدۀ اولیۀ این پژوهش در طول سالکه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، سرچشمه می

ام دربارۀ ازدواج زودهنگام کودکان در برخی نواحی روستایی ایران شکل گرفت. در آنجا شاهد ازدواج مطالعه

ودکان بودم و دریافتم که دو مسئلۀ ازدواج زودهنگام کودکان و ختنۀ زنان در ایران با یکدیگر مرتبط و ک

شوند. در حین کار میدانی دربارۀ ختنۀ های خشونت هستند که گاه به طور توأمان علیه زنان اِعمال میمصداق

شد، متوجه شدم که تعداد زیادی از  زنان در ایران که در چهار استان با بیشترین شیوع ختنۀ زنان انجام

شمار زیادی از دختران اند. با ها، کسانی هستند که در سنین بسیار کم ازدواج کردهکنندگان در مصاحبهشرکت

وسال مواجه شدم که در جایگاه مادری/پدری و زن/شوهری قرار داشتند. کشف این پدیده، مرا سنو پسران کم

ودهنگام کودکان بیشتر تحقیق کنم و به این پرسش پاسخ دهم که آیا ارتباطی برانگیخت که دربارۀ ازدواج ز

آمده دربارۀ ازدواج کودکان و تحلیل آنها مرا متوجه دستهای بهبین این دو پدیده وجود دارد یا نه. انبوه داده

د. در خالل کر صیغهیا  ازدواج موقتو شکل دیگری از ازدواج به نام  صیغۀ محرمیتموضوع دیگری به نام 

های تحقیق، در سنین کم از طریق صیغۀ تحقیق ازدواج زودهنگام کودکان متوجه شدم که تعدادی از نمونه

همسری یکی از اند. در واقع دریافتم که کودکهمسران خود درآمده« غیررسمی»محرمیت به عقد شرعی اما 

ی ایرانی رایج است. نظارت بر رفتار جنسی هاکه در بین برخی خانوادهصیغۀ محرمیت نتایج سنتی است به نام 

کودکان و جلوگیری از به گناه افتادن آنان، ترس از مجرد ماندن دختران در سنین باالتر، رفع فشارهای اجتماعی 

تر است و تسهیل ای کوچک، پررنگهو فرهنگی مربوط به مراودات دختران و پسران جوان که در محیط

ها در ابتدای سن بلوغ د خانوادهنشوترین عواملی هستند که معموالً سبب می، مهمتباطات خانوادۀ دختر و پسرار

                                                           
 ، تهران: شیرازه.طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران(. 1446. احمدی، کامیل )1

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriagen 

(ECM) In Iran, New York: Nova Publishing. 
 ، تهران: شیرازه.به نام سنت؛ پژوهشی جامع در باب ختنۀ زنان در ایران(. 1444. احمدی، کامیل )2

Ahmady, Kameel (2015). In The Name of Tradition: A Comprehensive Research Study on Female Genital 

Mutilation/Cutting (FGM/C) In Iran, Oxford: Oxford Press. 
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کنند. اولین پیامد میو حتی گاهی در سنین پیش از بلوغ، صیغۀ محرمیت را بین دختران و پسران خود جاری 

ارند و جاری شدن صیغۀ محرمیت میان کودکان، محروم کردن طرفین صیغه که هنوز شناخت کافی از خود ند

اند، از حق انتخاب همسر در سنین به درک درستی از ازدواج، وظایف همسری و معیارهای همسرگزینی نرسیده

کم نداشتن رابطۀ جنسی کامل از شروط نانوشتۀ بزرگسالی است. همچنین اگرچه نداشتن رابطۀ جنسی یا دست

اند، به اقتضای به یکدیگر محرم شدهصیغۀ محرمیت است، بخش درخور توجهی از کودکانی که از طریق صیغه 

به ویژه  هایی جدیشوند. رابطۀ جنسی در این نوع ازدواج غالباً با آسیبشرایط سنین بلوغ، وارد رابطۀ جنسی می

دهد و ثانیاً به دلیل غیررسمی بودن و ثبت نشدن این در سنین کم رخ میچون اوالً  برای دختران همراه است؛

های شوند. بارداریهای حداقلی و محدود مراکز بهداشت نیز محروم میز همان آموزشنوع ازدواج، زوجین ا

های مهم و مشهود این سبک ازدواج است. افزون بر اینها در برخی ناخواسته و زودهنگام و سقط جنین از آسیب

ز دست رفتن تری مانند اانجامد که در این حالت، پیامدهای جدیهای محرمیت به جدایی میموارد، صیغه

خأل وجود ها، شود. عالوه بر این آسیبگیر دختران میبیوگی دامنهای همسرگزینی در آینده و کودکفرصت

گذاری، توجهی نهادهای مسئول در زمینۀ قانوندر حوزۀ صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت و بی قانونی جدی

ها و راهکارهای این وهش بودند. امیدوارم یافتههای اصلی من برای انجام این پژسازی و آموزش، انگیزهفرهنگ

گری جامعۀ مدنی و توجه بیشتر نهادهای کاو بیشتر و افزایش حساسیت و مطالبهوای برای کندپژوهش، مقدمه

 گذاران به این حوزه باشد.متولی به ویژه قانون

به کاهش است. با این حال،  نرخ ازدواج زودهنگام کودکان در بسیاری کشورها از جمله ایران روخوشبختانه 

گیر کودکان و زنان های دامنهمسری و کاستن از آسیبسازی کودککنهنوز برای افزایش سن ازدواج، ریشه

باید اقدامات زیادی انجام شود. من و دیگر محققان همفکرم دست همکاری خود را به سوی دولت دراز و 

شی ملی را برای افزایش آگاهی دربارۀ ازدواج زودهنگام، تالبا یکدیگر کنیم تا میآمادگی خود را اعالم 

 زنیم.ببیوگی، حقوق زنان و کودکان و... در ایران رقم همسری، کودککودک

زمانی حمایت کردند،  ۀکند از افرادی که مرا در انجام این پژوهش و در این بازشناسی ایجاب میرعایت حق

قیدوشرطشان کاسته نشد و در گاه از حمایت بیام که هیچخانواده قدردانی کنم. از شفق رحمانی و دیگر اعضای

تمامی مراحل سخت این کار، در کنار من بودند و همچنین از دوستان نزدیکی که در این فرایند مطالعاتی 

 تشویقم کردند، سپاسگزارم.
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جامع به دست  پژوهشین از همۀ افرادی که گرد هم آمدند و روایات این کار را گردآوری و تحلیل کردند تا ا

)جمال(  آقای محمدو  یارخانم عایشه شیالن علیطور ویژه قدردان دستیاران و همکارانم، آید، سپاسگزارم؛ به

 .ها به من کمک کردندآوری مطالب و منبعمراحل تحقیق همراهم بودند و در جمعتمام هستم که در  حسینی

کنم. بندی این اثر تشکر میتر شدن صورتکمک به دقیق از خانم زینب پزشکیان بابت ویرایش و همچنین

از افرادی که خواستند نامی از آنها در این کار برده نشود، برای همکاری و لطفی که در اجرای  افزون بر اینها،

افراد و نهادهای زیادی به تکمیل این مطالعه یاری رساندند. این مطالعه و به  این پژوهش داشتند، سپاسگزارم.

صوص بخش میدانی آن، تنها از طریق تحقیق اکتشافی، آموزش میدانی، حمایت و همکاری آنها محقق شد. خ

یار، حکیمه پاشازاده، مسلم ناظمی، فتانه فریبا الماسی، عایشه شیالن علی کار، تیم میدانیاعضای در این زمینه از 

 به دلیل ینیمحمد )جمال( حس یآقا از صادقی مقدم، ژیال صادقی، صباح وطنی و ویدا ظفری سپاسگزارم.

بابت بازخوانی متن و الدین واژی محمد جمال یآقا کتاب و ییگزارش رونما ۀیپژوهش و ته یکم یهالیتحل

 . کنمیجلد کتاب تشکر م یطراح یمحمدپور برا وبیا یآقامذهبی و از  هایمشورت

شهر تهران، دوستان و همکاران در سه کالننوازی، نظرات بخردانه و پیشنهادهای این مرهون حمایت، مهمان

 تنظیم پرسشنامه هوند برای مشاوره و کمک بدر استان تهران خانم دکتر معصومه معارف مشهد و اصفهان هستم:

در استان خراسان رضوی آقای  پور اصفهانی و خانم جمیله هاشمیان؛در استان اصفهان خانم گلیتا حسین ؛اولیه

 به ویژه سرکار خانم مرضیه محبی و اعضای هیئت مدیرۀ آن.« دان سورازنان حقوق»سپهر استیری، کانون 

مدد رساندند،  منهای اجتماعی که در این تحقیق به از جامعۀ روحانیان، نهادهای دینی و سایر شخصیت

ماعی، خدمات اجت بخش ها و نمایندگان از جمله افراد مسئول درسپاسگزارم. به طور ویژه قدردان وزارتخانه

چراکه دانش و اطالعاتشان را برای تکمیل  های علوم پزشکی، آزاد اسالمی و پیام نور هستم؛بهداشتی و دانشگاه

تر دربارۀ ازدواج زودهنگام کودکان تر و جامعاین پروژه از ما دریغ نکردند. باشد که دولت را به دانشی کامل

را به آنها این موضوع مهم ون سازیم و اهمیت مبارزه با با محوریت صیغۀ محرمیت و همزمان ازدواج موقت رهنم

 یادآوری کنیم.

 کامیل احمدی

1447فروردین   

kameelahmady.com 
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 پیشگفتار

یخی، اجتماعی، گوناگونِ تار رود و از زوایایهای حیات آدمی به شمار میترین ضرورتعلوم انسانی از مهم

با  سهیدر مقا یو اجتماع یدر علوم انسان یاتفاوت عمده ،قیتحق انیدر جر. توجه است درخورکالمی و فلسفی 

نتایج علوم هستند که  از عواملی انهیجومخالفت ای. وجود احساسات طرفدارانه شودیم دهید یعلوم تجرب

 ام به موضوعاتتحصیلی و عالقه اند. با توجه به رشتۀاجتماعی و انسانی را همواره با مشکالت جدی مواجه کرده

در  امهای دوران دانشجویی. از سالکنمزی اجتماعی تحقیق میساهاست در باب توانمندشناختی سالمردم

اروپایی  آسیایی و ،المللی و حقوق بشری در کشورهای آفریقاییهای بینکشور انگلستان و همکاری با سازمان

 عدالتی در جامعۀو بی که نتایج آنها به کاهش نابرابری موضوعاتی تحقیق کنم دربارۀ ماههمواره سعی کرد

در تحقیقات اجتماعی از اصول  انهطرفعلمی و بی یرویکردداشتن کودکان و زنان بینجامد.  برای ویژه هانی بانس

محرمیت و  ناسبی ندارد. موضوعاتی مانند صیغۀسفانه در تحقیقات کشور ما وضعیت چندان مأمهمی است که مت

طرفی بوده است. وضعیت نامطلوب بینگیز براختلف مذهبی و فرهنگی همواره چالشازدواج موقت به دالیل م

تصویر مبهمی از که است  محرمیت باعث شده ارزشی و حساسیت فرهنگی و دینی دربارۀ ازدواج موقت و صیغۀ

 .این پدیدۀ اجتماعی شکل بگیرد

 برای ها و منابعدختران در ایران که به منظور فراهم آوردن داده در باب ختنۀ امهای گذشتهاز بطن پژوهش

موضوع ازدواج کودکان ، شدانجام دختران  ۀکن کردن ختنریشهخصوص در  برنامۀ جامعی قانون و ینتدو

به  ای اجتماعی که توجه چندانی به آن نشده است،سربرآورد. بدین ترتیب ازدواج کودکان به عنوان مسئله

 زندمی سمی و روحیهای جآسیبویژه دختران هکودکان ب بههمسری . کودکبدل شداصلی تحقیقاتم  ۀدغدغ

 همسری. کودکآوردمیواج فحشا را به دنبال فقر و ر بیوگی، تداوم چرخۀمانند کودک اجتماعی یپیامدهای و

ست. ازدواج زودهنگام شهری به وفور رایج ادر مناطق روستایی و و  ریشه داردهنجارهای سنتی و متعارف  در

های های مدافع حقوق کودکان، سازمانققان، گروهاینک توجه محکودکان پدیدۀ نوظهوری نیست و هم

زودهنگام کودکان براساس ود جلب کرده است. ازدواج المللی را به خهای بیناز سازمان یردولتی و بسیارغی

مطالعات  دلیلبه  بنابراین پیوندد.سالگی به وقوع می هجدهسف، ازدواجی است که زیر ییون تعریف سازمان
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ی جامع با رویکرد علمی، تحقیق آمارهای رسمی در ایران، در نبوداین مسئلۀ اجتماعی و ی به توجهبی ،اندک

 .گذار قرار دادیمجامعۀ علمی و نهادهای قانون نقد و نظر های اصلی و پیامدهای آن را در معرضعلت

مانند باور  ایباورهای سنتی و مذهبی که ی جامع ازدواج زودهنگام در ایران دریافتیمپژوهش بررس حین انجام

محرمیت یا ازدواج موقت  صیغۀ است.همسری در ایران یکی از عوامل اصلی در رواج کودک محرمیت صیغۀ به

قانون  1076و  1074 دارد. براساس مادۀمشروعیت قانونی  ای سنتی و مذهبی در ایران است کهاز هنجاره

 بایدن و مهر معلوم است. اما آنچه مدت معیّ مدنی جمهوری اسالمی ایران، متعه یا ازدواج موقت، ازدواجی با

 کردهازدواج موقت سکوت  در بسیاری از موارد مانند نفقه، ارث و انحاللِگذار قانون شود این است کهبررسی 

به محرمیت  ۀدر قالب صیغکودکان شود. همچنین و شرایطی فراهم آمده است که حقوق زنان در آن نقض می

ترین پیامد آن که مهم شودمحرمیت تسهیل می ۀهمسری در قالب صیغشرایط کودکآیند و میعقد یکدیگر در

خیر سن ازدواج و شیوع و گسترش روابط آزاد أ. با توجه به ته ویژه دختران استآموزان بترک تحصیل دانش

تریبون  ن وروحانیا طریق مقامات رسمی کشور،مانند ازدواج سفید در ایران، ازدواج موقت هر از چندگاهی از 

و برخی از فقیهان از مدافعان حقوق زنان و کودکان  زیادی ۀعد ما هر بارا شود؛نماز جمعه یا تلویزیون مطرح می

طلبی و های عشرتهای قانونی و فراهم آوردن زمینه. خللکنندمی دولتی با آن مخالفتنهادهای غیرو 

یاد ن از ازدواج موقت به عنوان کاله شرعی برخی از دالالن شهوت باعث شده است که مخالفا ۀسوءاستفاد

واج ازد ۀدربارکه تا کنون دانند. تحقیقات متعددی اما موافقان ازدواج موقت را عامل سالمت اجتماعی می کنند؛

در این پژوهش بدون نگاهی اما اند. داشته نگاهی ارزشی به این موضوعغالباً  ،موقت صورت گرفته است

و با  ت جامعصوره محرمیت ب ۀازدواج موقت و صیغ ۀپدید ،طرفی ارزشیصل بیجانبدارنه و با رعایت ا

علمی تبیین خواهد شد. و علل و پیامدهای آن با نگاهی  شودی علمی در چهار بخش بررسی میرویکرد

های ارگان شود تاه میئهایی ارای راهکارهای قانونی و معایب اجتماعاساس پیامدهای آن و خللبر همچنین

 .دنکناجتماعی ساماندهی  ایتوانند نهاد ازدواج موقت را به عنوان مسئلهگذار و اجرایی بنقانو

 

 

 

 



6 
 

 

 

 فصل اول:  کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:              

   

 کلیات پژوهش
 



7 
 

 

 مقدمه

زوج در لغت به معنای جفت و در مقابلِ فرد و تک قرار دارد و در اصطالح به معنای قرین و همنشین است. در 

ای معیّن، هدف مخصوصی داشته ی که در کنار یکدیگر قرار گیرند و براساس برنامهددو موجو تعریف لغوی، به

ای که وجود یکی بدون شود. به این معنا، زوجیت، رابطۀ میان دو چیز است؛ به گونهباشند، زوج گفته می

رابطۀ  ت،یزوج ی متعارفهااز مصداق یکشود. یدیگری موجب اختالل در کارکرد اصلی و مورد انتظار می

 ،یشامل کشش جنس در میان زن و مرد را تیزوج یهاارزش ،محققان ی. برخاست مرد زن و انیم همسری

 ۀزیغر ای یکشش جنس ،دو زوج انیم هایارزش نیترمهمدانند. از می یاعتماد و همدل ،رشیاحترام، لذت، پذ

را بر مبنای رفتار و کشش جنسی در قالب  تیرابطۀ زوجکه و قرارداد است  وندیپ ینوع تزویج،. است یجنس

کند. بنابراین از آنجا که در جوامع مختلف، برقرار میمرد  کیو  زن کی انیمقانونی و اجتماعی مشخصی، 

آزادی و محدودیتِ انجامِ رفتارهای جنسی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، دینی و اجتماعی همان جامعه است، 

 ها و قلمروهای این عرصه همواره محل بحث و بررسی بوده است.محدوده بخشی به روابط جنسی و تعییننظام

 شناختی خانواده و ازدواجشناختی و مردمتعریف جامعه .1-1

 از یکی شود. ازدواجهای بشری در قالب ازدواج نمایان میفرهنگ بیشترگویی به نیاز جنسی در شکل پاسخ

 میان در. است شده شناخته رسمیت بشری به جوامع همۀ در اًتقریب که است اجتماعی پسندیدۀ و مهم هایسنت

 به و ترمقدس همه از زناشویی پیوند کند،می نزدیک متصل یا یکدیگر به را زادگانآدمی که پیوندهایی انواع

 و زن کردن، شوهر کردن گرفتن، (. ازدواج در لغت به معنای جفت1477مهدوی، ) است ترضروری معنا یک

پایۀ  بر که مرد و زن میان است قراردادی ازدواج (. همچنین1471دهخدا، ) است شدن قرین و جفتبا یکدیگر 

 تعریفی (. در1434اهلل، فضل) شودمی حاکم هاآن بر است، گوناگون قوانین و ادیان حسب بر که قانونی رابطۀ

 در ادغام و انطباق معرض در که شودمی اشاره زن و مرد اجتماعی و روانی جسمانی، اتحاد به ازدواج، از دیگر
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 زن تفاوت از هاآن برداشت نحوۀ به تنگاتنگ، طور به مسائل، این طرفین با مواجهۀ و گیرندمی قرار جامعه قبال

 ینیازها تمامینوع رابطه در پاسخ به ترین صمیمیازدواج در حقیقت،  (.1434دارد )دانینو،  بستگی مرد و

 در تمام اقوام و ملل وپیمان مقدس در  اینشود. انسان محسوب میراحل تکامل ممادی و معنوی است و یکی از 

را آغاز  ای که در آن زن و مرد زندگی مشترکیرابطۀ دیرینه ،ها وجود داشته استها و مکانتمامی زمان

کدیگر خوشبخت کنند، به یهمدیگر را ، غمخوار یکدیگر باشندبندند که مصاحب و یار و کنند و پیمان میمی

 فرد، یو عاطف یجنس یازهایبه ن گوییبر پاسخ ازدواج عالوه عشق ورزند و به تنهایی خویش پایان دهند.

که دارد، به  یریثأو ت تیو به خاطر اهم کندیم میتنظ زیاو را ن یو فرهنگ یارتباطات اجتماع ،یاقتصاد یازهاین

(. بر مبنای 44: 1436 ی،)آزاد ارمکآید یب مبه حسا ایدن یکشورها یتمام شده دررفتهیپذ یعنوان هنجار

موجب  یجنس ییایروابط پا یۀدو جنس مخالف را بر پا نیب وندیاست که پ یعملشناختی، ازدواج تعریف جامعه

 (.24: 1434 ،ی)ساروخان دشویم

رابطه. در توان از دو منظر بررسی کرد: ازدواج به عنوان نوعی نهاد و ازدواج به عنوان نوعی ازدواج را می

شدید  الزامات از تأثیرپذیری همسر، انتخاب در کمتر آزادی: دارد وجود هااین ویژگی نهاد، عنوان به ازدواج

 عمومی، بُعد اهمیت کار جنسیتی، تقسیم و مالکیت مانند اقتصادی یابعاد بر کیدتأ خویشاوندی، و اجتماعی

وجود نوعی  و نهاد ازدواج درون در نسبی برابرینا های اجتماعی،شبکه و روابط از ایمجموعه گیریشکل

. حاملگی و مثل تولید برای جنسی رابطۀ اهمیت و( دوطرفه)جنسی متقابل  تمایالت بر کمتر تأکید پدرساالری،

 نسبی همسر، جدایی انتخاب در بیشتر آزادی: شودمی دیده هااین ویژگی رابطه، نوعی عنوان به در ازدواج اما

 بُعد اهمیت فردی رابطه،و بین عاطفی ابعاد بر تأکید خویشاوندی، و اجتماعی شدید لزاماتا از این رابطه

 بر تأکید مثبت همراهی، و این رابطه درون در نسبی برابری فرد، قلمداد شدن بزرگسال مبنایی برای خصوصی،

 ی زناشویی.مسائل زندگ از نمادی عنوان به جنسی مسائل و اهمیت (دوطرفه) متقابل جنسی تمایالت
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شناسان گیرد، خانواده است. خانواده واحدِ اجتماعیِ جامعۀ بشری است. مردمآنچه بر پایۀ نهاد ازدواج شکل می

دانند. نخستین تجربۀ انسان برای اجتماعی آن را پایه و اساس جامعه و سلول سازندۀ زندگی و پناهگاه اعضا می

گروهی از اشخاصی است که با پیوندهای خویشیِ مستقیم به هم گیرد. خانواده، شدن در این پناهگاه صورت می

 (.242: 1434شوند و اعضای بزرگسال آن، مسئولیت نگهداری کودکان را بر عهده دارند )گیدنز، متصل می

 ،ییزناشو وندیپ قیکه از طراست  یمتشکل از افراد دانند کهرا گروهی میخانواده ( 1444) 3برگس و الک

عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط  به گریکدیعنوان فرزند( با )به رشیپذ ایو  یهمخون

 ۀخانواده در زمر(. 1434)بهرامی،  کنندیم یزندگ یآورده و در واحد خاص دیپد یند و فرهنگ مشترکامتقابل

مناسبات  ،و در آن ردیگیم شکل براساس ازدواج دو جنس مخالف کهاست  یاجتماع یهاسازمان نیتریعموم

 یکارکردها و است یمکان اشتراکی نوع یدارا . خانواده معموالًخوردیبه چشم م افتهیاسناد ای یواقع یخون

با  یاجتماع استی خانواده واحد ،قرار نیرا برعهده دارد. بد یتیو ترب یاقتصاد ،یجسمان ،یگوناگون شخص

و از طرف  یاجتماع است یخانواده نهاد ؛یشناختو جامعه یروان ،یحقوق ،یاقتصاد ،یستیابعاد گوناگون ز

در تمام جوامع بشری، خانواده به  (.146: 1434 ،یساروخان) مؤثر بر جامعه است از عوامل مهمِ ،گرید

اند. بندی کردهشناسان اشکال آن را شناسایی و طبقهشناسان و جامعههای گوناگون وجود دارد و مردمشکل

شوند و برخی دیگر محدود به جوامع خاصی هستند. خانوادۀ ده در بیشتر جوامع دیده میبرخی اشکال خانوا

/ همسریگسترد؛ خانوادۀ پدرساالر/ مادرساالر؛ خانوادۀ پدرمکان/ مادرمکان؛ خانوادۀ تک /ایهسته

هایی است بندیخانگی از طبقههمسری و خانوادۀ ناتنی، ازدواج اشتراکی و همتک /چندهمسری؛ خانوادۀ ناقص

 (.1434که از خانواده بر مبنای تعداد اعضا و اقتدار و مکان و انواع نوین خانواده شده است )باقری، 

کارکرد مثبت دارد که در زمان مناسب و با فرد  ،کل در صورتی برای نظام اجتماعیِو تشکیل خانواده، ازدواج 

دیررس یا ازدواج زودهنگام اتفاق  ازدواج نباشند، مناسب صورت بگیرد؛ یعنی اگر زوجین در سن مناسب

                                                           
3. Burgess &Locke 
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های از بیماری گوناگونی د و هم تأثیرات اجتماعیبیننمی فردی آسیببه لحاظ  زوجین افتد. در نتیجه، هممی

پذیری ناقص در جسمی و روانی و نارضایتی از زندگی زناشویی گرفته تا نرخ پایین مشارکت اجتماعی و جامعه

 شود.گیر جامعه میگریبان (فردی و اجتماعی فراوانی دارد که خود آثار)خانواده 

 کننده در موفقیت ازدواجعاملی تعیین ۀسن به مثاب. 2-1

افراد  یو روان یسالمت و بهداشت جسم زانیم یابیارز یمهم برا یهااز شاخص یکی سن اولین رابطۀ جنسی

وابسته بررسی  یبه عنوان متغیر را ازدواج ،نظران مختلف اقتصادی و اجتماعیصاحب. درویم به شمارجامعه 

دهی زندگی خانوادگی و همچنین بیانگر سازمان ۀشیو ۀدهندجامعه تا حدودی نشانهر . سن ازدواج در اندکرده

تواند عوارض و هایی است که زنان و مردان در زمان ازدواج از آن برخوردارند. ازدواج دیررس میفرصت

عدم  توان بهمیها این عوارض و آسیب ۀان به همراه داشته باشد، از جملجدی برای جوان یپیامدهای

پذیری، گرایش به ارتباطات غیرمتعارف دختر و پسر، هدر رفتن سنین جوانی و طراوت، بدخلقی در مسئولیت

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

 ازدواج زودهنگامِاز سوی دیگر، . (1444)پورنقی،  دکر... اشاره  الالت جنسی، پناه بردن به مواد مخدر واخت

ازدواج زودهنگام یا الت فراوانی به دنبال داشته باشد. تواند اختالیم ی نیزهمسرکودک ایکودکان 

مفاد کنوانسیون حقوق براساس . شودسال اطالق می 13همسری، به هر نوع ازدواجی در زیر سن کودک

شود که در سنین تولد تا هجده سالگی قرار دارد. اما در برخی کشورها این کودکان، کودک به کسی اطالق می

 ،آن کشور متغیر است. صندوق جمعیت سازمان مللی و اجتماعی فرهنگ طیو شراحقوقی سن بسته به قوانین 

به لحاظ جسمی و روانی  و پسر قبل از اینکه دختر ،سال 13ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر سن 

ثر بر ؤعوامل م نیترمهم. کندد، اطالق مینداری را داشته باشهای زناشویی و بچهآمادگی پذیرش مسئولیت

ساالرانه و دو نگاه مر یاجتماع یفشارها ،یقانون تیحما ،یسوادو کم نییپا التیفقر، تحص ازدواج زودهنگام،

 یراب دهیپد نیاما اکننده است؛ نگرانهر دو جنس  ی. ازدواج زودهنگام برااست یو مذهب ینتس یباورها
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رشد کودکان  ،یوگیبطالق، کودک شیتوان به افزایهنگام مج زودا. از آثار ازدوستزابیآس شتریدختران ب

 یهایماریب شیو فحشا، افزا فقر ۀاز دختران، تداوم چرخ یجنس ۀسرپرست و بدسرپرست، سوءاستفادیب

 شناسی،هجامع دگاهیاز د. بنابراین (1446تابستان اشاره کرد )احمدی، دختران  یبرا یو روح یجنس ،یجسم

و  واج سالمازد ۀجینتدر  ،جامعه تینسل انسان است و آرامش و امن یو ضامن بقا یاجتماع یقرارداد ،ازدواج

 آید.به دست می که کارکردهای مثبتش برای نهاد خانواده تداوم داشته باشد، بهنگامی

 رفتارهای جنسی و روابط زن و مرد )در فرهنگ غربی( .3-1 

درستی و به دور از افراط و تفریط ارضا شود. های اساسی انسان است که باید بهغریزۀ جنسی یکی از کشش

کلی سرکوب شود یا ارضای آن انحراف و اختالل پیدا کند، فرد را از حالت تعادل و  چنانچه این غریزه به

شود. از این رو، انسان برای داشتن های روحی، روانی و حتی جسمی میآورد و موجب بیماریتکامل درمی

، زندگی اش، همچون دیگر ابعادرفتار جنسی سالم و مناسب و نیز برای هدایت و ارضای صحیح نیازهای جنسی

از  ها به شکل ازدواج نمایان شده است.به الگو و شیوۀ رفتار نیاز دارد. الگوی رفتار جنسی سالم در بیشتر فرهنگ

آنجا که هنجارهای جنسی در همۀ جوامع وجود دارد و این هنجارها برخی کارکردهای رابطۀ جنسی را تأیید و 

اعضای جامعه این هنجارها را در جریان  معنادار است. کنند، رفتار جنسی بشر همیشهاز برخی دیگر نهی می

در  متعارفبا رفتارهای جنسی  شدۀ هر فرهنگآموزند. بر این مبنا، رفتارهای جنسی پذیرفتهاجتماعی شدن می

 آموزد.فرهنگ خود می در بطنِرا  هاواکنش بشرکه دهد فرهنگ دیگر تفاوت دارد و این نشان می
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می شود. دستیابی در سایت:  سیحیان اصفهان در آن انجاممذهبی و ازدواج م مراسم. کلیسای وانک جلفای اصفهان که 1شکل 
http://esfahanemrooz.ir 

 

ترین آنها انگارۀ های مختلفی بر فرهنگ جنسی حاکم بوده است. کهندر تاریخ دوهزارسالۀ غرب، پارادایم

آلوده شمردن اطفای گیرد و اساساً بر گناههای دین مسیحیت سرچشمه میاز آموزهاخالقی است که مذهبی

 غریزۀ جنسی در خارج از چارچوب متعارف و تالش برای نفی یا کنترل شدید آن استوار است.

گوید: در آن دوران، دوشیزگی یک فضیلت ارزنده در تأیید این ادعا می پیدایش مسیحیتدر کتاب  4دان ناردو

شده ای ناپسند تلقی میخواستند فرزندانی بیاورند به طور فزایندهابط جنسی خارج از ازدواجِ زوجی که میو رو

شکل گرفت که متأثر از برخی  ایهای رهبانیدهد: از قرن چهارم به بعد، جنبشاست. او سپس ادامه می

د عقاید مسیحیت و آن را به عنوان کشی و تجرد را وارهای فلسفی مشرکانه، ریاضتهای اعتقادی و مکتبنظام

کِشی، بخشی از اعتقادات مانویان بوده است )مانویان رفتاری اخالقی نهادینه کرد. عالقه به تجرد و ریاضت

                                                           
4. Don Nardo 
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پیروان پیامبری ایرانی به نام مانی بودند و عقیده داشتند که جهان به نیروهای نور و ظلمت که نمایندۀ خیر و شر 

کند و رستگاری بسته به جدا شدن از شر و ها را فاسد می(. از نظر مانویان، شر، انساناستهستند، تقسیم شده 

کشیِ پریدن به قلمرو آسمانی نور خالص است. به این هدف، تنها از راه اختصاص دادن زندگی خود به ریاضت

فت. اما با ظهور توان دست یاآمیز و نخوردن گوشت میمفرط از جمله اجتناب از تماس جنسی، اعمال خشونت

شناختی به غریزۀ گیری و بسط علوم نوین در قرن شانزدهم، انگارۀ زیستگرایی و شکلرسانس و پیدایش تجربه

تدریج در طول چهار قرن در درون فضای فکری و اجتماعی غرب رشد کرد. تا پیدایش عصر جنسی ظهور و به

ی بر روابط جنسی حاکم است. از قرن نوزدهم به اخالقروشنگری، یعنی قرن هجدهم، همچنان انگارۀ مذهبی

تدریج جایگزین بعد، با ظهور عصر مدرن، عشقِ احساسی به منزلۀ شکل مدرن و فردگرایانۀ رفتار جنسی به

شود. با توجه به این تحول، برخی محققان، عشق در عصر مدرن را محصول سکوالر الگوی ماقبل مدرن می

 .(,Beck :1995 268)نامند غرب می

شناسی پایگاه واالیی در تبیین امور انسانی کسب کرد و مسائل جنسی در در قرن نوزدهم با ظهور فروید، روان

های فروید، انگارۀ شناسی و توسعۀ دیدگاهشناسی جدید قرار گرفت. در نتیجۀ گسترش روانکانون روان

نگ جنسی غرب حاکم شد و فرویدیسم شناختی مقبولیت فراگیری در کشورهای غربی پیدا کرد و بر فرهروان

ای برای جنسیت دادن به تمام شخصیت و حیات اجتماعی انسان تبدیل شد. فروید با طرح به ایدئولوژی

ای که در آن ارضای میل جنسی دشوار باشد، جامعۀ بیماری است، توانست هایی از این نوع که جامعهاندیشه

(. شاید بتوان گفت در نتیجۀ 1434ای جنسی فراهم کند )فاضلی، تر شدن رفتارههایی نظری برای آزادبنیان

اش سخن گفت با تغییرات اجتماعی اروپا، روابط جنسی نسبت به گذشته آزادتر شد همزمانی آنچه فروید درباره

وگو درخصوص تابوهای جنسی، بیش از پیش فراهم کرد. از نیمۀ دوم قرن بیستم انگارۀ و زمینه را برای گفت

های عمومی دربارۀ مسائل تدریج بر نگرشهای مطالعات جنسی ظهور کرد و بهتاریخی در گفتمانشناختیجامعه

موسوم به فمینیسم رادیکال در دهۀ « جنبش زنان»جنسیت در فرهنگ جنسی غرب حاکم شد. ظهور موج دوم 
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یاد « انقالب جنسی»ا عنوان میالدی که تمام فرهنگ جنسی در غرب را تحت تأثیر قرار داد و برخی از آن ب 70

شناختی است. جنبش فمینیسم، خودآگاهی زنان به حقوق فردی و ترین ابعاد انگارۀ جامعهکنند، یکی از مهممی

های زنان از سلطۀ تاریخی مردان را در تمام ابعاد زندگی هدف خود قرار داده است و نه شان و آزادیاجتماعی

شناختی و شکل دادنِ نظم اجتماعی نوینِ مبتنی بر حقوق نقد هنری، معرفتهای تنها مسائل جنسی، بلکه حوزه

شود که غریزۀ جنسی و الگوهای سنتی و گیرد. در دورۀ جدید چنین استدالل میزنان و مردان را با قوت پی می

لطۀ ها و ابزارهای قدرت را برای ایجاد، تثبیت و توسعۀ سکه روش ،تاریخی موجود برای پاسخگویی به آن

های اخالقی نیست، بلکه درصدد کنند، باید بشکنند. البته این سخن ضرورتاً به معنای نفی ارزشمردان فراهم می

. کندزیر عنوان اخالق قربانی  را حقوق زنانخواهد نمیها از منظری متفاوت است که طرح و تثبیت این ارزش

ای متناسب ها در هر دورهاست که انسان 5ۀ اجتماعیدر این انگارۀ جدید، رابطۀ جنسی و رفتار جنسی نوعی ساز

کنند. در نتیجه، الگویی ثابت و جاودانه برای با نیازها و تحوالت عصر خود آنها را شکل بخشیده و تعریف می

 (.Horrocks, 1997: 189رفتار جنسی وجود ندارد )

جنبش زنان در غرب در زمینۀ گسترش  گرا قرار دارد.این رویکرد جدید در تقابل با تمامی رویکردهای مطلق

های آموزشی و آموزش عالی، ایجاد حساسیت در برابر خشونت علیه حضور زنان در بازار کار، تحصیل، فرصت

هایی به دست آورده؛ اما های دیگر، موفقیتزنان، ایجاد و گسترش خودآگاهی دربارۀ زنان و بسیاری از زمینه

است که بر مبنای این دستاوردها در الگوی خانواده و ظهور اشکال جدید  تر این جنبش، تغییریموفقیت مهم

 رفتار جنسی ایجاد کرده است.

تر، یکی از کارکردهای عمدۀ خانواده به طور سنتی رفتار جنسی تابع شکل و نوع خانواده است. به تعبیر دقیق

فرد و جامعه بوده است. اما در  ترگویی به غریزۀ جنسی و هدایت آن در جهت مصالح عامتنظیم روش پاسخ

کند و شکل و ؛ یعنی امروزه خانواده از الگوی جنسی تبعیت میاست دورۀ حاضر این رابطه معکوس شده

                                                           
5. social construction 
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. رفتار جنسی نیز به سوی فردی شدن در تحول است؛ است ساختارهای درونی آن واکاوی و بازتعریف شده

داند که هر کس باید مطابق سلیقۀ خود دیهیات فرهنگی میچنانکه انسان غربی امروز این موضوع را یکی از ب

توانند برای کسی تعیین تکلیف کنند. به ، ادیان و نظام حقوقی نمید و دولتاش را انتخاب کننوع زندگی جنسی

شرایط در کتاب  6است. برای نمونه، جان آرمسترانگ عبارت دیگر، عرصۀ خانواده و مسائل جنسی، فردی شده

های مسیحیت، الزامی به همراهی با عشق ندارد، چنین توضیح رابطۀ جنسی که برخالف سنن و آموزهو در  عشق

شود. المثل لذت غذا خوردن یا بازی تلقی نمیلذت رابطۀ جنسی متفاوت با سایر لذات جسمانی، فی»گوید: می

ن پنداشت نامعقول است که شما طور که ایرود از این قرار است: درست هماناستداللی که در اینجا به کار می

همواره باید صرفاً با معشوقتان تنیس بازی کنید یا ناهار میل کنید، این فکر هم نامعقول است که شما همواره باید 

ورزید، رابطۀ جنسی داشته باشید. اگر رابطۀ جنسی چیزی جز قسمی از اقسام تنها با شخصی که به او عشق می

از خِرد بسیار دور است که تصور کنیم وفاداری جنسی به نحوی از انحا ربطی به  بخش نباشد،های لذتفعالیت

 (.1434)فاضلی، « عشق دارد

های جنسی به وجود آمده تری در قبال گرایشدر زمان حاضر، همراه با ایستارهای سنتی، ایستارهای بسیار لیبرال

م مخصوصاً کسانی که تحت تأثیر میالدی قوت گرفت. برخی از مرد 60است که به طور خاص در دهۀ 

های مسیحی در فرهنگ غربی هستند، معتقدند رابطۀ جنسیِ پیش از ازدواج درست نیست، هرچند عدۀ آموزه

جنسی پیش از  ۀبیشتری قبول دارند که لذت جنسی جنبۀ مطلوب و مهمی از زندگی است. در مقابل، برخی رابط

فعالیت های مختلف شکلی در قبال ترانهایستارهای مداراگر و کنندیید یا خود به آن عمل میأواج را تداز

دارند. در بیشتر کشورهای غربی طی سی سال گذشته  )رفتار جنسی خارج از ازدواج رسمی و تولید مثل(جنسی 

شودکه پیش از این هایی نشان داده میها صحنهها و نمایشایستارهای جنسی آزادتر و بازتر شده است. در فیلم

                                                           
6. John Armstrong 
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الً غیرقابل قبول بود و مطالب پورنوگرافی برای بیشتر بزرگساالنی که خواهان آن باشند به وفور در دسترس کام

 (.134-136: 1434است )گیدنز، 

 رفتار جنسی و روابط زن و مرد )در فرهنگ دینی و اسالمی( .4-1

یت صحیحِ همین کنش، تعالی ترین ابعاد زندگی انسان است و انسان از طریق هداتمایل و رفتار جنسی از مهم

یابد. بر مبنای غریزۀ جنسی است که نسل بشر حفظ شده و انسجام و همبستگی اجتماعی به وجود آمده و در می

نهایت جامعه شکل گرفته است. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم اجتماعی شدن انسان به شکل امروزی، حول 

ها از مباحث افتد. به همین دلیل، چگونگی تأمین نیاز جنسی انسانق میتولید مثل و غریزۀ جنسیِ مقدم بر آن اتفا

ها هستند، برای تربیت و رفتار دار راهنمایی انسانای که داعیهحساس تاریخ بشر بوده و مکاتب فکری و اعتقادی

د کردن ها طرحی خاص دارند. به بیان دیگر، مکاتب فکری و دینیِ متفاوت، از طریق چارچوبمنجنسی انسان

 اند این نیاز انسان را مهار و از افسارگسیختگی آن پیشگیری کنند.غریزۀ جنسی در قالب مشخص، سعی کرده

های گوناگون، پیروان ی تالش کردند این غریزۀ بشری را قانونمند کنند و به شیوهدیتوح انیاد خ،یر طول تارد

 یالگو کی ۀاسالم به ارائ نید کردند. در این میان،ها منع میبندوباری و خروج از دستورالعملخود را از بی

 التها و مشکانحراف ها،یاصالح و درمان ناهنجار ،یریشگیپ یو برا کرده یاژهیتوجه و منیا یرفتار جنس

نسل،  تیو کمال انسان، اصالح و ترب یخوشبخت شرفت،ی؛ چراکه رشد، پاست قائل بوده خاصی تیاهم یجنس

 انتیص یاجتماع را در گرو یتداوم و استحکام نظام خانواده و به تبع آن، پاک ح،یراه صحب از تداوم و حفظ نسَ

سازی رفتار جنسی از دو مدل اسالمی مصون. است دهیدیمشکالت م نیانحرافات و نبود ا نیاز انواع ا یو پاک

جنسی از راه  بعد عفاف )پاکدامنی و خودمهارگری جنسی( و نکاح )ارضای مطلوب و رضایتمند نیازهای

ها را در سیر تحول انسانی از زمان شود. این دو بعد، گسترۀ وسیعی از اصول و برنامههمسرگزینی( تشکیل می

سازی و آموزش جنسی به هنگام ازدواج، تولد تا پایان زندگی )مراقبت، کنترل، هدایت و تربیت جنسی، آماده

(. 1433گیرد )نورعلیزاده، های جنسی( دربرمیجاریآموزش جنسی و آداب زناشویی و اصالح و درمان نابهن
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 دیبه حساب آورد و بر آن تأک دهیپسند یامر ،را در نظام خانواده و در پرتو ازدواج یجنس لیتما یارضا ،اسالم

)کجباف،  ارضا کنند شیبا همسر خو زشیآم قیخود را از طر یجنس لیها اجازه داد که تماو به انسان دیورز

1434.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبیین جایگاه خانواده و ازدواج در ساختار جوامع اسالمی و نقش آن در تنظیم رفتار جنسی زن و مرد بر داشتن 

درکی درست از دین اسالم مبتنی است. انسان در مکتب اسالم، حقیقت روحانی دارد. او خلق شده است تا در 

خویش را شکوفا ساخته و به مقام قرب الهی  گرایی و خودسازی دینی، حقیقت و حقانیت روحانیپرتو معنویت

 /http://islamicmatchmaking.com. مراسم عروسی اسالمی؛ دستیابی در سایت: 2شکل 
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شناسانه از انسان است که همۀ امکانات موجود در عالم وجود، از بر مبنای درک و تحلیل هستی 7دست یابد.

یابد. ازدواج و خانواده در کانون توجه اسالم جمله ازدواج و خانواده در راستای تأمین سعادت انسان معنا می

و نبایدهای آن به طور شفاف و صریح مشخص شده است. از همین خاستگاه است که بخش  قرار گرفته و بایدها

 (.1440یابد )محبی، های دیگر تمایز میهای مطلوب اسالمی، با خانوادهمهمی از کارویژۀ خانواده

و فطرت خانواده در سرشت  لیو تشک ازدواجبه  شیکه گرااند هشد دهیآفر یطور هاانسان م،یاز منظر قرآن کر

خلق نشده  یاو جفت یکه برا ستین یمرد و زن چیجفت است و هها جفتخلقت انسان آنها وجود دارد و اصوالً

خداوند شما را از خاک و سپس  :ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجاً ۀٍوَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَ: »دیفرمایم میکر قرآن .باشد

خانواده اشاره  لیتشکی اساس ۀبه فلسف قتیدر حقتعابیر  نیقرآن با ا 8«دیجفت گردانشما را جفتو  دیآفره از نطف

داده  قرار . خداوند زن و مرد را مکمل همداندیبشر م عتیرا طب یی )ازدواج و زوجیت(گراو منشأ جفت کندیم

 یقو عواطف از یبشر دارد و ناش عتیدر طب شهیخانواده، ر لیآوردن به تشک یاز منظر قرآن رو نیاست؛ بنابرا

شود یم خانواده امر باعث استحکام نیو هم رساندیم یبه دگرخواه یرا از خودخواه ی است که اوانسان

با  ینیدر متون د قتیحق نیا دارد. ییواال اریبس گاهیازدواج قداست و جا اسالم،در مکتب (. 1441)جهانی، 

 واج، امر به ازدواج. از دالیل قرآنی مبنی بر اهمیت ازدشده است انیبگوناگون  یهامختلف و در قالب یرهایتعب

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » در قرآن است: و رعایت عدالت

)ازدواج با  مانیتی ۀکه مبادا دربار دیو اگر بترس: دَۀً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوافَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِ

)و مناسب با عدالت(  کویکه شما را ن دیروپس آن کس از زنان را به نکاح خود درآ دی( مراعات عدل نکنمیتیدختران 

 دیکنیو به آنها ستم م مودهی( راه عدالت نپدیرید گزنان متعد که )چون دیاگر بترس ( وشتریچهار )نه ب ایسه  ایاست: دو 

 یبه عدالت و ترک ستمکار ترکینزد نیکه ا د،یبه آن اکتفا کن دیدار یزیچنانچه کن ایو  دیکن اریزن اخت کیپس تنها 

                                                           
، ترجمه مهدی الهی قران کریم؛  46سوره ذاریات: آیۀ « و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ وَ» .7

 هران: انتشارات باقرالعلوم.، ت744ای، ص قمشه
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم744ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد ،میقران کر؛ 11. سوره فاطر آیه  8
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مَنْ ی، النَکاحُ سُنت»یب کرده است: های پیامبر اسالم است که مسلمانان را به ازدواج ترغو همچنین از سنت 9«است

من  یهاباشد و از سنت بندیبه سنت من پا دیبا ،داردیمرا دوست م نیکه د یکسی: بِسُنت ستَنَّیَفَل یاَحَب فِطْرت

 (.142: 1477غزالی،  و 146 :1464طبرسی: « )ازدواج است

زن و و  شودمی و همسرگزینی محقق در ازدواج و اجتماعی هداف عالی انسانیاز دیدگاه قرآنی و احادیث، ا

أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۀَ »شوند: و باعث کمال و حافظ یکدیگر می یابندمیبه کمال دست مرد در قالب ازدواج و خانواده 

رمضان مباشرت با زنان خود حالل ماه  یهاشما در شب یبرا :...الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

همچنین همسرگزینی سبب آرامش روحی و روانی و  10«...زنان برای شما لباس و شما برای آنان لباس هستیدشد، 

وَ وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها » شود:گیری محبت و عشق صحیح بین زوجین میشکل

های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما از نشانه: إِنَّ فِی ذلِکَ آلیات لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ هًوَ رَحْمَ هًجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ

هایی است برای گروهی که تفکر آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه

از سوی دیگر، تشکیل خانواده و ازدواج سبب وسعت رزق و روزی یا به تعبیری، بهبود وضعیت  11.«نندکمی

مَنْ تَرَکَ التَّزْویجَ »فرماید: شود و کارکرد اقتصادی مثبتی دارد. امام صادق)ع( در این خصوص میاقتصادی می

هر کس از  :ن یَکونوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّه ُمِن فَضلِهِإاِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ یَقولُ  مَخافَۀَ الْعَیْلَۀِ فَقَد اَساءَ ظَنَّهُ بِاللّه عَزَّوَجَلَّ

به فرماید اگر تهیدست باشند، خداوند زیرا خداوند مى ؛به خداوند بدگمان شده است ،ترس فقر ازدواج نکند

ردهای اجتماعی مهم ازدواج، بقای (. یکی از کارک274: 477متقی هندی « )کندنیاز مىفضل خود، آنان را بى

در اجتماع  زن و به ضرورت وجود کندیممعرفی حفظ نوع بشر  یبرا یاهلیخداوند ازدواج را وسنسل است. 

کاری ازدواج از دیدگاه اسالمی و دینی، . است ازمندینوع خود به وجود زن ن ۀادام یانسان برا نکهیو ا یانسان

 و مقدس پیامبر اسالم و کارینسل، سنت  یپاک ورت، شرع، عقل، حافظ بقا فط عت،یاست که مطابق طب دهیپسند

                                                           
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم114ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد ،میقران کر ؛ 4. سوره نساء آیه  9

 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم44ص  ،یاقمشه یاله یدترجمه مه، قرآن کریم؛ 137. سوره بقره، آیه  10
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم613ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ 21. سوره روم، آیه  11
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انداز آید، دین اسالم با توصیۀ اکید به ازدواج و تبیین چشمشده برمیاست. چنانکه از آیات گفته بخشنشاط

ر گرفتن دینی دربارۀ انسان و ضرورتِ داشتنِ همسر، بر شکل خاصی از پاسخگویی به غریزۀ جنسی که همانا قرا

کند. هرچند این شکل از برطرف کردن نیاز زن و مرد در چارچوب خانوادۀ متعارف جامعۀ آنهاست، تأکید می

 شود.های مختلفی از آیات و روایات به دو نوع از ازدواج تعبیر میجنسی، چنانکه در ادامه خواهید دید، با تبیین

 ازدواج در ایران. 5-1

های مذهبی است. بر این مبنا قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مطابق الم و ارزشازدواج در ایران تابع دین اس

فقه اهل تشیع، دو نوع ازدواج دائم و منقطع )صیغه یا موقت( را به رسمیت شناخته است. در ازدواج دائم، زوجین 

تا  1062)مواد  بدون محدودیت زمانی و تعیین مدت معیّن، بر مبنای مذهب اسالمی و قوانین حقوقی ایران

بندند؛ اما در ازدواج موقت که در پیمان زناشویی می 12قانون مدنی ایران مبنی بر شرایط صحت ازدواج( 1070

گفتمان اسالمی و اجتماعی بر سر آن اختالف نظرهای فروانی وجود دارد، زوجین براساس مذهب تشیع و مادۀ 

مدتی به هم محرم شوند تا روابط زناشویی داشته باشند. پس بندند که قانون مدنی ایران با هم قرارداد می 1074

 13شود و به طالق نیازی نیست.خود فسخ میاز سپری شدن زمان مقررشده، ازدواج خودبه

مند شد و نیز به معنای لذت بردن توان از آن بهرهو به معنای آن چیزی است که می« متع»مُتعه در لغت از مادۀ 

( و در اصطالح فقهی ازدواجی است که مردی با زنی تا مدت معیّن 244: 1414ور، موقت و کم است )ابن منظ

شوند شده زن و مرد بدون طالق از همدیگر جدا میبا مهریۀ معیّن، نکاح انجام داده و با سرآمدن وقت تعیین

ت )حلی، (. همچنین عالمه حلی از متعه با عنوان نکاح منقطع و غیردائم یاد کرده اس226: 1471)قرشی، 

                                                           
داشتن عاقد در بلوغ و  تیاهل -4است،  زیدو جا هر ابت،یو قبول، هم به اصالت و هم به ن جابای در -4 اکراه، نه و اشتباه نه اراده، وجود و اراده -2 جنس، اختالف -1 .12

فسخ نکاح و مهر،  یبرا اریشرط خ -3زن و شوهر،  زیتما و نییلزوم تع -7فرد الل،  یصحت انعقاد با اشاره برا -6و قبول،  جابیا یعرف یلزوم توال -4عقل و قصد و رشد، 

ازدواج،  یازدواج اعم از سن برا یداشتن برا تیاهل -12ضمن عقد در ازدواج،  حیشروط صح -11، ثبت ازدواج -10در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق،  قیعدم تعل -4

 گانگانیازدواج با ب یاجازه دولت برا تینهادر ازدواج باکره و در  یجد پدر ایدر ازدواج، اجازه پدر  تیوال
 از اندعبارت( موقت ازدواج) منقطع نکاح اساسی ارکان و شرایط. شده است هشناخت رسمیت به ایران قوانین در موقت ازدواج» مدنی قانون ۵۷۰۱ ۀدر ماد. 13

 «د.تنهس دائم نکاح موانع همان نیز موقت ازدواج موانع. زن برای معیّن مهر تعیین و مشخص مدت تعیین اضافۀ به دائم نکاح صحت شرایط
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ای با این استدالل که های مختلفی وجود دارد. عده(. دربارۀ ازدواج موقت، صیغه یا متعه دیدگاه174: 1470

اند. کند، از آن حمایت کردهازدواج موقت حکمی شرعی است یا آزادی عمل بیشتری برای طرفین فراهم می

فرماید: می این آیه .شناسندا به رسمیت میازدواج موقت رسورۀ نساء  24فقهای امامیه با استناد به آیۀ 

لِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَ»

إِنَّ اللَّهَ کَانَ  بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ مْاسْتَمْتَعْتُمُسَافِحِینَ فَمَا 

 یزنحکم خدا بر شماست، و هر  نی. اکنیزان ملکیشما حرام شد( مگر  ی)برا زیو نکاح زنان شوهردار ن: عَلِیمًا حَکِیمًا

پس چنانچه از آنها  د،ینه آنکه زنا کن دیریبگ ییزناشو قیآنچه ذکر شد شما را حالل است که به مال خود به طر ریغ

با  یزیمهر هم به چ نییبر شما که بعد از تع ستین یو باک د،یکه حق آنهاست به آنان بپرداز نیّد آن مهر معیمند شوبهره

های احتمالی ازدواج کارکردیای نیز با استناد به کژعده 14.«ا دانا و آگاه استکه( البته خد دی)و بدان دیکن یهم تراض

موقت مانند کاهش نرخ ازدواج دائم، استفادۀ ابزاری، از دست دادن شانس ازدواج دائم، زاد و ولد در بستر 

ز نظر تعدد برای مردان، آید، ازدواج موقت اند. بنا بر آنچه از روایات برمیاهای موقت و... با آن مخالفخانواده

محدودیتی ندارد و نیز رعایت عده برای مردان الزم نیست. برخی روایات این شکل از ازدواج را به چندهمسری 

 کنند.تعبیر می

در ادامۀ این پژوهش، عالوه بر پرداختن به وضعیت کنونی ازدواج موقت در جامعه و بررسی کارکردهای فعلی 

اجماالً به خاستگاه دینی ازدواج موقت و شناختی، شناختی و جامعهعلوم روانآن براساس مسائل مذهبی و 

 پردازیم.اختالف نظر جدی اهل سنت و اهل تشیع دربارۀ این موضوع نیز می
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 تبیین اجتماعی متعه در ایران. 6-1 

 الف( تحول در خانوادۀ ایرانی

 و فرهنگی و ساختاری تغییرات تأثیر تحت دواجاز نهادتحول خانواده یکی از مسائل مهم دنیای معاصر است. 

امروزه  که جایی تا است پیدا کرده چشمگیری تغییرات مدرن، نظم به سنتی نظم از گذاردرحال جوامع از متأثر

 دوم انتقال و انتقال ازدواج خانواده، انتقال نظیر موضوعاتی خانواده، شناسیروان و شناسیجامعه ادبیات در

 .است شده طرحم شناختیجمعیت

/ ایرابطه مدل به نهادی مدل از تغییر قالب در را ازدواج ماهیت تغییرات، مورگان تغییر و انتقال زمینۀ در

 میان در معاشرتی/ ایرابطه هایازدواج افزایش است معتقد خصوص این در استون نیز .کندمی بررسی معاشرتی

در  فردی آزادی و فردگرایی افزایش با افزایش این همچنین شود.می دیده جامعه و متوسط باال اجتماعی طبقات

 ازدواج، حوزۀ در تغییرات زیادی ازدواج، الگوی و مدل تغییر با اساس، این بر. است بوده همراه همسر انتخاب

 خورد.به چشم می هاتفاوت این و ارتباطی، نهادی مدل دو مقایسۀ هنگام. شودمی ایجاد آن ماهیت و مبنا

اعتقاد دارد  15کاستلز. یکی از تحوالت مهم این عرصه است خانواده به عنوان موضوع شناخت،دن مطرح ش

ویژگی . اندرا اعالم و دنبال کردهآن  70و  60 ۀهای دهاما نه انقالبی که نهضت ؛انقالبی در حال وقوع است

 عامل که چهارجنسی است. این  گرایی و نیازگسیختن پیوندهای ازدواج، خانواده، ناهمجنسازهم ،این انقالب

به  .دگذراننرا می شدن مستقل فرایند اکنون اند،پیوسته هم به مدرن پدرساالری شرایط تحت گذشته دو قرن طی

یابد و شود، فردیت افراد رشد میوجدان جمعی ضعیف می ،ارگانیکی ۀبا گذر به جامع 16امیل دورکهایم ۀعقید

این  در و داشت یتکامل خط ی، خانواده نوعشود. از دیدگاه اوها شایع میرزشنابسامانی در قواعد و ا اختالل و

شکل  نیا داشت. کالن ینام بود که یخانوادگی اسیگروه س کی ،شکل خانواده نیاول .دچار انقباض شد تکامل

زن و  ۀخانوادبه شکل  یراتییشد و با تغ لیتبد میم قدوپدرساالر ر ۀبا گذشتن از مراحل مختلف به خانواد

                                                           
15. Manuel Castells 
16. Emile Durkheim 
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 یمتداول امروز یاهسته ۀتوان آن را با خانوادیکه م مهایدورک یشوهر زن و ۀدرآمد. خانواد معاصر یشوهر

انتخاب همسر  17نظر پارسونز است. بهتحول خانواده  شگریو نما یجیقانون انقباض تدر ۀجینت ،برابر دانست

و  ودیدر انتخاب همسر از ق. زوجین تاس یاهسته ۀخاص خانواد یهایژگیاز و یکیبراساس عالقه و عشق 

را  گریدیک یقلب ۀو عالق لیبراساس م ی،و بدون توجه به مالحظات خانوادگ اد هستندخانواده آز التیتما

 .کنندیانتخاب م

وضعیت جوامع شرقی و تغییراتی که در آن روی داده است، از تغییرات ساختار خانواده که این نظریات 

شده را توان الگوهای گفتههایی در جزئیاتِ جوامع مید، مستثنی نیست و با تفاوتکنندۀ آنها هستنمنعکس

دربارۀ جوامع شرقی نیز صادق دانست. در خانوادۀ گستردۀ ایرانی، ازدواج و تشکیل خانواده به منظور بقای نسل، 

ای انی، خانوادۀ هستهگذارِ ایردارای کارکرد اقتصادی و جنسی و در نهایت عاطفی است. اما در جامعۀ درحال

های گستردۀ ایرانی نیز گیرد. باید گفت که در خانوادهرواج یافته است که بر پایۀ همسرگزینی آزاد شکل می

توان دربارۀ های خانوادۀ گسترده را نمیگاه شاهد همسرگزینی به شکل مدرن هستیم و در حقیقت تمام ویژگی

ای در جامعۀ کنونی نیز کامالً بر های هستهگیری خانوادهکلهای ایرانی صادق دانست؛ چنانکه شخانواده

ای شود، منطبق نیست. این شکل از گستردگی خانواده معموالً خصیصهای ارائه میتعاریفی که از خانوادۀ هسته

های اقتصادی و شغلی به های گذشته در بعضی نقاط ایران است که محدودیتجامانده از نسلفرهنگی و به

گوییم، طیفی از زنند. بیان این نکته خالی از لطف نیست که وقتی از خانوادۀ ایرانی سخن میآن دامن میتداوم 

 انتخاب حقگذار بودن ویژگی مشترک تمام آنهاست. های متفاوت مدنظر است که درحالها با ویژگیخانواده

به  یقطع یبه ازدواج از ضرورت زانی است شده گسترده سبب روابط اجتماعی و همسرگزینی در نحوۀ هاانسان

های ای مدرن ایرانی دارای زوجو نیاز عاطفی در رأس امور قرار گیرد. خانوادۀ هسته ابدی لیتقل یرفتار یانتخاب

ای است که معموالً استقالل مالی دارند. نوسازی و مدرنیته از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کردهتحصیل

                                                           
17. Talcott Parsons 
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ای ایرانی تأثیر گذاشته است. برای مثال، فراهم شدن شرایط تحصیالت یِ خانوادۀ هستهدر ابعاد مختلف بر زندگ

تکمیلی برای بانوان و همچنین شرایط سخت اقتصادی و مشکالت اجتماعی برای مردان، سن ازدواج را در میان 

 های ایرانی افزایش داده است.طیفی از خانواده

مردم بیشتر ازدواج  ،های رواج و رونق اقتصادیدر دورهکند که می استدالل اشمدل کارکردگرایی در پارسونز

رسد این مدل، مصداق . به نظر میافتدها به تأخیر میهای بحران و رکود اقتصادی ازدواجکنند و در دورهمی

گر لههای سنتی ایرانی است که ازدواج به طور مستقیم با اقتصاد در ارتباط بوده و دیگر عوامل مداخخانواده

 18مرتن کیسازمانی اجتماعی رابرتهای بیبراساس تئوریهمچون تغییرات ایدئولوژیک، کمتر در آن مؤثرند. 

تا  کندها را مشخص به آن رسیدنهای دهدکه جامعه بتواند اهداف مشخص فرهنگی و راهازدواج زمانی رخ می

هرگاه وسایل و اهداف در  ،این رهیافت براساس .حالتی متعادل و منسجم حفظ شود و تداوم یابد جامعه در

 اما داشت.نخواهد  یجامعه مشکل ،هماهنگ باشندبا یکدیگر  تر در ساختار جامعهگروه اجتماعی یا به طور کلی

تئوری شود. میجامعه دچار مشکل  ،دنهماهنگی داشته باشناچنانچه اهداف و وسایل با ساختار جامعه مغایرت و 

های ناپذیر دگرگونیاجتناب ۀآمده در خانواده را نتیج وجود های بهدگرگونی 19مدرنیزاسیون ویلیام گود

های دگرگونی ،زمانی که در سطح کالن او ۀبه عقید .داندهای ایدئولوژیک میساختاری )جامعه( و دگرگونی

های دگرگونینیز هایی مانند شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش همگانی و...( و ساختاری )دگرگونی

اجبار باید خود را با دگرگونی سطح کالن  بههای سطوح خرد )خانواده( نیز دهد، سازمانایدئولوژیک رخ می

های تحصیلی، تغییرات وسیع در توان به گسترش فرصتهای مدرنیزاسیون میترین شاخصاز مهم .انطباق دهند

خود  نظریۀ اعتماد و نوگراییدر  20گیدنز های شغلی، اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره کرد.کار و فعالیت نیروی

سنتی، ریسک وجود  ۀاز نظر گیدنز در جامع .هاستکنیم که لبریز از ریسکمعتقد است در دنیایی زندگی می
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از این رو جوامع سنتی از پیش انتخاب شده است و  ازدواج در برای مثال، .در دنیای مدرن وجود دارد اما ،ندارد

نهایت انسان دیگر مواجه ها با بیانسان که ریسک امروزی و مدرنیتهاز  در دنیای پر ؛ اماکمتری دارد ریسک

پس ، باید اعتماد کرد در دنیای پر از ریسک .وجود دارددر ازدواج و انتخاب همسر شوند، ریسک بیشتری می

اعتماد میان  بودن ،سازدای را با مشکل جدی مواجه میکه هر جامعه ایاجتماعی هایترین آفتیکی از مهم

اعتمادی و دورویی در روابط اجتماعی و است. گسترش بی کاهش سرمایۀ اجتماعیاعضای جامعه یا به اصطالح 

 نه تنها گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و

های مالی و عاطفی تعامالت انسانی را نیز افزایش داده ه هزینهبلک ،کیفیت ارتباط با دیگران را دچار تزلزل کرده

 .است

 های دینی و دولتیگذاریب( سیاست

گذارِ ایرانی که تحت تأثیر مدرنیته، هرچند به صورت ناقص قرار چنانکه به تفصیل بحث شد، در جامعۀ درحال

واج کاهشی چشمگیر و میزان طالق دهد میزان ازدتغییر کرده است. شواهد نشان میازدواج  یالگودارد، 

حدود  یرقم (1446) در سن ازدواج که امسال تعداد جوانانِ شیبا وجود افزا .رشد داشته است افزایشی رو به

درصد و نسبت به  4/4ازدواج در کشور نسبت به سال گذشته  وقوع زانیم ،گیردرا دربرمینفر  ونیلیم 4/11

کشور  تیکه نرخ ازدواج به تناسب جمع دهندیست. آمارها نشان ما افتهیدرصد کاهش  3حدود  1434سال 

 هایو نگران هابیاز آس یاریسرمنشأ بس تواندیروند م نیا ۀکارشناسان، ادام ۀنکرده است که به گفت دایپ شیافزا

 موقت جازدوا موجود ازدواج دائم، های. فارغ از خاستگاه مذهبی ازدواج موقت، به دلیل واقعیتشودبدر جامعه 

 هایی مثلبه عبارت دیگر، به دلیل وجود واقعیت. است شده مطرح جامعۀ ایران در مسئله حل راهکار عنوان به

 و و اجتماعی اقتصادی شرایط به دلیل ازدواج دائم پذیری اندکامکان همسر، انتخاب سنی الگوهای دشواری

 بلوغ بین زیادی فردی، فاصلۀ هایانگیزه و عیاجتما فشارهای و هنجارها از ازدواج دائم پذیرینیز مطلوبیت

آنان به خطر افتاده است.  جنسی سالمت و بهداشت و جوانان به وجود آمده اجتماعی اقتصادی و بلوغ و جنسی
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نیست، ازدواج موقت به عنوان  ممکن همسر بودن همراه ازدواج دائم و امکان که بدین ترتیب در شرایطی

 ازدواج آوردن شناخت برایدست  به جنسی، غرایز ارضای فساد، و گناه از یریحل مطرح شده است. جلوگراه

 این شدن مطرح دالیل تریناز عمده دائم ازدواج برای الزم امکانات نبود و فکری و روحی کسب آرامش دائم،

 مجوز دادن ای،رسانه تبلیغات با اخیر هایسال در نظام گذارانو سیاست دولت دالیل، این براساس. است راهکار

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

 .اندتبلیغ و ترویج کرده جوانان ازدواج مسئلۀ

 عقدنامۀ و قباله ازدواج، ثبت هایمحضر و شدبه صورت رسمی انجام می موقت ازدواج ۵۳۳۱ سال از پیش تا

به  هاعقدنامه در انقطاع عقد درج و ممنوعیت چندهمسری ممنوعیت از پس و ۵۳۳۱ سال در اما. داشتند قتمو

 ازدواج این( انقطاع یا دائم نوشت توانمی عقد نوع قسمت در گذشته و حال هایعقدنامه در)پهلوی  فرح دستور

 انجام متأهل مردان را موقت صیغۀ موارد، از بسیاری در از آنجا که داد. دست از را خود قانونی رسمیت

 انقالب پیروزی از پس. شد رانده حاشیه به رسمی مراکز در موقت ازدواج چندهمسری، ممنوعیت با دادند،می

او برای اولین  دفاع از ازدواج موقت تالش کرد.های گوناگون برای در موقعیت یرفسنجان یهاشماکبر  اسالمی،

در جامعه را ازدواج موقت  یاز مفاسد اخالق یریراهکار جلوگ 1464سال  ید سومنماز جمعه  ۀخطببار در 

.« فراهم کند دیعفت را هم با لیتحص طیشرا ،خواهدیها عفت مکه از جوان یحکومت» و گفت: بیان کرد

اگر »گفت:  پذیرند،اصالح اند،شده یگذشته دچار آلودگ میرژ طیکه در مح انیکس نکهیا انیبا ب رفسنجانی

 د.شیآلوده به زنا نم کسچیه ،ازدواج موقت کنند ازمندیمردم ن گذاشتندیو م گرفتندیمتعه را نم یجلو

 21.«اما ازدواج موقت را حرام کرده بود ؛دانستهیم زیرا جا یزناکار هایاز غرب دیگذشته با تقل ۀفرهنگ جامع

مقدس  یقتیعنوان حق ج دائم را بهما ازدوا ۀ... جامع»هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود نوشته است: 

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

                                                           
 ، تهران.1464 ید 4، نماز جمعه ۀخطب . هاشمی رفسنجانی،21
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ما  ۀجامع ،نشود جیامر اگر را نیدهند و ا لیتشک شتریب ایساله و کمتر و دوساله و پنج سالهکی یکنند و زندگ

 طیشرا ۀبا موافقت پدرشان باشد و ازدواج موقت هم دیامر با نیرد دختران جوان ا. در موشودیم ستدچار شک

: 1442بهرمانی،  یهاشم« )شده و مشخص و روشن باشد در دفاتر موجود ثبت دیازدواج دائم را دارد و با

آن بر  ازدواج موقت و تأثیر»با عنوان  یمجلس، پژوهش یهامرکز پژوهش یدفتر مطالعات حقوقهمچنین  (.411

رواج ازدواج موقت  ییو چرا یچگونگ یی،هاهیتوص بیانمنتشر کرده است که با « یروابط نامشروع جنس لیتعد

نهاد  نیا»شود و  لیتشک رانیدر ا« ازدواج موقت یهاکانون»که  کندیم شنهادیو پ دهدرا توضیح می در جامعه

 «.ابدیگسترش  عمالً یهنجار فرهنگ کیعنوان  به یشرع

نفوذ نیز در تأیید ازدواج موقت قلم و ذیهای اثرگذار سیاسی، افراد صاحباین میان عالوه بر شخصیتدر 

فلسفۀ ازدواج موقت را  نظام حقوق زن در اسالماند. مرتضی مطهری در کتاب خود با عنوان اظهارنظر کرده

کند، به همین ری برای زوجین تولید میبا توجه به اینکه ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشت»کند: چنین بیان می

گیرد، آمادۀ ازدواج توان یافت که از اول بلوغ طبیعی که تحت فشار غریزه قرار میدلیل پسر یا دختری را نمی

دائم باشد. خاصیت عصر جدید این است که فاصلۀ بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر 

ان سادۀ قدیم یک پسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی از عهدۀ شغلی که تا آخر عمر بر کرده است. اگر در دور

پذیر نیست. یک پسر موفق در دوران تحصیل که آمد، در دوران جدید این امکانشد، برمیعهدۀ او گذاشته می

ر دانشگاه گذرانده دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تأخیر و رد شدن در امتحان آخر سال و یا در کنکو

تواند درآمدی داشته باشد. قطعاً سه الی چهار سال شود و از این به بعد میسالگی فارغ التحصیل می 24باشد، در 

کشد تا بتواند سر و سامان مختصری برای خود تهیه کند و آمادۀ ازدواج گردد. همچنین یک دختر طول می

پرسند: با طبیعت و غریزه چه بکنیم؟ آیا طبیعت حاضر ز شما میخواهد طی کند. اموفق که دوران تحصیل را می

دهد که در سنین شانزده سالگی و هجده سالگی است به خاطر اینکه وضع زندگی ما در دوران امروز اجازه نمی

ازدواج کنیم، دوران بلوغ را به تأخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشویم، غریزۀ جنسی از سر ما دست 



23 
 

دارد؟! آیا جوانان حاضرند یک دوره رهبانیت موقت را طی کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت برمی

قرار دهند تا زمانی که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟! فرضاً جوانی حاضر است رهبانیت موقت را بپذیرد، آیا 

اعمال غریزۀ جنسی پیدا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از 

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

، به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام توجه باشیمنسبت به آن بی اینکه جوان را به حال خود رها کنیم و

ها پسر رابطۀ نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط کند؛ یعنی عمالً هبرگیرد و به یک دختر اجازه دهیم با د

ایم، روح اعالمیۀ حقوق بشر را کمونیسم جنسی را بپذیریم و چون به پسر و دختر به صورت متساوی اجازه داده

در آن  کند کهایم. راه دوم ازدواج موقت است. ازدواج موقت در درجۀ اول زن را محدود میاز خود شاد کرده

واحد زوجه دو نفر نباشد. بدیهی است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواهد بود. بدین 

گذرانند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کرده ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را می

علی شریعتی نیز در این  (.40-41: 1476)مطهری، « باشند و بدون آنکه در ورطۀ کمونیسم جنسی افتاده باشند

ترین سنتی است که وضع شده است. به نظر من ازدواج موقت، نه در شکل فعلی آن، مترقی»گوید: زمینه می

ازدواج جهان امروز ضروری است. در طرح ازدواج سی شناخصوص روانشناختی و بهتحلیل علمی و جامعه

ۀ ذهنی بسیار زشت و سوء را شست و بعد جایش را به عنوان موقت، اول باید از آن دفاع کرد و آن سابق

اش را گفت و تحلیل درست و ترین مسئله در حل مشکل امروز نسل جوان دنیا جانشین کرد و فلسفهمترقی

شود، با آنچه حقیقت هایی است که در آن، آنچه عمل میکرد. ازدواج موقت در شکل فعلی، نمونۀ سنتعلمی

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

فلسفۀ وجودی این  خصوص همچنین دکتر ناصر کاتوزیان در (.1440نیا، )کریمی« آور استزشت و نفرت

که در راه های اقتصادی های اخالقی و دشواریبندوباریدر جهان کنونی با این همه بی»گوید: ازدواج می

تشکیل خانواده به وجود آمده است، نکاح متعه نباید در بوتۀ نقد و فراموشی افتد. در جوامع صنعتی به دالیل 
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یابد، گوناگون بین تاریخ بلوغ نوجوان و زمانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی امکان تشکیل خانواده را می

توان با پند و موعظه از ود. رابطۀ بین دختر و پسر را نیز نمیشمدتی فاصله افتاده است و هر روز بر آن افزوده می

بندوباری و هرج و مرج جنسی خود واگذار کرد و جامعه را به سمت بی حال بین برد. پس یا بایستی جوانان را به

ن های ویژه و محدودکننده بر این غرایز سرکش لجام زد. نکاح منقطع یکی از ایسوق داد و یا با ساختن قالب

)بزرگیان، « توان جلوی هرج و مرج موجود جامعه را گرفتهاست که با کمک و احیای دوبارۀ آن میقالب

1434.) 

 ج( صیغه؛ تعدیل رفتار جنسی یا لذتی برای مردان

های کالن دربارۀ ازدواج موقت به بسیاری از مسائل توجه نشده است که فعاالن اجتماعی و گذاریدر سیاست

شدۀ ازدواج موقت است که توجهی به برخی ابعاد فراموشاند. به دلیل همین بیه آنها اعتراض کردهویژه زنان ببه

گفتمان ازدواج موقت، نه به عنوان هنجاری اجتماعی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است و نه اکثریت 

 نگاهو  توجه نشدهزنان  ئلمسا به ازدواج موقت جیدر ترواند. نخبگان فکری با طرح آن در جامعه همراهی کرده

که با گفتمان عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی در خانوادۀ مدرن  کامالً مردانه است نهیزم نیحاکم در ا

گیری جنسی )متعه یا تمتع( ای کامالً تضاد دارد. هدف اولِ ازدواج موقت برای بیشتر مردان، لذت و بهرههسته

دانند یا به ن پژوهش در ایران، زنان این ازدواج را یا نوعی منبع درآمد میهای ایاست؛ در حالی که براساس یافته

آورند. دلیل ترس از تکرار تجربۀ تلخ ازدواج گذشته و برای تأمین نیازهای عاطفی و جنسی به آن روی می

رسد ه نظر میبتواند مشترک باشد. در واقع بنابراین هدف زنان و مردان معموالً متفاوت است؛ اما در مواردی می

گیرد، ای که از دید جامعه براساس دلبستگی و عالقه شکل میبا مبنای خانوادۀ مدرن هسته مبنای ازدواج موقت

های موقت به صورت موازی یا همزمان با ازدواج دائم شکل تفاوت دارد. همچنین در صورتی که ازدواج

تواند کارکردهای منفی فراوانی داشته ت میآید که براساس تحقیقابگیرند، نوعی چندهمسری به وجود می

 چندهمسری، ازدواج در در واقع. است کمتر چندهمسری ازدواج در مرد و زن بین رضایت زناشویی باشد. میزان
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 کمتر همسریتک مرد در ازدواج و زن رضایت از آنها زناشویی رضایت و بینندمی هر دو آسیب مرد و زن

 .بینندآسیب می مردان از بیشتر زنان حتی؛ است

 با شناختیروان انواع مشکالت. دهدرا نشان می چندهمسری هایخانواده در آسیب وجود نیز دیگران تحقیقات

 نیز و است بیشتر چندهمسری هایدر خانواده زناشویی هایتعارض میزان. هستند مرتبط چندهمسری پدیدۀ

 در (.Elbedour, 2000دارد ) فرزندان روان تسالم مستقیمی روی تأثیر آن، تعارضات و زناشویی مشکالت

تحصیلی و مشکالت رفتاری و  افت امنیت، احساس کمبود کمتر، اجتماعی شایستگی چندهمسری، فرزندان میان

 (.Davies, 1996پرخاشگری بیشتری گزارش شده است )

در پوشش و چارچوب بر این مبنا عده ای دانند. می فسادبرخی دیگر، ازدواج موقت را عاملی برای شیوع 

کند ( استدالل می1430) 22. المانتازدواج موقت بدون شرایط قانونی و شرعی آن، به تن فروشی می پردازند

در بازه زمانی محدودی، برای زنان منافع مادی در بر داشته باشد و تواند ای میتا اندازهروابط متعدد جنسی که 

تواند (. بنابراین ازدواج موقت می131: 1474)واگو،  شودزاد میهمین منابع مالی عامل جذب آنها به روابط آ

تواند ناشی از شرایط بد مالی را که می روابط آزاد بدون ازدواج دائمیراهکاری برای آن دسته از زنان باشد که 

ی بیشتری به میزانی که زنان استقالل مالتوان استدالل کرد بنابراین می .دهندمیمنبع درآمد خود قرار باشد، 

 آورند.کنند، کمتر به ازدواج موقت روی میکسب می

 تحت خانوار سرپرست زنان خصوص نگرش در 1440زاهدپور و همکاران در سال  براساس تحقیقی که

ترین از مهم اقتصادی موقت انجام دادند، نیازهای ازدواج به شیراز شهر( ره)خمینی امام امداد کمیتۀ پوشش

 استیجاری منزل که زنانی همچنین .کندمی متمایل موقت ازدواج به را خانوار سرپرست نزنا که نیازهایی است

 نیازهای جامعه، در به امنیت نیاز چون دیگری نیازهای دهند.نشان می بیشتری تمایل موقت ازدواج به دارند،

                                                           
22. Lamont 
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 بیشتری خأل احساس هاآن در زنان هرچه هستند که نیازهایی همگی فرهنگی نیازهای و جنسی، نیازهای عاطفی،

اما مردانی که به متعه گرایش  .(1440گیرد )زاهدپور،می قرار تحت تأثیر موقت ازدواج به نگرششان کنند،

دارند، به طور معمول وضعیت مالی خوبی دارند. نکتۀ درخور توجه دربارۀ مردانی که برای رفع نیازهای جنسی 

تواند افراد درگیر در ه رابطۀ جنسی مانند عملی اعتیادآور میاین است ک ،آورندخود به ازدواج موقت روی می

شود که دریابیم تابع تقاضا این عمل را به تکرار هرچه بیشتر عمل جنسی ترغیب کند. این موضوع زمانی مهم می

برای کاالها و اعمال اعتیادآور برخالف دیگر کاالهای مرسوم در ادبیات اقتصادی است. هرچه بیشتر کاال یا 

یابد؛ اما کنیم و تقاضایمان کاهش میخدمتی را مصرف کنیم، رضایتمندی کمتری از مصرفش کسب می

دهد. به این عمل، اثر مصرف هرچه بیشتر کاالها و خدمات اعتیادآور، تمایل آدمی را به مصرف افزایش می

به  کنندجنسی اعتیاد پیدا میرابطۀ  تواند افرادی را که به برقراریگویند. همین موضوع میمی 23مواجهۀ مصرفی

 تکرار این عمل واداشته و موجب گسترش ازدواج موقت شود.

یا به  سال است 4الی  4مدت و برای میانیا به صورت  زیر پنج ماه است مدت وصیغه، یا به صورت کوتاه

به دلیل  مدت است. زنانی کهمدت و میاناست. معموالً صیغه به صورت کوتاه سال 44مدت و صورت بلند

شوند، ملزم هستند پس از پایان رابطه مدتی عده نگه دارند. حال پرسش این است که مسائل اقتصادی صیغه می

درآمد چگونه باید نیازهای اقتصادی خود را برطرف کنند. از سوی دیگر، از آنجا در زمان عده، زنان فقیر و کم

نفقه یا منبع درآمدی برای زنان در نظر گرفته  یچکه در طول دورۀ ازدواج موقت، غیر از مهریۀ معلوم، ه

های موقت و ای از ازدواجشود، زنان باز هم از نظر اقتصادی تحت فشار قرار خواهند گرفت و در چرخهنمی

گیرند. به بیان دیگر، از آنجا که زنان درگیر در ازدواج موقت درآمد پایداری های گاه ناخوشایند قرار میتجربه

تلۀ »شود. این وضعیت را گرفتار شدن در رخۀ فقر و ناتوانی آنان در رفع نیازهای اقتصادی تکرار میندارند، چ

نامند. تلۀ فقر شرایطی است که در آن افراد دچار فقری هستند که خارج از کنترل آنهاست. تله به یک می« فقر

                                                           
23. mere exposure effect 
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های فقر شود. در واقع تلهویت میتقشود و اگر قدمی برای شکستن این دور برداشته نشود، چرخه تبدیل می

کنند که اقتصاد در آن در دوری باطل گرفتار و دچار توسعه نیافتگی مداوم شرایط فقر را بازتولید و دائمی می

شود. باید توجه داشت که فقر ممکن است موقتی باشد و افراد خودشان بتوانند از این حالت خارج شوند، اما می

برد. در این شرایط فقر پرورش های فقیر را تحلیل میدور باطل تالش ه به همراه داردامی که با خود تلفقر هنگ

 (.1440شود )راغفر و همکاران، های مساعدتری برای بروز فقر خلق مییابد و موقعیتمی

زدواج اند نیز به این شکل از ادرآمد، زنانی که تجربۀ ازدواج ناموفق داشتهعالوه بر زنان کم براساس تحقیقات

کنند و در آورند و مردان متأهل هم به ازدواج موقت با این زنان )دارای تجربۀ طالق( گرایش پیدا میروی می

پاشد. بنابراین در جامعۀ مدرن ازدواج موقتِ مردان متأهل نوعی خیانت در حق از هم می هنتیجه کانون خانواد

ای مدرن جایگاهی ندارد، در خانوادۀ هسته شود و به رواج چندهمسری کههمسر دائمی آنان محسوب می

 انجامد.می

که در  اینیازهای عاطفی و جنسی از عوامل دیگر روی آوردن زنان به صیغه است. مسائل عاطفی و روانی

اندازد. زیرا پس از پایان کند، سالمت روانی زنان را به مخاطره میمدت بروز میمدت و میانهای کوتاهرابطه

ها و فشارهای اقتصادی و روانی شود و زنان مجدداً در مواجهه با مسئولیتخود باطل میعقد خودبهمدت صیغه، 

ها از لحاظ عاطفی وابسته شوند و پس از جدایی، گیرند. همچنین ممکن است زنان در این رابطهقرار می

طلبی در رابطۀ جنسی از لذت های روحی و روانی پیدا کنند. در ازدواج موقت، مردان به منظور تنوع وناراحتی

ای زنان انتظارات غیرمعمول دارند. در این سبک ازدواج، نیازهای جنسی نامشروع و ناموجه مردان بر زنان صیغه

طرفه برای مردان کند. همچنین لذت رابطۀ جنسی یکشود و به شکلی دیگر حقوق زنان را نقض میتحمیل می

نی و شرعی برای مردان از نظر تعدد روابط موازی جنسی در قالب های قانونبود محدودیت شود.حاصل می

مدت بودن رابطه )خصوصاً زمانی که این صیغه که غالباً در جهت تمتع جنسی بیشتر است از یک سو و کوتاه
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شود( از سوی دیگر، ازدواج موقت را در زمرۀ روابط پرخطر شکل از رابطه به منبع کسب درآمد زنان تبدیل می

دهد. بنابراین تعدد روابط پرخطر جنسی، افراد دارای این تجربه را در معرض انواع مختلفی از قرار میجنسی 

ترین آنهاست. این بیماری عالوه بر پرهزینه HIVدهد که آلوده شدن به ویروس های مقاربتی قرار میبیماری

انگ دوچندان و فشار روانی بسیار زیاد داری در پی دارد، فرد را در معرض اینکه مشکالت جسمانی بسیار دامنه

شود که باردار شده و از ازدواج موقتشان صاحب فرزند تر میای زمانی دردناکدهد. وضعیت زنان صیغهقرار می

نشدن ازدواج موقت( و  شوند. دشواری اثبات حقوقی اینکه فرزند متعلق به چه کسی است )به دلیل ثبتمی

 دهد.، زنان را بیشتر در تنگنا قرار میهای نگهداری از فرزندهزینه

توان نتیجه گرفت که ازدواج موقت برای مردان نوعی لذت است که حقوق زنان را براساس آنچه گفته شد، می

کند. زنانی که در جستجوی وضعیت اقتصادی بهتر وارد جنسی و عاطفی نقض می ،در ابعاد متفاوت اقتصادی

یابند که نه تنها نیاز دار مید را در قهقرایی از مشکالت اقتصادی دامنهشوند، گاهی خوای میروابط صیغه

شان را رفع نکرده، بلکه انواعی از مشکالت دیگر را نیز گریبانگیر آنها کرده است. در مقابل، متعه اقتصادی

 بتوانند آنان که کندزیرا شرایطی فراهم می موجود. تقریباً در همۀ موارد به نفع مردان است، به ویژه در وضعیت

 نیست، آنها جنسی نیازهای جوابگوی همسرشان هستند و هایپرسکس اگر یا کنند ارضا را خود جنسی طلبیتنوع

 انحراف از بتوانند اند،شده دور همسرشان از مأموریت و... مواقعی که به دلیل در یا کنند رفع را نیازهایشان

طرفۀ مردان از نفع یک .کنند ارضا قانونی و مشروع راه زا را خود جنسی نیازهای و کرده جنسی جلوگیری

ها ثبت شوند؛ چراکه این ازدواجشود که مردان متأهل وارد این ازدواج میازدواج موقت هنگامی بیشتر می

 سود موقت ازدواج از توانندمی نیز قابل مجازات نیستند. البته زنانشان شوند و به دلیل پشتوانۀ مذهبیقانونی نمی

 موارد از بسیاری در شاید و سخت بسیار خانواده سوی از برای دختران موقت ازدواج مجوز صدور هرچند. ببرند

 یا دیگر امکان علل یا و طالق سن، بودن باال همسر، فوت دالیل به که زنانی برای ولی رسد،نظر می به ناممکن

 رفع همسر داشتن نظر از را خود نیازهای ود تاب خواهد مناسبی فرصت موقت ازدواج ندارند، دائم ازدواج فرصت
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پذیرد و نوعی (. این نوع ازدواج بیشتر به صورت مخفیانه صورت می1440نمایند )احمدی و همکاران،

اعتمادی در کند. همچنین به بیآورد که بنیان خانواده را تهدید میبه وجود می گرایی و بدبینی در خانوادهشک

ران دولتی و دینی در ایران به دنبال رفع برخی از ایرادات اگذزند. اگرچه سیاستدامن می میان افراد جامعه نیز

وارد بر ازدواج موقت هستند، عمالً اقدامی برای اصالح آن انجام نشده است و فعاالن اجتماعی و حقوق بشری، 

 دانند.نونی، غیردینی و غیرانسانی میکنند و آن را غیرقادر ایران همچنان این نوع ازدواج را نقد می ،به ویژه زنان

 تسهیل ازدواج زودهنگام کودکان .7-1

های افراد را تدریج ابعاد متفاوتی به خود گرفته و نه تنها رفتارها که ارزشتحوالت اجتماعی اخیر در ایران به

با جنس مخالف روی است. یکی از این تغییرات در حوزۀ روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات  تغییر داده

های اخیر میان جوانان و دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج در سالج تحقیقات متعدد نشان مییداده است. نتا

نوجوانان افزایش یافته است. اما رشد این روابط، همۀ ماجرا نیست؛ چراکه افزایش حجم این رفتارهای جدید 

های متفاوتی از روابط جنسی پیش است تا آنجا که امروزه با گونه تر شدن آنها را در پی داشتهتدریج پیچیدهبه

متفاوتی دارند. الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران را  هایاز ازدواج مواجه هستیم که خاستگاه

ای، روابط گری(، روابط صیغهتوان به این صورت تفکیک کرد: روابط آزاد )الگوهای روسپیمی

 گرایی.و روابط مبتنی بر همجنس خانگی یا ازدواج سفید، روابط همدختر/پسریدوست

ای، الگویی از روابط غیرعاشقانه پیش از ازدواج است که در قانون و مذهب رسمی پذیرفته شده روابط صیغه

است. هستۀ اصلی گفتمان صیغه، پیوند دین و غریزه در شرایط نابسامان جامعه توسط سوژه است. براساس 

شود که پایبندی مذهبی بیشتری دارند. این افراد به دنبال هایی مشاهده میت، این روابط در سوژهتحقیقا

منقطع است که  ینکاح وقت، 1077 تا ۵۷۰۱براساس مواد  راهکاری دینی برای پاسخ به غریزۀ جنسی هستند.

الی  4همان سن بلوغ یعنی و با تعیین مهر مشخص باشد. سن ازدواج موقت در قانوان اساسی،  نیّمدت مع یبرا

 سال برای پسران است. 14سال برای دختران و  14
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هرچند به  ،خوانندصیغۀ محرمیتی که برای محرم شدن دختر باکره به مردی که بناست همسر وی شود، می

های مذهبی، این نوع صیغه عموماً برای شود، به لحاظ شرعی جایز است. در خانوادهصورت رسمی ثبت نمی

اهلل سیستانی صیغۀ محرمیت حکم شود. از دیدگاه آیتیی دختران و پسران در دوران نامزدی جاری میآشنا

توان برای آن ازدواج موقت را دارد و در صورت از بین رفتن پردۀ بکارت دختر، از لحاظ قانونی و شرعی نمی

های یامدهای حاکی از این نوع صیغهگذار برای آن مانعی در نظر نگرفته است. پمجازات تعیین کرد؛ زیرا قانون

آورد. شود، برای دختران فشارهای اجتماعی زیادی به بار میمحرمیت که منجر به از بین رفتن پردۀ بکارت می

های محرمیت در سنین کم، حتی اگر با قصد عدم تمتع جنسی و فقط برای محرمیت و دوری از گناه باشد، صیغه

 .یان همراه استباز هم با فشار اجتماعی اطراف

یکی از پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از صیغۀ محرمیت و احتمال برقراری رابطۀ جنسی برای زنان، ازدواج 

زودهنگام است. در صورتی که مرد به رابطۀ جنسی متعهد شود یا سن دختر از نظر قانونی برای ازدواج مناسب 

اما اگر سن دختر کمتر از حداقل قانونی برای ازدواج باشد، نظر افتد. باشد، ازدواج با روند قانونی آن اتفاق می

ن افتد. در چنیهمسری اتفاق میکند و کودکنهایی درخصوص صالحیت دختر برای ازدواج را قاضی صادر می

درک درستی از زندگی زناشویی ندارند، ازدواج آنان موفق نشده و  حالتی گاه به دلیل اینکه زوجین

 شود.نهاد خانواده عایدشان نمیکارکردهای مثبت 

ای اجتماعی در فرهنگ مذهبی و قانونی ایران است که با وجود موافقان و ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت پدیده

مخالفان زیادش، در جامعۀ ایرانی موضوعیت دارد و بحث دربارۀ آن نیازمند کندوکاوهای اجتماعی، حقوقی، 

های اجتماعی بنا بر کارکردهایی که به تداوم آن نیز همچون بسیاری از پدیده... است. این پدیده  و ختیشناروان

گیری درخصوص این پدیده نیازمند گیری و موضعکند، همانند شمشیری دولبه است. هرگونه تصمیمکمک می

طرفانه است. آنچه ناگفته پیداست، ضرورت انجام مطالعات علمی برای واکاوی تخصص و داوری بی
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ها را اصالح کرد و ی مثبت و منفی ازدواج موقت در جامعه است تا از این طریق بتوان کژکارکردیکارکردها

توان به ازدواج های ازدواج موقت میاز جمله کژکارکردی های درستی در قبال آن به کار گرفت.سیاست

. همچنین تدوین آید، اشاره کردهایی که طی صیغه برای زوجین پیش میزودهنگام برای کودکان و آسیب

سال و الزام برای ثبت آن در مراجع  14سازوکارهای قانونیِ تعیین سن دقیق ازدواج موقت و افزایش این سن به 

توان به کار ها میو دفاتر رسمی و ثبتی یا اوراق شناسایی از راهکارهایی است که برای به حداقل رساندن آسیب

 گرفت.
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 . مبحث اول: مبانی تاریخی ازدواج موقت1

اشکال و  دهیپد نیا یخیتار ی. با بررسردیگیتوجه به ساخت جامعه شکل م با کهاست  یاجتماعی ادهن ،ازدواج

خانواده و زن  ،یو رفتار جنس تیزوج دربارۀ خیها را در هر برهه از تارانسان ینیبتوان جهانیآن م مختلف

پیوندد، متفاوت است. این ویژگی سبب شده به نسبت جامعه و زمانی که در آن به وقوع می ازدواج د.کر میترس

ای خاص شکل بگیرد که اهم آنها بدین شرح است است که در هر جامعه شکل خاصی از ازدواج در برهه

 (:74: 1434)ساروخانی، 

از ازدواج  ینوع خاص ،. منظورشودیاطالق م زین یشیازدواج فرما ،مدل نیبه ا :شدهمیدواج تنظالف. از

 نینظارت طرف یبدون حضور و حت و بزرگترها ای نیوالد قیهمسر از طر نشیگزبه طور معمول است که در آن 

 شود.ازدواجی که در آن زوجین حق انتخاب ندارند و گاهی ازدواج به آنها تحمیل می ،ردیپذیصورت م

 .است باواسطه ای میرمستقیغ یزدواجا نیبنابرا

این شکل از  .ردیپذیتحقق م نیطرف تیاز ازدواج است که صرفاً با رضا ینوع ی:خصوص ازدواجب. 

 رایج است. یافتهازدواج بیشتر در جوامع توسعه

. دو توان ازدواج دوستانه نامیدرا می نیسنگ یهانهیازدواج سهل و فاقد مراسم و هز :انهتدوس ازدواجپ. 

( یهر واقعه )قرارداد ایو با تولد فرزند  کنندیمشترک را آغاز م یزندگ نند،یگزیرا برم گریکدیجوان 

 .ابدییم یعیازدواجشان صورت طب

 یی مشخصیایجغراف یۀناح خاصِ ،نوع ازدواج نیربودن دختر به عنوان همسر. ا یعنی ی:شیربا ازدواجت. 

با  رایز ؛است شدهمنسوخ  باًیتقر یرسم نیامروز چن یای. در دندوشیم دهیداز نقاط جهان  یاریبلکه در بس ست،ین

هایی در البته هنوز هم ازدواج ربایشی در برخی از مناطق با تفاوت .موجود جهان ما انطباق ندارد ینظام ارزش
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نوادۀ هر گیرد و علت آن مخالفت خاازدواج ربایشی کنونی بعد از توافق طرفین صورت می 24روش وجود دارد.

در ازدواج  توانیرا م این ازدواج یایبقا های اقتصادی است.دو یا یکی از طرفین یا وجود محدودیت

و سپس مرد با  شوندیو مشخص م دهیگز نینوع ازدواج، ابتدا زوج نی. در ادیدها بعضی فرهنگ یشیرباشبه

 .درباییم او را یشینماصورت به  رود ومیبه دنبال همسر  )یا هر وسیلۀ دیگری( اسب

خاص به  ییو با بها شودیزن به بازار آورده م ،نوع ازدواج نیدر ا ر:همس دیخر قیاز طر ازدواجث. 

 اتیعنوان کودکان مشروع در جامعه حق ح به ونوع ازدواج از ارث برخوردارند  نی. فرزندان ادرسیفروش م

 خواهند داشت.

که در آن، دو سرپرست با مهر قرار دادن دخترانشان آن دو را به  ازدواج است یاگونه ی:امبادله ازدواجج. 

 یخواهرم( را به همسر ایدخترم ) دیبگو یگریاز دو نفر به د یکیگونه که  نی. اآوردندیدر م گریکدی یهمسر

در نباشد.  انیدر م زین یو مهر یمن درآور یخواهرت( را به همسر ایدختر ) زیبه شرط آنکه تو ن آورمیتو در م

 .است یگرید یبه جا یکیها واقع مهر آن

فرصت  ۀاست که صرفاً به منظور ارائ یرقطعیغی ازدواج ،یشیمنظور از ازدواج آزما ی:شیآزما ازدواجچ. 

 .ردیگیپس از شناخت متقابل صورت م ،یقطع میتصم گرفتن برای ییزناشو نیالزم به طرف

و فاقد فرزند با برادر  وهیخاص دارد که براساس آن زن ب یاز رسم تیازدواج حکا نیا :با ارواح ازدواجح. 

نگذارده است، ازدواج  یجا بر یهمسرش فوت شده و از خود فرزنداو نیز شوهرش که  شانیاز خو یکی ای

و است  یکه جسمان یلپدر اص :ندهست صاحب دو پدر ،ابندییازدواج تولد م نیکه با ا یفرزندان ای. فرزند دکنیم

                                                           
( مراجعه کنید. این رسم با وجود منع قانونی Bride Kidnapping in Kyrgyzstanدزدی در قرقیزستان )م مستند عروسبرای اطالعات بیشتر به فیل .24

 در این کشور همچنان پابرجاست و پیامدهای بسیاری از جمله خودکشی برخی از نوعروسان را در پی داشته است.
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و  دگیریرا م یعیرطبینام پدر غ ،فرزند همسر پیشین و متوفای مادرش است.که  یاوست و پدر همتعلق ب رهمس

 .خواندیعمو م ایرا برادر  یپدر اصل

 ازدواج از وجوه خاص یکی ،ازدواج موقت ت،یانواع گوناگون زوج نیدر ب :(غهیموقت )ص ازدواجخ. 

؛ شودیم نییصراحت تعدر آغاز به مدت نکاحمبلغ و  ،ندارد ازینوع از ازدواج که به ثبت در دفتر ن نی. در ااست

 یکمّ محدودیت دائم که در آن اجخالف ازدوبر ،نیبر ا عالوه. داشته باشد یتیمحدود کیچیبدون آنکه ه

 تیمحدود ی ازنوع چیه غهیدر ص ،(یحداکثر چهارهمسر ای یدوهمسر ای یهمسرروابط موجود است )تک

 ندارد. وجود انمرد یبرا یکمّ

. نداترین اشکال ازدواج هستند که در جوامع گوناگون دیده شدههای یادشده مهمشناسان گونهاز دیدگاه جامعه

مشاهده شود، در بین ادیان و ملل گوناگون مشابه ازدواج موقت )صیغه یا متعه( که در این پژوهش بررسی می

توان آنها را مشابه ها شکل گرفته است که میازدواجهای دیگر نیز انواعی از شده است. در واقع، در فرهنگ

دیده  شیعیازدواج موقت دانست؛ اما این شکل از ازدواج که مبتنی بر مذهب تشیع است، بیشتر در جوامع 

 شود.می

 و ملل باستان یانادیر ازدواج موقت در سا ۀسابق. 1-1

خانواده  لیدائم و تشک ازدواجِ یِکه نهاد قانون ددهنشان می یو اقوام و ملل باستان یجوامع متمدن بشر ۀنیشیپ

هایی از قانونمند کردن بیانگر رگهاغلب  ،است. مقدس پنداشتن ازدواج دائم بودهمقدس و مشروع  یامر همواره

رابطۀ جنسی، تحت لوای مذهب است. این تقدس، نهاد ازدواج دائم را از دایرۀ نقد خارج و به مفهومی الوهی 

مورخ و  25،دورانت لیو است. بر همین اساس اصالت با ازدواج دائم بوده میقد یهار تمدندکند. بدل می

 ود دانیکانون مقدس خانواده م یدگیپاش هم از را ستمیقرن ب ۀعیخطر و ضا نیتربزرگ ی،غرب لسوفیف

اول قرن ربع  ۀحادث نیتربزرگ میبدان میو بخواه میهست یحیمس 2000در سال  میاگر فرض کن» :دیگویم

                                                           
25. William James Durant 
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وضع  یدگرگون نابلکه هما ،نبوده هیانقالب روس ایجنگ  ،حادثه نیشد که ا میمتوجه خواه ،چه بوده است ستمیب

که  ییزناشو ۀوی. شاست دهیکمتر د یکوتاه نیبه ا یدر مدت ی راادهندهتکان رییتغ نیچن ،خیزنان بوده است. تار

که ما را از توحش به تمدن و آداب  یادهیچیپ ین اخالققانو ،وضع انسان بود یداریو ناپا یرانمانع شهوت

 ،و تفکر ما را فراگرفته یرسوم و اشکال زندگ ۀکه هم یانتقال پرآشوب نیبود، همه آشکارا در ا دهمعاشرت رسان

 (.40: 1464)مطهری،  «اندگرفتار گشته

و در  شده یتلق یقانون ،اندآمده ایدنه ب دائمکه از ازدواج  یزنان فرزندانِهمواره  یابیمدرمی خیبه تار یبا نگاه

معموالً  این فرزنداناند. اما در کنار ممتاز برخوردار بوده یاز حقوق زیپدر ن )جانشینی( استخالفِتوارث و 

 .اندداشته یحقوق محدودتر و بوده یرسمریغ یهاکه حاصل ازدواج اندداشتههم وجود  فرزندان دیگری

 یره. در داشوددر غرب نیز آثاری از آن مشاهده می و است بوده یخیتار یسنت ،مدائریازدواج غبنابراین 

 ییمشترک زناشو یزندگ ینوع» آمده( غهیصبا  ی)زندگ concubinage ۀواژ حیدر توض کایتانیالمعارف بر

 «باشد.ی نمیاز ازدواج رسم یکه ناش است زن و مرد انیم

در است. مثالً  یاواخر قرون وسط یمتعه در اروپاوجود از  یگرید ۀننشاشده ثبت یالزامات قانون انیم یدوگانگ

علناً سه  یااگر ازدواج متعه: »کردمقرر  ،به اجرا گذشتآن را « والدمار دوم»قانون دانمارک که  .م1241سال 

در  نیبه ا هیشب یادامه داشت. سنت م.1432 سال تاقانون  نیا .«دشومی یتلق یهمسر رسم ابد،یسال ادامه 

 ۀمتع 26دوبرکتون یهنر یقاض ،زدهمی. در قرن سمعروف بود «hand fasting»به  که افتیاسکاتلند رواج 

مراسم ازدواج  ،نوع همسر موقت نیا .متفاوت باشد دائم (همسر)رسد با زن ید که به نظر مکر ریرا تحر یقانون

 یحقوق ۀدانشنام. کند ی وراثتزوج ادعاکه بتواند بعد از فوت  بوداز آن  ترفیضع او تیموقع شت وندا یرسم

از ازدواج  یزن و مرد که ناش نیو مستمر ب ایپا یجنس ۀرابط» :سدینویم« concubinage » حیآکسفورد در توض

 ۀزوج« متعه»باستان  یعبران ۀنبوده است. در جامع کسانیزن متعه در جوامع مختلف  تیموقع .«نباشد یرسم

                                                           
26 . Henry Dovercotton 
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 یمادام یاازدواج متعه ،تعدد زوجات بود. در حقوق روم از یصورت یریگمتعه شد ومی یتلق یاما فرع یواقع

و منحل  رفتبه شمار می نکرده بود، مشروع اریاخت یگرید ۀمتع ایازدواج دائم نکرده  نیاز طرف یکیکه 

اغلب  یومتعه اجازه داده بود و متعه از س ایاز دو صورت کامل  یکیبه را زوجه  کیهم داشتن  سایشد. کلنمی

مشترک را  یزندگ قیاسکاتلند هنوز هم ازدواج از طر قانون شد.شناخته می تیبه رسم ییاروپاسابق  نیقوان

 یتلق ییزناشو یمشترک عرفاً به عنوان زندگ ینوع زندگ نیداند به شرط آنکه ا( معتبر میی)بدون عقد رسم

 (.41-46: 1444شود )اسماعیلی، 

 ای« coemptio» آنبه  که ه استگرفتصورت می یمراسم عموم یکامل با اجراازدواج  ،قدیم روم قوانیندر 

«confarreatio »صورت ساده کمتر به تیکه با رسم هبود یازدواج ،گریگفتند. نوع دمی«maritalis»  و با

 همسرگرا بودند.کامالً تک انی. رومه استشدمی مانجا یهمسر یخاص برا یزن نشیگز بر یقطع میاعالم تصم

با همسران  یاد. در روم همسران متعهنکن اریاخت رسمی همسر کیاز  شیهمزمان ب داداجازه نمی انمرد به قانون

 یاجتماع ۀمانند زن دائم به طبقه آورد،ینم هیزیههمسرش ج یمتعه برا ؛ برای نمونهداشتند ییهاتفاوت دائم

پدر نبود و فقط به مادر تعلق  ن ازدواج برعهدۀفرزندان ای مسئولیت یاز لحاظ قانون و افتییارتقا نمهمسر 

اوالد  ،نداشته باشد یگرید یوارث قانون 27ی،هرگاه شو»د کرمقرر  نیکنستانت یالدیقرن چهارم م درداشتند. 

 . «دیآیاو به شمار م یوارث قانون حاصل از متعه

 یبرخ یحتبلکه آور نبود، شرم همسر راز نظ یارابطه نیبود و چن نییپااجتماعی   ۀمعموالً از طبق یاهمسر متعه

متعه  یاشراف روم با سربلند ۀزنان طبق یاخالقریاز کردار غ یآزردگ دلیلبه  طبقات باالمتعلق به از مردان 

روم با صدور  یسایکل یشورا ازدهمیمحترم بود تا آنکه در قرن  امامتفاوت  ،زن متعه در روم .کردندمی اریاخت

ازدواج  گرید نوع د.کرطرد خواهد او را  سایکل اختیار کند،متعه  متأهلیمرد عام  اگر دکرمختلف اعالم  یافتاو

                                                           
 هنگ فارسی معین به معنای شوهر و زوج است.در فر. 27
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به  یدر قرون وسط« morganatic marriage» عنوان ابود که ب «ایبا زنان رعا هاخانازدواج » یرسمریغ

ف به متعه نوع ازدواج در حقوق روم از جهات مختل نیا رواج داشت.اشراف اروپا  انیگوناگون م هایشکل

 یعام زنِآن اما  ؛شدمی یکامل تلق هلِأمت سایکرد، از نظر کلازدواج می ایاز رعا یکه با زن ی. خانداردشباهت 

 ۀپدر که از طبق عنواندر تملک اموال و  یازدواج نیچن حاصل ازو کودکان  افتییمن همسر خود راه ۀبه طبق

و  سیانگل پادشاهانن هفدهم، هرچند فقط فرزندان مشروع قر در داشتند. یادیز یهاتی، محدودندفراتر بود

 سایکل دگاهی)از د از اخالفِ یشدند، تعدادمی یوارث شاه تلق (اندکه محصول ازدواج با ملکه بوده)فرانسه 

 یاجتماع تیموقع زین ثانوار نیمادران ا ،. به عالوهندرسیدیم یاشراف ۀبه مرتب معموالً نیزمشروع( آنان ریغ

 .(1474)میرخانی،  دکر یتلق یاتوان آنان را همسران متعهاغراق مییکه ب داشتند یاانهمحترم

رایج است که تقریباً مشابه نکاح منقطع است. در « آشی ایرو»همچنین در کشور ژاپن ازدواجی آزمایشی به نام 

قبل از انجام ازدواج رسمی، کشور ژاپن به منظور روشن شدن این نکته که آیا زوجه مورد پسند زوج است یا نه، 

رود. در این مدت، زوجه دو عنوان دارد: هم به عنوان زوجۀ موقت و هم زوجه به مدت یک ماه به منزل زوج می

شود و فرزند حاصل از کند. در این مدت تمام روابط زناشویی برقرار میاینکه ازدواج آزمایشی را طی می

اگر زن مورد پسند مرد نبود، فرزند متعلق به مرد است و  انقضای یک ماه خواهد بود. بعد اززوجین متعلق به آنها 

 (.133: 1471تواند با دیگری ازدواج کند )ولوجردی، دارد و میزن عدۀ شش ماهه نگه می

ها کامالً شبیه ازدواج موقت مدنظر در این پژوهش نیست و تنها از باید توجه داشت که هیچ کدام از این ازدواج

ترین ویژگی اصلی« زمانمند بودن»هایی بین آنها وجود دارد. مشابهت ،ها مانند غیررسمی بودنبهبعضی جن

 این ویژگی، اصلی نیست. شدههای گفتهش است؛ اما در مثالدر این پژوه شدهازدواج موقت بررسی
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 . ازدواج موقت در ایران باستان2-1

امری واجب  ای که ازدواج به صورتیی داشت؛ به گونهدر دین زردشت، ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه واال

باقی گذارد تا این فرزند نه  شتی موظف بود تشکیل خانواده دهد و فرزند ذکوری از خودتشد و هر زرتلقی می

شود. در صورت نداشتن فرزند بهم  28چینود تنها اجاق خانواده را روشن نگه دارد، بلکه سبب عبور شخص از پل

در این دیانت، داشتن  ی مختلفهاوجود انواع ازدواج هایی وجود داشت و یکی از دالیل اصلیحلذکور، راه

 ؛داشت یتشکیل خانواده و داشتن فرزند ذکور اهمیت فراوان شتتوارث و جانشین ذکور بوده است. در دین زر

 کنندۀدۀ آیین نیاکان و حفظدارنشتیان، فرزند پسر عامل گذر روان از پل چینود، زنده نگهتزر بر باور زیرا بنا

 شد؛ چه آنان معتقدمحسوب می شتیانتبرای زر مهماموال خانواده بود. همچنین مسئلۀ ارث یکی از مباحث بسیار 

دست کسانی که با صاحبان پیشین وابستگی  باید به ها گرد آمده استبودند اموالی که در خانواده طی نسل

آنها  همۀ وجود داشت که هدف اصلی از انجام زرتشت ازدواج در دیند. بنابراین چندین نوع نبرس ،داشتند

 آمد، همین امرحساب می افزون بر این، از آنجا که خانواده به منزلۀ یک گروه اجتماعی به داشتن فرزند پسر بود.

 ساالرکه شده بود  شوهر محول/. بر همین اساس، هدایت خانواده به پدردهدایت کن کرد مقامی آن رااقتضا می

(sālār )فرزند صغیر خود را حمایت و سرپرستی رفت و موظف بود زن و به شمار می یا همان سرپرست خانواده

سرپرستی زنان و کودکان خردسال و آتش خانواده به پسر  شتتکرد، در دین زرکند. اما زمانی که وی فوت می

شکل اصلی ازدواج در دورۀ ساسانی  گشت.شد، محول میمحسوب میقهری بالغ خانواده که ساالر طبیعی 

امری فرشکردی  ،آنجا که ازدواج است. ازبوده  «زنیپادشاه» با عنوان همان پیوند قانونی بین زن و مرد

در واقع، زن در این نوع ازدواج از تعلق دارد.  شود، در هر دو جهان زن به شوهر خود)جاویدان( محسوب می

شوهرند و  فرزندان مشروعِ ،طوری که فرزندان حاصل از این ازدواج است؛ به مندحقوق کامل همسری بهره

                                                           
اسالم  نیاست. آن را برابر با پل صراط در د یزرتشت دیدرگذشتگان در عقا یِ( پل داورČinvat Peretum: یی)زبان اوستا نوتیچ ای نودیپل چ. 28

 اند.دانسته
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است و بدون  رضایت ساالر شرط الزم و اساسی در این نوع ازدواجشوند. محسوب می وارث و جانشین پدر

 (.1444)بادامچی و همکاران،  رضایت ساالر این ازدواج معتبر نخواهد بود

  
 

 

ازدواج کنند. چون با  دیبا حتماً ،سندریمرد و زن چون به سن ازدواج م سفارش شده است که یدر متون زرتشت

 ،دنوشیم داریپد کوین هایوصلت نیکه از ا یو فرزندان ابدییادامه م ینسل بشر ،ازدواج مردان و زنان پاکدامن

شت تزر یا: »کندمیخطاب  نیشت چنتبه زر مزداااهور داد،یخواهند بود. در وند مزداااهور ارانی نیبهتر

 ؛است انمانخیدارد، بر آن که ب یکه خاندان یمرد ؛ازدواج نبسته مانیکه پ که زن دارد بر آن یمرد تمان،یسپ

 (.232: 1437آموزگار، .« )دارد یبرتر ؛است فرزندبیکه فرزند دارد، بر آن که  یمرد

 www.parsine.comدر یزد. دستیابی در:  زرتشتیبخشی از مراسم ازدواج . 3شکل 
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 یمانده و شوهر رزندفیب یمانرزیکه د کندمی هیتشب اىزهینشده را به دوشکشت نی، زم24بند  4در فرگرد  زین

 ۀکه در هم لبدطیبرومند و جوان م یشوهر ،زدانیاز درگاه ا دهیناگزیشو ۀزیدوش نی. اکندمیخوب آرزو 

: 1433دوستخواه، ) دینآ دیاز او پد سخنو خوش اریدانا و هوش یرفتار باشد و فرزندانخوش ،یروزگار زندگ

444.) 

را  یخانوادگ خوشِ یِزندگان ،ندیگزبر یخود همسر ید برایبلوغ رس موظف است که چون به حد یشتتزر فرد

را فراهم آورد و در  شیمردم و کشور خو شرفتیو پ یبکوشد موجبات خوشبخت یآغاز کند و در طول زندگان

 انیلشکر ،یو درست یو راست یتا با گسترش صفات پاک دیفزایب یراست نیبه طرفداران د یحال افراد نیع

 یعمل ،ستا ایاز دن یو بد یدیو پل یکردن ناپاک کنریشهرا که  سنایهدف مزد نیرا منکوب و آخر مینوانگره

 .(174: 1443آذرگشسب، ) سازد

 انیشتتزر انیپنج نوع ازدواج در م ،یشتتزر اتیروا گریو د یبه نقل از متون پهلو ی ومذهب نیرقوانابَبراساس 

 :(30-74: 1477علوی، ) وجود داشته است

و  فتریبه شوهر م یزگیخود در حال دوش میق ایپدر و مادر  تیبا رضا یبوده که دختر یازدواج :دشازنپا .1

 برخوردار بود. یازیشوهر از هر امت ۀدختر در خان نیا

ی این وقت .فرزند پدر و مادرش بود گانهی یبود که دختر یهنگام ،یزنوکیازدواج ا ایزن  :نیوگیا ای نیوکیا .2

 ویبه پدر و مادر  یزن نیپسر چن نینخستنه تنها و  دندیامنیزن مگانهی یعنی ،زنوکیاو را ا ،ردکیشوهر م دختر

 .باشد هاآن نیتا جانش شدآنان نیز بر پسر گماشته می ینام خانوادگ بلکه ،رفتگیتعلق م

و او را  ادنددیز مجها یازهیبازماندگان او به دوش ،کردفوت میبدون فرزند  اینگرفته زن یاگر مرد :ستُرزن .4

د ادمیتن  نیبر ا باید د،کریازدواج م ونهگنیکه ا ی. کسوردندآیدرم یاز شوهر دادن، به عقد مرد متوف شیپ

 زن به نام او شوهر داده شده است. نیکه ا ردیتعلق گ یکه از آنان زاده شود، به مرد یفرزند نیکه اول
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او را  رد،کیازدواج م یگرید از فوت شوهر خود با مرد دبع وه،یب یکه زن یهنگام :چاکرزن ایچَکَرزن  .4

 .شوهر دوم رفته است ۀبه خان خود شوهر اول یزن به چاکر نیو معتقد بودند که ا دندیمنایزن مچکر

 .ردکیشوهر م یبه خودسر گریو به عبارت د میق ایپدر و مادر  ۀبدون اجاز یدختر ی کههنگام :خودسرزن .4

ازدواج برای مدت  شتتتوان استنباط کرد که در دین زرمی 29هزاردادستان مادیاندر براساس شواهد موجود 

: اگر دختری با این گونه آمده است ن هزاردادستانمادیادر ه است. گرفتزمان مشخص و محدود هم صورت می

پدر  ،ی ده سالو اگر قبل از انقضا« من به مدت ده سال همسر تو خواهم بود»اجازۀ پدرش قرارداد منعقد کند که 

آن دختر  ،منصوب شود. اما در پایان ده سال )امین( فوت کند، الزم است تا قبل از پایان ده سال برای پدر ستور

 در این زمینهکتایون مزداپور هم (. Perikhanian, 1980) شودپدرش می دیگر همسر آن مرد نیست و ایوگین

در  تنها بازماندۀ پدر بوده و ضرورت دارد تا ،و احتماالً دختر دکنمیکه این بند به ازدواج موقت اشاره  دگویمی

دهد که ازدواج نشان میه ماداین پس . جانشین فراهم کند پدرپدر شود تا برای  30این صورت ایوگین

نیازی  و به طالقفت یاانقضای مدت رابطۀ زناشویی پایان می توانست مثالً برای مدت ده سال منعقد شود و بامی

 (.134: 1444)مزداپور،  نبود

کند. ازدواج می راجع به دختری بحث شده است که بدون رضایت پدرش مادیاناز بندهای مهم دیگر  در یکی

یعنی اگر ازدواج خود را برای مدت  اگر دختر گادار کند )معشوقه برای خود بگیرد(،» متن آمده است: این در

ای در مورد جانشینی و ارث پدر به وجود هیچ مسئله می نباشد،محدود منعقد کرده باشد و ازدواجش از نوع دائ

 ،تواند او را از جانشینی و ارث محروم کند و در مقابلکرده باشد، پدر می آید. اما اگر به طور دائمی ازدواجینم

                                                           
تاب شامل مباحث قضایی و دادرسی عصر ساسانی از جمله زناشویی، اثری است ارزشمند، یادگار از زمان ساسانیان. این ک ستانادن هزاردامادی. کتاب 29

مرد بهرامان در زمان خسروپرویز و در به نام فرخ شود. کتاب را یک قاضیش زرتشت مینظام ساسانی و کی ۀداری، اجاره و... بر پایطالق، موقوفات، برده

های دادگستری های صادر از دادگاهضایی بود، رأیقد در دستگاه ساسانی صاحب منصب مرد بهرامان که خو)فیروزآباد کنونی( نگاشته است. فرخ شهر گور

 آورده است. سوم تا هفتم میالدی را از بایگانی دادگستری گور بیرون آورده و فشرده و کوتاه کرده و در کتاب گرد ۀایران ساسانی در سد
 .آوردیذکور م یخود وارث پدر یبرا گرید یمرد ایازدواج با شوهر  قیکه از طر یدختر. 30
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د عریا آن را به معنای زنا دانسته و سعی (gadar)پرخانیان، واژۀ گادار « شود.دختر محروم می پدر هم از درآمد

(. Macuch, 2003کند )را به ارتباط جنسی تفسیر کرده است؛ اما ماتسوخ از گادار به ازدواج موقت تعبیر می

در واقع در ازدواج . بردپس اگر گادار موقت باشد، حق قیمومیت پدر پابرجاست و دختر هم از پدر ارث می

پدرش  تحت ساالریِ همچناندواج موقت، وی از شود، بلکه بااش خارج نمیموقت، دختر از دودمان پدری

بر  و ، دیگر تحت ساالری پدرش نخواهد بودکندازدواج دائمی  ماند. اما اگر بدون رضایت پدرشباقی می

در روایت امید اشوهیشتان، زنی بعد از فوت شوهر خود با . شودجانشینی و ارث محروم می همین اساس از حق

واجد شرایط صورت  ساالرِ کند؛ اگر ازدواج آنها قبل از انتصابِمی ازدواج مردی دیگری به طور موقت

 تواند به عنوان ساالر خانوادۀ زن پذیرفته شود و این کاری قانونی است. پس مسئولیتمی پذیرفته باشد، این مرد

د دیآگاهی و صالح با این شرط که انتخاب این همسر موقت با ،شودسرپرستی به همسر موقت زن محول می

 (.26-24: 1477صفای اصفهانی، ) نظران و بزرگان خانواده باشدصاحب

جدا  زن و مرد از یکدیگر شده،و با پایان یافتن مدت توافق ه استدر ازدواج موقت، طالق وجود نداشت

قبل از  هتوانستنمیه، کردبه عنوان همسر ایفای نقش می یحتی زمانی که دختر برای دورۀ مشخصشدند. می

از طریق  دمحسوب شود و بای عنوان ایوگین پدر زند و بهبازدواج موقت را بر هم  شده،ی مدت توافقانقضا

شد، سپری می شدهزمانی که مدت توافق کردند واندیشی میدیگر برای آن پدر چاره )امین( گماردن ستوریِ

ازدواج موقت  نیز شتتین زرتوان گفت در دموجود، می بنابر شواهد .توانست ایوگین پدرش شودآن دختر می

 اذعان کرد توانشواهد می همچنین براساسهای زیادی دارد. با متعه در فقه امامیه شباهت که ه استوجود داشت

. منعقد کنند هسال یا سه هده سال مثالً یتوانستند ازدواج موقت را برای مدت زمان مشخصمیکه زرتشتیان نیز 

مبنی بر پرداخت مهریه توسط شواهدی ه است، شدقید می زدواج موقتا مدت زماندر آیین زرتشتی اگرچه 

سرپرست یا ولی خود  بدون رضایتدختران نیز  مردان و حضور شاهدان در زمان ازدواج در دست نیست.

در دین  آنان انجام شود. با رضایت سرپرستاین عمل  هبهتر بود هرچند کنند؛ازدواج موقت توانستند می



44 
 

؛ اما زن موظف دوشحق جانشینی نمی سبب محروم شدن دختر از ارث و وقت بدون اذن ولیشت، ازدواج متزر

از  برند.زوجین از یکدیگر ارث نمی ازدواج موقت این . دراست تا پایان مدت در ازدواج موقت باقی بماند

این هدف از د، رفتنفرزندان حاصل از ازدواج موقت، فرزندان مشروع به شمار میشت، تزر آییندر آنجایی که 

ی و بادامچ) ه استنیازمند بود کیشِو برطرف کردن نیاز هم ذکور وارث به وجود آوردن هانوع ازدواج

 .(1444 همکاران،

 . ازدواج موقت در زمان جاهلیت )پیش از ورود اسالم به عربستان(3-1

است ازدواج امروز مصطلح  ههای فقهی و قانون مدنی، نکاح منقطع یا چنانکمتعه و به تعبیر برخی از کتاب

های عصر جاهلی است که مانند بسیاری دیگر از عادات آنها در ابتدای اسالم تأیید شده و موقت، یکی از عادت

ها را از ابتدا تأیید نهایی کرده یا پس از یا این نوع حکم ،به اصطالح جزء احکام امضایی است. شارع مقدس

جزء احکام تأسیسی اسالم است؛  ت. البته بعضی معتقدند نکاح متعهکرده استعدیل، آنها را تأیید یا رد نهایی 

 ی پیشهااز رسوم عرب یبرخ نکهیهر حال با توجه به ا به. های تاریخی همخوانی نداردولی این دیدگاه با داده

از  زیزدواج موقت نبتوان گفت که ا دیاست، شا کرده دییتأ آنها رابوده و اسالم  یاله انیاز اسالم برگرفته از اد

 متفاوت وجود داشته است.به شکلی چند ره ،از اسالم پیشکه  ی بودهنیجمله احکام و قوان

هایی از ای مرسوم در آن جوامع، گونهنشین، قبل از گرویدن به اسالم بنا به شیوۀ زیست قبیلهدر جوامع عرب

بار با برخى خویشان خود پرهیز هاى زشت و ننگحتى از نکاحازدواج مرسوم بوده است. این جوامع 

یا ازدواج همزمان با دو خواهر )جمع  ،نباشد انشدپدر به شرط آنکه مادر خو چنانکه به ازدواج با زنِ ند؛کردنمى

 ؛بودند یبندعرفى پاهای قوانین و آیین به مردم عرب در دوران پیش از اسالم .یازیدندمیبین االختین( دست 

دانستند که اسالم نیز حرمت آن را امضا و شمارى از زنان را حرام مىبا ران، ازدواج در همان دو آنانچنانکه 

کرد و اساساً نزد عرب، اصل بر این خویش ازدواج نمى ۀد. مرد عرب با دختر، مادر، خواهر، خاله یا عمکرتقریر 

قریش و بیشتر قبایل  ۀل. شکل اصلى و رایج نکاح در میان اقوام عرب )قبیاستبود که نکاح با محارم، حرام 
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)پیوند زناشویى( بوده است. بر مبناى این ازدواج، مرد )بعل( و « بعوله»عرب( همانند این روزگار، ازدواجى به نام 

آن  گشت،متولد میشدند و هرگاه با این ازدواج، فرزندى زن )بعلۀ(، هر دو زن و شوى و همسران یکدیگر مى

توانست تعداد بسیارى از این زنان داشته باشد )چندهمسرى( یا آنکه به لبته مرد مىا .تابع پدر بود ،بفرزند در نَسَ

به صورت عادى و یا : پذیرفتصورت می همسرى(. این ازدواج )بعوله( به دو شکل)تک کندیک همسر بسنده 

دى، ازدواج با رضایت طرفین یا پس از وقوع جنگ در میان قبایل و با اسارت زنان. گفتنى است که در شکل عا

ازدواج با اسیر جنگى، رسم بر این بود که هر  تکیه داشت. اما در «عقد»و « مهریه»، «خواستگارى»بر سه عنصر 

آنگاه اگر زن  .کشى یکى را برگزینندتوانستند از میان زنان اسیرشده، براساس قرعهفاتح مى ۀیک از مردان قبیل

. به رفتوی به شمار می گردید و مرد نیز شوهرر و زوج او مىخود همسآورد، خودبهبراى آن مرد، فرزندى مى

گرفت. بدیهى است که رواج حمایت و سرپرستى مرد قرار مى تحت ، پس از ازدواج )بعوله(، زنیرو هر

مرامى  ومرج نبوده، بلکه رسم وگونه زناشویى بیانگر آن است که در آن دوران نه تنها در امر ازدواج هرجاین

زن به مرد، آنچنان شدید و بغرنج بود که زن پس از  ۀسویاما باید دانست که تعلق یک میان بوده است. استوار در

به طورى که پس از وفات مرد، زن همچون یکى از اموال به جاى مانده  ؛آمدازدواج به ملکیت مرد درمى

کرد و بدون آنکه ستگارى مىدر حالت عادى مرد از ولى دختر و نه خود او خوا رسید.)ترکه( به وارثان مى

رضایت دختر مطرح باشد، همین ولى )پدر، برادر یا عمو( رد و قبول آن خواسته را برعهده داشت و او بود که از 

و بهایى براى زن به « ثمن»زیرا این خود،  ؛شدحتماً باید پرداخت مى مهریه .ستانیدرا مى« مهریه»خواستگار، 

 گزاف باشد. که خود نشانی از شرافت زن بود، لى بر آن بود که مبلغ مهریهسعى و گمانآمد. بىشمار مى

شود که نامیدند. نافج به هر چیزی اطالق میگرفت، نافجه میدختری را که چون کاال مورد معامله قرار می

در  .بخشیدیثروت و دارایی فردی را اضافه کند و مهریۀ این دختران به پدر تعلق گرفته و ثروت آنها را فزونی م

در  ؛آوردزن مىۀ نشینان رسم بر این بود که خواستگار براى پرداخت مهریه، تعدادى شتر را تا خیممیان بادیه

عرب در جاهلیت براى انجام ازدواج از . دادحالى که عرب شهرنشین وجه نقد )درهم و دینار( را ترجیح مى
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و بود سادگى بیع به ،ران، ازدواج یک عقد مدنى محضزیرا در آن دو ؛کردچارچوب و روشى دینى پیروى نمى

به عنوان یک چارچوب شرعى، معمول و معهود است، در جاهلیت وجود ازدواج آنچه امروزه در برگزارى عقد 

نداشت و حتى ممکن بود که یک عقد ازدواج بدون شاهد برگزار شود. این سخن به معناى این نیست که در آن 

تر به آن چنانکه حرمت نکاح با محارم که پیش ؛رب در امر ازدواج دخالتى نداشته استروزگار، دین و آیین ع

افتراق  ۀعرفى، مای و همچنین براساس یک تلقى شرعى .گرفتت مىئشرعى نش یخود از دیدگاه ،اشاره شد

ر زنا چیزى به اما د؛ شدن و سپس پرداخت مىیعیتاى بود که در نکاح و عقد، همان مهریه« زنا»و « نکاح»میان 

های دیگر ازدواج نیز در میان (. عالوه بر ازدواج بعوله گونه1434)منتظری مقدم،  عنوان مهریه وجود نداشت

 (:1434اند از )همان، اعراب رایج بود که عبارت

اعراب در دوران قبل از اسالم، خود را به نکاح با مادر  قت، نكاح وراثتى(:الف( نكاح ضیزن )نكاح مَ

رفت و زنى از او که مرد )پدر( از دنیا مى لذا همین ند.دانستسزاوار مىرا ازدواج با زنان پدر اما  ند؛لودآنمى

 ۀچنین زنى به خواست ۀامتیاز بودند. آیند نسبت به زن بازمانده، صاحب ی)یا اقرباى( آن متوف انماند، پسربازمى

بستگى داشت که یا آن زن را  یگر اقرباى متوفتر و آنگاه دیپسر و در صورت تعدد فرزندان، پسر بزرگ

نهاد که )منع( بر او مى« عضل»آورد و یا آنکه مُهر هیچ مهریه و عقدى( به نکاح خویشتن درمىخود )بىخودبه

تا زمانی که  مانددر این صورت، آن زنِ بازمانده اجازه نداشت با دیگرى ازدواج کند و بر همان حال باقى مى

آمدند، با اخذ مالى، ین ممکن بود که پسر یا یکى از اقربا که وارث نکاح این زن به شمار مى. همچنفوت کند

زن را آزاد بگذارند تا به اختیار خود با مردى دیگر ازدواج نماید. نیز این احتمال وجود داشت که وارث، عفو و 

م، این نکاح تحریم شد و گذشت کند و بدون گرفتن مال، زن را به تزویج دیگرى درآورد. با ظهور اسال

و « قتمَ»، «فاحشه»مسلمانان بنا به نص قرآن کریم از نکاح با زنان پدران خود منع شدند تا آنجا که این نکاح به 

 .معرفى شد« اى ناپسندشیوه»
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سورۀ نساء قانون به ارث رسیدن زنان را تحریم کرده است و مردم را از تحت فشار قراردادن زنانی که  14آیۀ 

از ازدواج با زنانی که همسر پدران  31همان سوره 22کند. همچنین آیۀ اند، منع میوهر خود را از دست دادهش

 تر از حالت به ارث رفتن زنان شوهرمُرده است.کند و این نهی اخیر، عاماند، نهی میافراد بوده

که در زبان عربى  کردمىعرب در جاهلیت به طور همزمان با دو خواهر ازدواج  جمع بین دو خواهر: ب(

ظاهراً در بیشتر موارد، این دو خواهر در دو نکاح جداگانه و یکى پس  شود.تعبیر مى« جمع بین االُخْتَیْن»از آن به 

اما گاهى نیز چنین امرى در  ؛آمدندبه ازدواج با یک مرد درمى ،شود یبدون آنکه اولى مطلقه یا متوف ،از دیگرى

همزمان با تعداد بیشترى از چند خواهر ازدواج کند.  ،که یک مرد ممکن بودمچنین شد. هیک نکاح واقع مى

 و نیز نهى رسول اکرم ممنوع شد. 32پس از ظهور اسالم این نکاح بنا به نص قرآن کریم

گفت: تو براى من دست از همسرت بردار و من نیز براى در نکاح بدل، مردى به مرد دیگر مى :نكاح بدلج( 

اى در کرد، آنگاه این خود مبادلهاین تقاضا را اجابت مى ،دارم. پس اگر مردِ مخاطبهمسرم برمىتو دست از 

 کردند.. در واقع، در این ازدواج، زنانشان را با یکدیگر مبادله میآمدازدواج به شمار مى

آورد و در برابر دختر یا خواهرش را به ازدواج با مردى دیگر درمى ،در این نکاح، مرد عرب: نكاح شغارد( 

اى در بین نبود و هر زن، ، مهریهازدواجاین  درآورد. دیگرى نیز دختر یا خواهرش را به تزویج او درمى ،آن

به معناى دور ماندن است و چون در این « شَغْر» ۀاز ریش« شغار»شد. گفتنى است زن دیگر محسوب مى ۀمهری

                                                           
و نکاح مکنید زن پدر را )بعد از این حکم( االّ : لًاوَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَۀً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِی»سوره نساء:  22. آیه  31

، تهران: 120ص ی اقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ «ری است زشت و مبغوض )خدا( و بد راه و رسمی استاید، زیرا این کاآنچه از پیش کرده

 .انتشارات باقرالعلوم

مگر آنچه در  ؛جمع دو خواهر با همدیگر شده استبر شما حرام : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا: »...24. سوره نساء، آیه 32

 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم121ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ «مهربان است ۀگذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزند
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گفتند. البته در این نکاح ضرورت داشت مرد، زنى را آن شغار مىشد، به نکاح، زن از مهریه دور نگاه داشته مى

 33ه است.منع کردنیز این نکاح را پیامبر  .به ازدواج با طرف مقابل درآورد بوده که زیر والیت او

در این  (.162: 1460اشمى، ) ه استمتعه یا ازدواج موقت در دوران جاهلیت معروف بود :عهتنكاح مز( 

شدند. به چنین ازدواج آن مدت، زن و شوى از هم جدا مى پایانو با  هت ازدواج معلوم شداز ابتدا مد نکاح

چنانکه تاجران و نیز  یافت،زیرا به قصد استمتاع از زن )در مدتى مشخص( تحقق مى؛ گفتندمى« متعه»موقتى 

یافت، ى مدت آن پایان مىپرداختند که وقتجنگجویان در سفر و در مناطقى دور از خانه و وطن به نکاح متعه مى

: 1414، جوادعلى) دادتاجر( نیز به راه خود ادامه مى و آن شخص رهنورد )مثالً شدمیخود فسخ عقد خودبه

447.) 

در این  «.شدغالباً در متعه، مهریه و خواستگارى ساقط مى»شود مراحل انجام این ازدواج گاهى گفته مى بارۀدر

ت و بیشتر به شکل گرفمى صورته، خواستگارى به معناى متعارف آن کمتر باید گفت مسلماً در متع خصوص

با  شد.پرداخت مى (به احتمال زیاد به خود زن)اى اما مهریه ؛شدعقدى خصوصى میان مرد و زن برگزار مى

ساس برخى اند. با این حال، برارا بسیار به ازدواج بعوله شبیه دانسته آن برخى ،دار استاینکه متعه نکاحى مدت

هاى تاریخى براى برگزارى متعه همانند ازدواج بعوله اذن ولى زن و نیز حضور دو شاهد ضرورى بوده گزارش

فرزند برخى محققان بر این باورند که  دارد. است و همچنین پس از انقضاى آن، ضرورت داشته که زن عده نگه

داد که پس از رخ مى یین ازدواجى بیشتر در سفرهازیرا چنی ؛شداین نکاح به مادر منتسب مى از به دنیا آمده

 (.44: 1414، جوادعلى) شدنکاح، زوج از زوجه )و نیز از فرزند( جدا مى

ویژه در شهر مکه به دلیل آمد و رفت مسافران )براى حج و  ، متعه ازدواجى شایع بود و بهزماندر آن  یرو به هر

متعه  (.44تا: بیترمانینى، ) آمدندنیز به همین قصد به مکه مىاى که حتى زنانى به گونه ؛تجارت( رواج داشت

                                                           
 ، اسماعیل ابوعبداهلل بخاری.صحیح بخاری« ان رسول )ص( نهی عن الشغار» .33
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توان از آنچه گذشت مىکرد. امضا  آن را داشت و سپس اسالم نیز استمرار ب تا پس از ظهور اسالماعرادر میان 

اشته هیچ قباحتى ند ،اسالمى ۀهایى که رایج بوده، از عصر جاهلى گرفته تا اوایل دوردریافت که متعه در دوره

 (.3-47)همان:  است

هجری( و به 7/ م.624و در زمان فتح قلعۀ خیبر ) در منابع اهل سنت تأکید شده است که متعه در زمان پیامبر

اگر کسی زنی را عقد کند و آن را مقید به زمانی »گوید: دستور صریح ایشان منع شده است. امام سبکی می

کند که چنین عقدی در اوایل اسالم وجود داشت؛ لیکن یسبکی اشاره م«. محدود نماید، عقد باطل است

کند که راوی آن حضرت کند. از جمله به حدیثی اشاره میاحادیثی چند را در نهی از چنین عقدی ذکر می

(. 12تا: )بخاری، بی« ن رسول اهلل نهی عن النکاح المتعه و عن الحرم الحمر االهلیه زمن الخیبرإ»علی)ع( است: 

 ایت اهل سنت، متعه چهار سال پیش از فوت پیامبر نهی و منسوخ شده است.بنا بر رو

 . ازدواج موقت پیش از انقالب اسالمی4-1

 یهمسر و تعداد نامحدود چهارمردان حق داشتند در ایران  ۵۳۳۱سال  حمایت از خانواده مصوبقانون قبل از 

. ردیازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگ ید براموظف ش ردم ،قانون نیا براساسداشته باشند. اما  یاغهیزن ص

و از  گرفتیتماس م یو در موقع مناسب با زن اول و کردیم قیتحق اشیمال ییاو و توانابارۀ در دیبا زیدادگاه ن

از  تیحما قانون .ی بودفریک یدادگاه جرم ۀازدواج مجدد بدون اجاز ،بیترت نی. به اکردیم قیتحق زیاو ن

قانون  نی. در ادر نظر گرفتتعدد زوجات  یبرا یترسخت طیشرا ،قبلی قانون حفظ ضمن ۵۳۱۳ سال ۀخانواد

 یزن تیرضا داشت، مثالً ییقانون استثناها نیازدواج مجدد قرار گرفت. ا یالزم برا یشرط زین« زن اول تیرضا»

زن حق داشت  یول ؛بودبرقرار کند، شرط ن یجنس وابطبا همسرش ر توانستینم ایدار شود بچه توانستیکه نم

عنوان نشده  یزیچ غهیمورد ص قانون در نیا در طالق دهد. یتقاضا ،استشوهرش زن دوم گرفته هنکیا لیبه دل

 ،کندیازدواج موقت م یکه تقاضا یرا موظف کرد از هر مرد یرسم یمحضرها یاما وزارت دادگستر .بود

 (.144-146: 1434، انیساناسار) اردند یگریزن د چیکه هنیبر ا یمبن دنریبگ یااظهارنامه
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مدنظر  یشرع سنتیبه عنوان  یمذهب یخصوص در شهرهاها قبل رواج داشته، بهاز مدت که حث ازدواج موقتب

زمینۀ  زین شانیو ا کردندیمراجعه م یمحل ناخواهان ازدواج موقت به معتمد زنانِ ۵۳۳۱از سال  پیشبوده است. 

اما  ؛شودیمتوقف م نامهغهیصدور اوراق ص بایفرح د نظربا  ۵۳۳۱از سال  پس شدند.آشنایی طرفین را سبب می

 تیاز ممنوعپس و  ۵۳۳۱در سال . به عبارت دیگر، ابدییادامه م یشرع و یررسمیبه صورت غ این کار

حال و گذشته در قسمت نوع  یها)در عقدنامهدیبا ها توسط فرح و درج عقد انقطاع در عقدنامه یچندهمسر

 منع شد. یبه صورت رسم نوع ازدواج نیانقطاع( ا اینوشت دائم  توانید معق

 . مبحث دوم: مبانی دینی و فقهی ازدواج موقت2

و  فاتیآداب و رسوم، تشر ،راتبراساس مقر مانیپاین  یبرقرارو  مقدس است یمانیپ ،از نظر اسالم ازدواج

 امبریکه پ یبه طور؛ دارد یاالعادهفوق دیو تأک تیاسالم به ازدواج عنا نی. دپذیردی صورت میخاص نیقوان

ازدواج نکردن را اعراض از همچنین ایشان  «.ستیتر از ازدواج ننزد خدا محبوب یزیچ چیه: »دیفرمایم اسالم

را که ازدواج در آن صورت  یاداند و خانهمیدوری و بیگانگی او از سیره و مشی نبوی  یعنی ،شیوسنت خ

 (.34: 1464)مظاهری،  داندانه میخ نیبهتر ،ردیپذ

اسالم ارزش عبادت شخص متزوج را  .نقصان آن است لیو ترک ازدواج دل نیاسالم ازدواج کمال د دگاهیاز د

را  شیخو مانیو ا نیشخص متزوج با ازدواج خود نصف د. از دیدگاه اسالمی داندهفتاد برابر شخص مجرد می

 ی،جنس زیغرا رایز ؛در خطر است نشید ،که ازدواج نکند یتا زمان انسان کند.می ها حفظاز خطرها و آفت

 گریو د یاجتماع تینداشتن پناهگاه و عدم احساس مسئول ی،هودگیو ب ییاحساس تنها ی،روح یفشارها

اما در اثر ازدواج و  .سازدزند و آن را متزلزل مییم طمهانسان ل مانیو اساس ا شهیمجرد بودن، به ر یهاانیز

هم  ،شودکنترل می یجنس ۀزیهم غر و محبوب و همدم، ستهیشا یخانواده و قرار گرفتن در کنار همسر لیتشک

 شود،خارج می یشانیاز حالت پر و شودمی شتریو هم توکل انسان به خدا ب دیآبه وجود می یآرامش روح
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د گردتوجه میو به همسرش م جدا شده گرید یچشم و فکرش از جاها کند،می تیخصو ش تیاحساس امن

 (. در قرآن کریم سه آیه دربارۀ اهمیت اصل ازدواج آمده است:13: 1434)حسینی بهارنچی، 

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ  الف(

آنان را از  خداوند تنگدست هستند، اگر دهید؛ همسر را درستکارتان کنیزان و غالمان و خود همسرانبى :عَلِیمٌ

 34نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناستفضل خویش بى

مْ مَوَدَّۀً وَرَحْمَۀً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُ ب(

هاى او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان نشانه از و :یَتَفَکَّرُونَ

 35هایى استنشانه قطعاً ،اندیشندآرى در این ]نعمت[ براى مردمى که مى .دوستى و رحمت نهاد

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَ ج(

 از هرچه بیمناکید، یتیم دختران میان لتعدا اجراى در اگر و :أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا هًفَوَاحِدَ

پس اگر بیم دارید که به عدالت  .ار به زنى گیریدچه چهار سه، سه دو، دو افتاد پسند را شما که[ دیگر] زنان

تر است اید ]اکتفا کنید[ این ]خوددارى[ نزدیکبه یک ]زن آزاد[ یا به آنچه ]از کنیزان[ مالک شده ،رفتار نکنید

 36ییدتا به ستم گرا

شود. بقای از دیدگاه اسالمی ازدواج فواید بسیاری دارد که براساس مزایای آن، فلسفۀ وجوب ازدواج تبیین می

نسل، آرامش و تعادل روحی و جسمی، سالمت اخالقی و اجتماعی جامعه، تأمین نیازهای طبیعی و غریزی 

 واج است.ها، ارضای حس محبت کردن و دریافت محبت و... از مزایای ازدانسان

                                                           
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم446ص ی اقمشه یاله یترجمه مهد، رآن کریمق؛ 42. سوره نور، آیه  34
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم613ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ 21 هیسوره روم، آ.  35

 ، تهران: انتشارات باقرالعلوم.114ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ 4 هیسوره نساء آ.  36
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اند و آن را اند، ازدواج را از مستحبات مؤکد برشمردهفقیهان براساس آیات و روایاتی که از اهمیت ازدواج گفته

عقد  ۀبه واسطاند. در اسالم برای کسی که ممکن است به سبب نگرفتن همسر به گناه بیفتد، واجب دانسته

دائم )ازدواج موقت(. ریبر دو قسم است: دائم و غ زدواجعقد او  شودیازدواج، زن به مرد و مرد به زن حالل م

 ،کنندیقسم عقد م نیرا که به ا یباشد و زن یشگیدر آن معیّن نشود و هم ییعقد دائم آن است که مدت زناشو

 ایساعت  کیمثالً زن را به مدت  ؛در آن معیّن شود ییدائم آن است که مدت زناشوریو عقد غ ندیدائمه گو

از  یکی ایمدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر  دیبا یول ؛ندیعقد نما شتریب ایسال  کی ایماه  کی ایروز  کی

 «غهیص» ای« متعه»سم عقد کنند قِ نیرا که به ا یصورت عقد باطل خواهد بود، و زن نینباشد که در ا ادتریآنها ز

، اختالف نظرهایی وجود دارد. برخی (. البته دربارۀ حداکثر زمان عقد موقت441: 1442)سیستانی،  نامندیم

معتقدند مدت ازدواج باید از عمر زن و شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد و در این حالت عقد باطل خواهد شد. 

سال یا بیشتر  40توانند برای مدت طوالنی مثالً اما بیشتر علما معتقدند چنین محدودیتی وجود ندارد و طرفین می

 ن باید به صورت دقیق در صیغه ذکر شود.عقد کنند؛ اما زما

بنابراین ازدواج موقت یا عقد غیردائم که موضوع بررسی این پژوهش است، یکی از انواع ازدواج است که 

های نامشروع است. هر کنند؛ اما در میان اهل سنت این نوع ازدواج از رستۀ ازدواجفقیهان شیعه آن را تأیید می

ل سنت، دالیلی از قرآن، سنت و روایات دربارۀ مشروعیت داشتن و نداشتن متعه دو گروه فقهای شیعه و اه

 کنیم.آورند که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره میمی

 . معنای لغوی و اصطالحی متعه1-2

. ابدییم انیپا یبه زود و نبوده یشگیکه هم یامند شدن و لذت بردن؛ بهرهبهره یاست برا اسمی مُتعِه، ۀواژ

 ادیمند شدن( )بهره« االستمتاع»( و یمند)بهره« التمتع»)کاال(، « المتاع»ماده با واژگان  نیخداوند در قرآن از ا

 یازهر. گردندیمبازاصل واحد  کیبه  یهمگ ؛ امادنبا هم اختالف دار یآن هرچند تا حدود یکرده که معان

حج عمره  ،به حج خود نکهیا یعنی حج، ۀشود و متعمند میاست که انسان از آن بهره یزیچ هر آن متعه دیگومی
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 یعقد مخصوص ،متعه در اصطالح. ودشمی است که بعد از طالق به او داده یزچی آن زن ۀو متع یرا اضافه کن

)حاجی  ردیگصورت می معیّن یاهیمهرو در مقابل  مشخصی مدتتا  تزوجی ۀاست که به سبب آن رابط

 (.1441اسماعیلی، 

 مشروعیت متعه .2-2

 . دالیل قرآنی2-2-1

 آورند:سورۀ نساء برای مشروعیت ازدواج موقت ادلۀ قرآنی می 24فقهای شیعه براساس آیۀ 

آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هِ مِنْهُنَّ فَوَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِ»

 شما بر نیز] شوهردار زنان : وفَرِیضَۀً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا

است و غیر  شدها مقرر الهى است که بر شم ۀاید ]این[ فریضن شدهآنا مالک که زنانى استثناى به[ اندشده حرام

در صورتى که پاکدامن  ؛اموال خود طلب کنید ۀبر شما حالل است ]زنان دیگر را[ به وسیل ،از این ]زنان نامبرده[

اى به آنان بدهید و بر شما گناهى اید مهرشان را به عنوان فریضهباشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده

 37.«خداوند داناى حکیم است مسلماً ؛یگر توافق کنیدنیست که پس از مقرر با یکد

 نیشارع بر ا بنای کهاند استفاده کرده نیازدواج موقت است، چن یکه در عرف به معنا استمتاع واژۀاز  یبعض

 یفهم الفاظ شرع یبرخالف، برا نهیکند و در صورت عدم قر انیبوده که احکام را مطابق فهم متعارف مردم ب

حمل  یعرف شرع یبر معنا دیبا زیاستمتاع ن لفظرو،  نیاز ا .است اریمتشرعه مع یعرف یو... معناربا  ع،یمثل ب

 ،جهیدر نت است ومطلق التذاذ و انتفاع  یاهل سنت معتقدند لفظ استمتاع به معنا(. 44: 1406)طبرسی،  گردد

 (.44تا: ی، بی)فخر راز کندیبر نکاح دائم داللت م هیحمل شده و آ یلغو یاستمتاع بر معنا

                                                           
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم121ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ 24سوره نساء آیه .  37
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 . دالیل روایی مشروعیت2-2-2

 ،کندکه ازدواج موقت می یبر کس ایال کردند: آؤکه از حضرت ساست از امام باقر)ع( نقل شده  یثیدر حد

 ۀکنندمیخدا و مخالفت با تحر تیبه خاطر رضا یهرگاه کس دهند و آن حضرت در پاسخ فرمودند:هم می یثواب

حسنه نوشته  شیبرا دیکه با آن زن سخن بگو یابه خاطر هر کلمه ،ود درآوردرا به عقد موقت خ یزن ،آن

کند و اگر به او ثبت می یبرا یخداوند به خاطر آن ثواب نکهیمگر ا ،کنداو دراز نمی یشود. دستش را به سومی

بدنش  یهابه عدد مو ،پس اگر غسل جنابت نمود .بخشدیاز او م یآن گناه منتیخداوند به م ،شد کیاو نزد

پرسد: به تعداد یبا تعجب م یراو بخشد.یخداوند گناه از او م ،کندمی دایپ انیآن جر یکه آب غسل از رو

 (.464: 1414)شیخ صدوق،  بله به تعداد موها ند:ایفرممیموها؟ حضرت 

سکر المُ ناعتُیشِ یلعَ رمَحَ یک و تعالبارَاهلل تَ نَّإ: »کندنقل می عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( دیگری تیروادر 

ما  روانیکننده را بر پمست یدنیهرگونه نوش یتعال خداوند تبارک و: هتعَالمُ ن ذلکَم مِضهُوَو عَ رابِشَ لُن کُمِ

از متعه، آن را مستحب  یازینیبا وجود ب ات،یروا یالبته برخ «.ردآن متعه را بر آنان حالل ک یحرام و به جا

تمتعت منذ : »کندیبه امام صادق)ع( عرض م یبن فضل هاشم لیاسماعی وجود دارد که تیوامثالً ر .انددانسته

 ییأن تح حبُاُ ینإف اًیستغناهلل عنها قال: و إن کنتَ مُ یمن الطروقۀ أغنان یخرجت من أهلک؟ قلت للکثرۀ ما مع

عمل  نیبه ا یازیمن ن دیگویم یراو نکهیبا ا تیروا نیدر ا (.444تا: )حرّ عاملی، بی («صنۀ رسول اهلل)سُ

ی. در حقیقت، کن جیدوست دارم که سنت خداوند را ترو یول ی،هست ازینی: اگرچه بدیفرمایندارم، اما امام م

 خودخودیبهازدواج موقت  به عبارت دیگر، کند.میسنت اشاره  یایاح یعنی ،متعه یاسیس ۀبه فلسف تیروا نیا

 ،البته در فرض دوم .مستحب است حالت،دو  نیفرد که در ا ازیاحساس ن ایسنت  یایمگر به قصد اح ؛مباح است

واجب  ،نباشد( ئمامکان ازدواج دا )مثالً باشد که خوف ارتکاب گناه وجود داشته باشد یبه حد یازمندیاگر ن

 شد.شده با هیتوص اتیعمل در روا نیسنت به ا یایهدف اح با ،یازینیب نیممکن است در ع نی. بنابراشودیم



60 
 

و  یاسیمسائل س لیاست. مثالً به دل کرده ینه یبه صورت مورد متعه را )ع(صادق امام نیز اتیروا یدر بعض

تا مبادا  کردندیم یاصحاب را از ازدواج موقت نه شان،یامام صادق)ع( با ا ارانیاز  یبرخ کیارتباط نزد

برای نمونه در روایتی از عمار وسران هستند. ه یامام صادق)ع( افراد کینزد ارانیکنند که  غیتبل نیچن نامخالف

النکما  نۀیما دمتما بالمد یالمتعۀ من قبل کمایبن خالد: قد حرمت عل مانیو لسل یقال ابوعبداهلل)ع( ل»آمده است: 

عمار از امام صادق)ع( نقل  (.440)همان:  «: هؤالء أصحاب جعفرقالیو أخاف أن توخذا، ف یتکثران الدخول عل

متعه را بر شما حرام  د،یهست نهیکه در مد یبن خالد امر فرمود تا زمان مانیآن حضرت به من و سلکه  کندیم

ابوجعفر  ارانیکه  ندیو بگو شویدو خوف آن دارم که سرزنش  کنیدمیبا من معاشرت  ادیز رایز کنم؛یم

 .هستند گونهنیا

اند، کار منع کرده نای از را داراطهار مردان زن ۀبه نظر بنده آنجا که ائم: »دگوییم زمینه نیدر ا یمطهر مرتضی

ندارند، وضع نشده  اجیکه احت یمردان یقانون برا نیا ندیاند بگوقانون است. خواسته نیا یۀبه اعتبار حکمت اول

 خاطر بهاند کرده قیو تشو بی: ...آنجا که عموم افراد را ترغودفرم نیقطیبن  یاست، چنانکه امام کاظم)ع( به عل

سنت  یایاح یبرا ازمندانین قیو تشو بیتنها ترغ رایز ؛بوده است« سنت متروکه یایاح» یعنیآن  ثانوی حکمت

 (.40: 1464)مطهری،  «نبوده است یمتروکه کاف

و بالعرض ممکن است به احکام  یثانو نیمباح است و با عناو یامر خودخودیبهمتعه  پس همانطور که گفتیم

اصل  بارۀدر حدائقچنانکه صاحب  ؛شود متصف ت، تحریم، استحباب و اباحه()وجوب، کراه گرید ۀخمس

مع قطع النظر عن اللواحق  یعنیحد ذاته  یف هیلإباالستحباب بالنظر  وصفینما إالنکاح  نإ» :دگوییازدواج م

مستحب  خودودیخبهازدواج  اساساً (17-11تا: )بحرانی، بی« هاالقسام الخمس یال نقسمینه إالمتعلقۀ به و إال ف

 .شود میبه احکام خمسه تقس یممکن است به اعتبار مسائل جانب اما است؛
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 متعه میتحر -3-2

 اتینسخ به آ.  1-3-2

نسخ  (24آیۀ نخست )نساء:  و حکم متعهدر سورۀ طالق،  طالق و عده یۀبه آکه بنا ند ااز اهل سنت قائل یبعض

أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  یا» :فرمایدیه میآ (؛ چراکه این44تا: )فخر رازی، بی شده است

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ   بِفَاحِشَۀٍ مُبَیِّنَۀٍ وَتِلْکَوَأَحْصُوا الْعِدَّۀَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ

بندى[ عده اى پیامبر چون زنان را طالق گویید در ]زمان: حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا

هایشان بیرون مکنید و آنان را از خانه آنان طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از پروردگارتان بترسید 

این است احکام الهى و هر کس از مقررات خدا ]پاى[  .بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند

 براساس این آیه، 38«.دانى شاید خدا پس از این پیشامدى پدید آوردنمى .فراتر نهد قطعا به خودش ستم کرده است

طالق  ،در متعه و چون بر طالق است و پس از آن هم نگه داشتن عده الزم است مشروطه زوج و زوج جدایی

 است. متعه یمناف هیآاین وجود ندارد، پس 

وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ » صورت گرفته است:سورۀ نساء  12یۀ از اهل سنت معتقدند نسخ به آ برخی دیگر

زوج و  نیچون در نکاح منقطع ب براساس این آیه، «....زنانتان نصف است ۀسهم ارث شما مردان از ترَک...: أَزْوَاجُکُمْ

 یۀمتعه بوده و آ تیحل یفوق مناف یۀآ بنابراین .ستیدر متعه، زوجه ن« متمتع بها»زوجه ارث وجود ندارد، پس 

 (.40)همان:  دکنیاستمتاع را نسخ م

 . دالیل روایی تحریم2-2-3

 :دیگویابن عباس م .از ابن عباس است یترمذ تیروا کنند،به آن استناد میفقهای اهل سنت که  یتیروا نیاول

به  ،نداشت ییکه در آنجا آشنا شدیوارد م یبه شهر یج بود و هرگاه مردیموقت در اول اسالم را ازدواج»

اصالح حفظ کند و حالش را  شیلش را برایتا زن وسا کردیازدواج م یبا زن ماندیهمان اندازه که در آنجا م

 درخصوص ...: مگرلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَا» :نازل شد هیآ نیکه ا یتا زمان کند

                                                           
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم344ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم، سوره طالق؛ 1. آیه  38
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که  دیآیبرم تیروا نیا از 39.«نیست نکوهشى آنان بر صورت این در که اندآورده دست به که کنیزانى یا همسرانشان

: عبد الرحمن المبارکفوری) و مشرک بود یچون از عادات جوامع جاهل شد،اسالم حرام  یدر ابتدا نکاح متعه

 (.4/264تا: بی

قسم به »شد و گفت:  یاو عصبان ،نکاح متعه سؤال کرد ۀاز ابن عمر دربار یمرد» :مسند امام احمد آمده است در

رم روایت شده (. همچنین از خلیفۀ چها2/37تا: ، بیلبن حنب)ا« میازناکار نبوده (ص)خدا امبریخدا ما در عهد پ

 پیامبر)ص( دستور نهی و تحریم متعه را صادر کرده است. که در روز فتح خیبر

 یحكومت اراتیاخت. 4-2-3

دارد که  نیظهور در ا دوم ۀفیمعروف خل ۀجمل ؛ امااندنسخ آن دانسته لیاز متعه را به دل خلیفۀ دوم ینه یبعض

 در عصر رسول اهلل« متعتان»نقل شده که  یاز و یریچون تعب ؛متعه را به خودش استناد داده است ینه خلیفۀ دوم

متعه از  میتحر(. 206تا: نم )بیهقی، بیکام میحررا بر شما )متعۀ حج و متعۀ زن( دو  نیا« من»بوده و  زی)ص( جا

 اراتیحکم از اخت نینباط کرده که ااست نیچن او ای. گوه استبود یجانب خلیفۀ دوم به استناد حکم حکومت

 دهدیرا به خود نسبت م میچون تحر شود؛یمطلب برداشت م نیهم زین خلیفۀ دومحکومت است. از ظاهر کالم 

ه است. گفتنی است این روایت که خلیفۀ دوم تحریم کردیم جابیا نیمصلحت در آن زمان چن اوو به اعتقاد 

گانۀ )کتب شش صحاح ستهچ کدام از کتب روایی معتبر اهل سنت که به دهد، در هیمتعه را به خود نسبت می

شناسی مردود است. بنابراین اهل سنت احادیث صحیح( مشهور هستند، روایت نشده و از نظر علمای حدیث

و از دانند و این روایت از خلیفۀ دوم و استفادۀ اشد، منتسب می تحریم نکاح متعه را به نهی پیامبر که قبالً گفته

 کنند.اختیارات حکومتی را برای الغای نکاح موقت رد می

                                                           
 .نتشارات باقرالعلوم، تهران: ا416ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم، سوره مؤمنون؛ 6. آیه  39
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که چندان فراگیر نیست. اهل « ازدواج مسیار»البته نوع دیگری از ازدواج در میان اهل سنت وجود دارد به نام 

اج دانند. در ادامه به طور مختصر ازدواج مسیار و تفاوت آن با ازدوتشیع، مسیار را با ازدواج موقت یکسان می

 کنیم.موقت را بررسی می

 . ازدواج مسیار4-2

نکاح مسیار همان ازدواج شرعی با شروط و ارکان معروف در علم فقه است که در آن، زن با رضایت خود 

شود از بعضی حقوق شرعی خود که برعهدۀ زوج است، مانند نفقه و مسکن و رعایت قسم )عدالت متضمن می

د بدون محدودیت و در وقتی معلوم که با اختیار و رضایت زن و مرد در همبستری بین همسران، یعنی مر

این ازدواج از سِیر، به معنی رفتن نزد زن در شب  پوشی کند. شاید نامآید( چشممشخص شده است، نزد او می

از  کند یاآید. همچنین ممکن است مسیار بر وزن مفعال، به معنی مردی باشد که زیاد رفت و آمد مییا روز می

که در منطقۀ خلیج به معنی زیارت کوتاه در روز است، گرفته شده باشد. بارزترین دالیل تجویز « التسیوره»کلمۀ 

 توان چنین برشمرد:ازدواج مسیار برای مردان را می

 اشباع نشدن مرد از همسر اول خود به علت سن زیاد زن 

 جمله مهریه، مسکن و... که امروزه هم بسیار های سنگین ازدواج دائم، از ناتوانی مرد از تأمین هزینه

 افزایش یافته است

 استقرار نداشتن دائمى در محل کار 

 اند از:جویز آن برای زنان عبارتاما دالیل ت

 زنان و طالق بین همسرانافزایش تعداد دختران مُسن، بیوه 

 حفظ پاکدامنی و داشتن فرزند، هنگام میسر نشدن ازدواج رسمی و علنی 
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 از زوجه هنگامی که ناچار است برای مراقبت از پدر و مادر در خانۀ آنان یا یکی دیگر از رفع نی

 نزدیکان بماند

 مشغولیت زیاد به فرزندان و اشتغال در خارج از منزل 

به دلیل مشکالتی مانند ناپایداری نکاح مسیار یا سوءاستفادۀ بعضی از افراد جامعه )زن یا مرد( از آن، برخی علما 

ازدواج مسیار اگر ارکان و شرایط شرعی خود مانند رضایت  از دیدگاه اهل سنت،اند. تحریم کرده آن را

پوشی زن از بعضی حقوق خود در زوجین، حضور ولی و شاهدان و... را داشته باشد، صحیح است و چشم

 کند؛ چراکه نصوص شرعی در تأیید آن وجود دارد.صحت عقد ازدواج خلل ایجاد نمی

 وَإِنِ امْرَأَۀٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا فرماید:ند می. خداو1

و اگر زنى، از » لُونَ خَبِیرًاوَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَ

طغیان و سرکشى یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند )و زن یا مرد، از 

 40.«( و صلح بهتر استکندخاطر صلح، صرف نظر ه اى از حقوق خود، بپاره

خواهد برد و میبهرۀ کامل نمی زنی که شوهرش از او»گوید: عایشه، همسر پیامبر دربارۀ سبب نزول این آیه می

گوید مرا نگه دار )طالقم مده( و زن دیگری عقد کن طالقش دهد و زنی دیگر را عقد کند، ولی زن به مرد می

فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا  فرماید:و در نفقه و قسم من اختیار کامل داری. این مصداق قول خداوند است که می

اگر زن »گوید: (. ابن کثیر نیز در تفسیر این آیه می4/404تا: )انصاری قرطبی، بی« صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌبَیْنَهُمَا 

تواند از حقوقش مانند نفقه، لباس، همبستر شدن و امثال ترسید که شوهرش از او جدا شود یا اعراض کند، می

کدام از زن و مرد در این مورد گناهکار بپذیرد و هیچتواند آن را اینها در مقابل شوهرش تنازل کند و شوهر می

تواند از حقوق اند که زن می(. از این رو فقها تصریح کرده462-2/461)ابن کثیر دمشقی، « آیندبه حساب نمی

                                                           
 ، تهران: انتشارات باقرالعلوم144ص  ،یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم، سوره نساء، 123. آیه  40
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. تعداد زیادی از اعضای هیئت افتاء و دعوت و ارشاد در عربستان کند پوشیچشمخود در مقابل شوهرش 

 اند.دواج مسیار فتوا دادهسعودی به صحت از

ازدواج مسیار عالوه بر صحت شرعی، مصالحی نیز برای دو طرف دارد؛ برای نمونه وقتی مردی راغب است که 

از راه حالل ارضای جنسی شود، اما توان تحمل تکالیف آن و مخارج زن دوم را ندارد و زن نیز دوست دارد 

خواهد نظر کند. در واقع، زن می در همبستری با او صرف ازدواج کند و از نفقه و مسکن و رعایت عدالت

شوهری داشته باشد تا دچار حرام نشود و پاکدامن بماند. احکام شرعی ازدواج دائم بر ازدواج مسیار نیز مترتب 

شود. بنابراین در ازدواج مسیار مرد باید به زن مهریه بپردازد و شوهر از نظر نَسبی پدر فرزندان است. در می

ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم، بعضی از زنانِ خویشاوندِ زوجه )مانند مادرزن، خواهرزن و...( بر زوج حرام 

شوند. همچنین زن در هنگام طالق یا مرگ شوهر باید عده نگه دارد و در صورت مرگ یکی از زوجین، می

 برد.دیگری از او ارث می

 های نکاح مسیار و نکاح متعه:تفاوت

 زن است؛ در حالی که تعداد زوجات در متعه محدودیت ندارد. 4مسیار محدود به  نکاح .1

 شرط است؛ اما عقد صیغه به شاهد نیاز ندارد. هنگام عقد نکاح مسیار وجود شاهد .2

 در ازدواج مسیار اعالن کردن عروسی واجب است؛ اما صیغه اعالن ندارد. .4

« نکاح با نیت طالق در دل»حتی بسیاری از علما  حرام است.« نکاح به شرط طالق»به اعتقاد اهل سنت  .4

 دانند؛ اما متعه اصالً طالق ندارد و نوعی قرارداد تجاری است.را حرام می

دارد؛ اما در ازدواج مسیار، زن در صورت فوت شوهر یا طالق یا خلع، طبق قانون قرآن عده نگه می .4

 ست.عدۀ زن در نکاح متعه نصف آن چیزی است که قرآن فرموده ا

 برند؛ اما در ازدواج موقت چنین چیزی وجود ندارد.در نکاح مسیار همسران از یکدیگر ارث می .6

خود ثابت است و ثبوت الزم ندارد؛ ولی در ازدواج موقت در نکاح مسیار، نسَب بچۀ متولدشده خودبه .7

 نسب باید ثابت شود.
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این حقوق در اصل و اساس برای  در ازدواج مسیار زن حق نفقه، مسکن و عدالت در تقسیم شب دارد. .3

تواند با اختیار خودش این حق را ببخشد؛ در حالی که در ازدواج متعه اصالً زن او ثابت است و او می

چنین حقوقی ندارد که بخواهد ببخشد یا نه. بنابراین ازدواج مسیار عمالً نوعی ازدواج دائم است که 

ای برابر و اخالقی و با رغبت قلبی شود و زن در رابطهیتمام حقوق و آثار ازدواج دائم بر آن مترتب م

 گذرد.از حق ثابت خود می

شده، عمالً ازدواج پایان وجود ندارد، بلکه با پایان یافتن وقت تعیین« طالق»در نکاح موقت چیزی به نام  .4

 یابد.یابد؛ ولی نکاح مسیار جز با طالق پایان نمیمی

فقهی دو دیدگاه دربارۀ متعه وجود دارد. دیدگاه مشروعیت متعه که اهل تشیع توان گفت از نظر به طور کلی می

سور نساء و روایات و ادلۀ عقلی مبنی بر ضرورت اجتماعی متعه در زمان به تأخیر افتادن  24براساس تفسیر آیۀ 

گفته شد  به تفصیل نکهکنند. چناکنند و دیدگاه حرمت متعه که اهل سنت آن را مطرح میازدواج مطرح می

سورۀ نساء، تفسیر آیۀ اول سورۀ طالق مبنی بر رکن  24اهل سنت براساس استماع معنایی غیر از متعه از آیۀ 

کنند که متعه از سورۀ نساء مبنی بر ارث زوجه و نیز نهی پیامبر از متعه استدالل می 12بودن طالق، داللت آیۀ 

 انواع پیوندهای فاسد است.

 وقت در حقوق ایرانمبحث سوم: ازدواج م -3

ازدواج  قیاز طر فقط را یعیطب زۀیغر نیده و اشباع اکرخود را به ازدواج دعوت  روانیاسالم پ نیدگفتیم که 

 واجب است قعموا یمستحب و در برخ کاری اسالم ازدواج دگاهیاز د بنابراین است. کرده زیو تجودانسته  سریم

 یراه برا نیبهتر و آن راکرده  زیازدواج موقت را تجو قه امامیهفازدواج دائم فراهم نباشد،  طیچنانچه شرا و

 .شماردبرمی از انحراف یریجلوگ

از دیدگاه حقوقی، نکاح و آثار آن نوعی نهاد حقوقی و اجتماعی است. در قوانین کشورهای خارجی اثری از 

قانون حقوق  44مادۀ  نهاد حقوقی ازدواج موقت وجود ندارد. حتی قوانین برخی کشورهای اسالمی همچون

حمایت از خانواده گذار ایرانی در قانون مدنی و قانون العائله البنانی فساد متعه را تصریح کرده است. اما قانون
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و بنا به دالیلی به صورت مختصر دربارۀ این نهاد حقوقی بحث  به نکاح موقت پرداخته 1441مصوب سال 

نکاح منقطع در قوانین سایر کشورها وجود ندارد و »گوید: وص میکرده است. دکتر ناصر کاتوزیان در این خص

با اینکه در آغاز برای شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و به عنوان 

گذران واقع شد و جمعی آن را ضرورتی تاریخی به وجود آمد، بعدها مورد سوءاستفادۀ ثروتمندان خوش

های خود ساختند و این تمهید حقوقی را درست برخالف برای مباح ساختن روابط با معشوقه ای شرعیوسیله

مبانی اخالقی و روابط اجتماعی آن به کار بردند. این وضع باعث شده است تا قانون مدنی نیز در تنظیم قواعد 

ن نهاد حقوقی و اجتماعی سرعت از آن بگذرند و گاه وجود ایآن به اختصار گراید و نویسندگان حقوقی نیز به

 (.76: 1473)کاتوزیان، « را نادیده انگارند

 و نكاح منقطع یقانون مدن. 1-3

 ی، به اندازۀ ازدواج دائمقانون یبه عنوان نهاد ازدواج موقت کردن ثبت و قانونمندبه موضوع  یمفاد قانون مدن

 نییو تب لیتکم قانون مدنی نیازمند این رو، نکرده است. از یابیارز راجوانب و ابعاد آن  یو تمام نداشته توجه

و آثار نکاح  کاماح یبعضبه  قانون مدنیاز مفاد  یدر بعض با این حال. استنوع ازدواج  نیا یجوانب حقوق

 ند:قرار دیند برکه آن موااست  شدهاشاره  ای حیموقت تصر

 «.واقع شده باشد یمدت معیّن یمنقطع است که برا ینکاح وقت» :1074مادۀ 

 «.کامالً معیّن شود دیمدت نکاح منقطع با» :1076مادۀ 

 یزن و مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتوراثت احکام راجع به  ،در نکاح منقطع» :1077مادۀ 

 440در مادۀ  اما نکرده است؛ روشنی تبیینبهدر ازدواج موقت را ارث  تیوضع یقانون مدن «.مقرر شده است

 پس براساس« .برندیارث م گریکدیاز  ،بوده و ممنوع از ارث نباشند یآنها دائم تیکه زوج ینیوجز» :دیگومی

 ارث وجود ندارد. ،نباشد یاگر ازدواج دائم یمادۀ قانون نیا
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 .«است نیطرف یمنوط به تراض مهر مقدار نییتع» :۵۷۰۷ مادۀ

 توانندمی نیطرف است و حینکاح صح، ده باشدشرط ش مهر عدم اینشده  ذکر نکاح دائم مهر در اگر» :۵۷۰۰ مادۀ

زوجه ، واقع شود یکینزد آنها نیمعیّن ب مهر بر یتراض قبل از اگر و معیّن کنند یبه تراض را مهر، عقد از بعد

 «مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 «.در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است: »1044 مادۀ

اگر شوهر تا آخر  نیشود و همچنمدت موجب سقوط مهر نمی یت زن در اثنادر نکاح منقطع مو: »1046 مادۀ

 «.نکند یکیمدت با او نزد

 «.نصف مهر را بدهد دیبا ،تمام مدت نکاح را ببخشد ،یکیدر نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزد: »1047 مادۀ

زن حق مهر ندارد  ،واقع نشده یکیکه عقد نکاح اعم از دائم و منقطع باطل بوده و نزد یدر صورت: »1043 مادۀ

 «.دیتواند آن را استرداد نماشوهر می ،و اگر مهر را گرفته

شده  یبر آن جار یآنکه عقد مبن ایشرط شده باشد  نکهیمگر ا ؛در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد: »1114 مادۀ

 «.باشد

 تیبذل آن از طرف مرد از زوج ایمدت  یطالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا: »1144 مادۀ

 «.شودخارج می

هْر حامل دو طَریآن در مورد نکاح منقطع در غ یطالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا ۀعد: »1142 مادۀ

 «.وپنج روز استصورت چهل نیکه در ا ندینب یسن، عادت زنانگ یزن با اقتضا نکهیمگر ا ؛است

نکاح منقطع طالق  وگرنه ؛زن و مرد است نیب ییهمان جدا ،ماده نیدر ا« طالق ۀعد»مراد از  باید توجه کرد که

معناست که زن در  نیبد «ندینب یسن عادت زنانگ یزن با اقتضا»گوید: می 1142مادۀ  اینکه همچنینندارد. 



64 
 

از  ریغ یلیبه دال ؛ امااست «ضیسن مَنْ تح یف»فقه  ریخون است و به تعب دنیسن او د یاست که اقتضا یسن

روز  وپنجچهل ،منقطعنکاح ماه و در  سه ،در نکاح دائم زن ۀعد چنین موقعیتی. در ندیبینم ضیخون ح ،حمل

 عده ندارند. مطابق فقه امامیه ،باشد ائسهزن یاگر  و است

 «.آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است یطالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا ۀعد: »1144 مادۀ

 هزن حامل نکهیمگر ا ؛چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است ،وفات چه در دائم ۀعد: »1144 مادۀ

 «.او وضع حمل اوست ۀصورت عد نیباشد که در ا

 «.متعلق به شوهر است تیطفل متولد در زمان زوج: »1143 مادۀ

 «.ملحق به شوهر است ،که بعد از انحالل نکاح متولد شود یهر طفل: »1144 مادۀ

 ارکان متعه. 2-3

اند از صیغۀ )الفاظ مخصوص( عقد، طرفین عقد )زوج و زوجه(، مدت و مهر که در ادامه به ارکان متعه عبارت

 شوند.ترتیب بررسی می

 . صیغۀ عقد متعه1-2-3

 1062شود. مادۀ که صریحاً بر قصد طرفین داللت کند، واقع می« ایجاب و قبول»عقد متعه همانند عقود دیگر با 

داللت بر قصد  حاًیکه صر یو قبول به الفاظ جابیشود به انکاح واقع می»مدنی ایران مقرر کرده است  قانون

اطالقِ کلمۀ نکاح دربرگیرندۀ نکاح دائم و منقطع است. در نکاح منقطع همانند نکاح دائم، .« دیازدواج نما

 ایجاب از ناحیۀ زن است و قبول از جانب مرد.
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 . طرفین عقد2-2-3

شود که شرایط انعقاد نکاح موقت را داشته باشند. در نکاح متعه اگر زن عقد به زن و مردی اطالق میطرفین 

گوید: قانون مدنی ایران در این خصوص می 1044مسلمان باشد، نکاح او با مرد غیرمسلمان جایز نیست. مادۀ 

 نوع نکاح دائم و منقطع الزامی است.این حکم، مطلق بوده و برای هر دو .« نیست زینکاح مسلمه با غیرمسلم جا»

گوید قانون مدنی می 1044در تفسیر مادۀ  متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آندکتر محسن شفایی در کتاب 

قانون مدنی ایران چنین استنباط  1044قانون مدنی ایران شق جواز را اختیار نموده است و از مفهوم مخالف مادۀ 

(. در این زمینه، 144: 1471ا زن غیرمسلمان صحیح است )ولوجردی، شود که نکاح مرد مسلمان بمی

اختالفات فراوانی بین علما و فقها وجود دارد. برخی از علمای اهل سنت و تشیع، ازدواج با زنان ادیان یهودی و 

اهل کتاب ای از علمای اهل تشیع مانند شهید اول و ثانی، ازدواج منقطع را با دانند و عدهمسیحی را جایز نمی

 دانند.جایز و ازدواج دائم را حرام می

 . مدت متعه3-2-3

منقطع  ینکاح وقت»گوید: قانون مدنی می 1074یکی از ارکان اساسی نکاح منقطع، ذکر مدت است. زیرا مادۀ 

مدت نکاح منقطع باید »قانون مدنی  1076از سوی دیگر، طبق مادۀ .« واقع شده باشد یمدت معیّن یاست که برا

، تحریر الوسیلهاهلل خمینی در اما در صورتی که مدت نکاح مشخص نشود، بنا به فتوای آیت« کامالً معیّن باشد.

(. البته فقهای دیگری مانند شیخ مرتضی انصاری 2/234گردد )خمینی، ازدواج موقت به ازدواج دائم بدل می

 اند که اگر مدت مشخص نشود، نکاح منقطعیدهبر این عق شرح لعمه و مسالک االفهامو شهید ثانی در  متاجردر 

براساس قانون مدنی و قول مشهور، از آنجا که نکاح منقطع منوط بر مدت منعقد نشده و اصل نکاح باطل است. 

زمان و مهر معیّن است و قبل از آن، ارادۀ باطنی متعاقدین نیز اهمیت دارد، اگر ارادۀ نکاح منقطع وجود داشته 

قانون مدنی و « العقود تابع للمقصود»عقد دائم صورت بگیرد، نکاح باطل است و بر مبنای قاعدۀ  باشد، اما ظاهراً
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دانان معاصری چون سید حسین صفایی و دکتر حسین امامی چنین عقدی را قبول ندارند و آن را باطل حقوق

 دانند.می

 . مهر متعه4-2-3

قانون  1044اساسی ازدواج منقطع است. براساس مادۀ برخالف نکاح دائم در ازدواج منقطع، تعیین مهر شرط 

اما دربارۀ میزان مهریه چیزی بیان نشده  بطالن است. موجب عقد در مهر مشخص نکردننکاح منقطع  درمدنی 

(. همچنین براساس مادۀ 167: 1471کند )ولوجردی، است و همین که قابلیت معاوضه داشته باشد، کفایت می

 گرفته باشد و مرد مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهریه را بپردازد.اگر دخول صورت ن 1047

 . احكام متعه3-3

 (شود.در بخش احکام متعه دربارۀ ارث، نفقه، انحالل متعه و عده بحث می)

 . ارث1-3-3

اح اهلل خمینی بر این نظرند که در نکفقها دربارۀ توارث اقوال متفاوتی دارند. برخی مانند عالمه حلی و آیت

منقطع توارثی نیست، اعم از اینکه شرط کرده باشند یا نکرده باشند. برخی دیگر مانند شیخ مرتضی انصاری در 

کنند که در صورت شرط بر ارث، توارث در نکاح منقطع نیز جایگاه شرعی دارد. از روایاتی یاد می متاجرکتاب 

ع، احکام راجع به وراثت زن و مهر همان است که در نکاح منقط»گوید قانون مدنی در این زمینه می 1077مادۀ 

که زوجیت آنها  یزوجین»کند قانون مدنی نیز بیان می 440مادۀ « در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

بری است. بودن، شرطِ ارث دائمیبنابراین قید .« برندیارث م گریکدیاز ، بوده و ممنوع از ارث نباشند یدائم

گذار درخصوص توارث نکاح منقطع سکوت کرده است؛ اما براساس قول مشهور و سکوت انوندر این ماده، ق

 در نکاح منقطع به لحاظ قانونی و شرعی جایگاهی ندارد.توارث شود که گذار، مشخص میقانون
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 . نفقه2-3-3

 لیزن از قب تیضعمتعارف و متناسب با و یازهاین ۀهم» ست ازا نفقه عبارت ران،یا یقانون مدن ۵۵۷۰طبق مادۀ 

 ۀواسطبه اجیاحت ایو خادم در صورت عادت  یو بهداشت یدرمان یهانهیمسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هز

در « شوهر است. ۀزوجه به عهد ۀنفق ،مئدر عقد دا»گوید: قانون مدنی می 1106همچنین مادۀ .« مرض اینقصان 

ط مرد به زن است. بنابراین در نکاح منقطع، نفقه به زن بودن شرط پرداخت نفقه توس دائمیاین بخش نیز قید 

 ایشرط شده  نکهیمگر ا ؛در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد»قانون مدنی  1114گیرد. اما براساس مادۀ تعلق نمی

بنابراین در صورتی که قبل از نکاح، نفقه در طول نکاح شرط شده .« شده باشد یبر آن جار یعقد مبن آنکه

 رد موظف است نفقه بپردازد.باشد، م

 . انحالل متعه3-3-3

آن در مورد  یبذل مدت و انقضاعدۀ فسخ نکاح، »دارد مقرر می 1142قانون مدنی در مادۀ الف( فسخ نكاح: 

صورت  نینبیند که در ا یسن عادت زنانگ یاقتضا هب زن نکهیمگر ا ؛استهْر طَنکاح منقطع در غیرحامل دو 

گذارد. در صورتی که ادامۀ نکاح منقطع به ن ماده بر قابلیت فسخ نکاح منقطع صحه میای« روز است. وپنجچهل

گذار با فسخ نکاح و بذل مدت متعه و انقضای آن ضرر بنیان خانوادۀ مرد و عسر و حرج برای زن شود، قانون

 موافقت کرده است.

رهایی  یگرن متعه، زوجین از یکدبا انقضای مدت نکاح منقطع، یعنی با پایان یافتن زماب( انقضای مدت: 

شود. در این صورت، اگر طرفین بخواهند به رابطۀ زوجیت ادامه دهند، باید با خود باطل مییافته و نکاح خودبه

 انعقاد نکاح دائم یا منقطع، دوباره رابطۀ زوجیت ایجاد کنند.

رابطۀ زناشویی خاتمه دهد که در  تواند با بذل مدت باقیمانده بهمرد هر زمان که بخواهد میج( بذل مدت: 

 شود.این صورت نکاح منقطع منحل می
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دهد و درخصوص انحالل آن، خود به رابطۀ زوجیتِ زوجین خاتمه میفوت یکی از زوجین خودبهد( فوت: 

بذل آن از  ایمدت  یطالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا»گوید: قانون مدنی می 1144مادۀ 

 .«ودشمی از زوجیت خارج طرف شوهر

 عدۀ متعه .4-3-3

آن در مورد  یبذل مدت و انقضا ،فسخ نکاح ۀعد»گوید: قانون مدنی دربارۀ عدۀ نکاح منقطع می 1142مادۀ 

صورت  نینبیند که در ا یعادت زنانگ ،سن یاقتضا هزن ب نکهیمگر ا ؛استهْر طَدو  ،نکاح منقطع در غیرحامل

زمانی که با فسخ یا انقضای مدت یا بذل مدت، نکاح منقطع به پایان رسید، زن باید یعنی  «روز است. وپنجچهل

)طی کردن هْر طَتواند مجدداً ازدواج کند. برای زن غیرحامل میزان عده، دو عده نگه دارد و بعد از پایان عده می

وپنج روز صبر کند. اما در لدو دورۀ عادت زنانگی( است. اگر زن در سنی باشد که عادت ماهیانه نبیند، باید چه

طالق و فسخ  ۀعد»قانون مدنی باید تا وضع حمل صبر کند:  1144صورتی که زن حامله باشد، براساس مادۀ 

عدۀ فوت  1144همچنین براساس مادۀ « زن حامله تا وضع حمل است. آن در مورد ینکاح و بذل مدت و انقضا

در هر حال چهار ماه و  ،وفات چه در دائم و چه در منقطع ۀعد»مرد در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم است: 

مشروط بر  ،وفات تا موقع وضع حمل است ۀصورت عد نیدر ا که باشد هزن حامل نکهیمگر ا ؛ده روز است

مدت عده همان  در غیر اینصورتو ده روز بیشتر باشد  ماه بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ۀفاصل نکهیا

 «روز خواهد بود.چهار ماه و ده 

 طیتفاوت ازدواج موقت و دائم از نظر حقوق و شرا. 4-3

 (:1474شود )میرخانی، در این قسمت تفاوت ارکان و احکام متعه با نکاح دائم بررسی می

 مدت در ازدواج موقت نییتع (الف

در  ، زوجینمدت انیپا بادر ازدواج موقت  آن است.موقت بودن ریدر موقت و غ این دو نوع نکاح تفاوت نیاول

در  ریشوند. تقدنبودند بدون طالق از هم جدا می لیکنند و اگر ما دیتمد دوبارهتوانند عقد را می لیصورت تما
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شود، بلکه خود نمی ردر ازدواج دائم مدت ذک اما ؛صحت نکاح است طیمدت از شرا نییازدواج موقت و تع

 بر دوام داللت دارد.« انکحت و زوّجت» ۀغیص

 یاقتصاد تیمسئول داشتنن (ب

مخارج روزانه،  تیمرد مسئول نجایدارند. در ا یشتریب یخاص ازدواج موقت، زن و مرد آزاد طیلحاظ شرا به

مرد  ۀعهدبر فیوظا نیا ،درمان را به عهده ندارد و با انعقاد عقد لیزن از قب اجاتیاحت ریلباس، مسکن و سا

 به عنوان شرط ذکر شود. نکهیمگر ا ؛دیآنمی

 استیو ر نینوع تمک (ج

بر زن  یهمسر فیو انجام وظا نیموارد تمک درازدواج دائم چون مرد مسئول خانواده است، اطاعت از او  در

 نیاز نشوز و شقاق بر طرف یریشگیو پ یفروپاش جلوگیری ازمصلحت خانواده و توجه به  تیالزم است و رعا

 انیم یقرارداد نکهی. مگر انیست نیزوج یالزام فیوظا ازن امور یا تیدر ازدواج موقت رعا اما ضروری است.

ملزم « منون عند شروطهمؤالم»امور شوند و به سبب  یبعضانجام ملزم به طرفین آن  براساسآن دو منعقد شود که 

توانند از زن و مرد نمی وشود برقرار می فیدر ازدواج دائم به محض عقد، حقوق و تکال اما .شوند رشیبه پذ

 .کنند یشانه خال فیوظا نیار اب ریز

 نسل دیتول (د

نسل  دیدار شدن و تولحق ندارند از بچه یگرید تیبدون جلب رضا نیکدام از زوجچیازدواج دائم ه در

فرزند  با این حال،. ستیالزم ن کار نیا برایطرف مقابل  تیدر ازدواج موقت جلب رضا اما ؛کنند یریجلوگ

 ندارد. یتفاوتهیچ ازدواج دائم  از حاصلبا فرزند  موقت ازدواج

 

 



74 
 

 هیتفاوت در مهر (هـ

 ؛به طور کامل است هیپرداخت مهر براصل  ،متعدد قرآن اتیالزم است و طبق آ هیازدواج دائم و موقت مهر در

 و :یْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًاوَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَۀً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَ»: دیفرمایمسورۀ نساء  4که آیۀ چنان

 دند،یبه شما بخش یرضا و خشنود یاز مهر خود را از رو یزیپس اگر چ .دیبه آنها بپرداز ترضای کمال در را زنان مهر

 بارۀدرسورۀ نساء  24آیۀ  بر اساس تفسیر اهل تشیع،و  41.«را حالل و گوارا خواهد بود اکه شم دیاز آن برخوردار شو

مهر آنها را به عنوان  ،کنندکه متعه می یزنان: فَرِیضَۀً فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»: دیفرمایم نکاح منقطع

 42.«دیبپرداز دیواجب با کی

؛ کندباطل می ار عقد ،مهر نکردن ذکر ،در ازدواج موقت .است یهمهر یۀناح ازتفاوت ازدواج موقت و دائم  پس

 از زراره نقل شده حیصح یتیشود. در روامی نییتع« مهر المثل»، مهر نشدن در ازدواج دائم در صورت ذکر اما

اجر  یگریمدت و د نییتع یکی چیز:دو  ۀواسطه مگر ب ؛ردیپذیمتعه تحقق نم: »فرمودندکه امام صادق)ع(  است

کند و بخواهد  «هبه» را غهیمدت ص ،با زن یآغوشرد قبل از همکه م یدر صورت و شده باشد نییکه تع یاهیو مهر

عالمه شیخ محمدحسن  جواهر الکالم؛ به نقل از 1474)میرخانی،  «اوست ۀبر عهد هینصف مهر ،از او جدا شود

 حر عاملی(. وسایل الشیعهو  نجفی

 ارث و ازدواج موقت (و

از هر دو طرف ارث  ،آمد ایدنه از آنها ب یاما اگر اوالد ؛برندیارث نم گریکدیزن و شوهر از  ،ازدواج موقت در

بر یکدیگر توانند ارث را زن و مرد می در ازدواج موقت، ایآ نکهیا دربارۀآنهاست.  یفرزند واقع ؛ چراکهبردیم

وجود در ازدواج موقت توارث  ،دیآبه دست می اتیروا ودیآنچه از ق باید گفت براساس ،یا نه شرط کنند

 ستین حیصح ،دارد به عنوان شرط یکه منع شرع یزیاضافه کردن چ معتقدندفقها  یبعضدر همین زمینه . ندارد

                                                           
 .، تهران: انتشارات باقرالعلوم114ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم، سوره نساء؛ 4. آیه  41

 ، تهران: انتشارات باقرالعلوم.121ص  یامشهق یاله یترجمه مهد، قرآن کریمسوره نساء؛  24. آیه  42
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کرده  دیتأکآن رد  ایجعل بر  عتیکه شر یاست، نه شرط زیشروطِ جا دربارۀ« المومنون عند شروطهم» ۀو قاعد

 واردده، در قراردادها کرمنع  عتیرا که شر یزیتوان چاست و نمی صورت ندیدر باب ارث هم ببنابراین  .است

: دیفرمایم شانیا و شودحدود متعه سؤال می بارۀاز امام صادق)ع( در هک است آمده یتیدر روا کرد. برای مثال

برد و نه تو از او ارث یاز حدود متعه آن است که نه زن از تو ارث م یعنی« ن الترثها و الترثکإدودها ن حُمِ»

با  یمرد» :شودآمده که از امام صادق)ع( سؤال می ی که سند آن صحیح است،گرید تیبرد. در روا یخواه

 راثَیم همانَیب سَی: لَدیفرمایدهد. امام صادق)ع( مقرار نمی راثیکند و در آن شرط مازدواج موقت می یخانم

 (.1474)همان،  ندو چه شرط نکن کنندچه شرط ب ،شودارث برقرار نمی ۀآن دو رابط نیب «شترطایَاِشترطا اَوْ لم

 طالق در ازدواج موقت (ز

از مدت  یۀبق دنیبخش ایزن از مرد با تمام شدن مدت نکاح  ییجدا وطالق وجود ندارد  ،ازدواج موقت در

 44و لعان 43الءیا ،در نکاح منقطع همچنینشود. زن به مرد نامحرم می ،و در همان حال افتداتفاق می جانب مرد

 .شودهم واقع نمی

 نیدر د تینبودن کفو شرط (ح

اهل کتاب را به ازدواج طور کلی زن و به یزرتشت ،یارمن ،یآشور ،یمیکل ،یحیتواند زن مسمسلمان می مرد

در این  است. آمده مانیدر ا تیکفو دیق ،که در ازدواج دائم یدر حال (؛133: 40)نجفی، ج موقت درآورد

 مانیمگر آنکه ا ؛دیکننو با زنان مشرک ازدواج : کَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّوَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ»: دیفرمایقرآن م خصوص

 الزم است. زوجیناز  یکی ودنِمسلمان بریازدواج دائم در فرض غ یاسالم برا رشیپذ بنابراین 45«.رندوآ

 .دیتواند به ازدواج موقت مرد مسلمان درآمسلمان فقط میغیر: زن تبصره

                                                           
 . سوگند به عدم همخوابگی.43
 . تهمت زنا به همسر زدن.44

 ، تهران: انتشارات باقرالعلوم42ص  یاقمشه یاله یترجمه مهد، قرآن کریم؛ بقرهسوره  121. آیه  45
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 غهینوع ص (ط

 ؛ابدییتحقق م« مَتَعتُ»لفظ  عقد موقت با ۀغیص یول ؛ودشمی منعقد ...«جتُوَّاَنْکَحْتُ وَ زَ»لفظ  عقد دائم با ۀغیص

 استمتاع مدنظر است. یفقط بنا یدر دوم و دائم است ،نکاح یبنا یدر اول چراکه

 تفاوت در عده (ی

 برای زنانی است دنیار خون دازدواج دائم سه ب ۀعد .در عده است های نکاح دائم و موقتتفاوتیکی دیگر از 

)همان:  پاک شدن است ضیدر ازدواج موقت دو مرتبه از خون ح یول ؛اندهکرد زشیو آم اندنشده ائسهیکه 

نگه  عده سه ماهباید در ازدواج دائم  ،نندیبیخون نم ، اماقرار دارند ضیکه در سن ح ییهاخانم همچنین. (146

 وز.ر وپنجچهلازدواج موقت  در ودارند 

 ازدواج دائم و موقت مشترکات. 5-3

در  ،شوندزوج بر زوجه حرام و مَحرم می زوجه بر زوج و پدر و پسرِ طور که در عقد دائم مادر و دخترِهمان. 1

 است. نیحکم چن نیزعقد منقطع 

 چنین است.نیز موقت  ۀزوج یخواستگار ،حرام است گرانیدائم بر د ۀزوج ی. همان گونه که خواستگار2

 .استچنین  نیز در ازدواج موقت ،ستین زیدو خواهر جا نیجمع ب ،در ازدواج دائمچنانکه . 4

نیز بر موقت  ۀموجب حرمت موبد است، زنا با زوج هیرجع ۀدر عدزوجۀ  ایدائم  ۀگونه که زنا با زوج. همان4

 شود.و موجب حرمت موبد می همین قرار است

اگرچه  ؛که هنوز شوهر نکرده ینکاح دختر» یقانون مدن 1044بر مادۀ  و بنا عهیش ی. بنا بر قول مشهور فقها4

 نیزدر نکاح منقطع (. 30: 1473، انیکاتوز) «است یجد پدر ایپدر  ۀموقوف بر اجاز ،باشد دهیبه سن بلوغ رس

؛ ف استاختال محلفقها  نیدر ب یاذن ول ۀلئمس البتهدارد.  ازین یجد پدر ایپدر  ۀبه اجاز ،است زهیاگر زن دوش

نظر  یفقها به استقالل رأ نااز متأخر یاریبس از این رو، .استقالل اوستبر  دیاصل در انسان بالغ رش چراکه
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ها و طیها و تفراز احساسات زودگذر افراط یدور ،و اعتدال در آن یحفظ مصالح اجتماع منظوربه  اما ؛اندداده

در  یادر باب انتخاب همسر که نقش عمده ایت با اولو مشور شتریارتباط ب یبرقرارتوجه به مصالح دختر و 

 توصیه شده است.با منظور داشتن جهات متعدد  ید، شرط اجازه از ولناستحکام و سالمت خانواده دار

 به وکالت یگریشخص د ای نیطرف بنابراین است.الزم  هغیخواندن ص ،. در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم6

 یشود. در اجرامیجاری موقت  وندیو مدت، پ هیمهر نیید و با تعکن یجار راموقت عقد  ۀغیص از آنها باید

معنا که مثالً اگر زن  نیاست. بد طرف قبول عقد ،و مرد طرف ایجاب ،عقد موقت همانند عقد دائم، زن ۀغیص

 دیگوو مرد می «هلمعیّنده االمُ یعلوم فهر المَالمَ یلَکَ عل یمَتَّعْتُ نفس» :دیگومی ،را اجرا کند غهیبخواهد ص

 .ردیذپیخواند و مرد ممیزن  لیوک را هغیص ای« قبلتُ»

 روز است. دهچهار ماه و  ،وفات در عقد موقت و دائم ۀ. عد7

 زمان وضع حمل است. ،در هر دو ازدواج هزن حامل ۀعد ی. انقضا3

چه  ،دائم باشد ،چه عقد دوم ؛تسین حیصح ،بردیسر مه که در عقد منقطع ب زنیعقد نکاح دائم بر  دی. تجد4

د. کنعقد  دیتجد دتوانمنقطع نمی مدت عقدِ یقبل از انقضا ،که عقد اول از آن اوست یمنقطع. پس زوج

 ای ،ندیبه ازدواج دائم درآ ندخواهیم ،دنبریسر مه در نکاح منقطع بکه  یپسر و دختراگر  براساس این قاعده،

عقد دوم  در غیر این صورت .کنندعقد اول صبر  ۀدور پایانتا طرفین باید  ای را بذل کند ماندهیمدت باق یدمرد با

 .دشوغفلت می مهمموضوع  نیااز در عرف  گاهی .باطل است

متعلق به شوهر است و آثار و  تیدر زمان زوج ،ازدواج دائمفرزند مانند هاز ازدواج موقت  حاصل . فرزند10

 است. مئج داازدوا آثار و احکام مانه یاحکام فرزند
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 سن دختر و اذن ولی در ازدواج موقت -6-3

 گوید:قانون مدنی می ۵۷۳۵سال است. مادۀ  ۵۳ ،همانند ازدواج دائم در ازدواج موقت سن نکاح برای دختر

 ی،سال تمام شمس ۵۱به سن  دنیقبل از رس ،و پسر یسال تمام شمس ۵۳به سن  دنیقبل از رس ،عقد نکاح دختر»

. اما بسیاری از (۷۰/۹/۵۳۰۹)مصوب « دادگاه صالح صیبه شرط مصلحت با تشخ یول منوط است به اذن

اند؛ چراکه سبب طور جدی از این حداقل سن انتقاد کردهنهادهای حقوق بشری و فعاالن حقوقی و اجتماعی به

 شود.همسری میرواج پدیدۀ کودک

ود که در سنین تولد تا هجده سالگی قرار شبراساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کسی اطالق می

جسمی آمادگی از  پیش را به دلیل اینکه سال هجدهدارد. صندوق جمعیت سازمان ملل هر نوع ازدواج زیر سن 

کند. بر می ازدواج کودک تلقی دهد،روی میداری های زناشویی و بچهپذیرش مسئولیت برایو روانی دختر 

، است و به صورت موقت یا دائم ازدواج کرده است کمتر از هجده سالدک کو همین مبنا در مواردی که سن

 شکل گرفته اوپدر یا پدربزرگ کودک از جانب  توسطازدواج  و این ازدواج زودهنگام کودکان رخ داده

 (.4-3: 1444)احمدی،  است

تر از آن، دخترش را به سالگی و حتی کم 14تواند در سن قانون مدنی در ایران ولی دختر می 1041بنا بر مادۀ 

صورت دائم یا موقت به تزویج مرد درآورد. با وجود این بسیاری از فقها و عالمان دینی با این حداقل سن و 

ند. از جمله ماموستا عبدالکریم شهریکندی اهای مذهبی است، مخالفاختیار و اذن ولی که منبعث از استدالل

در عقد نکاح تا آنجا که مانع یا ظلم و جوری »کند: داند و بیان میاساس میکه والیت اجباری در نکاح را بی

پیش نیاید، وجود ولی زن الزم است؛ ولیکن والیت اجباری مطلقاً مورد اعتراف منابع اسالمی نیست و ولی 

ت تواند بدون رضایت زن، وی را شوهر دهد؛ اگرچه باکره، بیوه یا کبیره باشد. تزویج دختران صغیره به علنمی

وسیلۀ پدر و جد، شرعاً باطل است. زیرا این ند و اذن و رضایتشان اعتبار شرعی ندارد، ولو بهااینکه کوچک

دختران صغیره نیازی به شوهر ندارند و اذن ولی شرعاً جایگاه دینی ندارد. ازدواج دائم و نه موقت، باید براساس 
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اصل طبیعی و معقول و دادن حق اجبار به ولی موجب  عشق و عالقه و رغبت طرفین استوار گردد. انحراف از این

: 1463)شهریکندی، « ها و فتح باب انواع شر و فساد شده است.های زودرس و انحالل روابط خانوادهطالق

زنی که نُه »گوید: میاز نظر اسالم  ازدواج دائم و موقت(. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب 24-6

ست و یائسه نیست، اگر متعه شود یک ماهه یا دو ماهه، چنانچه شوهرش با وی نزدیکی کند و سالش تمام شده ا

 (.44: 1477)هاشمی رفسنجانی، « مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عده نگه دارد...

ام دائمی بیشتر است. شود و عواقب آن نسبت به ازدواج زودهنگباید توجه داشت که این نوع ازدواج ثبت نمی

 ی،قانون تیحمانبود  ،یسوادفقر، کمی و ازدواج موقت کودکان، همسرکودکتداوم ثر بر ؤعوامل م نیترمهم

 ،یوگیبطالق، کودک شیافزاکه عواقب و نتایجی مانند  است یو مذهب یسنت یساالرانه و باورهادنگاه مر

 شیو فحشا، افزا فقر ۀاز دختران، تداوم چرخ یجنس ۀسرپرست و بدسرپرست، سوءاستفادیکودکان بافزایش 

 (.1446به دنبال دارد )احمدی،  دختران یبراویژه ی را بهو روح یو جنس یجسم یهایماریب

پدر یا جد پدری الزم است. در صورت امتناع  اجازۀ، مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم

 مرد معرفی با تواندمی دختر استیذان، بودن ناممکن و محل در پدر نداشتن حضور ،موجه پدر از دادن اجازهنا

 ینظر علما. (۵۷۳۳و  ۵۷۳۳کند )مواد  زدواجا اجازۀ درخواست خاص مدنی دادگاه از نکاح، شرایط و مدنظر

معتقدند  فقهای شیعهاز  یاعده بندی کرد:دستهگروه پنج در  توانرا میاذن پدر در ازدواج موقت  ۀدربار عهیش

دهد، اذن پدر الزم می صیو مصلحت خود را تشخ دهیکه به حد بلوغ رس یادختر باکره ازدواج موقتِ برای

 حالتی نیدر چن ی،نیبراساس احکام د .اننددمیواجب، الزم  اطیبر احت را بنا اذن ولی گروه دیگریاست. 

الزم  فاًیعتقدند اذن پدر در ازدواج موقت تکلاز مراجع مدیگر  برخیرجوع کرد.  یگرید دیتوان به مرجع تقلمی

و نگرفته،  هگرفتیاجازه م دیکه با یفرد اما ؛است حیصح ،اگر عقد بدون اذن پدر خوانده شود یعنی .است

در  .شود تیاست رعابهتر  اما ؛ستیاذن پدر الزم ن بر این باورند که ی از فقهاگرید عدۀکار است. تیمعص
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داند، به اذن که مستقل است و صالح خود را می یدختر ۀند که ازدواج موقت دربارمعتقد برخی علما ت،ینها

 46آید:گیرند، میبندی قرار می. در ادامه نظر چند تن از آیات عظامی که در این تقسیمندارد یازیپدر ن

 ضروریت دارند اذن پدر در ازدواج موق دهیعق یزیتبر ی وزنجان یری)ره(، شبینیعظام امام خم اتالف( آی

 باشد،میش یخو یامور زندگ یکه متصد یدختر برایاما  ی دارند؛نظر چنین نیز یستانیس یاهلل العظمتیاست. آ

 نه به فتوا. ،دانندیواجب الزم م اطیاذن پدر را بنا بر احت

 ینخراسا دیو وح یصاف ،یفاضل لنکران ،یگانیگلپا ،ییخو ،یاراک ،یرازیمکارم ش ،یاعظام خامنه اتیآب( 

 اذن پدر الزم است. ،واجب اطیاحت در عقد ازدواج موقت بنا بر که معتقدندهستند  ییعلما

اگر عقد بدون  دانند. بر این اساسمیالزم  فاًیدر ازدواج موقت تکلرا بهجت اذن پدر  یاهلل العظمتیمرحوم آج( 

اهلل تیاز مقلدان آ یکی یتفتاکند. در اساز گناه فرد کم نمی یزیاما چ ؛است حیصح ،اذن پدر خوانده شود

توان متعه اذن پدر او مىاست، بى دهیاى را که بالغ و عاقل و رشدختر باکره اآی»شده:  پرسیده شانیبهجت از ا

 رد،یجد پدرى خود اجازه بگ ایاز پدر  دیبا فاًیتکل اط،یبر احت بنا: »ه استبود چنیناهلل بهجت تیپاسخ آ« کرد؟

 «رد.مفسده دا ناًیچون تکو

از  پیش هماداین را در نکاح دختر باکره الزم شمرده است.  یجد پدر ایاذن پدر  ۵۷۳۳در مادۀ  یقانون مدن

سال تمام  ۵۰از  شیکه هنوز شوهر نکرده است، اگرچه ب ینکاح دختر: »بدین صورت بود ۵۳۱۵سال  یۀاصالح

و دختر  شودیساقط م یز موارد، اعتبار اذن ولا یاپاره در «اوست. یجد پدر ایپدر  ۀداشته باشد، متوقف به اجاز

 و نافذ است. حیبه حکم قانون صح یازدواج نیچن .خود ازدواج کند یجد پدر ایبدون اذن پدر  تواندیباکره م

 ند از:امحدودکننده عبارت ودیق نیا

 .ستیاو الزم ن ۀوگرنه اجاز ؛باشد اتیح دیدر ق دیبا یول (الف

                                                           
46. http://sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=9168&siteid=1 
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 .شودیم رالزمیغ یاو ساقط و اذن و تیبود، وال بیغا ایمسافر  یلاگر و ؛حاضر باشد یول (ب

 جور باشد، حق دخالت ندارد.حو سرپرست م یداشته باشد؛ اگر ول تیاهل دیخود با یول (ج

 او محدود به مصلحت دختر است. اریاخت رایز ؛کند یشناسدر ازدواج دختر مصلحت دیبا یول (د

 .کندیرا ساقط م یول تیبه موجب قانون، وال جهتیممانعت ب .وز باشدمصلحت، دلس تیدر رعا دیبا یول هـ(

او الزم  میّمانند ق یگریباشد، اذن شخص د تیمومیمحجور و تحت ق یدختر به علت یجد پدر ایپدر  اگر

 یگریاذن شخص د گرفتندختر فوت کرده باشد، دختر مکلف به  یجد پدر یااگر پدر  نینخواهد بود. همچن

فوت او اشاره  ایدر صورت حجر  یبه سقوط اعتبار اذن ول یمدن قانون .شودیساقط م یبار اذن ولو اعت ستین

را در  یبا صراحت سقوط اعتبار اذن ول یقانون مدن ۵۷۳۳مادۀ  ۵۳۰۷سال  یۀاز اصالح شیاما تا پ ؛نکرده است

 دیدر مورد مادۀ قبل، اجازه را با»صورت بود:  دینب ۵۷۳۳ماده با اشاره به مادۀ  نیا .کرده بود انیحجر ب حالت

او الزم  میّق ۀباشد، اجاز تیمومیتحت ق یدختر به علت یجد پدر ایبدهد و اگر پدر  یجد پدر ایشخص پدر 

 رییتغ یابه گونه دیبا یقانون مدن ۵۷۳۳مادۀ  ،یم فقهمسلَ یبا توجه به مبان ۵۳۰۷سال  یۀاصالح در «نخواهد بود.

نکاح  در یموارد سقوط اعتبار اذن ول به عنوانهر دو  ،به او ی نداشتنو دسترس یکه محجور بودن ول افتییم

به  ی نداشتندسترس ۀلئکرد و مس ذفرا ح یول گذار محجور بودنِاما متأسفانه قانون ؛شدیم نییدختر باکره تع

 وجود ندارد یدیاو تردفوت  ایبه هنگام حجر  یحال، در سقوط اعتبار اذن ول نیا با آن قرار داد. یرا به جا یول

موضوع را  نیحکم ا ،یفقه ۀبا توجه به سابق ۵۳۰۷از اصالح سال  شیپ یحقوق سندگانیرو، نو نهمیاز  و

و وحدت مالک با موضوع مادۀ  هیامام یفقها یآرا ،یو قواعد حاکم بر قانون مدن اصول .کردندیاستنباط م

نباشد، طبق نظر  یبوده و به آنها دسترس بیغا یجد پدر ایپدر  که اگر ندنکیم دیینظر را تأ نیا ی،قانون مدن

قانون  ۵۷۳۳مادۀ اما ازدواج کند.  شیکفو خوو هم ستهیبا همسر شا یبدون اذن ول تواندیدختر م هیامام یفقها

در محل  یجد پدر ایکه پدر  یدر صورت: »کرده استمقرر  نیفقه چن براساس ۵۳۰۷سال  شده دراصالح یمدن
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 تواندیم یبه ازدواج داشته باشد، و اجیاحت زیبوده و دختر ن ممکننا عادتاً زیاز آنها ن ذانیند و استنباش ضرحا

 «اقدام به ازدواج کند.

حفظ مصالح « در نکاح دختر باکره یاذن ول»گذار از معتبر دانستن به آن اشاره شد، هدف قانون ترشیپ چنانکه

 لیبه دل ای لیسوءاستفاده کند و بدون دل شیخو اریاز اخت یه ولک یدر صورت و دختر، خانواده و جامعه است

ماندن اعتبار اذن  یباق یبرا یکند، وجه یریاو جلوگ ۀستیاز ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شا یموجهنا

علت  بدون یجد پدر ایگاه پدر و هر: »... کندیاعالم م ۵۷۳۳در مادۀ  یرو، قانون مدن نیا از او وجود ندارد.

 یکامل مرد یبا معرف تواندیصورت، دختر م نیاو ساقط است و در ا ۀکند، اجاز قهیموجه از دادن اجازه مضا

شده است، پس از اخذ اجازه از  دهآنها قرار دا نیکه ب ینکاح و مهر طیبا او ازدواج کند و شرا خواهدیکه م

 «دواج اقدام کند.خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت از یِدادگاه مدن

صرف اجتناب پدر از دادن اذن، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط  د،یآیبرم 1044از مادۀ  طور کههمان

به دادگاه مراجعه  دیازدواج با ی، دختر باکره برا۵۳۰۷در سال  هماداین از اصالح  شیکه تا پ یدر حال کند؛یم

به دادگاه و اثبات  رجوع .کردیرا صادر م کاحدن علت منع، اذن ندا صیو دادگاه پس از ناموجه تشخ کردیم

 اهل تسنن سازگار است. یفقها یبا رأ شتریو ب بوده هیامام یمنع، خالف نظر فقها لیناموجه بودن دل

را که  ۵۷۳۳مادۀ  ،یاسالم یمجلس شورا مصوبِ یِقانون مدن یۀاصالح بارۀنگهبان هنگام اظهار نظر در یشورا

داد و  صیخالف شرع تشخ شمرد،ینکاح الزم م یاذن را برا گرفتندختر به دادگاه و  ۀذشته، مراجعهمانند گ

دختر به مراجعه به دادگاه و  زامال: »کرداعالم  یاسالم یخطاب به مجلس شورا 6/6/1470مورخ  ۀدر نام

 جه،یدر نت« است. ریشرع مغا نیاز دادن اجازه بدون علت موجه، با مواز یول ۀقیگرفتن اذن در صورت مضا

اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با  نیبنابرا اصالح کرد. این صورت را به هماداین  یاسالم یمجلس شورا

ثبت ، 1044براساس مادۀ  قت،ینکاح او را باطل دانست. در حق توانیازدواج کند، نم شیکفو خوهمسر هم
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به  یآن صرفاً تخلف انتظام نکردن و مراعات نیستکاح ن طیخاص از شرا یازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدن

 .دیآیحساب م

گرفت اذن  جهینت توانی، مداندمی او ی)اذن( ول ۀموقوف به اجازرا عقد ازدواج دختر باکره  ،آنجا که قانون از

نکاح  یجد پدر ایاگر پس از ازدواج، پدر  نیبنابرا .است و نه شرط صحت آن یعقد نیتنها شرط نفوذ چن یول

که نکاح دختر بالغ باکره را  یقانون مدن ۵۷۳۳مادۀ تعبیراز  رایزاست.  حیکند، ازدواج صح ذیرا تنف ادشدهی

در صحت و نفوذ  ابد،یهرکدام تحقق  ۀاجاز ایکه اذن  افتیدر توانیم یخوببه داند،یم یول ۀبه اجاز« موقوف»

کند، درخصوص بطالن آن در فقه  خودداریازدواج  عقد نیا ذیاگر پدر از تنف ،حال نیا بااست.  ینکاح کاف

 .دانندیم حیعقد را صحاین از فقها  یاختالف نظر وجود دارد و برخ

 . ثبت نكاح موقت7-3

 یبه مجلس شورا 1436 رماهیت در که دولت« از خانواده تیحما» ۀحیفراوان، سرانجام الهای کشمکشپس از 

نگهبان  یتوسط شورا 1442در سال  گر،یمواد د یه و اصالح برخبود، با حذف چند ماد کردهارائه  یاسالم

( 1444خانواده )مصوب از  تیحما یبدون نسخ قانون قبل ،دیقانون جداین  .شود لیشد تا به قانون تبد دأییت

 وجود دارد. حوزه نیدر ا یگرید یهمچنان تنگناها ورا برطرف کرده است  یاز مشکالت قانون قبل یفقط بخش

کند. برای نمونه، د قانون جدید حمایت از خانواده از برخی حقوق زنان در ازدواج موقت حمایت میبرخی موا

نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری »گوید: قانون حمایت از خانواده می 21مادۀ 

تابع  دهد. نکاح موقت نیزر میمورد حمایت قرا ،روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است

توافق  .2؛ شدن زوجه باردار. 1 موارد الزامی است:این موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در 

 .«طرفین
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 شناختی ازدواج موقت. مبحث چهارم: مبانی اجتماعی و روان4

انین جوامع مختلف بوده است؛ زیرا های ادیان و قویکی از دغدغههمواره سروسامان بخشیدن به روابط جنسی 

کند. ازدواج یکی از راهکارهایی است که ناهنجاری در روابط جنسی، سازمان اجتماعی را دچار اختالل می

برای تنظیم رفتار جنسی زن و مرد در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان امری منطقی و اخالقی و شرعی پذیرفته شده 

یران و فقه امامیه، ازدواج به دو صورت دائم و موقت، یگانه راهکار قانونی و است. در قانون جمهوری اسالمی ا

شود. برخالف ازدواج دائم، ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی شرعیِ تنظیم روابط جنسی بین زن و مرد تلقی می

یح به حساب شدۀ عمومی جایگاهی ندارد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد آن، عملی قبو هنجارهای پذیرفته

 آید.می

 ؟. متعه: راهكار یا تهدید1-4

اهلل طباطبایی ازدواج موقت راهی برای جلوگیری از کمونیسم جنسی، یعنی از دیدگاه موافقانی چون آیت

کند دختران و بیان می حقوق زن در اسالماختالط آزاد دختر و پسر یا رهبانیت موقت است. طباطبایی در کتاب 

شود یا باید به غریزۀ روند و دوران تجرد آنها طوالنی میتحصیل هستند و به دانشگاه میپسرانی که در حال 

یم و یا اینکه اجازۀ اختالط آزاد را به آنها بدهیم. راهکار این مسئله ازدواج موقت است و یجنسی آنها نه بگو

بلکه از رهبانیت موقت و  دارد،ازدواج موقت ضرورتی اجتماعی است که نه تنها جامعه را از فحشا منزه می

 .(40 -44: 1464 ورزد )مطهری،سختگیری و کمونیسم جنسی نیز اجتناب می

براساس آمار در دهۀ نود شمسی به دالیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سن ازدواج در جامعۀ ایران 

سوی دیگر به دلیل رواج سال رسیده است. از  40افزایش یافته و دوران تجرد دختران و پسران به بعد از 

باشی و سبک زندگی خانگی و همالگوهای مدرن رابطه میان دختران و پسران و پیدایش روابطی چون هم

کنند ازدواج موقت های جمعی و ملی تالش میمدرن، برخی مسئوالن سیاسی و فرهنگی و دینی از طریق رسانه

به عنوان مثال . ایگزین روابط آزاد زنان و مردان کنندرا به عنوان ضرورتی اجتماعی و امری شرعی و متعالی ج
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چنانچه ما به طور »اختیار داشت، گفت:  کشور را در ارتکه پست وز 1436سال  در یپورمحمد یمصطف

. او تأکید میآن را داشته باش یامدهایانتظار عواقب و پ دیآنگاه با ،میجوانان پاسخ نده یجنس یازهایبه ن یعمل

 ،1446در سال  مجلس یفرهنگ ونیسی، عضو کمیمطهر یعل نیهمچن «.شود ایدواج موقت احسنت از دیبا کرد

 اریافراد بس یو روان یروح یها. عقدهکندیکمک م اداول به سالمت افر ۀمعتقد است ازدواج موقت در درج

آنها باز  یکه اسالم هم راه را برا شودیم لیتبد یعاد یبه موضوع یآنها مسائل جنس یو برا کردهفروکش 

با بیان اینکه ازدواج موقت  نیز المسلمین قرائتی االسالم وحجت، کشور نماز در ۀیس ستاد اقامئر گذاشته است.

دانشجویان پسری که امکان ازدواج »ه است: اش این نیست که دختران دانشجو در دانشگاه صیغه شوند، گفتمعنی

 ،ازدواج کنند تا پس از اینکه تحصیالتشان به پایان رسید ،دارند جوانی که آمادگی ۀتوانند با زنان بیومی ،ندارند

شود که آنان در حال با دقت به سخنان دولتمردان و علمای مذهبی کشور روشن می«. بروند و ازدواج کنند

پندارند و نگاهشان به موضوع روابط زنان و مردان حاضر، ازدواج موقت را ضرورتی کارکردی برای جامعه می

 یه و به نفع مردان است.سویک

ای دیگر قرار دارند که ازدواج موقت را نوعی ند، عدهااما در برابر کسانی که برای متعه کارکرد اجتماعی قائل

کنند که هدف دانند. مخالفان از متعه با عنوان ازدواج موقت یاد نکرده و استدالل میتهدید و کژکارکردی می

بر پایۀ  خانواده لیکه هدف ازدواج تشک یدر حالمندی جنسی است؛ بهره از ازدواج موقت در دنیای امروز،

شود، بلکه عشق و وفاداری است. چراکه خانوادۀ مدرن و پساصنعتی دیگر بر پایۀ ارضای نیاز جنسی تشکیل نمی

یت آن را تعهد، مسئول 47گیرد. در اینجا منظور از عشق، همان چیزی است که اریک فرومبراساس عشق شکل می

 کند.و احترامِ متقابل تعریف می

متعه  نیدر قوان چراکه ؛شودیزنان م هیعل یو حقوق یاجتماع یهاضیتبع جادیمعتقدند که متعه موجب ا منتقدان

در ازدواج موقت،  برای نمونه .است مرد در نظر گرفته شده یدارد و فقط لذت جنس یمنافع مرد بر منافع زن برتر

                                                           
47. Erich Fromm 
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زنان  یبرخ ادیموجب انق تواندیم همچنین متعه. ستیو مرد ملزم به پرداخت نفقه ن برندیارث نم انزنان از مرد

روی  غهیص به ی کههلأاغلب مردان مت . عالوه بر اینها،به دنبال خواهد داشت را تعدد زوجات رایز ؛شود

 یمقاربت یهایماریب وعیاحتمال ش دیگر آنکه .گیرندقرار می یفروپاش یشان در معرضهاخانواده آورند،می

 یناکاف یمقاربت یهایماریدانش مردم جامعه درخصوص ب ی،فعل طیدر شرا و باتوجه به اینکه ابدییم شیافزا

کند، بلکه جامعه را با انواع نه تنها به ساختارمند کردن روابط جنسی کمکی نمی ازدواج موقت جیترو ،است

فرهنگ ازدواج دائم  ،ما ۀمخالفان معتقدند فرهنگ جامع یبرخ، سازد. افزون بر اینهارو میهای دیگر روبهآسیب

 به غهیآنان را حل کرد. رواج ص مئمشکالت ازدواج دا دیجوانان با یازدواج موقت برا جیترو یبه جا و است

 زند.آسیب می یاسالم ۀجامع بهکردن مشکل روابط دختر و پسر  یازدواج دائم و شرع جای

در  یانسان ۀجامع ازیو ن یبشر اتیح یمهم و اساس یازدواج از جمله رخدادها ۀدیپد ،شناختیاز دیدگاه جامعه

 ،یشناسمردم ،یشناسجامعه خ،یچون تار یو مذاهب، علوم انیعالوه بر اد ،رو نیبوده است. از ا خیطول تار

 ،ایجاد روابط انسانی اند.توجه کرده نیز به این موضوعو...  فهفلس ت،یو ترب میتعل ،یشناسحقوق، اقتصاد، روان

ترین نوع رابطه در پاسخ به تمامی نیازها، اعم از مادی و صمیمی ،یکی از نیازهای عاطفی انسان است. ازدواج

ازدواج در صورتی برای ی، شناختجامعه دگاهیاز د .رودبه شمار میمعنوی است و یکی از مراحل تکامل انسان 

 تیآرامش و امن .در زمان مناسب و با فرد مناسب صورت بگیردکارکرد مثبت دارد که  ،کل نظام اجتماعیِ

های اجتماعی را از این رو، برخی از نظریهبخش خانواده است. آرام طیازدواج سالم و بهنگام و مح ۀجیجامعه نت

 کنیم.به منظور تبیین ازدواج بررسی می
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 . مبانی نظری جامعه شناختی2-4

ترین واقعه در جوانی به بزرگسالی و مهم هاد خانواده، مسیر گذر افراد ازگیری نازدواج به عنوان مبنای شکل

 یاست. ازدواج نهاد اجتماعی و حقوقی مهم بودهتوجه  محل زندگی فردی، همواره در افکار عمومی جامعه

ی ها و انتظارات نقشفراهم کردن مجموعۀ خاصی از حقوق، امتیازات، تعهدات، مسئولیت که از طریق است

 و به شوداجتماعی می کند و موجب بقا و تداوم نهاد خانواده و ساختارد، از روابط زناشویی حمایت میجدی

های اجتماعی، فرهنگی و ترین پدیدهیکی از مهم همراه سازوکارهای تحقق و نظم و ترتیبات مرتبط با آن،

 . از دیدگاه زیستی و از منظرگذاردمیتأثیر بر آن و هم  پذیردتأثیر می جامعه زیستی است که هم از تحوالت

جهانی، ثابت و پایدار نیست. از این رو، هیچ نهادی نیز همانند آن تحت  ،هیچ نهادی همانند ازدواج ،اجتماعی

 (.1440)احمدی و همکاران،  گیردهای اجتماعی قرار نمیتأثیر دگرگونی

سن  فاصله ایجاد کرده و بلوغ اقتصادی و یسجن بلوغ نیاقتصادی جوامع مدرن، ب ی واجتماع راتییتحوالت و تغ

کمتر از گذشته قادر  جوانان رو، نیاز ا .است کرده یطوالن راهای تجرد سال جه،یو در نترا افزایش داده ازدواج 

دوران  نیگذر از ا ،یارتباط نیهای نوتوسط فناوری یجنس کاتیتحر دیحاضر به ازدواج دائم هستند. تشد ای

 های الزمنهیزم یطیشرا نیاست. چنهمراه کرده  یاجتماع و یفردی، خانوادگ امدهاییرض و پعوا را با یطوالن

ۀ روابط خارج از دیپد کند. هرچندیم فراهم برای برقراری روابط خارج از چارچوب خانواده و ازدواج را

 نیاست. اگر چن شده ریفراگ و افتهی یمتفاوت تیدر جوامع مدرن ماه، دارد دیرینه یقدمت چارچوب ازدواج،

شده است،  لیجامعه تبد یعموم از فرهنگ یدر فرهنگ غرب با عوامل و عواقب خاص خود به بخش یروابط

تام  یاجتماع تیو مشروع تیگاه مقبولچیه ،یروابط با وجود حضور پنهان در فضای خصوص نیما ا ۀدر جامع

راهکاری برای  ۀرو، ارائ نیاز ا. ودشمی محسوب یفرهنگ عموم کرۀیای ناجور بر پو اغلب وصله افتهین

 ازهاییو مشکالت موجود در راه ارضای ن یجنس ازهاییبه ارضای ن زییالزام غر نیرفت از تعارض ببرون

 گذاراناستیسی شک برخی. بابدییضرورت م ازها،ین نیمشکالت موجود در راه ارضای مشروع انیز و  یجنس
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و در  ترینمهماز  یکی راکردن آن  یو قانون ییبه اجرا هیت و توصسنت ازدواج موق اییاح ی،نیو د یحکومت

 دانند.میشده برای حل مشکالت ازدواج دائم جوانان ارائه راهکارهای نیزتریبرانگحال بحث نیع

که معتقدند  یبرخ .است کارکردی پارسونز یۀکنش و نظر یۀاز نظر یبخش مهم، ای بودن امر ازدواجمبادله

 ،و تبادل دارندقرار  یاجتماع متقابل روابط ای ازچرخهها در . انساناستانسان  یاجتماع اتیحاساس  ،مبادله

ایجاد کرده ای ازدواج مبادله به نامای دهیازدواج، پد ۀنیزم اصول در نیهم. دهدمی لیروابط را تشک نیاساس ا

 ،ازدواج 49،و هانری مندراس 48وسشناسان همچون لوی اشتراز جامعه ارییبس براساس نظر ب،یترت نی. بداست

 یۀنظر یمطابق اصول اساس. دهددو شخص رخ می نیب زیدو خانواده و ن نیب مبادله. این است یاجتماع ایهمبادل

کند. می رییآورد، تغکه به همراه می ییهانهیکرده و هز افتیکه در ییهارفتار برحسب پاداش ،یاجتماعۀ مبادل

 جهینت سپسو  کندمی سهیمقا آورده است،به دست  رابطهاز  آنچه کرده با نهیی رابطه هزفرد آنچه را برا ،واقع در

احساس  فرد اگر پس از این مقایسه، 50.کندمی سهی، مقاآورده استطرف مقابل به دست  ،را با آنچه از نظر او

 یاز افراد یکه برای برخ نتیجه گرفتتوان می . پسرابطه با خطر مواجه خواهد شد نیاحتماالً ا نابرابری کند،

متأهالن، شاغالن و افراد پردرآمدتر( احتماالً  ساالن،انیمردان، م ری)نظ دارند شیگرا شتریب که به ازدواج موقت

نوع ازدواج  نیارزشمندی ا زانیتر از محاصل از آن، مهم یعاطف ی وجنس منافع به ازدواج موقت و یدسترس

درآمدتر( شاغل و افراد کمریزنان، جوانان، مجردان، افراد غ ری)نظ گرید یبرای برخ است که یدر حال نیاست. ا

                                                           
48. Claude Lévi-Strauss 
49. Henri Mendras 

به »گوید: کند و میها در رابطۀ عاشقانه را از منظر کانت غیراخالقی توصیف میاین نوع سنجش جستارهایی درباب عشقآلن دوباتن در کتابی با عنوان  50

وی وظیفه و بدون در نظر گرفتن رنج یا لذت ناشی از آن، انجام قول امانوئل کانت، تفاوت میان عمل اخالقی و غیراخالقی در این است که اولی از ر

شناسی کنم، آن را انجام بدهم، آنگاه که فقط با انگیزۀ وظیفهگیرد. من زمانی رفتارم اخالقی است که بدون در نظر گرفتن چیزی که در قبالش دریافت میمی

« ها وفق دادن آن با اصول اخالقی کافی نیست، بلکه باید به خاطر اصول اخالق هم باشد.برای آنکه عملی اخالقی پسندیده باشد، تن»شوم: راهنمایی می

گرایانه اخالق است و کامالً مبتنی است بر گنجند، چنین اعمالی نتیجۀ مستقیم رد نظریۀ فایدهاعمالی که ناشی از خلق و خوی فرد هستند در مقولۀ اخالق نمی

گیرد، جستجو کرد. عاشق شدن تنها زمانی اخالقی است ین است که اخالق را باید فقط در قصد کاری که انجام میامیال شخص. جان کالم فرضیۀ کانت ا

 «سادگی برای عشق رساندن بدهیم.که بدون هیچ قید و شرطی عرضه شود و در قبالش چیزی خواسته نشود، به عبارت دیگر عشق را به
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در  شدن ریبه درگ کمتربه حدی است که  ،با جنس مخالف هرابط گریانواع د ایدائم  ازدواج ارزشمندی زانیم

 دارند. لیازدواج موقت تما ندیفرا

شاغل و ریجوانان، مجردان، افراد غکرد که زنان،  فرض توانمی یاجتماع ۀمبادل یۀنظر براساس نیهمچن

از  .و منافع آن است دیاز فوا شتریدادن به ازدواج موقت، ب تنرات ها و مضنهیکنند هزدرآمدترها احساس میکم

الزام  یاهمسر  شتیموقت مع نیتأم ، وجوان اندختر از دست دادن بکارت برای ای یبدنام توان بهاین مضرات می

براساس پژوهش  اما. اشاره کرد پسران جوان برای موقت حاصل از ازدواج یِاحتمال فرزندِ تیمسئول رشیبه پذ

های ازدواج دائم یا افراد شاغل و پردرآمد، منافع برخورداری از مزایای ازدواج موقت بر هزینه در نظر ی،احیر

ازدواج موقت در ثبت رسمی  الزامی نبودنازدواج مجدد یا روابط نامشروع ارجحیت دارد. به عنوان مثال، 

مردان به تهیۀ مسکن و سایر ملزومات زندگی در ازدواج  مکلف نبودنشناسنامه یا حتی دفاتر ثبت ازدواج و نیز 

. بدین ترتیب استموقت و در مقابل، برخورداری از فواید و منافع ازدواج برای واجدین این شرایط بسیار پرسود 

های حاصل های حاصل برای خود در مقایسه با منافع و هزینهو هزینه به مقایسۀ منافع ییاین مردان و زنان از سو

ها و منافع درگیر شدن در ازدواج هزینه ،زنند و از دیگر سوبرای طرف مقابل خود در ازدواج موقت دست می

نس کنند. در گام نهایی، آن نوع ازدواج و آن نوع رابطه با جدائم را در مقایسه با ازدواج موقت محاسبه می

)ریاحی،  های کمتری داشته باشدنظر مادی و غیرمادی منافع بیشتر و هزینه مخالف انتخاب خواهد شد که از

1441.) 

 الگوهای ریی( تغی)گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعت یساخت راتییبر تغ دیبا تأک ونیزاسیمدرن یۀنظر

 انیسه جر یعنی، یاجتماع دیجد روهاییهت ظهور نبه ج ،یاجتماع یساختاری در زندگ راتییازدواج را به تغ

خانواده به عنوان  و اساس، تحوالت ازدواج نیکند. بر امرتبط می یو آموزش همگان ینیشدن، شهرنش یصنعت

 یاقتصادی اجتماع طیشرا انطباق با یبه عبارت ای یرامونیپ ینظام اجتماع طیدر شرا رییتغ ایمند سازگاری نظام
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 ۀعوامل همبست نیب ونیزاسیمدرن ندیدر فرا(. 1434ی و صادقی، شواز یعباس) شودظر گرفته میدر ن افتهیرییتغ

د که به نرسیبه نظر م ییمجزای هاصورت اتمو افراد به دیآبه وجود می فیو تضع یگسستگ انشقاق، ی،اجتماع

 یو قوم یح جمعبر مصال یشخص هایدغدغه یعنیخود هستند؛  یسود و منفعت شخص بیشینه کردندنبال 

و  دکنمی میل یو انزواطلب ییفردگرا ،ییگرامادی ته،یافراد به سمت سکوالر ذهن همچنین .ابدییم تیاولو

 یدر الگوهای ازدواج و خانواده نوع تحوالت، نیشود. همزمان با امی لیمحوری به فردمحوری تبدخانواده

ها و ازدواج و خانواده، نشانه یتحوالت نهادها گویدوستوف می. دشومی ایجاد دیجد طیبا شرا رییپذانطباق

و  یجامعه مرتبط با کاهش اقتدار سنت یِو اجتماع یتحوالت اقتصاد رای. زهستند یاجتماع راتییاز تغ یینمادها

 یبرابر شیهر دو جنس، افزا یبرا یآموزش همگان ،ییو فردگرا تیاشاعه و گسترش اخالق عقالن ،یمذهب

 امیلیو(. 416: 2002است )ویکز، و گسترش فرهنگ مصرف  جیفرزندان و ترو یتمال بقاش احیافزا ،یتیجنس

سطوح  در ونیزاسیمدرن راتیتأث ۀدر الگوهای خانواده، گستر یانقالب جهان دۀیبا مطرح کردن ا زین 51دگو

توضیح خود  ۀنشاینوسازی بازاند یۀمک دونالد در نظرکند. تبیین میو زمان ازدواج را  یمختلف فردی و اجتماع

به  آنان ینانیاطمبیاما  ؛برای افراد به ارمغان آورده شترییباستقالل نوسازی، آزادی و  ندیکه اگرچه فرا دهدمی

 تیبرعهده گرفتن مسئول ییشغل دائم و باثبات و توانا که افراد یتا موقع نیابنابر است. افزایش دادهرا  ندهیآ

 (.MacDonald, 2006) د دادنخانواده نخواه لیکنند و تشکینم ازدواج ،نداشته باشندخانواده را 

پذیر از آنجا که کارکرد پدیدۀ ازدواج، رفع برخی نیازهای انسانی است بر مبنای نظریۀ مازلو این پدیده توجیه

 در را نیازهای آدمی گرد ونمی آن نیازها بودن و غیرمادی به فرض مادی را نظریۀ مازلو، نیازهای انساناست. 

نیاز به خودیابی و کمال.  ،نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت نیازهای جسمانی، دهد:میپنج طبقه قرار 

که ه شده است اضاف بندیطبقه این ها و نیاز به زیبایی و نظم نیز بهاندوزی و شناخت و درک پدیدهدانشبه نیاز 

ولوژیک )غذا، هوا، مسکن، نیاز به جفت، سرپناه و غیره( نخستین نیازهای فیزی دارد.قبل از نیاز به خودیابی قرار 

                                                           
51 . William Good 
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 نیستنددیگر محرک رفتار فرد  ،ارضا شد هنیازهای اولیاین به مجرد اینکه  اما هستند؛ترین نیازهای بشر ابتدایی و

 .آیدبرمیی و انسان درصدد ارضای نیازهای بعد

های پایانی قرن بیستم شکل الگوی روابط جنسی طی دههگوید که در حوزۀ آنتونی گیدنز از تغییراتی سخن می

میان زن و مرد به « عشق سیال»بندی در قرن بیستم الگوی جدیدی از رابطه به نام گرفته است. طبق این صورت

مدت و اختیاری بودن را در مدت و اختیاری بود. ویژگی کوتاهوجود آمد که روابط در آن صمیمانه، کوتاه

کند، توان یافت. آنچه را گیدنز با عنوان دورۀ سوم در الگوی رابطۀ زن و مرد معرفی میز میازدواج موقت نی

( مطالعه کرده است. باومن معتقد است که در موقعیت 2004) 53عشق سیالدر اثری به نام  52زیگموند باومن

ی و چندگانگی روابط سازترین نمونۀ ناهمخوانترین و مسئلهترین، حادترین، حساسسیال زندگی مدرن، شایع

توان در هنگام نیاز آن را شکوفا و بعد از ازدواج و رفع نیاز کامالً در جیب همان )روابط جیبِ بلوز( است که می

 تواند مصداقی از این روابط باشد.خود پنهان کرد. ازدواج موقت در صورت تعدد روابط می

 یبرابری تالش برا نیزو  یخصوصۀ و عرص یعموم ۀصزنان در عر گاهیجا یینیسم بازنمایفم ۀاز آنجا که دغدغ

زنان  یعامل فرودست مردان بر زنان در خانواده را ۀسلط هافمینیست از برخی ،هاستعرصه نیزن و مرد در ا

 مختلفی هاشیآن در گرا گاهجای و ازدواج یفمینیست اتیاز مباحث مهم در بحث نظر یکی نیبنابرا .دانندمی

و  یسیاس حقوق زنان از یکامل زنان و مردان و برخوردار برابری ، خواهانلیبرال مینیسمف .است کردیرو نیا

 ۀکنندتوجیه دینبا یکیهستند و تفاوت فیز جنس کی از ذاتاً هاانسان ،لیبرال یسیاس ۀاست. در فلسف یاجتماع

 گرفته دهنادیزن به عنوان مولد و نقش  یاز استعداد بارور یناش یهاتفاوت نیباشد. بنابرا انرفتار متفاوت با آن

 ایدئال ید و تالش زنان براندانمی زنان یفرودستۀ مسئل نیترنگاه تحقیرآمیز مردان به زنان را مهمآنان شود. می

 .دنکنمی یاز حقارت تلق گریدی در نظر مردان را نوع بودن

                                                           
52. Zygmunt Bauman 
53. confluent love 
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ترین شکل م مقتدر مردساالر و مهمهای جنسیتی محصول نظاهای رادیکال/ انقالبی معتقدند نابرابریفمینیست

هاست، تقسیم میان زن و مرد مبنای فمینیستنابرابری اجتماعی است. به گفتۀ فایرستون که یکی از رادیکال

شناختی دارد؛ زنان به دلیل خصوصیت بدنی مورد نیاز برای تولید مثل و به دلیل مسئولیت مراقبت از زیست

ترند. این خصوصیت نوعی از روابط اجتماعی را ایجاب کرد که از یففرزندان از نظر جسمی از مردان ضع

های رهگذر آن زنان برای امنیت جسمی خود به مردان متکی شدند. از آن پس، نهادهای اجتماعی به ویژه شیوه

. اما دناشناختی را پوشش دادهالتزام زیستزنند، این داری که به سلطۀ مردانه دامن میمرسوم رابطۀ جنسی و بچه

های باروری امکان حذف مبنای به نظر فایرستون دیگر سلطۀ مردان ضرورت ندارد، چون پیشرفت فناوری

داری )از راه آبستن شدن از مردان( را از گردن زنان کند. این مسئله قید بچهزیستی فرودستی زنان را فراهم می

. اما نسل شودتواند وظیفۀ مشترک مرد و زن داری کردن میدار شدن و بچهبرداشته یا برخواهد داشت و بچه

اند. نباید تقصیر شناختی برای فرودستی زنان را رد کردهها اعتقاد به هرگونه مبنای زیستفمینیستجدید رادیکال

شناسی مردان نوشت: طبیعت مردان پرخاشگری را به گردن قربانی )زنان( انداخت. گناه را باید به پای زیست

گیرند )مثالً با تجاوز جنسی(. مری دیلی گزارش می خصوصیت خود برای کنترل زنان بهرهاست و از این 

دهد. او با اشاره به اند، ارائه میشگری برای مهار زنان سود جستهامستندی از فجایعی که در آن مردان از پرخ

در چین، ختنۀ دختران در دان دختر ارسم سوتی )سوزاندن زن همراه جنازۀ شوهر( در هندوستان، بستن پای نوز

های زنان در امریکا این موارد های درمان بیماریفریقایی، شکار جادوگران در اروپا و روشابرخی کشورهای 

داند )که همچنان ادامه دارد(. هایی از آزاررسانی مردان به زنان و استفاده از خشونت برای مهار آنها میرا نمونه

تولید »شناختی یا مولود طبیعت نیست، بلکه نوعی قدند زایش روندی زیستهای جدید معتفمینیسترادیکال

ریزی شده است و زنان در اجتماع برای طرح ایجتماعی و تاریخی دارد. زایش مقولهاست که خصلت ا« اجباری

همین به  کنند وشود، وادار میشوند. زنان را به رفتارهایی که طبیعی دانسته میریزی )تربیت( میزایش برنامه

بندی تنوع انسانی یعنی شناختی متفاوت منتهی شده است. اما با این تقسیمخلق دو جنس با خصوصیات زیست
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شود. زیرا اجتماع انسانی صورتی بیش از حد دار میشمار خصوصیات جنسی خدشههای بیگوناگونی

و جنس مخالف زن و مرد بنا شده است گرا به خود گرفته است. ساختار جامعه بر محور اعتقاد به وجود دجنسیت

 (.4-244: 1437)آبوت و واالس، 

 

 

 http://khabarnama.netسیتی، خشونت و تبعیض. دستیابی در سایت: ن. تجمع زنان افغانستان علیه نابرابری ج4شکل 

 

ویت و رفتار زنان را محدود و مقید دۀ اجتماع، هرپروهای تولید مثلی دستبه همان اندازه که جنسیت و نقش

های جنسی برساختۀ اجتماع نیز دستیابی زنان را به هویت جنسی و رشد نیازها و امیال جنسی خود کنند، نقشمی

تهاجم و »دانند؛ زیرا ها میل جنسی را موضوع فمینیسم میفمینیستد. بسیاری از رادیکالنسازبه شدت دشوار می

شدۀ میل جنسی )متعارف( مردانه است. فرض بر این است که در ول از شکل پذیرفتهنیاز به تسلط جزئی معم

اند و این فرض به خشونت مردان علیه زمینۀ جنسی مردان به طور طبیعی مهاجم و مسلط و زنان منفعل و تسلیم

مهم مانند زنان شکلی بهنجار بخشیده و آن را مشروع جلوه داده است. چون سلطۀ مرد و تسلیم زن در عرصۀ 
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شود. به نظر های دیگر نیز عادی تلقی میآید، در زمینهرابطۀ جنسی امری متعارف به شمار می

یابند اقتصادی و اجتماعی با مردان دست می ،ها زنان تنها در صورتی به برابری کامل سیاسیفمینیسترادیکال

رسد تا زمانی که میل جنسی زن د و به نظر نمیطلبانه پیدا کنکه رابطۀ جنسی میان زن و مرد شکلی کامالً تساوی

تفکرات  (.30-174: 1437برحسب میل جنسی مرد تعبیر و تفسیر شود، چنین شکلی تحقق یابد )تانگ، 

دانند که در هر دو مورد با زن در حد شأن یکدیگر میهای رادیکال حتی فحشا و ازدواج را همافراطی فمینیست

استاد حقوق دانشگاه میشیگان نیز  «کاترین مک کینون» 1437د! در سـال شویک کاالی جنسی برخورد می

 (.Mackinnon, 1987:59بیند )کند که فمینیسم تمایزی بین فاحشگی، ازدواج و آزار جنسی نمیتصریح می

مردان ها در فمینیسم اگزیستانسیال ریشۀ نابرابری در رابطۀ جنسی است. از دیدگاه این گروه از فمینیست

باعث شده زنان  کیبیولوژ و همین عوامل کنندنمیدرک  را یو شیرده ی، قاعدگیحاملگ چون ییهادهیپد

عواملی  ازدواج و عشقاست و  یجنس یهاکلیشه حاصلزن بودن  از نظر آنان. شوندمردان  ردستیضعیف و ز

در  دهند وبخود را از دست استقالل ، زنان نتوانند مانند مردان خالقیت داشته باشندشوند موجب می هستند که

 مردان بمانند.محتاج  وارههمنتیجه 

د. فمینیسم نشوجنس، طبقه، نژاد، سن و ملیت خود عوامل ستم بر زنان تلقی می جریان فمینیسم سوسیالدر 

 داند؛ به این معنا که مردان در طول تمام تاریخ، بر زنان اعمال قدرتسوسیال مردساالری را نظامی فراتاریخی می

یابد. با این توضیح که مردان و نظام داری شکل خاصی میاند و معتقد است که این نظام در جوامع سرمایهنموده

شوند و به همین دلیل، این گرایش به اجتماعی شدن زنان مند میداری از کار زنان در خانه به رایگان بهرهسرمایه

سوسیالیست توجه به امور خانواده را از  یهافمینیستراین . بنابورزدو مشارکت اجتماعی آنان تأکید فراوان می

 در ،دهندمی انجام یگوناگون یاند. آنها معتقدند با وجود آنکه زنان همیشه کارهاهکرد خارج کانون توجه خود

 ،یفتعاری چنین با آنکه حال .اندشده فیتعرمادران  ۀمثاب بهخود  یشیو زا جنسی کار با اول درجۀ در ختاری طول
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 از زنان کردن جداگیرد. به نظر آنها قرار می هسای در ،زن هستند جهان از کشاورزان ینیم واقعیت که مثالً نای

به همین . داده است گسترش صنعتی جامعۀ در را زنان مادر، استثمارنظر گرفتن آنها به عنوان  درو  تولید عرصۀ

توان به می یدارهیو سرما یدو عامل مردساالر ی متقابلتأثیرگذار وپذیری ثیرأارتباط و ت یدلیل تنها با بررس

 (.Jagger, 1998) افتیدست  یدارهیزنان در جوامع سرما از وضعیت یابینانهتحلیل واقع

مدرن بر این باورند که اساساً دانش مدرن مردانه است و دغدغۀ اصلی آنان رسیدن به پست یهافمینیست

ه ای دارد. برمردانه است. بنابراین وجه معرفتی در این رویکرد اهمیت ویژههای دیگر شناخت و دانشی غیگونه

ای از روابط تحمیل شده بر زنان، ، نه نفس ازدواج و نقش مادری، بلکه دستهمدرنهای پستفمینیستنظر 

ر و ها شده است. علت زیر سلطه رفتن زنان، وجود رفتارهایی است که از بدو تولد میان دختموجب بردگی آن

کنند و به تشابه را پیشنهاد می« مردان و زنان با تعاریف جدید» ۀکند. آنان نظریپسر، تفاوت و تفارق ایجاد می

های به اثرات گفتمان مدرنپست هایفمینیست. حقوق زن و مرد در خانواده و محیط اجتماعی اعتقاد دارند

شود، گفته یا استفاده می در مقام تعریف از جنسیتهایی که ها و روایتهای تئوریک، داستانمتعدد، چارچوب

ها و حکایات، در تعیین هویت و تعریف جنسیت نقش دارند؛ چنانکه کنند و معتقدند که این داستاناشاره می

 (.Jonse, 1996: 29) سیاسی است و حتی تعریف هویت جنسی نیز تابعی از روابط قدرت اجتماعی

اندازهای جدیدی را پیش روی فمینیسم گشوده جنس و هویت، چشم ۀزمین مدرنیسم با طرح سؤاالتی درستپ

چنانکه باتلر با مطرح کردن بحث جنسیت  .روندهای فمینیستی را تحت تأثیر خود قرار داده است ۀاست که عمد

ا است ی« طبیعی یواقعیت» ۀپردازد که آیا مؤنث بودن دربردارندمدرن میو جنس به طرح این سؤال اساسی پست

گیرد یا اینکه اساساً واقعیت طبیعی است و نه کارکرد ثیر عملکرد فرهنگی یا کارکرد فرهنگی قرار میأتحت ت

گفتمانی  فرهنگی؛ بلکه یک واقعیت نهادینه و طبیعی شده )جزء طبیعت فرد درآمده( است که خود تحت تأثیر

ت. در نظر باتلر از آن جهت که جدایی رده اسکتعریف  را های جنسیتیبندیطبقه ،است که این گفتمان خود
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توانند به نحو ت که جنسیت و جنس میفتوان پذیرل شدن بین زن و مرد امری مردود است، بنابراین میئقا

امیدوار بود که بحث مؤنث و مذکر بودن را بهتر بتوان  توانمی توجه قرار گیرند و عالوه بر این حلفرهنگی م

 (. Butler, 1998: 82کرد )مدرنیستی بررسی سنتی یهابندیخارج از تقسیم

گوید: نیازها، تمایالت، گذارد و میفرهنگی دانستن جنسیت و جنس می ۀوکو پا را فراتر از مقولفبه عقیده باتلر، 

گیرند. عشق، ترس و... همگی تحت تأثیر روابط قدرت شکل می ۀهای شخصی و تجربیات ما دربارگیریجهت

لیل و کنترل خود، در مسیری قرار ندارند که منجر به حد، هویت و تالش برای تجزیه و تگیری خوچنانکه شکل

اند که وی آن آزادسازی و آزادی فرد شوند؛ بلکه بیشتر خصایص و برآیندی از اشکال مختلف قواعد اجتماعی

ها، عشق و گیریهای ما هستند که تمایالت، عالیق، جهتنامد. در حالی که این گفتمانانضباط می ار

های کنند فمینیسم یا حرکتها سعی میمدرنیستپست(. Foucault, 1993: 12) های ما را باید بسازندتوانمندی

برابری جنسی یا توزیع عادالنه شأن و منزلت  ۀلئفمینیستی را به سمتی سوق دهند که به جای تأکید محض بر مس

مردان )مقوله  ل زنان وئهای اجتماعی مسان و مرد، به جنبهموجود بین ز هایتبعیضزنان و مردان و برخورد با 

هایی که به برابری جنسیتی تأکید ت گیرد؛ چراکه در میان فمینیستورجنسیت و هویت جنسی( توجه بیشتری ص

. یکی کنندمیبرابری جنسیتی تأکید  ۀمقول رگرایش عمده وجود دارد که هر کدام از آنها به نحوی ب دارند، دو

های رادیکال بر این باورند فمینیستی، فمینیسم لیبرال است و دیگری فمینیسم رادیکال. فمینیست تجریانا از این

های لیبرال نیز معتقدند مطلق )قدرت نابرابر و برتر نسبت به مردان( قرار گیرند و فمینیست قدرتکه زنان باید در 

های فمینیست ،ها و به تبع آنمدرنیست؛ اما پستکندکه دولت باید برابری جنسیتی بین مردان و زنان را تضمین 

امروز، تعریف جنس را تغییر داده است؛ چراکه به زعم آنان مسیری که  ۀاند که جامعمدرن بر این عقیدهپست

د استفاده و استعمال افراد آن جامعه قرار گیرد، مسیری است که طی آن، رکند تا مویک کلمه یا لغت طی می

از شود؛ به نحوی که ممکن است دیگر آن لغت یا کلمه معنی واقعی خود را یا کلمه عوض می معنای آن لغت

معنی واقعی خود را به همراه ندارد. چنانکه  ۀدیگر هم ،. به عبارت دیگر، یک متن یا یک کلمهدهدبدست 
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قعی آن را لحاظ کند، تنها بخشی یا قسمتی از معنی واه میئامروز از جنس و جنسیت ارا ۀتعریفی که جامع

شوند که تنها نیمی از کند. کلماتی چون پرورش دادن و مراقبت کردن متأسفانه به نحوی معنی و تفسیر میمی

گیرند؛ در حالی که این کلمات ذاتاً چنین معنایی ندارند؛ معنایی که در جمعیت جهان )یعنی زنان( را دربرمی

وی هستند که سوگیری جنسیتی از آنها استنباط حبه ن این واژگان .انحصار جنس خاص )مرد یا زن( باشد

ه کرد که هم مرد و هم زن را ئوی اراحتوان به نای همچون جنس را میشود؛ چنانکه معنی واقعی کلمهنمی

که گفته شود مردان دارای ارگان و اندام جنسی خاص خود و زنان نیز دارای اندام  صورتین دشامل شود؛ ب

وت از مردان هستند. با این وصف از لغت جنس، دیگر هیچ معنایی دال بر وجود جنسی خاص خود و متفا

توان این کلمه وجود نخواهد داشت و نمیاین  ۀگیری معنایی و داللتی خاص برای مرد یا زن به واسطجهت

استنباط وی معنا کرد یا به کار برد که وظایف خاصی را برای زنان یا مردان حکلمه یا کلمات نظیر آن را به ن

برابری جنسیتی توجه کند؛  ۀلئمدرنیسم، نباید فقط به مسدر هر صورت، فمینیسم تحت تأثیر پست(. Ibid) دکر

است که « هماهنگی اجتماعی» له بپردازد. این تصویر بزرگ نیز همانئاز این مس یتربلکه باید به تصویر بزرگ

هماهنگی اجتماعی  زیرا؛ کردتبیین و تعریف را ... باید منطبق با آن مقوالت مختلف از جمله هویت، جنسیت و

. هماهنگی اجتماعی به این معنی است گیرددربرمیکند؛ بلکه همه چیز و همه کس را هیچ کس را محدود نمی

ا تحقق بکه مردان سفیدپوست دارند.  اندهمان حقی یعنی حق برابری دارای هاادها و جنسیتژزنان، ن ۀکه هم

های ها، فمینیستمدرنیستپست منظر از. آورد خواهند دست به یکسانی حقوقها جنسیت هماهنگی اجتماعی،

اند، یا حق و باطل کرده ای به نام درست و نادرستمدرن، از آن رو که خود را پیشاپیش درگیر مقولهغیر پست

دلیل این حقیقت  وضوعم. این ببینند که همان هماهنگی اجتماعی است، را «ترتصویر بزرگ»دیگر قادر نیستند 

 توانند درک درستی از آینده داشته باشندو نه می فهمندرا میخود  ۀها نه به درستی گذشتاست که چرا فمینیست

(Hall, 2005: 14.) ها را به این سمت هدایت کرد که به توان فمینیستله این است که چگونه میئحال مس

: توان این را محقق کرد. به زعم هال با تأکید بر سه نکته میدکننتر )هماهنگی اجتماعی( توجه تصویر بزرگ
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را به عنوان یک کل فرض کرد که دستیابی به هماهنگی اجتماعی )دستیابی به کل( تنها منوط  اول اینکه اجتماع

دوم اینکه جنس را امری محدود به صفات و خصایص خاص ندانست و به جای  .به با هم بودن افراد جامعه باشد

 موضوعید. چراکه برابری جنسیتی کرها توجه بین جنس« حقوق برابر»به « برابری جنسیتی» ۀداختن به مقولپر

ترازی )برابری و هم و مفروض است و بیشتر باید به تضمین حقوق برابر توجه کرد. برابری جنسیتی وچراچونبی

است که « آوردنیدستبه»زن امری  مسلم است؛ ولی حقوق برابر برای دو جنس مرد وامری جنس زن و مرد( 

. وقتی هماهنگی داشت« ذهن گشوده»سوم اینکه باید . توان به آن دست یافتتنها با هماهنگی اجتماعی می

یک بخش از این تصویر یا قطعات به توان فقط تر باشد، نمیبزرگ یتصویر ،اجتماعی یا اجتماع هماهنگ

(. بر Ibid: 20) دکرتوجه  «کل تصویر» یا «تصویر کل» اینکه بهرد و آنها را کنار هم گذاشت؛ مگر کتوجه 

توان استنباط کرد که ازدواج به عنوان فحشا یا عاملی برای استثمار زنان و نیستی مییمدرن فممبنای اندیشۀ پست

اشته تواند معنای جدیدی به همراه دمدرن ازدواج میبرتری مردان نسبت به زنان نیست. بر مبنای اندیشۀ پست

 ای باشد که زنان زیر سلطۀ آن قرار نگیرند. تواند پدیدهباشد و با هماهنگی اجتماعی می

 . تمكین زنان به ازدواج موقت3-4

توانند در ازدواج پایدار، استوار و فداکاری مستمر زنان نیازهایی در وجود خود مستتر دارند که پاسخ آن را می

شده و نیز با تصویری آرمانی از ازدواج دائم، پیوند نیازها و تمایالت سرکوب ای ازبیابند. زنانِ متعه با مجموعه

کنند و شده ظهور میکنند. اما مدتی پس از ازدواج موقت، تمایالت سرکوبموقت خود را با فردی آغاز می

های روانی مانیاشاید به همین دلیل باشد که بسیاری از آنان پس از پایان این ازدواج دچار یأس، ناکامی و نابس

و به دلیل ماهیت عاطفی زن، ارضای آنها  هستندناپذیر وجود هر زن شوند. بعضی از نیازهایی که جزء جداییمی

اند از نیاز به عشق و روابط عاطفی، در ازدواج موقت که بر پایۀ جنسی بنا نهاده شده، بسیار دشوار است، عبارت

رافعی، شوند )داشتن فرزند و نیاز اقتصادی که به ترتیب در ادامه بررسی مینیاز به تأیید و توجه اجتماعی، نیاز به 

1432 :41-41). 
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 . نیاز به عشق1-3-4

 است ترین تمایالت زنان نیاز به دوست داشته شدن و مورد محبت قرار گرفتن از سوی فردی دیگریکی از مهم

د. اما زمانی که با زن در فضای کاسبکارانه و هایشان را پاس بدارها و تالشکه آنها را دوست بدارد و محبت

های روانی و طالق عاطفی آمیخته خواهد شود، فضای زندگی برای او با ناامنی و تعارضتجاری برخورد می

شد. ازدواج برای زن پیوندی فراتر از شهوت و نیاز جنسی است و به تعبیر قرآن ازدواج برای زوجین عامل 

ش است. زنان بیشتر به دنبال پایداری در عشق، وفاداری محکم و استوار و مودت و رحمت )عشق( و آرام

گیری جنسی بتوان پایانی تعیین کرد؛ اما برای نیازهای همسری دائم و استمرار محبت هستند. شاید برای بهره

روانی و های مانیاعاطفی و عشق زنان پایانی نیست و به همین دلیل است که پس از پایان ازدواج موقت، نابس

 افتد.فکری و اجتماعی برای زنان اتفاق می

 . نیاز به تأیید و توجه اجتماعی2-3-4

کنندۀ ای دارد، به ویژه در فرهنگ ما که زنان ازدواج را تثبیتجنبۀ اجتماعی ازدواج برای زنان اهمیت ویژه

ن را پس از ازدواج با هویت ها به ویژه جوامع سنتی، زاز جوامع و فرهنگ یدانند. در بسیارموقعیت خود می

شناسند. اگر شوهر موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی داشته باشد، بر عزت و تأیید اجتماعی زن همسرش می

شود و در بین خانواده و گروه دوستان بیشتر مورد احترام قرار خواهد گرفت. در بسیاری از موارد به افزوده می

کدام از نیازهای زن ارضا نشده و فرد با انبوهی از تمایالت و وقت، هیچدلیل پنهان ماندن رابطه در ازدواج م

 شود.رو میشده روبهنیازهای سرکوب

 . نیاز به داشتن فرزند3-3-4

خواهد ترین رویداد زندگی زنان است. زن میترین، زیباترین و هنرمندانهبه تعبیر بسیاری، مادر شدن باعظمت

د تا آنچه از عشق و محبت و اخالق دارد به فرزندش بیاموزد. تولد فرزند در فرزندی از جنس خودش داشته باش

ازدواج موقت ممکن است؛ اما به دلیل پیامدهای تلخی که دارد، هرگز فرزندآوری در این نوع ازدواج توصیه 



101 
 

پیامدهای  ای فرزند نیزشود. عالوه بر مشکالت پذیرفتن فرزند از جانب مرد، مشکالت حقوقی ثبت شناسنامهنمی

ای برای فرزند خواهد داشت. جلوگیری از بارداری یکی از ارکان مستتر و شروط ضمنی روانی و اجتماعی ویژه

های مختلف غیربهداشتی و غیرقانونی ازدواج موقت است و در صورت بارداری، معموالً سقط جنین به شیوه

 دهد.روی می

 . نیاز اقتصادی4-3-4

های اقتصادی باعث شده ای از زندگی زنان را تشکیل داده است. دلواپسیمدههای اقتصادی بخش عنگرانی

است که برخی از زنان دغدغۀ آینده را داشته باشند. از این رو، برخی از آنان با خرید اجناس ارزشمندی 

ند اکنند. در جوامع سنتی همیشه مردان سرپرست زنان بودههمچون جواهرات به امنیت اقتصادی خود کمک می

کردند. اما زن سرپرست پدربزرگ در مسائل اقتصادی، زن را به لحاظ مالی حمایت می و و پدر، برادر، شوهر

اش است )فرزندان، پدر و مادر پیر و ...(. برخی از زنان خودسرپرست خانوار ملزم به تأمین معاش خود و خانواده

دانند. رفت از این وضعیت را ازدواج موقت میکه شغل و مهارت کافی ندارند، معموالً بهترین راهکار برون

استنباط مذهبی از ازدواج موقت مردان، فقر اقتصادی آنها بوده و در موارد بسیاری ازدواج موقت مردان متمول 

دهد که مردان ثروتمند به ازدواج های میدانی و مشاهدات نشان میها و مصاحبهنکوهش شده است. اما تجربه

و از سوی دیگر زنان متعه نیز به ازدواج با ثروتمندان رغبت دارند. بسیاری از این زنان متعه با  موقت تمایل دارند

کنند و پس از تجربۀ یک دوره رفاه اقتصادی، با اشباع شدن مرد از رابطه، ناگهان رها مردان متمول ازدواج می

واج افزایش چشمگیری یافته است که نسبت به پیش از ازد هاشوند؛ در حالی که سطح انتظارات اقتصادی آنمی

 تواند تداوم چرخۀ فقر و نیازهای اقتصادی زنان را تشدید کند.می
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 . پیامدهای ازدواج موقت4-4

ازدواج موقت نهادی حقوقی و اجتماعی است که در جامعۀ ما طبق قانون و مذهب رسمی وجود دارد و طبیعتاً 

 شود.منفی ازدواج موقت بررسی می. در ادامه پیامدهای مثبت و دارد پیامدهایی

توانیم به ارضای میل جنسی مردان و زنانی که اگر بخواهیم پیامد مثبتی برای ازدواج موقت در نظر بگیریم، می

برداری جنسی است، اشاره کنیم. مردان مجرد یا مردانی که زنانشان توانایی ازدواج ندارند و تنها هدف آنها بهره

توانند ازدواج دائم کنند اند و به دلیل مشغلۀ کاری، مالی یا خانوادگی نمیزنانشان فوت کردهاند یا را طالق داده

و همچنین زنانی که سن باالیی دارند، درگیر روابط عاطفی نبوده و خودسرپرست هستند و نیاز مالی ندارند، 

ت قانونی و تنها به منظور برای یکدیگر مناسب خواهند بود. در مجموع، در صورت رعایت شرایط قانونی و ثب

توان کارکرد مثبتی برای ازدواج موقت در نظر تمتع جنسی برای هر دو طرف و با توجه به نکات بهداشتی می

 گرفت. اما پیامدهای منفی ازدواج موقت بدین قرارند:

ی های جسمی براای چون اضطراب، ترس، احساس گناه و خستگیهای روانیهای عاطفی و آسیب. آسیب1

 زنان متعه.

ها به علت مشکالتی که در . سرنوشت نامعلوم فرزندان حاصل از ازدواج موقت: فرزندان حاصل از این ازدواج2

شوند و حتی در بسیاری از موارد تا ای مواجه میای و مسائل هویتی دارند با سیستم گاه پیچیدهثبت شناسنامه

... محروم خواهند ماند.  طبیعتاً از بسیاری خدمات بهداشتی و پیش از ورود به مدرسه شناسنامه نخواهند داشت و

همچنین ممکن است این کودکان توسط پدر پذیرفته نشده و مادر نیز توانایی یا صالحیت سرپرستی آنان را 

 شوند.نداشته باشد که در این صورت به بهزیستی و مراکز مربوطه ارجاع می
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دۀ اصلی مرد متأهلی که متعه کرده است(: روابط بین زوجین ممکن )خانوا ایجاد تشنج در محیط خانواده. 4

های است تحت تأثیر این مسئله شکننده و ناپایدار شود و محیط خانواده به مکانی ناآرام و سرشار از تنش

 زا بدل شود.آسیب

ن زندگی دائم با یک به داشت : گاه افراد با داشتن تجربۀ ازدواج موقت، عالقهبه ازدواج دائم نداشتن تمایل. 4

دهند. ممکن است این اتفاق برای وضعیت روانی افراد شخص را از دست داده و روابط موقت را ترجیح می

 ناخوشایند تلقی شود.

. ممانعت از ادامه تحصیل دختران و زنان: این اتفاق به ویژه برای زمانی صادق است که صیغۀ محرمیت قبل از 4

 دهند.ین صورت غالباً زنان فرصت داشتن حداقل تحصیالت را از دست میهجده سالگی جاری شود. در ا

ها بُرهای قانونی درخصوص ثبت این نوع ازدواجهمسری و ازدواج در سن کم: وجود میان. رواج کودک6

 نشدن ازدواج را افزایش دهد. همسری و ثبتتواند احتمال کودکمی

های بهداشتی و ترس از افشای روابط، گاه به شیوع بیماری های مقاربتی: رعایت نکردن مسائل. بیماری7

 ها آن را مداوا نکنند.زند که ممکن است افراد تا مدتمقاربتی دامن می

 طلبی در بین مردانرانی و تنوعگری در بین زنان و هوس. رواج روسپی3

 . رواج چندهمسری4

در  با فرهنگی سنتی ادغام شده و به شکلیمحرمیت در چاچوب مذهبی  ۀازدواج موقت/ صیغ توان گفتمی

پیامدهای  و تواند کارکرد مثبتی داشته باشدنمی که با مقتضیات جامعه امروزی جامعه رواج پیدا کرده است

و از  اندبه وجود آمدهو حقوقی  گذاری و مبهم بودن قوانین شرعیقانون خأل این پیامدها در نتیجۀمخربی دارد. 

محرمیت  ۀ/ صیغازدواج موقتهای میدانی پیامدهای آشکار و پنهان . در یافتههستندمستقل  این دو پدیده کامالً

اهکارهای نمایی خواهد شد و در فصل پایانی برای به حداقل رساندن کژکارکردهای این پدیده، رخوبی بازبه

 شود.ه میئعملیاتی ارا
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 روش پژوهش

صورت باید به  کهای چندبعدی است طور که در فصول گذشته به تفصیل بررسی شد، ازدواج موقت پدیدههمان

های احتمالی آن به حداقل ممکن برسد. جانبه بررسی شود تا در نتیجۀ شناخت حاصل از این بررسی، آسیبهمه

است. تبیین ابعاد مختلف ازدواج موقت  یاجتماع ۀدیدپ نیتر اقیعم ۀمطالعدر جهت  یگامنیز  روپیش پژوهش

و نشان دادن پیامدهایی که تا به امروز از دید همگان و حتی محققان پنهان بوده، از اهداف اساسی این پژوهش 

 است.

ای شناختی کیفی با استفاده از روش نظریۀ زمینهاین پژوهش در چارچوب دیدگاه تفسیرگرایی و رویکرد روش

گونه که پرسش پژوهش را همان ایانجام شده است. در روش زمینه شهر تهران، اصفهان و مشهدالندر سه ک

کنندگان در تحقیق نیز ممکن نیست و حجم بینی تعداد شرکتتوان از ابتدا به دقت مشخص کرد، پیشنمی

گیری بدون که نمونه شود. الزم به ذکر استشده و تحلیل آنها مشخص میآوریهای جمعنمونه از طریق داده

 .(146: 1444سرور، یابد تا اشباع نظری صورت گیرد )کنندگان، ادامه میهیچ محدودیتی در تعداد مشارکت

گیری ها از روش نمونهبه دلیل حساسیت فرهنگی و دینی موضوع پژوهش و دشواری دسترسی به نمونه

مصاحبه به دست آمد و برای اطمینان  100جام پس از ان و اشباع داده. اشباع نظری استفاده شد غیرتصادفی

نفر مصاحبه، دربارۀ اشباع نظری و جامعیت  216های بیشتری صورت گرفت. پس از انجام بیشتر، مصاحبه

پژوهش به اقناع رسیدیم. البته در این مسیر از نظارت و رهنمودهای متخصصان روش کیفی نیز بهره بردیم. از 

تر کردن مطالعه با درصد زن بودند. همچنین به منظور غنی 64درصد مرد و  44شده، نفر مطالعه 216مجموع 

 کردیم. کارشناسان مذهبی و فقیهان، کارشناسان حقوقی و وکال و دفاتر ثبت ازدواج و طالق نیز مصاحبه

آوری شده است. نخست های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبۀ آزاد و عمیق جمعاطالعات و داده

ها گردآوری شد و سپس با استفاده از کدگذاری نظری )باز، محوری و گزینشی( آنها را تجزیه و تحلیل مصاحبه
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کنندگان، روش های مهمِ مشارکتها، ابتدا برای دستیابی به مفاهیم و مقولهکردیم. به منظور گردآوری داده

آمده در فرایند دستیم بهها و مفاهلهوگوی غیررسمی را به کار گرفتیم. در مرحلۀ دوم، مقومصاحبۀ گفت

ها از طریق گیری نظری پیگیری شدند و پس از این مرحله که خطوط کلی مصاحبهدر راستای نمونه مصاحبه

ساختاریافته، استاندارد شد و های مصاحبه با استفاده از روش مصاحبۀ نیمهها شکل گرفتند، پرسشمفاهیم و مقوله

های ها، مقولهآوری دادهری ادامه یافت. در ادامه با اجرای کدگذاری باز، همزمان با جمعاین فرایند تا اشباع نظ

های ها به یکدیگر و به مقولهها و مفاهیم به دست آمدند. با انجام کدگذاری محوری، زیرمقولهعمده، زیرمقوله

 ، مشخص شدند.ها از حیث علّی و فرایندی و پیامدی بودنعمده ربط پیدا کردند و نوع مقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1336: . کار میدانی، حومه شهر مشهد5شکل 
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 شرایط علّی -1-3

گذارند )استرواس، ها تأثیرروند که بر پدیدهساز، آن دسته از رویدادها و وقایعی به شمار میشرایط علّی یا سبب

به عنوان علل « عوامل جنسی»و « عوامل عاطفی»، «عوامل اقتصادی»(. در این پژوهش 142: 1440و کوربین، 

 تشخیص داده شدند. اصلی ازدواج موقت

 عوامل اقتصادی  -1-1-3

های کلیدی، بیانگر این واقعیت هستند که مردانی که به علل اقتصادی، به عنوان یکی از مؤلفه« عوامل اقتصادی»

های زندگی و ازدواج دائم را ندارند، بیش از دیگران به ازدواج موقت تمایل پیدا شرایط و توانایی تقبل هزینه

 کنند.می

 

 

 

 

توان به های متعددی دربارۀ عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر ازدواج صورت گرفته است که برای نمونه میپژوهش

های ترکیبی در ( اشاره کرد. در این پژوهش، نتایج حاصل از روش داده1444پژوهش التجائی و عزیززاده )

متغیرهای تورم و بیکاری، سن ازدواج دهد با افزایش نشان می 1444تا  1434های استان ایران طی سال 23

یابد. پس این متغیر بر ازدواج دائم تأثیر معناداری دارد. البته از آنجا که معموالً در مردان و زنان نیز فزونی می

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تأمین مخارج زندگی بر عهدۀ مردان است، دو متغیر بیکاری و تورم 

 کنند.میم آنان برای ازدواج دائم ایفا میتری در تصنقش مهم

 ساله. ساکن مشهد. دارای تجربۀ طالق و ازدواج موقت:53مرد. 

تا تیکه ]از  4، 4ری، ای که بخوام ازدواج دائم بکنم رو ندارم. هرجا میو بنیۀ مالی موقعیت»

تا سکه ]به عنوان مهریه[. انگار  200گن ندازن گردنت. از این ور هم میجهیزیه[ رو می

پرسن تو نماز تا سکه. اصالً نمی 200تا سکه،  100خوان بفروشن. دخترشون رو می

شه، اخالقت خوب هست یا نیست، ورزش ی، حروم و حالل سرت میگیرخونی، روزه میمی

 «کنی یا نه، اهل دود و دم هستی یا نه، اهل قمار هستی یا نه.می
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های ایرانی، این دو عامل را برای درک هرچه بیشتر تأثیرگذاری دو عامل یادشده در تمایل به ازدواج در خانواده

در ایران که از مجموع  54کنیم. در جدول و نمودار شمارۀ یک از شاخص فالکتاخیر بررسی میهای سالدر 

تر شدن دهندۀ سختایم. افزایش شاخص فالکت نشانآید، بهره بردهم به دست میدو شاخص بیکاری و تور

تا  1430های طور که از جدول شمارۀ یک پیداست، در بازۀ سالحیات اقتصادی در جامعۀ ایرانی است. همان

و با  1434با کاهش شاخص فالکت در ایران، میزان ازدواج رشد صعودی داشته است؛ اما در سال  1434

با استمرار روند افزایش شاخص  1436یابد. گرچه در سال افزایش شاخص فالکت، آمار ازدواج نیز کاهش می

نباید از یاد ببریم که در یکی از جلسات شورای عالی اداری  ،ایمفالکت، شاهد رشد آمار ازدواج در کشور بوده

، تأسیس صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا)ع( تصویب و ابالغ شد. این 1434اردیبهشت  26به تاریخ 

به بیش از یک میلیون نفر وام  1436تیرماه همان سال شروع به فعالیت کرد تا پایان سال  24صندوق که از 

اش از پنج میلیون ریال به بیست میلیون ریال افزایش یافت. از این رو، این خت و میزان وام اعطاییازدواج پردا

 رود.به شمار می 1436ها در سال صندوق عاملی تأثیرگذار در افزایش ازدواج

ت، ازدواج روندی کاهنده دارد که با توجه به افزایش مستمر شاخص فالک 1442اما در ادامه و تا پایان سال 

توان داشت. نکتۀ جالب توجه این است که در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری انتظاری جز این نمی

دهد. دلیل یابد؛ اما روند کاهندۀ ازدواج به مسیر نزولی خود ادامه میشاخص فالکت در کشور بهبود می 1433

ها و همچنین ها در آن سالت، افزایش تحریمهای منتهی به انتخابااین کاهش، فارغ از بهبودهای سیاسی در سال

است. در واقع، مجموع این شرایط، دورنمای مناسبی را برای تشکیل زندگی به  1433وقایع سیاسی سال 

گیرد و با منفی شدن رشد اقتصادی، شاهد شدت بیشتری می 1440دهد. این روند از سال شهروندان نشان نمی

و با کاهش شاخص فالکت، هرچند  1444. نکتۀ مهم این است که از سال کاهش آمار ازدواج در کشور هستیم

                                                           
54. Misery Index 
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این روند با نرخ کمتری به سمت بهبود و مثبت شدن نرخ رشد  ،یابدکاهش آمار ازدواج در کشور ادامه می

 ازدواج است.

 . بررسی شاخص فالکت، آمار طالق و ازدواج1جدول شماۀ 

 ثبت سازمان از نیز طالق و ازدواج آمار و شده محاسبه مرکزی بانک در موجود( 1444 پایه سال)تورم  و بیکاری نرخ مجموع از فالکت شاخص: منبع

 .است شده استخراج احوال

 

 

برند، به دالیلی چون پایگاه اقتصادی ضعیف خانواده، طالق، از سوی دیگر، زنانی که در فقر مادی به سر می

های های بازار کار، داشتن فرزندان صغیر و نداشتن حمایتناپذیری همسر، اعتیاد، فوت همسر، تبعیضمسئولیت

 سال 1430 1431 1432 1434 1434 1434 1436 1437 1433 1434 1440 1441 1442 1444 1444 1444

شاخص  2426 2326 2724 2424 2124 2422 2324 4423 2227 2424 4423 4227 4421 2622 2224 21.4

 فالکت

 63444

2 

72442

4 

77441

4 

32446

3 

37474

2 

34162

7 

34020

3 

33144

2 

34110

7 

77324

1 

73731

3 

72447

6 

63104

4 

64046

0 

64144

0 

 ازدواج

نرخ رشد  - 027 124 4261 624 3231 - 122 3207 4231 0247 0214 - 123 - 4212 - 6263 - 6243 - 4243 

 ازدواج
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فاهی دولتی، ازدواج موقت را راهکار مناسبی برای تأمین نیازهای مادی های رمالی از جانب خانواده و سیستم

 پندارند.خود می

 

 

 

 

 

 

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

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

مختلف )طالق،  لیهستند که به دال ییخانوارهاپرست، سرپرست یا خودتعریف سازمان آمار ایران، زنان بی

که مرد به علت کسالت،  ییخانوارها ایوجود ندارد  هاآن مهاجرت و مرگ همسر( مردی به عنوان سرپرست در

اگرچه شرایط برای شرکت فزایندۀ زنان در عرصۀ تولیدی،  ندارد. یمدرآمد خانوار سهتأمین و... در  ادیاعت

گذار ایرانی بیش از پیش فراهم شده است و زنان از استقالل صنعتی، خدماتی و آموزشی در جامعۀ درحال

اقتصادی برخوردارند، این زنان به نسبت جمعیت کلی جامعه در اقلیت هستند و شرایط فعلی آنها برخاسته از 

 نامناسب اقتصادی آنهاست.  وضعیت

 دو تجربۀ . دارایمطلقه .ساکن تهران ه.سال 53 زن.

 ازدواج موقت: 

 نکهیبعد از ا .شهیکمک م ،نهیسنگ یخرج زندگ»

فتضاح شده ا یلیخ میوضع مال ،اول تموم شدغۀ یص

اون موقع  شده. یکقا اُآ نیاالن با ا یول .بود

 دارم. یاالن همه چ ؛رمیبرنج بگ یحت تونستمینم

 رو دوستام نیا یحت پره. شهیهم خچالمیمرغ دارم و 

 که باهاشون ییالبته دوستا .گنیم بهم مه

 «.مخونه انیرم و متمییصم

، تهران، دارای تجربه ازدواج ساله 72 زن.

 :موقت

منم  .کردیها رو اون مخرج شتریخب ب»

ا با هخرج شتریب یول ،کردممی تیرعا یلیخ

 هیچون من اون موقع کار نداشتم  .اون بود

پدرم بعد از  یاز بازنشستگ یکم یلیحقوق خ

 «.دیرسفوتش بهم می
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و  ونیلیدو مدر ایران گفته است  شدهانجام یهایسرشمارآخرین براساس  آذر، رئیس مرکز آمار ایران عادل

 32درصد از آنها شاغل و  13هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها  400

 درصد 

از تعداد زنان سرپرست خانوار براساس سه گروه  آمدهدستبه یآمارها افزوده است که او هستند. کاریب دیگر

سرپرست خانوار  سالانیزنان م ،شتریب دهدنشان میسال،  64 یسال و باال 64تا  44 سال، بین 44 کمتر از یِسن

  55.هستند

                                                           
55. https://www.mehrnews.com/news/2210299 

 :در حال افزایش است. دستیابی در سایت رسمی هایش. تعداد زنان خودسرپرست در ایران با توجه به گزار6شکل 
http://www.irna.ir/fa/News/82760217 
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امل مشخص است میزان زنان خودسرپرست در ایران رو به فزونی است و جمعیت چشمگیری را ش چنانکه

شهال شناسان از جمله دکتر جمعیت ،در خصوص افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور شود.می

اما این  ؛دهد تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزایش یافته استآمارها نشان میکه  ندمعتقد ،پورکاظمی

جزء زنان  ،یا طالق گرفته بودند هست که در گذشته تنها زنانی که همسرانشان فوت کردا افزایش به علت آن

تغییرات اجتماعی و اقتصادی، گروه دیگری از زنان نیز  به دلیل هاما امروز ،شدندسرپرست خانوار محاسبه می

کنند یا با خواهران و برادران خود بدون دخترانی که تنها زندگی می .شوندسرپرست خانوار در نظر گرفته می

یکی از علل افزایش  .هستندزنان سرپرست خانوار  ۀکنند نیز در زمره زندگی میحضور پدر و مادر در یک خان

ست که در گذشته دختران کمتر به شهرهای دیگر ا این در حالی .مهاجرت است ۀمسئل ،زنان سرپرست خانوار

موضوع به این ترتیب این  .کننداما امروز به دلیل ادامه تحصیل یا کسب شغل مهاجرت می ؛کردندمهاجرت می

ی دباتوجه به شرایط سخت اقتصا 56.نیز به یکی از علل افزایش زنان سرپرست خانوار در کشور تبدیل شده است

پندارند و متعه را راهکاری برای تأمین نیازهای اقتصادی خود می یاز به تأمین معاش، برخی از زناندر ایران و ن

باید به این نکته اشاره کرد که میزان فقر مادی  .دهندیدر قبال تأمین نیازهای مادی خود به ازدواج موقت تن م

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

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

رسد جنبۀ موقتی بودن شود که توانایی ازدواج دائم ندارند. در مجموع به نظر میدرآمدی توصیه میکم مردان

 حل رفع نیازهای مادی زنان نیست.متعه راه

                                                           
56 . https://www.isna.ir/news/96022113417 
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 عوامل عاطفی و روانی -2-1-3

 عالوه بر اهمیت ویژۀ نیازهای مادی به عنوان یکی از عوامل تمکین زنان به ازدواج موقت، عوامل عاطفی و

اند، روانی نیز از دیگر علل مهم در ازدواج موقت هستند. در پژوهشی که طلعت رافعی و همکاران انجام داده

درصد دالیل عاطفی،  3/43درصد اقتصادی و  23درصد زنان متعه دلیل ازدواج موقت خود را جنسی،  2/14

 .(40: 1432)رافعی،  اندخانوادگی اعالم کرده روانی، تنهایی و

تجربۀ احساس تنهایی و نبود شادمانی از دیدگاه زنان، و تجربۀ ازدواج ناموفق در گذشته،  ،پژوهشدر این 

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

أمین نیازهای خود اعم از شود زنان و مردان تترین دالیلی است که موجب میطالق عاطفی نیز یکی از مهم

کنند. در میان مردان، نداشتن تفاهم با همسر و طالق عاطفی موجب عاطفی و جنسی را در بیرون از خانه جستجو 

شده آنها روابط خارج از ازدواج را به طور موازی با ازدواج دائم پیش ببرند. سبک ازدواج سنتی و نداشتن 

پس از مدتی رابطۀ زوجین به سردی بگراید و مردان پاسخ نیازهای  شودآزادی در انتخاب همسر نیز سبب می

گوید که نداشتن روابط و درک متقابل زوجین از یکدیگر، وجو کنند. رافعی میخود را در بیرون از خانه جست

را ای است که مردان شناختیطلبی مردان و گرایش به تعدد زوجات از عوامل روانسالی یا تنوعهای میانبحران

 دهد.به سمت ازدواج موقت سوق می

 

 

 

افراد ازدواج موقت را به صورت  برخیبلکه  است،فرد  همیشگی یِسبک انتخاب ،توان گفت ازدواج موقتنمی

که دچار بحران  ی. افرادکنندانتخاب میخود  گریو همزمان با روابط د یمواز ایهبه عنوان رابط ای یمقطع

 ساله. ساکن تهران. متأهل. دارای تجربۀ ازدواج موقت:53مرد. 

ولی شه طالق بدی. من از زنم راضی نیستم. تا االن یه بار از دستش غذا نخوردم خدا شاهده. جوری که نمیهمین»

 «زنم.رم بهش سر میکه باهاشم خودش خونه داره. اکثراً میساله دارم. االن این خانمی4سر تونم جدا بشم، پنمی
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 یبرا یا. آنها به دنبال فرد تازهۀ رسمی و تجربۀ روابط موازی دارندبه ترک رابط یادیز لیتما ،هستند یسالانیم

. از سوی دانندیکننده و اشتباه مدیناام ،یناکاف ،احترام، محبت و توجه هستند و آنچه را در رابطه دارند افتیدر

ناموفق در گذشته  دیگر، زنان خودسرپرست، بیوه و مطلقه و زنانی که تجربۀ خشونت خانگی یا ازدواج

اند، برای پشت سرگذاشتن تنهایی بیش از حدِ پس از فقدان همسر و به دلیل فراهم نبودن شرایط ازدواج داشته

دائم به علت نداشتن خواستگار یا وجود فرزندان و دید منفی به ازدواج دائم زن بیوه و مطلقه، به سمت رابطۀ 

 روند.موقت و زودگذر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل جنسی -3-1-3

ها غریزۀ جنسی یکی از کششسومین علتی که در گرایش به ازدواج موقت شناسایی شد، نیازهای جنسی است. 

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

های روحی، روانی و بیماریبه  و آوردتعادل درمی ، فرد را از حالتشودو اختالل  ارضا دچار انحراف یا مشکل

 ،سالم و مناسب اش، برای رفتار جنسیشود. از این رو، انسان همچون دیگر ابعاد زندگیمیمنجر  جسمی حتی

ساله. ساکن اصفهان. مطلقه. دارای تجربۀ ازدواج  53زن. 

 موقت:

کنه، ز نظر اینکه تنهاییش رو پر میزن بیوه تنهاست. ا»

دوست داره کسی باهاش باشه. از اون طرف خیلی 

گم )اشاره به دونی که چی میها رو نداری، میمحدودیت

 «تری. واال گناهم نیست.نداشتن پردۀ بکارت( راحت

 

 ساکن تهران. دارای تجربۀ ازدواج موقت: ساله.72زن. 

ترسم. االن تازه یکساله تونم حالی کنم به بقیه. من مینمی»

ها و طالق گرفتم. احتمال اینکه به خطر بیفتم، وسوسه

یگه که من رو به سمت خودش بکشه. مرد خیلی چیزهای د

با اینکه کم هست؛ ولی بودنش تا وقتی که آدم مناسب پیدا 

کنم و ازدواج کنم و برم، تا اون موقع خوبه. اگر دختر بودم 

 «محال ممکن بود وارد رابطۀ موقت بشم
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در زمانی که شرایط ازدواج دائم فراهم نیست، افراد ازدواج موقت را  شیوۀ رفتار نیاز دارد. و الگوهمواره به 

 پندارند.ی تأمین نیازهای جنسی خود میراهکاری برا

 

 

 

 

 

 

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

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

 کنند.موقت مطرح می دالیلی برای ازدواج

های ازدواج موقت، تأمین نیاز جنسی است. این طور کلی یکی از علتدهد بههای این پژوهش نشان مییافته

شان یافته و آن را تعدیل و مسئله دربارۀ زنان هم صادق است. زنانی که نتوانند پاسخ مطلوبی برای نیاز جنسی

 دانند.سب میپاالیش کنند، ازدواج موقت را راهکاری منا

 ،شده و تحلیل آنها، سه عامل نیاز اقتصادی و مادی، عاطفی و روانیهای انجامکه بیان شد، براساس مصاحبهنچنا

مطابق و جنسی از علل مستقیم روی آوردن مردان و زنان در تهران، مشهد و اصفهان به ازدواج موقت بوده است. 

که به  ییهانهیکرده و هز افتیکه در ییهاتار برحسب پاداشرف 57ی هومنز،اجتماع ۀمبادل یۀنظر یاصول اساس

                                                           
57. George C. Homan (The Exchange Theory) 

 
متعدد  یهاتجربه یدارا .هلأمت .ساکن تهران .ساله 53 .مرد

 ازدواج موقت:

دنبال  دیبا چه برسه به االن. ،جوابگو نبود مه شیجوون همون»

 تونمینم ،من االن بچه دارم هم باد و هم وزن خودت. یباش یکی

 نیهم .ینه مادر ینه پدر، کجا بره چارهیخود زنم ب .بکنم یکار

م خبر ه زنم کردم دوباره. غهیماهه صششاالن حدود . خوبه

 .«داره

 

 موقت:ازدواج  ۀتجرب دارای .ساله27. مرد

 دمیحاال شا .رهیکارا نم نیطرف ا ،نداشته باشه ازیکه ن یمرد»

 نیمأت یول دارن. رو خودشون یاهطنتیمردا ش ،بکنه یطنتیش

حرف رو  نیا دیببخش ای ضهیزنش مر یکی دیشا .یریم ی،نباش

و  خورهیاز نظر جثه بهش نم ای خوابهیباهاش نم ،زنمیم

 .«شهیباعث م نایا، ستین جوابگو
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آن  اوبرساند، به همان نسبت او به  یشتریپاداش ب ،نیّفرد در زمان مع تیکند. هرچه فعالمی رییتغ ورد،آهمراه می

 افتیدررا  انتظاراز  شتریب یپاداش یاپاداش مورد انتظار  ،عمل فرد یوقتد. همچنین را تکرار خواهد کر تیفعال

و  شدخواهد  لیعمل متماآن به انجام  شتریب و هشد« متلذذ» نکند، فرد افتیمورد انتظار را در هیتنبحتی  ایکند 

خواهد بود. بنابراین زنانی که نیازهای متفاوت مالی، عاطفی و جنسی دارند، ارزشمندتر  شیبرا ین عملیچن جینتا

آورند و هرچقدر میزان ، به این شکل از ازدواج روی میبرای کسب پاداش که در اینجا همان رفع نیازهاست

مندی آنان از این کار بیشتر باشد و پاداش الزم را به دست آورند، تکرار آن بیشتر خواهد بود و درصورتی بهره

 زنند.که پاداش مدنظر را دریافت نکنند، از انجام آن سر باز می

وان ازدواج موقت را براساس علل اقتصادی، عاطفی و جنسی تمی 58مراتب مازلوهمچنین براساس نظریۀ سلسله

و  انگیزندبرمیکه رفتار انسان را  کندمی یرا معرف یفطر ازین پنجاز  یمراتبزلو سلسلهامتشریح و تبیین کرد. 

به  نیاز، تیبه امن ازی(، نیجنس لی)غذا، آب و م کیولوژیزیف یازهایند از: ناعبارت ازهاین نیکنند. امی تیهدا

 نیزلو اا. مییخودشکوفانیاز به احترام، و نیاز به و محبت )دوست داشتن و دوست داشته شدن(،  یریپذتعلق

نشدن  دأییو ترس از ت یانتظارات اجتماع ،یریادگیتحت تأثیر  این نیازهااما  داند؛میمرتبط  زهیرا با غر ازهاین

 یول تردهیچیپ یازهاین ،تر و طبقات باالترو ساده تریاتیح یازهاین ،هرم ترنییپا هایپله. کنندمتفاوت عمل می

 ترنییپا هایپله ازیکه ن ندکنیباالتر توجه م پلۀ یازهاین فقط زمانی بهد افرا. کنندنمایندگی میرا  یاتیح کمتر

 یتوجه اصل محلچندان  ترنییپا پلۀ یازهایباالتر حرکت کرد، ن پلۀبه  یفرد هرگاه برطرف شده باشد.برایشان 

 تیاولو یبه صورت موقت ،کند دایپ اجیاحت ترنییپا هایپلهدر  یازیبه ن یاو نخواهد بود. اگر هم به صورت مورد

 .گرددیبازنم ترنییپا پلۀبه  یهرگز به صورت دائم اما ؛بردیرا باال م ازیآن ن

ترین ایی فیزیولوژیک هستند، از پایهنیازهای مادی و جنسی که همان نیازها .این هرم، هرم نیازهای انسانی است

تواند به خودشکوفایی و به عبارتی زندگی اجتماعی متعالی نیازهای انسانی هستند که تا آنها رفع نشوند، فرد نمی

                                                           
58. Maslow's hierarchy of needs 
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ای و فیزیولوژیک دست یابد. نیازهای عاطفی در مرتبۀ سوم قرار دارند. بنابراین در ازدواج موقت نیازهای پایه

شود و نیازهای عاطفی آنها که شرایط ازدواج دائم را ندارند )هرچند به صورت موقت( رفع میزنان و مردانی 

تأمین خواهد شد. پس براساس این نظریه از آنجا که پدیدۀ ازدواج موقت، کارکرد تأمین نیازهای انسانی را 

 دارد، در جامعه تداوم پیدا کرده است.

 گرایانهفایده دیدگاه از ازدواجبه  که 60یا انتخاب عقالنی 59براساس نظریۀ گزینش معقوالنۀ مایکل هکتور

 که متفکرانی توان پدیدۀ ازدواج موقت را براساس نیازهای مادی، عاطفی و جنسی تبیین کرد.نگرد، میمی

 دارند تمایل رفتارهایی به مردم که باورند این بر کنند،می جمعی را تبیین عمل معقوالنه، گزینش نظریۀ براساس

 شرایطی هر در هدفمند و آگاه افرادِ این ند،این تئوری معتقدپیروان ود. شمی تأمین بیشتر رفتار آن در نفعشان هک

هستند. بنابراین بین دو گزینۀ ازدواج دائم و ازدواج موقت، زنان یا مردانی که  خود سود کردن بیشینه دنبال به

شود، به ازدواج موقت شتر نسبت به ازدواج دائم رفع مینیازهای اساسی آنها در ازدواج موقت، بدون هزینۀ بی

 کنند.گرایش پیدا می

 ایعوامل زمینه -2-3

های شوند تا تعاملای، مجموعۀ خاصی از وضعیت موجود هستند که در یک زمان و مکان جمع میشرایط زمینه

عوامل دینی و نگرش مذهبی، در این پژوهش، . (144: 1440 ن،یاسترواس و کورب) اجتماعی در آن معنی یابند

ای مؤثر در های جنسیتی( و قانون به عنوان شرایط زمینهعوامل اجتماعی )نگرش جامعه، خانواده و تبعیض

ازدواج موقت شناسایی شدند که تأثیر چشمگیری بر ازدواج موقت و نگرش به آن در جامعه دارند. در ادامه به 

 کنیم.ای را بررسی میترتیب، این عوامل زمینه

                                                           
59. Hechter 
60 . Rational Choice Theory 
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 دین -1-2-3

کشور در نظر در این پژوهش، اعتقاد به دین و نگرش مذهبی، مترادف با باور به اصول فقه امامیه و مذهب رسمی

پذیر کنند، تبیینگرفته شده است تا رفتار افرادی که براساس مذهب تشیع امامیه، ازدواج موقت را انتخاب می

 باشد.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً وَالَ جُنَاحَ سورۀ نساء )... 24براساس دیدگاه تشیع، بر مبنای آیۀ 

اى به آنان اید مهرشان را به عنوان فریضهو زنانى را که متعه کرده ...عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ 

...( متعه یا ازدواج موقت از سوی خداوند که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنیدبدهید و بر شما گناهى نیست 

برای انسان مشروع شناخته شده است. همچنین امامان معصوم این نوع نکاح را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از 

اج موقت برای فرد اند. براساس توصیۀ امامان شیعه، ازدوترویج فحشا و زنا در جامعه به شیعیان توصیه کرده

 ثواب دنیوی و اخروی در پی دارد.

، حقوقی و شوندگان این پژوهش کسانی بودند که یا تجربۀ ازدواج موقت داشتند یا کارشناسان مذهبیمصاحبه

 شناختی داشتند.های دینی، حقوقی و روانمشاورانی بودند که دربارۀ ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت، دیدگاه

 

 

 

 

آید، به دلیل ادراک مشروعیت مذهبی متعه و به دلیل تشویق به متعه از طرف ها برمیتحلیل مصاحبهچنانکه از 

 گیری مرجعیت مذهبی مواجه است.روحانیان و فقیهان، ازدواج موقت با سهل

 مرد روحانی در حرم امام رضا:

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

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

 دلیل به وول- 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
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دواج ای که دارای شرایط ازاز بُعد دینی، ازدواج متعه برای جوانانی که شرایط مالی مناسبی ندارند و زنان بیوه

 دائم نیستند، پیشنهاد شده است. چنانکه در فصول پیشین نیز گفته شد، مذهب تشیع ازدواج موقت را که مدت

مشخص و مهر معلومی دارد به عنوان ازدواجی آسان برای تنظیم رفتار جنسی افرادی که شرایط ازدواج دائم را 

گذاران دولتی و حکومتی و کارشناسان مذهبی، استهای اخیر، مراجع تقلید، سیکند. در سالندارند، پیشنهاد می

اهلل مکارم شیرازی، از اند. آیتخصوص برای دانشجویان و زنان جوان بیوه توصیه کردهازدواج موقت را به

 گوید:ازدواج موقت می در ایران در توضیح ضرورت و فلسفۀ مراجع تقلید شیعیان

براى  ،یز طبیعى انسان به صورت صحیحى پاسخ گفته نشوداین یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرا

این موضوع نیز قابل انکار نیست که غرایز طبیعى را  .هاى انحرافى کشیده خواهد شداشباع آنها به سوى راه

رزه با بنابراین راه صحیح براى مبا .توان جریان آنها را تغییر دادتنها مى (توان از بین برد )و نباید هم از بین بردنمى

هاى روحى و جسمى او را درست بشناسیم و آنها را به طور مفاسد اجتماعى این است که غرایز انسان و نیازمندى

سرانجام منجر به یک فساد و بحران  ،بدیهى است هرگونه اشتباه و گمراهى در این قسمت .معقول اشباع نماییم

کاوان بسیارى از روان ۀکه به عقید« ریزه جنسىغ» ۀاکنون این اصل کلى را دربار د.اجتماعى خواهد گردی

 تأمین نیازهای جنسی :نیرومندترین غرایز انسان )یا الاقل یکى از نیرومندترین آنهاست( مورد بررسى قرار دهیم

از یک طرف، عدم تمکن مالى  زیرا ؛جوانان )مخصوصاً در اجتماعات کنونى( بسیار جدى و قابل مطالعه است

موضوع  ،کمرشکن زندگى و از آن باالتر ۀتفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزیناکثریت قریب به ا

سرکش جنسى را به طور  ۀکشد و دوران طغیان غریزسالگى طول مى 02و  02ادامه تحصیل که غالباً تا سن 

و نادیده « ایى مطلقپارس»و از طرف دیگر  .دهدازدواج و تشکیل خانواده نمى ۀگیرد، به آنها اجازکامل فرامى

آمیز کنونى شدیدتر اش که متأسفانه بر اثر مناظر تحریکسرکش با امواج نیرومند و کوبنده ۀگرفتن این غریز

بندوبار با پناه گویید چه باید کرد؟ البته افراد بىحال مى .پذیر نیستبسیار دشوار و براى بعضى امکان ،گرددمى
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اند، ولى باید دید براى افراد پاکدامن و باایمان چه راه این مشکل را حل کردهبردن به مراکز فحشا به گمان خود 

 .حلى وجود دارد

هاى زندگى مجبورند به طور مجرد به آید که به حکم ضرورتدر مورد افراد متأهل نیز مواردى پیش مى

ه ها دور از زن و فرزند بسفرهاى چندین ماهه و یا بیشتر براى تجارت، مأموریت و مطالعات مختلف بروند و ماه

 .آیدها پیش مىهاى اجتماعى منحصر به اینها نیست و در موارد دیگرى نیز این ضرورتسر برند. البته ضرورت

هایى همیشه در جوامع انسانى بوده و در زمان ما تشدید شده این یک واقعیت محسوس است که چنین ضرورت

آیا  !هاى روشن را نادیده گرفت و به دست فراموشى سپرد؟این واقعیتتوان و جوانان را دربرگرفته است. آیا مى

آنهایى که چشم و گوش بسته ! توان چشم از روى حقایق بست؟هاى چندپهلو مىهاى باال و جملهبا جواب

صریحاً به ما « آوردفروشى است و مقام زن را پایین مىازدواج موقت یک نوع جواز شرعى آدم»گویند مى

آیا هرگز در عمر خود براى حل مشکل جنسى جوانان فکر  ؟در جواب این جوانان چه باید گفتبگویند 

 اند؟کرده

« حقوق بشر ۀاعالمی»زیرا با روح  ؛گویند: ازدواج موقت باید از قانون مدنى کشور ما حذف شودگاهى مى

ترین مواد آن و هنوز سادهاید شتهگذاحقوق بشر  ۀگوییم این چیزى که نامش را اعالمیسازگار نیست! ولى ما مى

ترین کشورهاى به اصطالح متمدن عملى نشده، در کجاى آن نوشته مربوط به الغاى تبعیضات نژادى در پیشرفته

بشر که شما پس از مرگ  ۀاین روح اعالمی کنم ازخواهش مى «ازدواج موقت ممنوع و فحشا آزاد است؟!»شده: 

 1336-. حرم امام رضا، مشهد 7شکل 
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آیا او هم مثل شما دست به  .شکل جنسى جوانان را از چه راه باید حل کردبپرسید م ،ایدآن را احضار کرده

خواهند با هم تماس داشته باشند زند؟ آیا بهتر نیست به جاى آزادى روابط نامشروع، افرادى که مىبافى مىمنفى

انند زن و و تمام شرایط آن را در نظر بگیرند و رعایت کنند درست م پیمان ازدواج محدود و موقتى ببندند

شوهرهاى دائمى در این مدت متعلق به هم باشند و در یک محیط پاک زندگى زناشویى صحیحى کنند، و اگر 

 ؟!فرزندى هم نصیب آنها شد متعلق به آنها باشد، کجاى این قانون عادالنه و عاقالنه، بد است

حل شود. اسالم راهوبى روشن مىخبه از منظر مرجعیت دینی اهل تشیع ازدواج موقت ۀفلسف ،گفته شداز آنچه 

نشان داده  ،مشکل جنسى را )مخصوصاً براى جوانان( و براى تمام کسانى که به علتى قادر به ازدواج دائم نیستند

زن و مردى که به هم عالقه دارند بدون اینکه زیر بار تعهدات سنگین  ،کند که در این گونه مواردو پیشنهاد مى

روند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم و همیشگى ب

 آن مدت با نگهداشتن عده کامالً ۀرا حتى پس از خاتم« حریم زوجیت»ازدواج دائم محترم بشمرند، و زن 

فین کند و طربدیهى است بار چنین ازدواجى مانند ازدواج دائم بر دوش انسان سنگینى نمى .رعایت نماید

شریک همیشگى »توانند با شرایط سهل و آسانى به آن تن در دهند. زیرا از یک طرف همسر این ازدواج مى

به طور « نفقه»نیست تا زن و مرد در انتخاب آن سختگیرى زیادى به عمل آورند. و از طرف دیگر « زندگى

ور که اشاره شد به اختیار طرفین است که مقدار آن همان ط« مهریه»رسمى در این ازدواج وجود ندارد، تنها 

بلکه با  ،طالق را )به فرض عدم سازش( ندارد قانونی هاىبه عالوه ازدواج موقت دردسر و کشمکش .باشدمى

مدت را به زن ببخشد و از حق خود صرف نظر کند و  ۀتواند باقیماندشود، حتى مرد مىپایان یافتن مدت تمام مى

یل طرفین به آسانى )از طریق تجدید عقد براى مدت دیگرى( قابل تمدید از او جدا گردد و در صورت تما

 .است

نسی براى مبارزه با فحشا و بسیارى از انواع انحراف ج به عنوان یک راهکار مذهبی و پذیرفته شدهازدواج موقت 

این  ۀطرز اجراى صیغگذران دولتی و حکومتی است. بر مبنای مذهب تشیع مورد توجه روحانیان و سیاست
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، ولى باید توجه داشت که اجراى همین مراسم است نوشته شدها هازدواج سهل و ساده است و در تمام رساله

ت زوجه بدون ثب اظهار زبانی و قبول مهریه از سوی. دشودرج می ی مهمامضایى است که پاى سند ۀساده به منزل

ثبت و مراحل قانونی آن  ی نبودندر الزام سازد و سهولت این نوع ازدواجرسمی، ازدواج موقت را مشروع می

 یصانع اهللکنند. آیتاهلل صانعی ازدواج موقت را پیشنهاد نمیالبته فقیه دیگری از مراجع تقلید به نام آیت است.

همانند  یمواقع اضطرار یالجمله برایف عقد موقت و متعه، تیمشروع» :کندیاظهار نظر م نیدربارۀ عقد متعه چن

موارد  یبرا تشیشده، مشروعهمان طرز که مرقوم است و اساساً عهیمسلمات مذهب ش ءجز ،یطوالن یهاجنگ

 یاز فحشا و منکرات با نماز واقع یریو جلوگ باشدیم نهیاز فساد در همان زم یریاضطرار است و عامل جلوگ

جانب، نه تنها نی(. به نظر ا44 یۀآ :) عنکبوت «عن الفحشا و المنکر ین الصلوه تنهإ: »دیفرمایقرآن م کهاست 

 رد،یاش خارج شود و در عرض ازدواج دائم قرار گالجملهیمانع فساد باشد، بلکه اگر از موارد ف تواندیمتعه نم

از آن، جامعه را به  یناش یو بار بندیانداخته و ب یدگرم خانواده را به خطر نابو یهاو کانون یاساس زندگ

 61«.اندکشیم دهیسقوط از جهات عد

با این حال، قول اجماعی فقیهان و مراجع تقلید بر مشروعیت متعه است. البته در برخی قوانین آن مانند اذن پدر 

 برای دختر باکره، اختالف نظرهایی وجود دارد که باز هم قول اجماعی بر وجوب اذن پدر است.

شوند. از آنجا که سیاست و اقتصاد میبه طور کلی نهادهای اجتماعی شامل پنج نهاد آموزش، خانواده، دین، 

ای گروهی است و در رابطۀ متقابل با دیگر واحدهای اجتماعی قرار دارد، پس انتظار این است که دین، پدیده

هم بر نهادهای دیگر جامعه )خانواده و ازدواج( تأثیر بگذارد و هم از آنها تأثیر پذیرد. چراکه با توجه به ماهیت 

گر انسان توان محور و کاربرد دین را تبیین، تنظیم و کنترل کرد و آن را هدایتانسان، مینقش دین در زندگی 

 در ارتباطات او با خدا، با خود، با طبیعت و با دیگران دانست.

                                                           
  1ص .14/4/31توسعه  ۀروزنام .61
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ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی و جمعی است که حول مفهوم دین مجموعه 62از دیدگاه پترسون

و به عنوان نمادی اجتماعی دارای  (Stark, 1968: 32سامان یافته است )حقیقت غایی یا امر مقدس 

شود. عالوه بر اینها، دین به نهادها کارکردهایی اساسی مانند انضباط، انسجام و سعادت اخروی در نظر گرفته می

 کندرل میگذارد و روابط و رفتار انسانی را تحت نظر خود کنتهای اجتماعی تأثیر میدهد، بر ارزششکل می

ای از قواعد اعتقادی، اخالقی و حقوقی که . همچنین برخی دیگر، دین را مجموعه(174: 1434 ذاکرمن،)

 اندها در اختیار بشر قرار داده است، تعریف کردهخداوند به منظور ادارۀ فرد و جامعۀ انسانی و پرورش انسان

شود که ادیان مختلف، کردهای دین روشن می. با توجه به این تعاریف و کار(1442 و همکاران، یهیفق)

درصددند مجموعه قواعدی را برای بشر به ارمغان آورند که رفتارهای بشری را تنظیم کنند. یکی از رفتارهایی 

شود که به کند، رفتار جنسی است. بنابراین ازدواج موقت، رفتاری دینی تلقی میکه دین آن را هنجاریابی می

پذیرد. شخص دیندار یا متدین کسی است که دین را قبول کرده و امامان صورت میدستور خداوند و سنت 

دهد. بنابراین اشخاص متدین جامعه که خواهان تنظیم رفتار رفتارهای خود را در چارچوب دینی انجام می

توان ویه میدهند. براساس همین رجنسی خود یا بستگانشان هستند، ازدواج موقت را به عنوان راهکار پیشنهاد می

 تداوم ازدواج موقت را در چارچوب دینی تبیین کرد.

معتقد بود سنگ بنای سامان اجتماعی،  64دانست و آگوست کُنتدهندۀ جامعه میدین را جهت 63ماکس وبر

ها ای از باورها و ارزشعالوه بر اینکه دین را مجموعه 65دین است و انسان همیشه به دین نیاز دارد. امیل دورکیم

است که دین در  معتقد 66دانست. پیتر برگرشمرد، آن را دربرگیرندۀ نظام کنش و مناسک عملی نیز میمیبر

های گوناگون گسترانیده شده است. دین، بانی از نمادها به منظور یکپارچه کردن بخشجوامع سنتی مانند سایه

آورد. در منیت( را برای انسان فراهم میبان و اساختار، هنجار و شناختی دارد و احساس در کاشانه بودن )سایه
                                                           

62. Christopher Peterson 
63. Max Weber 
64. Auguste Comte 
65. Émile Durkheim 
66. Peter Berger 
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ها و باورهای گوناگون رایج در جامعه نهایتاً از طریق تفسیر دینی جامعی دربارۀ جوامع سنتی نیز معانی، ارزش

دهد، یکپارچه شده و تمام اعمال انسانی تحت عنوان دین واقعیت که زندگی انسان را به نظام هستی ربط می

های وبر و آگوست شناختی و براساس دیدگاههمچنین از دیدگاه جامعه. (1441ست، )رضادو شوندتفسیر می

توان گفت ازدواج موقت به عنوان نوعی کنش دینی، رفتار جنسی جامعه را کُنت و مناسک عملی دورکیم، می

برگر، در کند. همچنین براساس دیدگاه است که جامعه را هدایت می کند و از آن دسته مناسک دینیتنظیم می

ای سنتی است، رفتارهای انسانی رنگ و بوی دینی دارد و اعمالی توان گفت هنوز جامعهجامعۀ ایرانی که می

دهند. بنابراین تا زمانی که چنین رویکردی به دین در جامعه وجود شوند، به انسان امنیت میکه به دین مرتبط می

کند و مبنای رفتار و تعامل و در جامعه تداوم پیدا می شود،دارد، ازدواج موقت که رفتاری دینی محسوب می

 گیرد.ها قرار میکنش متقابل انسان

 ساختار قانونی و حقوقی -2-2-3

در این پژوهش، منظور از ساختار حقوقی و قانونی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانوادۀ مصوب سال 

ی نشئت امامدوازده ۀعیشقه و شرع اسالمی و مذهب ش. است. ساختار حقوقی و قانونی ایران از قواعد ف1441

داشتن  ازمندین در جامعه، اقتدار مذهب با وجود ،به ازدواج موقت دنیبخش تیرسم دیتردیب گرفته است.

 شناخته رسمیت به ایران قوانین در موقت ازدواج ،قانون مدنی ۵۷۰۱ ۀدر ماد. است یدر ساختار قانون ییبندها

 ۀبه اضاف است شرایط صحت نکاح دائم همانوقت( م ازدواج) منقطع نکاح اساسی ارکان و شرایط. است شده

از آنجا  . تندموانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هس ن برای زن.تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معیّ

شروع شناخته شده که ازدواج موقت در قانون مدنی و حمایت از خانوادۀ جمهوری اسالمی ایران، قانونی و م

توان از این قوانین به عنوان عوامل مؤثر بر ازدواج موقت یاد کرد. گرچه دربارۀ ارکان و احکام ازدواج است، می

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

گذار به دلیل وجود ها، قانونوقت ندارند. البته در برخی قسمتمذهبی اطالع دقیقی از مفاد قانونی ازدواج م
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های اجرایی، سکوت کرده و موجب سردرگمی افرادی شده است که به ازدواج موقت تمکین محدودیت

 کنندگان از مفاد قانونی ازدواج موقت آگاهی دقیقی نداشتند.کنند. اما با تمام این اوصاف، مشارکتمی

 

 

 

 

کند. برای نمونه در مفاد قانونی ازدواج موقت شرایط تداوم این نوع نکاح را در جامعه فراهم میاز سوی دیگر، 

قانون مدنی(. همچنین در بحث  1076باشد )مادۀ قانون آمده است که مدت متعه به صورت موقت و معیّن می

قانون  440گیرد )مادۀ نمیداند و برای زن متعه ارث در نظر گذار، ارث را حق زنِ دائمی میتوارث، قانون

مدنی(. زن حق نفقه نیز ندارد و در انحالل نکاح متعه با انقضای مدت یا بذل مدت از سوی مرد یا فوت او نکاح 

 قانون مدنی(. 1144رسد، یعنی مانند ازدواج دائم، طالق وجود ندارد )مادۀ به پایان می

 

 

 

 

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

 هادینبا ای هادیدارند و با چه جایگاهیکنند که عملکرد افراد به نسبت مرزها می نییتع یقانون یند. مرزهانعمل ک

 روحانیِ زن. در حرم مطهر امام رضا:

خانم از کجا پیداش کنه که  م بوده و رفته.یک ماه یا دو ماه با خان ؛کرده ساله صیغه 6یا  4آقا رفته  مثالً»

کنم و بعد االن که اطل میبعقد رو  ،یا قول داده که اگه خواستگار خوب داشتی بگه عقد رو باطل کن.

مگه  شه.عقد موقت نفقه نداره و شرایط بدتر می گه تو زن منی.کنه و میعقد رو باطل نمی ،استگار دارهوخ

ش هبه تجربه برام ثابت شده عقدهای موقت هم ن و به مصلحت باشه.اینکه خانواده در جریان باش

 «رفته بود. ،شوهره گذاشته بود ،سال عقد موقت 20موردی بود بعد از  سوءاستفاده است.

 

 ساله. ساکن تهران. متارکه کرده53مرد. 

یت حروم شه. این خوب تونیم از هم جدا بشیم. مسئولیت نداری. مجبور نیستی پاش بسوزی. زندگهرچی بشه، می»

شم ام، همین که خیلی به کسی امیدوار نمیزنی. من زخم خورده؛ ولی برای ماها خیلی هم بد نیست. زور نمینیست

 «خودش کلیه.
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که مشاهده چنان وجود دارد. این اصولاز  یسرکش یبرا ییهاانجام داد و چه مجازات دیبا یرا طبق چه اصول

مدت و آسان و دارای پایان مشخص، طالق آسان و نپرداختن نفقه و ارث شرایطی ایجاد شود، ازدواج کوتاهمی

دهند. اما در مقابل، فرایند طالق ویژه مردان، ازدواج موقت را بر ازدواج دائم ترجیح  کند که برخی افراد، بهمی

 فرساست.بر و طاقتو حضانت فرزندان و... زماندر ازدواج دائم، طوالنی است و پیگیری مهریه 

به موقت غۀ یانجام ص یبرا یسن یهاحداقل نییتع در یو قانون ینید تیشفافنبود  شده،عالوه بر موارد گفته

 14به سن  دنیعقد نکاح دختر قبل از رس ی،قانون مدن 1041 ۀطبق مادشود. تسهیل ازدواج زودرس منجر می

مصلحت با  تیبه شرط رعا یمنوط به اذن ول ی،سال تمام شمس 14به سن  دنیز رسسال تمام و پسر قبل ا

های سنتی و مذهبی به منظور آشنایی برای ازدواج دائم، دوری از گناه و خانواده صالح است. هدادگا صیتشخ

متعه  فشارهای اجتماعی، صیغۀ محرمیت را که همان ازدواج موقت است و از بُعد شرعی و قانونی تفاوتی با

 کنند.ندارد، حتی در سنین کمتر از سن قانونی برای فرزندانشان جاری می

 

 

 

 

 

به  یبندیها را در پابخشد و خانوادهیم تیازدواج کودکان را مشروع جمهوری اسالمی ایران نیقوان ،در واقع

نظر ماز  همین موضوع و دندار یتیفرزندان اهم میلیبی ای لیکه تما یابه گونه ؛داردرسوم خود محکم نگه می

ند، کنازدواج می کماجبار در سن ه ب مواقع، فرزندان شتریدر ب نکهیا گذار است.بر کودکان تأثیر یو روان یروح

 ساله. ساکن تهران. در حین دورۀ عقد:63زن. 

ام. ماهه است بچه7بارداری در دورۀ عقد بود. االن »

به دنیا اومد، شاید  رابطۀ کامل داشتیم دیگه. بچه که

درسم رو ادامه بدم. شوهرم گفته مشکلی نیست. االن 

مشکل اینه که خونۀ مادر شوهرم هستیم. هرچی بگن، 

باید بگیم چشم. شوهرم کار داره، ولی چون سن اونم 

 «کمه، گفتن تا چند سال با اونا باشیم.

 

زن. ساکن مشهد. متأهل که صیغه محرمیت را در 

 رده است:سالگی تجربه ک66

ما خودمون مشکلی نداشتیم؛ ولی بزرگترا باعث »

شدن دعوا کنیم. وقتی اومدم سر خونه، چون سنم می

کردم. خیلی کم بود، حرف شوهرم رو خیلی گوش نمی

 «بعد با نصیحت مامان اینا بهتر شدم.
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از  اما را افزایش دهد؛آمار ازدواج  کندی میسع یاز جهت قانون ،در واقع بخشد.آنان را فزونی میاحتمال طالق 

 ،گرید انیب به .است ادیز کنند،ی که در این سنین ازدواج میطالق افراد احتمال که است غافلموضوع  نیا

را  تیمحرمغۀ یص ی،اجازۀ ول و با یسن قانون ریتوان زنکرده است و می نییتع غهیسن ص یبرا یخط قرمز ،نید

نداشته  تیجد بازدارنده از ازدواج در سن کم به اندازۀ کافی نیقوان بیتصو یبرا زین گذارقانون و جاری کرد

 است.

گوناگون  یهاآنان در عرصه نقشی فایا ۀحضور زنان و نحو زانیم ی،انسان ۀتوسع یهااز شاخصه یکیامروزه 

و  یزنان با داشتن نقش مادر رای؛ زگذاردمی تأثیر یجدطور به های توسعۀ انسانیجنبه گریکه بر داست  تیفعال

به  است که یاصطالح ،کنند. حقوق زنان فایا یقش مؤثرو... ن یت اجتماعالمعض توانند در حلیم یهمسر

 رانیا یمالاس یجمهور یقانون اساس .کندمی اشارهسطوح  یزنان در تمام برابری در قوانین مربوط بهو  یآزاد

 است. اصلالمی اس نیبراساس اصول و مواز رانیا ۀجامع یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ینهادها نیّبمُ

افراد اعم از زن و مرد و  ۀجانبحقوق همه است دهکررا موظف  رانیا اسالمی یدولت جمهور ی،ساسقانون ا سوم

 جادیناروا و ا ضیبر رفع تبع نی. همچنکنددر برابر قانون را تأمین  عمومی همه و تساو یعادالنه برا ییقضا تیامن

ی بر این قانون اساس ستمیاصل ب ید دارد.تأک یو معنو یماد یهانهیزن و مرد در تمام زم یعادالنه برا امکانات

قانون  کمیوستیقانون قرار دارند. اصل ب تیحما تحت کسانیمرد به طور  افراد اعم از زن و ۀهم داللت دارد که

. دکن نیتضم اسالمی نیمواز تیاست که حقوق زن را در تمام جهات با رعا کرده دولت را موظف ی،اساس

دولت  فیوظا ۀسرلوح یو معنو یماد حقوق یایزن و اح تیرشد شخص یعد برامسا یهانهیزم جادیا نیهمچن

 ویکم قانون اساسی بدین شرح است:. اصول مطرح در اصل بیستاست

 او یو معنو یحقوق ماد یایزن و اح تیرشد شخص یمساعد برا یهانهیزم جادیا .1

 سرپرستیکودکان ب از تیو حضانت فرزند و حما یخصوص در دوران باردارهمادران، ب تیحما .2

 خانواده یو بقا انیحفظ ک یدادگاه صالح برا جادیا .4
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 سرپرستیو زنان سالخورده و ب وگانیخاص ب ۀمیب جادیا .4

 یشرع یآنها در صورت نبودن ول ۀدر جهت غبط ستهیفرزندان به مادران شا تیمومیق یاعطا .4

اند و طور یکسان در پناه قانون قرار گرفته شود که زن و مرد بهاز متن قانون اساسی و مواد آن چنین برداشت می

 20توان از آن به عنوان متنی درخور تقدیر یاد کرد. نبود تبعیض ناروا و حمایت مادی و معنوی قانونی )اصل می

گذار به حقوق زنان است. اما در متن قانون مدنی و آنچه در عمل در قانون اساسی( از عالئم توجه قانون 21و 

گذار شود. در بحث ارثیه عمالً قانونافتد، برخی از حقوق زنان نقض میموقت اتفاق میخصوص ازدواج 

شود. این شرایط با قانون اساسی و سکوت کرده است. در بحث نفقه، برای زن حقی در ازدواج موقت قائل نمی

 یمساعد برا یهانهیزمویکم قانون اساسی در ایجاد حقوق زنان در تضاد است و مثال آشکار نقض اصل بیست

 ی اوست. و معنو یحقوق ماد یایزن و اح تیرشد شخص

 و رانیا ینکاح دائم در نظام حقوق تیمحور، از 1441قانون حمایت از خانوادۀ مصوب سال  21در مادۀ 

نکاح  . همچنین این قانون،است قرار گرفته تیحمامورد  ازدواج دائمشده و  گفته یخانوادگ روابط یاستوار

 و باردارشدن زوجه حالتو ثبت آن را در سه شناخته  یو مقررات قانون مدن یشرع نیاز مواز یتابع موقت را

. بحث ثبت نکاح موقت، یکی دیگر از مواردی است که دانسته است عقد الزامی ضمن شرط و نیتوافق طرف

و آن را به شروط ضمن عقد گذار، الزامی برای ثبت ازدواج موقت قرار نداده کند. قانونحقوق زنان را نقض می

کنندگانی که سابقۀ نکاح موقت ها نشان داد اکثریت مشارکتیا باردار شدن زن منوط کرده است. مصاحبه

های موقت، بدون ثبت بوده است. از سوی دیگر، داشتند، از قوانین اطالعی ندارند. بنابراین بخش اعظم ازدواج

داند. این در حالی است که در بیشتر موارد، مرد شدن زوجه الزامی میقانون، ثبت ازدواج موقت را پس از باردار 

رسد و گذارد یا مدت متعه پس از بارداری به پایان میپس از انعقاد نطفه و باردار شدن زوجه، او را تنها می

مند طلبد و نیازاثبات اینکه فرزند متعلق به کدام شخص بوده در دادگاه بسیار سخت است، زمان زیادی می

افتد که زن در مدت کمک گرفتن از کارشناسان حقوقی و وکالی کارآمد است. این شرایط در حالی اتفاق می
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های جسمی و روحی و معنوی است؛ اما در ازدواج موقت تمتع جنسی بارداری نیازمند بسیاری از مراقبت

ی بر تعلق فرزند به مردی که او را صیغه شود. به فرض اثبات ادعای زن مبناولویت دارد و این نیازها برآورده نمی

های فرزند و وضعیت حقوقی فرزند و نفقۀ زن کامالً کرده بوده است، در مدت طوالنی اثبات ادعا، تأمین هزینه

های انسانی اصل است، ماند. از آنجا که در تمام مکاتب حقوقی، تحقق عدالت و حفظ کرامت و ارزشمعلق می

 های انسانی و حقوق بشری نیز تضاد دارد.صول قانون اساسی کشور، بلکه با ارزشاین موارد نه تنها با ا

 ساختار اجتماعی -3-2-3

که سبب  های جنسیتیهای عوامل خانوادگی در ازدواج موقت، تبعیضدر بخش ساختار اجتماعی، مقوله

هنجارهای اجتماعی  شوند و نگرش عمومی به ازدواج موقت در چارچوب عرف وهای اجتماعی مینابرابری

 د.نشوبررسی می

 نگرش خانوادگی -1-3-2-3

 این نوع شیافزا ،ازدواج موقت واداشت پدیدۀ تحقیق دربارۀ یرا به تکاپو برا نگارندهکه  عواملیاز  یکی

اما افزایش این نوع  ؛تیسدر دسترس ن میزان ازدواج موقتاز  دقیقیآمار  بود.ازدواج در چند سال گذشته 

است  یجمله مسائل زا رانیباال رفتن سن ازدواج در ا ماند.یحوزه پنهان نم نیا نامتخصصانۀ نقاد دید ازازدواج 

. باشدسن ازدواج  باال رفتن ،ازدواج موقت شیافزا لیاز دال یکی دیشا شده است. یارسانه ریکه در چند سال اخ

 کند.مردان صدق می دربارۀ شتریباین مطلب  ،بدون اذن پدر ،دختران یازدواج موقت برا تیممنوع دلیل به البته

دهند به می حیترج ،زیورود به رابطۀ تعهدآم ترس از زیازدواج و ن هنگفت یهانهیهز لیافراد به دل ،قتیدر حق

ازدواج  نشان داد کهکار  دانیحضور پژوهشگران در م اکتفا کنند. یحال شرع نیمدت و در عکوتاه یارابطه

 هایدر طیف ،از عقد دائم کودکان شیپ تِیرمحمغۀ یبزرگساالن و چه در قالب صۀ غیموقت چه در قالب ص

در  ازدواج گواه آن است. یراب یلیو فشار تحم در خانواده یمذهب یهاشیگرا وتر است جامعه مرسوم یسنت

ی مواقع، متعه و در بسیار ۀ محرمیت، صیغاعتقادات سنتی و تا حدی متعصبانه دارند که یهایبسیاری از خانواده
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و  داردپدیده پشتوانۀ شرعی و جواز قانونی این  انبه زعم آن راکهد. چشوکید میأو بر رعایت آن ت استمرسوم 

. ضمن آنکه برخی نیستل عقلی و منطقی، جایز یاز آن با توجه به وضعیت روز جامعه و بنا به دال جلوگیری

از نکاح موقت به عنوان مکانیسم موقت و منقطع روابط  کرده،همتارکهای دارای فرزندان پسر یا فرزندان خانواده

دختر( فرزند های دارای ویژه خانوادهها )بهنسبت به سایر خانواده در این زمینهند و کنزناشویی استقبال می

ع کمتر به صیغه به عنوان ابزار ممتدِ تمتی مذهبی نیز هاخانوادهبا وجود این، حتی  .دارندانعطاف بیشتری 

فرزندانشان و بیشتر به آن به عنوان راهکار ایجاد حرمت و مشروعیت در روابط  دهندمیفرزندانشان تمایل نشان 

ها با این راهکار . البته ممکن است فرزندان این خانوادهنگرند، آن هم تا حلول ازدواج دائم میبا جنس مخالف

 13تا  11 یسن نندگان صیغۀ محرمیت را در بازۀکبرخی مشارکت شده،انجام یهادر مصاحبه مخالف باشند.

 همسرِها، . تقریباً در تمام این نمونهداشتند یسال اختالف سن 11تا  4 بین و با همسر خود تجربه کرده بودندسال 

 بود.شده آمده شیپ تیوضع رشیو فرد مجبور به پذکرده بودند انتخاب  ۀ اوخانواد رافرد 

 

 

 

 

 یهاوارد رابطه یکودک نیآنها را در سن کنندمیتالش  انفرندانش یجنسی تربیت برا هاخانواده ،قتیدر حق

 نیعمق دردناک بودن ا نشود. نناآ ریگکودکانه دامن یهاطنتیاز ش یناش پیامدهایمشروع و مرسوم کنند تا 

اند و دادهانتقال  د نیزخو به فرزندان چنین نگرشی را هایابیم این خانوادهشود که درمی، زمانی آشکار میمسئله

این الزم  یهایدارند و بدون داشتن آگاه تیموجود رضا تیاز وضع اینهنفعالم به شکل کامالً فرزندان نیز

فرزندان از  یاجتماع تیترب ۀو نحو یخانوادگ یسبک زندگ دهند.می حیترج یحداقل التیرا بر تحص هاازدواج

 سالگی به صیغۀ محرمیت همسرش درآمده است: 67ساله. ساکن مشهد. متأهل. در 77زن. 

فهمه. یه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم خه آدم تو این سن چی میآ»

 «گه باید گوش کنی.ای زبون مرد روت درازه، هرچی میتر شی. تا بچهگم یه ذره پختهمدرسه نرفتم. من می
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 تیمحرم ۀغیکه ص ییهاخانوادهی بعد یها. نسلاستواج موقت و ازد تیمحرم ۀغیص رشیدر پذ یعوامل اساس

 یرفتار اجتماع نوعیو آن را به عنوان  کرده یدرون دواج راازشکل این نوع  دارد، هسابقدر آنها و نکاح موقت 

 دهند.شده انجام میرفتهیپذ

 

 

 

 

 

 

  

ها آن ه شده است، بسیاری از خانوادهکشور پذیرفتبا وجود اینکه ازدواج موقت در حقوق ایران و مذهب رسمی

خوبی نمایانگر کنندگان بهکنند. مصاحبۀ برخی مشارکتدانند و با آن مخالفت میرا رفتاری قابل پذیرش نمی

 این موضوع است.

 

 

 

 

ساله. ساکن تهران. دارای یک همسر دائمی و 73مرد. 

 های موقت متعدد:تجربۀ ازدواج

من بابام هم دوتا زن داشت. عموهام هم سر و گوششون »

طوری جنبید. کالً توی خانواده این ]رسم[ هست. اینمی

ور داداشم هم یه زن نبود که فقط من اولین نفر باشم. از اون

جا طالق داد سر همین صیغه و این داستانا. حاال خیلی همه

اصالً من یه چیزی به شما  دونیم.گیم، ولی خودمون مینمی

کنیم. دونیم خودمونیم چکار میبگم مرد جماعت همه می

 «مون یه جورایی سرمون تو آخوره.همه

 ساله. ساکن تهران. در حین صیغۀ محرمیت است:63زن. 

خود خانواده پیشنهاد کردن. منم خودم دوست داشتم ازدواج کنم. »
 «ه خوشم اومد.خونم، ولی از پسرحاال بعداً درسم رو می

 

 ساله. ساکن تهران72مرد. 

 گوید:اش پس از اطالع از ازدواج موقت میمدت فراوان دربارۀ برخورد خانوادههای کوتاهدارای سابقۀ صیغه 

بعد از اون قضیه دیگه از خونه زدم بیرون. عذرم رو خواستن هه هه هه. باالخره بده دیگه آدم نتونه خودش رو کنترل »

 «کنه.
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عناصر  گریها و داست که در خالل آن فرد هنجارها، ارزش یکنش متقابل اجتماع ندیفرا ینوعاجتماعی شدن، 

کرده و آن را با  یخود را فراگرفته، درون رامونیپ طیمح ایموجود در گروه  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع

 نیترخانواده، عمده یشناسجامعه شمندانیاند. (144: 1434 ،یو داور یمیسل) سازدیم گانهیخود  تیشخص

جایی که رفتار اجتماعی برای و معتقدند اولین  اندفرزندان دانسته کردن یو اجتماع تیکارکرد خانواده را ترب

باز  رییپذبا عنوان جامعه رییپذدر مبحث جامعه اییهنظر ۀبا ارائ 67آرنتشود، خانواده است. فرزندان درونی می

 در . از نظر اوکندمیتأکید  ژهیوطور به یخانوادگ رییپذجامعه یفرهنگ ۀبسته بر جنب رییپذجامعه و

در  کهی حال در شود،یم جیو خودابرازی ترو ییز، استقالل، فردگرابا رییپذهای دارای جامعهفرهنگ

 (. Arendt, 1995د )باشنیی برتر مهاارزش ،ییهمنوا بسته، اطاعت و رییپذهای با جامعهفرهنگ

هستند که با  یتجارب از یطور عمده ناشبه یهای اجتماعدهیپد ،یاجتماع رییادگی یۀنظر دگاهیاز دهمچنین 

مشاهده، او را قادر  قیاز طر رییادگی برایی آدم یی. توانارندیگآن شکل می امدهاییو پ گرانیار درفت ۀمشاهد

در آن  کهسازی قرار دارد الگو و مدل ندیفرا ه،ینظر نیدر مرکز ا. رفتار را کسب کند یسازد الگوهای کلیم

. عالوه بر ردیگمی ادیآگاهانه  چه و یطور تصادفرا با مشاهده، چه به گرانید یو اجتماع یرفتار معرفت ،شخص

ها، ها، مهارتاز دانش ادییمقدار ز ،ود. پس هر فردشمی تیتقو هیگر با پاداش و تنبدر مشاهده رییادگی ن،یا

 ۀبا مشاهد زیالگوها و ن گریدوستان، معلمان و د ن،یو گفتار والد کردار رفتار، ۀها و... را با مشاهدارزش

با  وی قیعم ییشدن طفل و همنوا یدر اجتماع یانجیم ۀخانواده به مثاب کند.کسب می آنان رفتار امدهاییپ

 .(174: 1474خلق، کیو ن یوثوق) ای داردژهیو تیاهم ،یهنجارهای اجتماع

گیرد، صیغۀ محرمیت را پذیری بسته صورت میهایی که جامعهبراساس نظریۀ اجتماعی شدن آرنت در خانواده 

نوعی اطاعت و همنوایی فرزندان با والدین تحلیل کرد. از آنجا که در این طبقۀ سنتی، استقالل  توان به عنوانمی

پذیر و فردیت فرزندان کمتر است، تمکین فرزندان به ازدواج موقت با توجه به نظریۀ اجتماعی شدن آرنت تببین

                                                           
67. Arendt 
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انواده و نسل بعدی این رفتار را هایی که ازدواج موقت رایج است، سایر اعضای خشود. همچنین در خانوادهمی

هایی که متعه یا ازدواج موقت رایج نیست، این نوع ازدواج برای کنند. اما در خانوادهسازی میدرونی و مدل

ها به ازدواج موقت روی بیاورد، با شود و اگر عضوی از این خانوادههای بعدی نوعی تابو میفرزندان و نسل

 رو خواهد شد.ی مانند طرد شدن ازسوی بستگان خود روبههایمخالفت خانواده و تنبیه

 عرف -2-3-2-3

این ویژگی اصلی و نخستین آن و در واقع، امتیاز خاص  ،قانونی و مذهبی )شرعی( ۀبرخورداری متعه از پشتوان

شده و به رسمیت شناخته  ، روشیجایز و از منظر شرع کاریرو، متعه از نگاه قانون،  . از ایناست نوع ازدواج

شرایط و نکردن  موقتی بودن و تحمیل رماهیت ذاتی خود، ب دلیلمورد حمایت است. ضمن آنکه نکاح موقت به 

 دارد. بنابراین با توجه بهسهولت بیشتری  ،نسبت به ازدواج دائم است ور یدا تشریفات متعدد بر زوجین

روزآمد آن،  ند با فرض تعریف و تبییتوانمی ، متعهروزافزون افراد های اجتماعی و نیازهای فردیضرورت

با توجه به مشروعیت و سهولت ازدواج موقت و شرایط خاص اجتماعی، این نوع . شودرهیافتی مؤثر تلقی 

 گذار ایرانی است.ازدواج بیشتر محل توجه جامعۀ درحال

 

 

 

 

 

 

 ساله. ساکن تهران. مجرد. دارای تجربۀ ازدواج موقت:73رد م

 

بود. هم خوب، هم عجیب.  یاین تجربۀ دوم که با هم زندگی کردیم، تجربۀ خیلی خوب»

کنه، چه زحمتی برای تونستم درک کنم پدرم چه کار میتا قبل از اون، هیچ وقت نمی

ار مسئولیت کرایه و مایحتاج کشه. تو اون مدتی که خونه گرفتم، رفتم زیر بخونه می

هایی کنه، باالخره یه موقعخونه و پول آب و برق و گاز. اون شخصی که باهام زندگی می

نیاز به یه چیزهایی داشت، از یه چیزی خوشش میاد، حاال از یه لباسی خوشش میاد. 

موم کنی و پول درمیاری و تاون خیلی تجربۀ خوبی بود. از بیرون خیلی راحته، کار می

کنه. یه تجربۀ شبیه به ازدواج و تشکیل خانواده بود ره. اما خیلی فرق میشه میمی

کنن شبیه به انسان، واسه من واسم. منتها مثه، چجوری بگم، یه چیزایی اختراع می

 «سازی یه زندگی واقعی بود.شبیه
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شمسی( جامعۀ  40زمانی )دهۀ از دیدگاه پژوهشگر، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در این برهۀ 

خانواده به عنوان سازگاری  و . تحوالت ازدواجگذار ایرانی به ازدواج موقت بیشتر اقبال نشان داده استدرحال

در نظر  افتهیرییتغ یِاجتماع و اقتصادی طیشرا انطباق با ای یرامونیپ ینظام اجتماع طیدر شرا رییتغ ایمند نظام

به وجود  یاجتماع ۀدر عوامل همبست فیو تضع یگسستگ انشقاق،، ونیزاسیمدرن ندیدر فرا. شودگرفته می

 یفردی و شخص منافعسود و  بیشینه کردند که به دنبال نرسبه نظر می مجزایی هاو افراد به صورت اتم دیآمی

افراد به سمت  ذهنیتو  ابدییم تیاولو یو قوم یبر مصالح جمع یشخص هایدغدغه یعنیخود هستند؛ 

شود. همزمان می لمحوری به فردمحوری بدو خانواده رودمی یو انزواطلب ییفردگرا ،ییگرامادی ته،یسکوالر

، لیدل نی. به همافتداتفاق می دیجد طیدر الگوهای ازدواج و خانواده با شرا رییپذانطباق ینوع تحوالت، نیبا ا

 رایشوند؛ زمحسوب می یاجتماع راتییتغکه  ستنده ییها و نمادهانهادهای ازدواج و خانواده، نشانه تحوالت

و  تیاشاعه و گسترش اخالق عقالن ،یو مذهبی جامعه مرتبط با کاهش اقتدار سنت یتحوالت اقتصادی و اجتماع

 جیاحتمال بقای فرزندان و ترو شیافزا ،یتیجنس برابری شیبرای هر دو جنس، افزا یآموزش همگان ،ییفردگرا

 یۀدر قالب نظر زین مک دونالد(. 1444تبار و همکاران، )نازک باشدیم ییراو گسترش فرهنگ مصرف گ

را برای افراد به ارمغان  شترییباستقالل نوسازی، آزادی و  ندیاگرچه فرا کندبیان میخود  ۀشانینوسازی بازاند

شغل دائم و  که افراد یعتا موق ن،یابنابر مواجه ساخته است. ندهیبه آ شترییب ینانیاطمبیاما آنها را با  ؛آورده

د نخانواده نخواه لیکنند و تشکنمی ازدواج خانواده را نداشته باشند، تیبرعهده گرفتن مسئول ییباثبات و توانا

 (.MacDonald, 2006) داد
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، در حال تکوین است شدن یصنعتمدرن، وضعیت گذارِ نیمهبنا بر نظریۀ مدرنیزاسیون، در ایران درحال

صورت مساوی فراهم شده است و به دنبال آن، ی برای زنان و مردان به و آموزش همگانیافته  ی افزایشنیشهرنش

های اساسی مطرح است. در تبیین طلبی و رفاه شخصی و منفعت فردی به عنوان ارزشفردگرایی و استقالل

فردی بیشتری  توان گفت ازدواج موقت، آزادی و استقالل و منفعتازدواج موقت براساس نظریۀ نوسازی می

همچنین گیدنز از تغییراتی که در حوزۀ الگوی روابط جنسی در آورد. نسبت به ازدواج دائم برای افراد فراهم می

بندی در قرن بیستم، الگوی گوید. طبق این صورتهای پایانی قرن بیستم شکل گرفته است، سخن میدهه

مدت و که در آن روابط، صمیمانه، کوتاه« شق سیالع»جدیدی از رابطه میان زن و مرد به وجود آمد به نام 

توان یافت. در ازدواج موقت مدت و اختیاری بودن را در ازدواج موقت نیز میاختیاری بوده است. ویژگی کوتاه

گونه مسئولیت حقوقی و تواند بدون هیچرسند و فرد میآسانی به پایان میمدت و گذرا هستند و بهروابط، کوتاه

شود و با وجود مشروعیت قانونی اما ازدواج موقت در جامعه پنهان میای به سراغ رابطۀ دیگر برود. یحتی شرع

و مذهبی در عرف، جایگاه مثبتی ندارد. بیشتر افرادی که سابقۀ ازدواج موقت دارند یا در رابطه هستند، این رابطه 

گیرند و از لحاظ دوستان و خانواده قرار میکنند و اگر آشکار شود، مورد بازخواست نزدیکان و را پنهان می

و  یاز طرف جامعه با کاهش سالمت روانشود. این انگ اجتماعی یا انگ زده می باجتماعی نیز به آنان برچس

کنندگان نشان داد افرادی که رابطۀ آنها . مصاحبه با مشارکتدارد یقو یافراد ارتباط نیا یسالمت اجتماع

 اند.مواجه شده هایی مانند بیرون شدن از خانه توسط خانوادههآشکار شده است، با تنبی

 

 

 

 

های کوتاه مدت ساله. ساکن تهران. دارای سابقۀ صیغه72مرد. 

 متعدد

دیگه بعد »گوید:اش پس از اطالع از ازدواج موقت میبارۀ برخورد خانوادهدر 

اینکه فهمیدن، بابام از خونه انداختم بیرون. االن که اینجام. کالً خوب نیست 

ت رو بکنی. االن خرجم رو از این دیگه. ولی خب این روزا خوبه بری زندگی

 «دم دیگه، خوبه.سوپرمارکت می
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 در کنارها، خانواده یو اجتماع یفرهنگ ،یاخالق ،یعرف نشیازدواج موقت در بنازل  گاهیجا گر،یبه عبارت د

 زیو ن موقتتحقق نکاح  برای یو فرهنگ یاجتماع ،یارتباط ،یالزم آموزش یهاسمینبود ساختارها و مکان

نگرش و آثار ازدواج موقت سبب  یاحتمال یهادختران از بازتاب ژهیها و به وو اضطراب خانواده ینگراندل

بر انجام ازدواج دائم پسران و  ی جامعهعموم نگفتما. دشومی دهیپد نیبه ا یاخالقرینامتعارف و غ نانه،یبدب

کند. ضمن ه لحاظ اخالقی ناهنجار تلقی مینامتعارف و ب را اصل موضوع متعه معموالًو  استمبتنی  دختران

آنکه عملکرد بسیاری از مردان در استفاده از متعه به عنوان وسیلۀ کامجویی و هوسرانیِ مفرط، زنان و دختران 

است. به  افزوده به این نوع ازدواجها رفع نیازهای جنسی تبدیل کرده و بر دامنۀ بدبینی برایرا به ابزاری  شدهمتعه

 شان،همسر یا عروس تمایل دارندهای پسردار به لحاظ عرفی و اخالقی، اصوالً پسران )آقایان( و خانواده عالوه،

مرد که پیش از این به ازدواج دائم یا موقت  زنانیو در عمل، کمتر به گزینش  باشدباکره و مجرد  یدختر

سان حقوقی مشخص شد که بسیاری از در مصاحبه با کارشنا دهند.، تن مینیستندو دوشیزه  انددیگری درآمده

مشکالتی که  از ای بودن، دربارۀ بسیاریشده، به علت دید منفی جامعه و ترس از انگ اجتماعیِ صیغهزنان متعه

 کنند:آید، سکوت کرده و اعتراضی نمیبرای زن در حین نکاح متعه به وجود می

ها نشان داد که رفی جامعه همپوشانی دارد. مصاحبهبندوباری جنسی در بینش عاین انگ اجتماعی با نوعی از بی

 شود.صیغه عاملی برای فساد و اشاعۀ فحشا در جامعه تلقی می

 

 

 

 

 هران:کارشناس حقوقی ؛ ت

انجام ازدواج موقت رو  ت گرفته وئنش ییگرااخالق از یرانیعرف. عرف جامعۀ ا هم میقانون دار هم

 یمدت برای هیارتباط اول .دونهیو شرع اون رو مشکل نمن حال قانو نیع دره. اما دونیم حیقب

 هیر جامعه از اونجا که صب .شهیم یادیز یهارابطه دچار چالش نیمدت ا هیبعد از  یول ؛خوبه

که  ییهاو بارها خانم بارها .دهیرخ م یکیزیف یریدرگ ،شهیم یریدرگ یوقت ،دهماو نییپا یمقدار

خانم موارد  نجوردر ای کرده. یکارکتکمرد  ،دعوا ازکه بعد با این شکایت ند دبه من مراجعه کر

 تاگذشت کنه  ،معه دارهکه تو جا یخاطر اعتبار و حرمته مجبوره ب . امانهیبیرو م بیآس نیشتریب

ه ب ه.سکوت کن هدیم حیاما ترج ؛کنه تیشکا تونهیم ،اگر بخواد بودن بهش نخوره. یاغهیانگ ص

 هست. یاغهیزن ص هیکه  شهیم یزیآبرور ،کنهیم یدگنکه ز یاتو محله ادیاگه ب کهینخاطر ا

 ه.بانگ بهش بچس نیا خوادینم ،نداره قبولچون عرف 

 کرده. مکان مصاحبه مغازۀ فرد: تهران. همسرش فوت ساله. 37مرد. 

ای نیست. این باعث شد که فساد بیشتر بشه در جامعه و به این ده، چیز دیگهجز اینکه فساد رو تو جامعه توسعه می»

کنه و همه وضع بیفته. عیبش که خیلی زیاده. االن بحث فقط بحث صیغه در جامعه نیست. حاال دیگه کسی صیغه نمی

آخوند، اصالً نیازی به آخوند وجود نداره دیگه. یعنی آزادانه برای  یکنن. دیگه نمیان پهلوا تفاهم با هم زندگی میب

 «تره.گن این بهتره، خیلیم خوبکنن و اسمش رو گذاشتند چی؟ ازدواج سفید! میهمدیگه زندگی می
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دهند با عنوان عرف و بینش عمومی، متعه را انگی اجتماعی تعریف کرده است و افرادی که آن را انجام می

روی، افراد صیغه را برچسب ناهمنوایی اخالقی و کجشناسد. بنابراین برای جلوگیری از رو و ناهمنوا میکج

 یۀنظربهره برد.  68توان از تئوری نمایشی اروین گافمنکنند. برای تبیین این بعد ازدواج موقت میپنهان می

ها است. به نظر او انسان یروابط اجتماع ۀها در صحنکنش متقابل انسان یشرح استعار ،گافمن در واقع یشینما

مخاطبان  یتأثیر را رو نیترکه مناسب کنندیم یچنان نقش باز ی،روابط اجتماع ۀتئاتر در صحن گرانیمانند باز

 یهاگر نقشتماشا ایخود است  ینقش اجتماع یفایا لدر حا ایدر جامعه  یتماشاگرانشان بگذارند. هر فرد ای

 یروابط اجتماع یریگو در شکل کندیعمل م گذارکه در هر دو حالت به صورت فعال و تأثیر باشدیم گرانید

گوید فرد تالش می 69گافمن در تبیین مفهوم مدیریت تأثیرگذاری .(1476ی، الث)ث دارد یامشارکت آگاهانه

پذیرند. این نمایش خود در جلوی صحنه و آشکار کردن آن در را نشان دهد که دیگران می« خودی»کند می

پر « پشت صحنه. »نشود آشکار یپشت صحنه بر کس نیش است تا افرد دائماً در تالگیرد. پشت صحنه قرار می

براساس این نظریه،  آشکار شوند.« صحنه یجلو»در  دیکه نبا ییهایها و گندزنیها و ناپاکیاست از آلودگ

خواهند ازدواج موقت را در روابط کنند. آنان میازدواج موقت، پشت صحنۀ افرادی است که این کار را می

 شان پنهان کنند.های روزمرهو کنشاجتماعی 

 نابرابری اجتماعی و تبعیض جنسیتی -3-3-2-3

یافته در میان زنان و مردان در ابعاد مختلف اجتماعی وجود نابرابری و تبعیض جنسیتیِ ناظر بر نابرابری ساخت

ارجحیت دارند و حتی دارد. اما ازدواج موقت، نمود عینی تبعیض جنسیتی است. در ازدواج موقت، منافع مردانه 

                                                           
68. Dramaturgical Theory of Goffman  
69. impression management 
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های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کنند. ازدواج موقت را از جنبهاز آن با عنوان تلذذ مردانه یاد می

توان ها منفعت مردانه بر منفعت زنانه غالب بوده و این نوع ازدواج را میکردیم و روشن شد که در تمام این جنبه

تولید نابرابری اجتماعی در نظر گرفت. در حرم رضوی با کارشناسان نوعی تبعیض جنسیتی و عاملی برای باز

ها، روحانیان مرد همگی باقاطعیت از های متعددی انجام شدکه در تمام مصاحبهروحانی زن و مرد مصاحبه

کردند؛ اما در میان روحانیان زن به دلیل ازدواج موقت و کارکردهای مثبت آن حمایت و آن را تشویق می

گرایی وجود داشت. همچنین روحانیان زن گرچه ین نوع تبعیض جنسیتی و همدلی زنانه، نوعی شکادراک ا

کردند؛ اطالعی میهای متعه نیز اظهار بیکردند و از مکاندانستند، آن را پیشنهاد نمیازدواج موقت را شرعی می

 دادند.های مناسب پیگیری آن را میحلکردند و نشانی ماما روحانیان مرد موارد متعددی را برای متعه معرفی می

 

 

 

 

 

 

 

 

این همدلی زنانه و ادراک تبعیض علیه زنان موجب شده است که روحانیان زن این نوع ازدواج را به همجنسان 

های اصلی طور که بیان شد، یکی از علتخود پیشنهاد ندهند و حتی دختران جوان را از آن برحذر دارند. همان

 . در حرم رضوی:6روحانی زن 

مشکالتی برات  یول؛ ز نظر شرعی مشکلی نداره و شرعیها»

 و در نظر بگیری بایدمدتش رو خیلی کوتاه . به وجود میاد

دت و مهریه مشخص هر ماه هم م بار بخونی.یه  ،هر یه ماه

 ...بشه

ببین مثل تو االن خیلی میان اینجا که مراحل تو رو رد 

تو دام ازدواج موقت افتادن و مشکالت به مراتب و  کردن

 که به مشکل بشه مداشتن. با دید باز باید انجا یبیشتر

گه در عرض سه چهار ماه دو بار دختره می ثالًبرنخوری. م

دوتاشون بعد از یکی دو بار ازدواج موقت انجام دادم و هر

تو  .تو دام این ازدواج موقت نیفت نزدیکی انداختن رفتن.

 «حواست جمع باشه. تونی دوباره ازدواج کنی.جوونی می

 . در حرم رضوی:7روحانی زن 

خوبی و بدیش. من پرسن در مورد ها میان و میخیلی»

کنم. یکی واقعاً دربارۀ مدتش به همه یجور توصیه نمی

ساله. بستگی به 2ماهه خوبه، اون یکی  2هست براش 

شرایط داره. ولی آره میان و زیاد میان؛ حتی در مورد 

 اینکه بهشون معرفی کنیم.

م ه اگر .جای خاصی هم نیست برای اینجور کارا اصالً

 و حرم همچین جایی نیست.ت .شناسیمما نمی ،باشه

گن کجا رو سراغ داریم؛ ولی تو حرم جای خیلی میان می

 «این کارا نیست
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ویژه در زنان، نیاز مادی و فقر اقتصادی گسترده است. این نیاز مادی و فقر  ج موقت بهگیری ازدواشکل

توضیح داد. براساس این شکاف، زنان نسبت به مردان  توان براساس شکاف اقتصادی جنسیتیاقتصادی را می

المللی در های جنسیتی گزارش بینهای اقتصادی کشور دارند. وضعیت شاخصتری در فعالیترنگنقش کم

کشور در  144دهد که ایران در بخش اقتصادی از نظر شکاف جنسیتی در میان میالدی نشان می 2017سال 

شامل سه مفهوم فاصله در مشارکت تی در بعد اقتصادی یدنیا قرار دارد. شکاف و تبعیض جنس 140رتبۀ 

زنان به  یت برآورد درآمد اکتسابدستمزد )نسب ۀکار زنان به مردان(، فاصل روییمشارکت ن )اختالف در نرخ

 و گذاران، مقامات ارشدقانون یزنان و مردان )نسبت زنان به مردان در دو گروه شغل شرفتیدر پ فاصله مردان( و

 .شودمی( یای و فنو کارکنان حرفه ،رانیمد

 های مشارکت اقتصادیجدول شاخص

مشارکت ی در شاخص کل رانیا دهدینشان م 2017در گزارش سال  رانیهای اشاخص تیوضع یبررس

در کسب  و 144 ۀرتببا  همچون مشارکت در بازار کار ییهاشاخصریو در ز 140 ۀرتببا اقتصادی زنان 

گستردۀ  شکاف با ییدر جمع کشورها 112 ۀرتببا  یکسب مشاغل تخصصدر و  104 ۀرتببا  یتیریمناصب مد

 یمل و بررسأت ، درخورکردهلیوجه به نرخ باالی زنان تحصرتبه با ت نیاقتصاد قرار دارد. ا ۀدر حوز یتیجنس

و بیکاری مردان  1424نرخ بیکاری زنان  دهدیبخش نشان م نیهای اقتصادی در اشاخص گرید یاست. بررس
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شمسی(،  40در شرایط سخت اقتصادی و رکود جامعۀ معاصر ایرانی )دهۀ  ،گریبه عبارت ددرصد است.  424

 نیم برابر مردان است. به دو و کیزنان نزد کاریینرخ ب

اند یا دخترانی که سن زیادی دارند و بدین ترتیب، زنانی که به دلیل طالق یا فوت همسر، خودسرپرست شده

شان هیچ حمایتی ندارند، چگونه باید زندگی خود اند و به دلیل طبقۀ اقتصادی ضعیف خانوادگیازدواج نکرده

قانون اساسی زنانی را که به حمایت مادی نیاز  21که دولت برخالف اصل را تأمین کنند، آن هم در شرایطی 

دارند، رها کرده است؟! در جریان تحقیق متوجه شدیم به علت بیکاری و فقر اقتصادی و نبود فرصت شغلی 

مناسب که این کمبود ناشی از نابرابری اجتماعی و تبعیض جنسیتی در بعد اقتصادی است، بسیاری از زنان به 

زدواج موقت تمکین کرده بودند. حال آنکه خود این نکاح در بازتولید تبعیض جنسیتی و نابرابری اجتماعی ا

 کند.نقش مؤثری ایفا می

فراتر از افراد،  افراد رسوخ کرده است که یریپذجامعه انیو جر شهیدر اندبه حدی  یتیجنس یهاینابرابر

کامالً زنان  بارۀدر های جنسیتیپذیرش نابرابری .دانندمی یعیطب اریبس نیز را هانمود آن ،هافتن این نابرابریریپذ

اند که خودشان این نابرابری و تبعیض علیه خودشان را زدگی شدهای دچار جنسیت. زنان به گونهمحرز است

 .ددی یراحتبه قیتحق نیکنندگان امشارکت یهاپاسخ درتوان را می یزدگتیجنس یپا ردبخشند. تعمیق می

 یتنها بخش ،مردان یبرا ی زیادمالداشتن توان زنان و  یبرا یگرکننده و عشوهکیتحر کلیه با،یداشتن چهرۀ ز

 یدر شهرها یساعت قتِمو یهاازدواج یاست. زنان متقاض یارتباط یالگو نیدر ا یتیجنس یهاشهیکل دیاز بازتول

نها آ یو مردان متقاض هستند یجنس یارهایمع یربا و دارادل ،بایمتعارف جامعه، ز فیبنا به تعر غالباً ،مشهد و قم

شهرها آمده و  نیبه ا یمذهب ای گردشگری سالمت/ پزشکیکه تحت عنوان  ی هستندمتمول اریاعراب بس غالباً

پدید را  اییچرخۀ اقتصاد اتفاق، نی. اکالن هستند اریبس مبالغبا  غهیانجام ص یمتقاض شانگریدرکنار اهداف د

 عنوان با یازگردشگر یگرید نوع یریگشاهد شکل نیدر گردش است. بنابرا هیدوسو یه حول نفعک آورده
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مبالغ هنگفت  یو تقاضا یپرواز یهاکه بازار لوکس عرضۀ مانکن میهست (سمیسکس تورمسافرت جنسی )

 یرسمریالن غبه عنوان دال عالی یاستانداردها دارای یهاهتل ،شهرها نیدر ا را گرم کرده است. یونیلیچندم

شغل خود با  یبه اقتضا نیز که مطهر هایحرم کینزد حمل و نقلکنند. رانندگان می یرسانخدمات ،بازار نیا

 یکسان بهافراد را این کنند و هم افراد ازدواج موقت می نیبا ا شانهم خود تعامل دارند، ادیز ناو مهاجر نارئزا

 کنند.می یرفمع هستند،انجام ازدواج موقت  دنبال که به

هایی از اندام و صورتشان، خود را در معرض انتخاب مردانی قرار زنان در فضاهای مجازی با بارگذاری عکس

های مجازی عامل اصلی ازدواج موقت و تبعیض دهند که باید از بین زنان دست به گزینش بزنند. رسانهمی

رابری و تبعیض جنسیتی در شکل ازدواج موقت تسهیل جنسیتی نیستند؛ اما شرایط را برای این نوع بازتولید ناب

توانند فرد راحتی میهای اجتماعی مجازی بههای تلگرامی، اینستاگرام و سایر شبکهکنند. مردان در کانالمی

ها نشان دهند که توجه مردان را به مدنظر خود را برای صیغه انتخاب کنند و زنان باید خود را طوری در عکس

های منتشرشده دستاویزی برای اذیت و آزار زنان ند. گاهی پس از پایان مدت صیغه، همین عکسنخود جلب ک

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 ساله. ساکن مشهد. متارکه کرده:53مرد. 

تقریباً یکی دو ماه قبل یکی از دوستام معرفی کرد اومدم »

رفتم تو کردم و نمیار نمیتو این سایت. اول فقط اومدم و ک

تا پیام و بازدید دارم. اومدم  3، 7سایت. یه بار اومدم دیدم 

یواش سرگرم شدم. اومدم داخلش و نگاه کردم. دیدم یواش

 «شروع شد.

 

های ساله. دارای یک همسر رسمی و تجربۀ ازدواج73مرد. 

 موقت متعدد: 

فضای  با تاک و... کالًاز طریق تلگرام و اینستاگرام و بی»

م. همدیگه رو از روی عکس و اینا پسند یشآشنا میمجازی 

کنیم. این، بهترین روشه. چون هیچ وقت دستت خالی می

 «تونی یکی رو پیدا کنی.نیست، همیشه می
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در بازار ازدواج  یپررونق اریمنابع بس ی توانستندمجاز یدر فضا پیگیرانه یجستجوهابا  این تحقیق پژوهشگران

است که افراد بدون  ییدایش تیسا ،موقت ازدواج یبرا خاطبپرم یهاتیاز انواع سا یکی .بیابندموقت 

با تمام  ایی گستردهرتباطا ۀو در شبک کنندینام مثبت در آن هیاول یبا داشتن اطالعات صرفاً و نهیپرداخت هز

 ی راحضور داریآشنا شود و مقدمات د رانیا یدر هر کجا یبا هر شخص تواندمی. هر فرد رندیگیقرار م رانیا

 ژهیو تیمثال عضو یبرا ؛کنندمی هم ییدرآمدزا ها،ییآشنا نیا لیواسطۀ تسهبه ها غالباًتیسا نیا د.کنفراهم 

 تیریگاه مد نیهمراه است. همچن نهیدارد با پرداخت هز یشتریب یازهایمخاطب امت یها که براتیسا نیدر ا

کننده به عنوان یمعرف تیکه سا یابه گونه ؛سازدیممکن م نهیدو نفر را از درگاه پرداخت هز ییآشنا ت،یسا

 .کندمی ییدرآمدزا ،دالل
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تبعیض جنسیتی در بعد حقوقی ازدواج موقت نیز مشهود است و از دیدگاه حقوقی نیز این نوع ازدواج نابرابری 

کند. در جوامع سنتی که شرایط کار برای زنان کمتر از مردان است، معیشت زنان به اجتماعی را بازتولید می

کند؛ در حالی که در ازدواج هایی است که معیشت زنان را تأمین میابسته است و ازدواج یکی از راهمردان و

موقت مردان از دادن نفقه و ارث به زن معاف هستند. از سوی دیگر، معیشت زن و نیازهای اقتصادی او در زمان 

وپنج روز در صورت انحالل )چهل عدۀ پس از انحالل نکاح موقت در نظر گرفته نشده است و زن تا پس از عده

نکاح و چهار ماه و ده روز در صورت فوت همسر یا وضع حمل زوجه، اگر در دورۀ نکاح باردار شده باشد( 

 . بازار صیغه در فضای مجازی که در جریان تحقیق شناسایی شد8شکل 
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جانبه به پیامدهای این قانون گذار بدون توجه همهتواند ازدواج کند. بنابراین در این بخش حقوقی، قانوننمی

 عمل کرده است.

بندی شهیو کل خوار طرد، ر،یتحق ،تیبراساس جنس را که افراد یعمل ایبارت است از برخورد عی تینابرابری جنس

های شغلی و فرصتمانند  یها و امکاناتمردان به فرصت زنان و ینبودن دسترس کسانی ۀدهندو نشانکند می

های جنسیتی است و هم . چنانکه بررسی کردیم، ازدواج موقت، هم متأثر از نابرابریاستحقوق اجتماعی برابر 

ها های تضادگرایان )دارندروف( و تلفیقیتوان براساس نظریهگذارد و آن را میها تأثیر میبر تداوم این نابرابری

 عیصورت توز ی بهنابرابرها تحلیل کرد. از دیدگاه تضادگرایانی مانند دارندروف، )ماکس وبر( و فمینیست

باعث  که نیّمع یخاص با محتوا یبر نظم یمبتن یتیشانس و موقع وف اقتدار رارد. دارنکندیم نابرابر اقتدار بروز

 . (124: 1472روشه، )گی داندمی ،گردداز مردم می یاطاعت گروه

جامعۀ ایرانی در امر ازدواج، برای اطاعت زنان از مردان و پذیرش اقتدار مردانه، توجیه قانونی و عرفی دارد. این 

کند. از دیدگاه ماکس وبر، نابرابری یض جنسیتی علیه زنان را در ازدواج موقت بازتولید میاقتدار مردانه، تبع

ناشی از دسترسی نابرابر به سه عامل قدرت، ثروت و احترام است. بنابراین در ازدواج موقت، قدرت و ثروت و 

رند. در این نوع از پایگاه اجتماعی در دست مردان است و زنان نسبت به مردان، قدرت و ثروت خاصی ندا

ازدواج زنان به علت فقر مادی و نداشتن پایگاه اجتماعی برای دستیابی به زندگی مناسب به تمکین و اطاعت از 

توان ازدواج موقت را عامل بازتولید نابرابری و تبعیض دهند. بنابراین بر مبنای نظریۀ نابرابری وبر میمردان تن می

ترین نظریاتی که تبعیض جنسیتی علیه زنان را یگاه اجتماعی و قدرت دانست. مهمجنسیتی در ابعاد اقتصادی و پا

دهند، نظریات فمینیستی هستند. برخالف بسیاری از مردم که ازدواج و خانواده را منبع در ازدواج نشان می

را عاملی برای پندارند، رویکرد فمینیستی ازدواج و خانواده آسایش، عشق و صمیمیت و رفع نیازهای متقابل می

که در آن  دانندیم یرارادیغ یتیازدواج را وضع کال،یراد یهاستینیفمداند. کشی، تنهایی و نابرابری میبهره
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های این در مصاحبه .شودیم لیناخواسته به زنان تحم یجنس یو تقاضاها یکاریاز خشونت، ب یامجموعه

اند و در صورتی که کردهنامتعارف جنسی مطرح میپژوهش آشکار شد که مردان در ازدواج موقت تقاضاهای 

طور کلی نظریات فمینیستی خواهان بازتعریف شده است. بهکرده با خشونت مواجه میزن آن را برآورده نمی

 هویت جدید و برابر با مردان در تمام امور از جمله خانواده و ازدواج هستند.

 یکنش راهبرد -4-3

های عادی یا روزمره و چگونگی مدیریت موقعیت های اساسی و طرز عملیکتعامل یا کنش، ناظر بر تاکت

هایی هستند که مردم ها، رفتارها و کنششود. این تاکتیکتوسط افراد در رویارویی با مسائل به کار برده می

شخص . در این تحقیق از تعامالتی که در ازدواج موقت، م(142: 1440 ن،یاسترواس، و کورب) دهندانجام می

 شود.ی یاد میدو اصولی هستند، با عنوان کنش راهبر

 ای موقت با پایانی مشخصمتعه رابطه -1-4-3

افراد ازدواج موقت را به صورت  برخیبلکه  است،فرد  یمئدا یسبک انتخاب ،توان گفت ازدواج موقتنمی

. روابط موازی و بحران تفاوت در گزینندبرمیخود  گریو همزمان با روابط د یمواز ایهبه عنوان رابط ای یمقطع

کنندگان شود. افزون بر این، برخی مشارکتسالی سبب تمایل به ازدواج موقت میویژه در میانطول زندگی به

 یماریچون ب یلیبه دال یرابطۀ جنس یدر برقرار شانهمسر میلیبی ای یتواندالیل ازدواج موقت خودشان را نا

 .کردندعنوان می ...و یجنس لیم کاهش ،یائسگی ،یجسم

 

 

 

 

 ازدواج موقت:ساله. دارای تجربۀ  72زن. 

ها و ترسم. االن تازه یک ساله طالق گرفتم. احتمال اینکه به خطر بیفتم وسوسهتونم حالی کنم به بقیه که من مینمی»

خیلی چیزهای دیگه که منو به سمت خودش بکشه هست. مرد با اینکه کم هست، ولی بودنش تا وقتی که آدم مناسب پیدا 

 «موقع خوبه. اگر دختر بودم محال ممکن بود.کنم و ازدواج کنم و برم، تا اون 
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دهند، ازدواج موقت به علت ویژگی موقتی خود و محدود کردن رفع نیازها به ها نشان میطور که مصاحبههمان

شود. زنان به های جنسی، عاطفی و اقتصادی میگیری این نوع کنششده در هنگام عقد، سبب شکلزمان معیّن

ای نامشخص و نامحدود در ازدواج دائم، ازدواج ه و ترس از آیندهگذشت جدلیل تجربۀ پیشین و ناموفق ازدوا

سالی، طالق عاطفی در خانواده، های میاندهند. مردان نیز به دالیل متفاوتی چون بحرانموقت را ترجیح می

ا های خانواده، رابطۀ موقت رهای ازدواج دائم و فرایندهای طوالنی طالق در دادگاهنارضایتی جنسی، محدودیت

های بلندمدت و دائمی دهند و به رفتارهای محدود و موقت جنسی، عاطفی و اقتصادی بیشتر از رابطهترجیح می

 دارای آیندۀ مبهم گرایش دارند.

 رابطۀ نابرابر جنسی، اقتصادی و عاطفی -2-4-3

ازدواج موقت در  ایپو یبه شکل یتیجنس یهاشهیو کل ضیتبع ،کار به دست آمده است دانیآنچه از م براساس

زنان و از مردان  یاقتصاد یهاتیشاهد حما افراد، طبق گفتۀ خود شده،مطالعه یهاند. در نمونهنکعمل می

اعمال قدرت  سالانیبر مردان م بایچهرۀ زدارای سن و کمزنان در کنار این،  .هستیمزنان  یفرمانبردار

است که زنان با داشتن  یتیجنس یهاشهیکل دیاز بازتول یشکل ،ارتباطات نیا ۀنمون هر دو کردند.می

 نیبه ا .کنندیاعمال قدرت م یگریبر د یاقتصاد یهایاستراتژمندی از بهرهو مردان با  یجنس یهایاستراتژ

 هابطر نیاز منافع ا، ندیبیمنفعل م شتریخود را ب نیاز طرف یکی هرچند که ردیگیشکل م ینابرابر ۀرابط بیترت

 نیاز حالت معمول به سمت خود سنگ شتریوزنۀ ترازو را ب نیاز طرف یکیکه ایناز  یبا آگاه و دکنیاستفاده م

در واقع  دارد. یپاداش آن ستمیس ،توان گفت ازدواج موقتمی لیطور کدهد. بهادامه می رتباطبه ا کرده است،

که  یدر حال ؛دهدمی پاداشو  فرد پاسخ ازین بهازدواج موقت  ،که فرد به دنبال گرفتن پاداش است یدرست زمان

 .اندازدمی قیپاداش را به تعو وپاسخ  نیا مئازدواج دا

رسد که به اوج خود می یمسئله زمان نیا خورد.به چشم می شتریب سال 13 ریز تیمحرمغۀ یرابطۀ نابرابر در ص

مرد مطابق  ،حالت نیدر ا دیتردیب .رسدمی سال 10 به گاه یو حت استاز چند سال  شتریدو نفر ب یاختالف سن
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خود قرار  اراتیدر محدودۀ اخت ااو رتمام شئون زندگی  کندمیتالش  و است همسر تیترب یدر پ یرسوم سنت

 ،از موارد یاریدر بس .شودیم دیتشد ،دارند یکه با مرد رابطۀ خون یمشورت با زنان در وضعیت نیا دهد.

قرار  مورد آزارتوسط همسر و مادرشوهر  ،روابط خود تیریمددر  یتوانناسال به علت  13 ریز اندختر

 .دنریگمی

 دربارۀ یجامع فیتوصتوان نابرابری را نمی ،کنداز افراد صدق می یتعدادبارۀ رابطۀ نابرابر در با وجود آنکه

 ،میابییشکل از رابطه درم نیا یهاسمیتر به مکانژرف ی. با نگاهدانست شدهمطالعه یهاهمۀ نمونه تیوضع

 رابطه کمک کند.این طرفه به تداوم کی یازیاز ن رفرات یزیچ دیبا ،ندکنافراد اذعان می نینچه خود اآ برخالف

آن را در جامعه تداوم ی، ارتباط یالگو یکارآمد ایاست  هیافتد دوسوآنچه در رابطه اتفاق می ای ،قتیدر حق

با  این پژوهشرابطه است. در  نیطرف یۀدوسو انتفاع ،بخش ازدواج موقتتداوم یاز الگوها یکی بخشد.یم

آنچه در رابطه  ای به عبارت دیگر، داشتند. هدوطرف تیگذرد رضاکه از آنچه در رابطه می میمواجه بود یتیاکثر

طبق  نیطرف .ابدییادامه م ریدو خانوادۀ درگ تیحول رضا نحویرابطه به  ای دارد هیدوسو ینفع ،افتداتفاق می

 .کرد ادیمعامله  یتوان از آن به عنوان نوعمیکه  شوندوارد رابطه می یشده و گاه ضمن نییتع شیاز پ یقرارداد

 ندیفرآنوعی رابطه در  طرفِ دوکه است  تیواقع نیا یایها گواز مصاحبه یتعداد لیو تحل تیشرح وضع

زن با شود. می ریشدن رابطه تعب ییاالبه ک وضعیت نیااز  .کنندیرفع مرا خود  ازین ،ازاتیبا دادن امت ی،بستاندهبِ

 یبا زن اشیقدرت اقتصاد واسطۀبهمرد  و ازدییدست م یبه اهداف اقتصاد یجنس یهاتیو جذاب ییبایعرضۀ ز

احساس  نیا .دیبهره جو ،ترجوان یرابطه با زن یایاز مزا کند و ییتا کامجو شودمیتر از خود وارد رابطه جوان

  .استدر کسب لذت  او یباال ییتوانا ادآوربرای مرد، یقدرت این  قدرت است. یا نوعهمراه ب مرد یلذت برا

بنابراین درست است که بسیاری از عقود موقت توازن اقتصادی ندارند؛ اما با در نظر گرفتن ارزش برخی از 

وم این روابط شود که به طور معمول توازن نسبی نیازهای اقتصادی و غیراقتصادی به تداها روشن میگزینه
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 مشابه شود.می یاقتصادۀ که وارد مبادل است ییو جوان بودن زن همچون کاال ییبایزکند. در واقع، کمک می

 یاش زندگساله 4 که با زن و فرزند ساله 26 یمردکامالً مشهود است: ها از مصاحبه یکی در یتیوضع نیچن

زن  .است یو افسردگ ییتنها گرفتار اما ،دارد یتمکن مالوارد رابطه شده است که  یاساله 40با خانم  ،کندمی

 یاز سو .رهاندمی تنهاییو  یاو را از افسردگ کندمیشود که گمان می یاوارد رابطه یبا داشتن قدرت اقتصاد

 ییکه کامجو یدر حال ،زن و فرزندش یاقتصاد تیو مسئول یشگریحاصل از آرا ناچیز رآمدمرد با د گرید

 شود.منتفع مینیز  یظر اقتصاداز ن کند،یم

 محوریپدیدۀ  -5-3

کنیم که در بطن ازدواج موقت و عوامل مرتبط با آن، یعنی شرایط و عوامل ای را بررسی میدر این بخش، مقوله

یابد. های متفاوت ازدواج موقت، نمودی آشکار میو پیامدهای ازدواج موقت وجود دارد و در بخش

های متفاوت این وفور در بخش هستند که به محوری ۀط ازدواج کودکان دو پدیدطلبی و تسهیل شرایعشرت

 خورند.پژوهش به چشم می

 هدونیسمطلبی یا عشرت -1-5-3

 آن ناپذیرجداییجزء  یجنس ییکامجو ،شکل گرفته باشد یلیهر دل هازدواج موقت ب ،کنندگاناز نظر مشارکت

 نیازدواج موقت بنۀ یانتخاب گز ،قتیکند. در حقمان صدق میأدرخصوص مردان و زنان تو موضوع نیا است.

و  یطلبترجمان عشرت ،گفته شد آنچه .دارد هیدوسو ینفع ،هایازمندیرفع ن یممکن برا یهانهیتمام گز

رابطه و  نیآنچه لذت ا دارد. چشمگیریانسان مدرن در عصر حاضر قرابت  یهایژگیاست که با و ییکامجو

رد را مرتفع م یو گاه اقتصاد یروان ،یجنس یازهایاست که ن ایهداشتن رابط ،بخشدیم وریتداوم آن را ن

دهد. نمیقرار  ،تراشدمی شیبرا یادیز یهاتیکه مسئول یمندارچوبکه او را در ساختار چ یدر حال ؛کندمی

رابطه  نیفرد در ا .دهدیهای اجتماعی قرار مالبته در عوض، زن را در اضطراب ناشی از ناپایداری رابطه و انگ
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د که تعهد به نداناز شروع رابطه دو طرف می شیو پدارد عمل  یخود آزاد یجنس کیتعامل با شربرای 

 .باطل است یرابطه تصور نیبودن ا یشگیهم

 

 

 

 

 

 

و  نیترحساس ن،یحادتر ن،یترعیمدرن، شا یزندگ الیس تیباومن معتقد است که در موقع گمونتیز

 ،ازیتوان در هنگام نبلوز( است که می بِی)روابط ج روابط همان یو چندگانگ یناهمخوان ۀنمون نیسازترمسئله

تواند خود پنهان کرد. ازدواج موقت در صورت تعدد می بیدر ج کامالً ازیرفع نو آن را شکوفا و بعد از ازدواج 

های ازدواج دائم را از دوش یتمدت، مشخص و محدود که مسئولروابطی کوتاه روابط باشد. نیاز ا یمصداق

گرایی کند. این نوع فلسفۀ زندگی، ترجمان فلسفۀ لذتفرد برداشته و نیازهایش را نیز با هزینه کمتر برطرف می

گرایانه و مادی را است که هرچه برای فرد لذت و نفع فردی داشته باشد، درست است و نگاهی ابزاری، فایده

ی موجود در جامعه در پی خواهد داشت. در ازدواج موقت این روابط و برای تمام روابط و اصول انسان

 شود.گرایی به وضوح نمایان و عیان میلذت

ای دوسویه است و اصل ازدواج موقت بر این کامجویی بنیان طلبی در ازدواج موقت، رابطهکامجویی و عشرت

دوسویه داللت دارد. اما چنانکه از شواهد و  طلبینهاده شده است. همچنین معنای لغوی متعه نیز بر همین عشرت

 کارشناس حقوقی. مشهد:

اهه. ربیشتر به این موارد برخوردیم که آقایی زن داره، بچه داره، زندگیش هم روبه»

های طلبی هستن. با زنگن آقایون دنبال تنوعپرسی چرا صیغه کردی، میبعد می

کنن و بیشتر دنبال دخترها هستن. حاال این وسط ممکنه مطلقه هم ازدواج نمی

هایی که بینیم. همکاران وکیلِ مرد با موکلش باشه که این رو خیلی میطرف منشی

کنن یا با شون میگیرن و صیغهمی میان و از شوهراشون جدا شدن، ارتباط

ها نه. چون بینیم؛ ولی بین فرهنگیها این رو زیاد میهاشون. تو صنف پزشکمنشی

 «ای ندارن. این کامالً مشهوده.جایگاهش رو ندارن، چون یه دفتر کاری یا منشی
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آید، این کامجویی و لذت بیشتر مردانه است و تمتع از زنان در این نوع ازدواج بیشتر دیده ها برمیمصاحبه

 شود.می

از آمیز است. های سبک زندگی مخاطرهگرایی افراطی یکی از انواع ویژگیطلبی و کامجویی و لذتعشرت

دارد.  زیآممخاطرهو م لسا ، دو بعدگریعبارت ده ب ای یدو بعد مثبت و منف ی،زندگ کسب 70کاکرهام دگاهید

ها و ترجیحات شود که هر فردی با توجه به ارزشای گفته میآمیز به الگوی زندگیسبک زندگی مخاطره

( و 1444راتی، باشد )افراسیابی و بگزیند که دارای پیامدهای منفی برای خود و دیگران میشخصی خود برمی

آمیز تعریف کرد که براساس ترجیحات توان ازدواج موقت را در چارچوب این نوع سبک زندگی مخاطرهمی

های بروز انحرافات جنسی و گیرد و زمینهطلبی و کامجویی افراطی صورت میشخصی و رفع تمایالت عشرت

اهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، ر ویراستدر پنجمین را فراهم کند. « پدوفیلیا»اختالالتی مانند 

ای از اختالالت روانی است که انحرافات جنسی قرار گرفت. انحرافات جنسی دسته ۀاختالل پدوفیلیا در دست

کننده در آن وجود دارد. این کننده و عودهای غیرمعمول جنسی به صورت تحریکرفتارها، توهمات و خواسته

 اوسال سن داشته باشد و سن  16بیماری سادیسم باشد. فرد مجرم حداقل باید  ۀوترین جلبیماری شاید افراطی

 دانست. این وضعیتشده بر زن های اعمالخشونت را از جملهتوان آن ب تااز کودک باشد  بیشترسال  4حداقل 

 شود.دیده میهای زودهنگام نیز گاه در ازدواج

 

 

 

 

                                                           
70. Cockerham. 

 ساله. ساکن تهران. متأهل:  25مرد. 

 «تر بود و مطلقه.سال از من کوچیک 20مجبور شدم صیغه کنم:  یه مشکلی تو زندگیم با زن اولم داشتم که»
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یا است؛ لیپدوفکنندۀ بروز اختالل ی ازدواج موقت زنان، تسهیلسالگی برا 14مشروعیت قانونی و مذهبی سن 

کنند، گاه اختالل جنسی خود را در قالب ازدواج موقت برطرف زیرا افرادی که این نوع اختالل را پنهان می

و مکرر به  دیشد یجنس یهایپردازالیها و خاست که در آن شخص هوس 71یلیپاراف نوعی یلیپدوفسازند. می

پدوفیلیا، سالگی کودک است(.  13الی  14المللی انسان از بدو تولد تا )طبق تعریف بین دارد نابالغ کودکان

ها، میل آمیزش جنسی با کودکان را به المللی بیماریبندی بینطبقه .بازی استمیل جنسی به کودکان یا بچه

آن از نظر جنسی، ترجیح بیمار به  کند که درتعریف می« ناهنجاری شخصیتی یا رفتاری در بزرگساالن»صورت 

بیند برای سن ازدواج طرف مقابلش محدودیت قانونی . زمانی که بیمار میکودکان نابالغ یا اوایل سن بلوغ است

آورد. میل جنسی به دختران نوجوان با امکان صیغه، و شرعی وجود ندارد، به ازدواج موقت با کودکان روی می

سالگی که اوایل بلوغ  14ی پدوفیلیاست. زیرا در ازدواج موقت، دختر از سن راهی برای پنهان کردن بیمار

توانند گیرد که به رابطۀ جنسی با کودکان گرایش دارند. این افراد میاست، مورد اقبال بزرگساالنی قرار می

راحتی ی بهد و از آنجا که در ازدواج موقت محدودیتی در تعداد وجود ندارد، بیمار پدوفیلنازدواج موقت کن

تواند با تعداد زیادی از دختران نوجوان رابطۀ جنسی برقرار کند. از سوی دیگر اگر شرایط صیغه برای می

شخص پدوفیلی وجود نداشته باشد، ممکن است اتفاقات ناگواری مانند تجاوز به کودکان و زنای با محارم رخ 

این اختالل است به نارضایتی عمومی و  ، تجاوز به کودکان که ناشی از1446دهد. در ایران در سال 

های شدیدی منجر شد. به ستایش قریشیِ شش ساله و آتنا اصالنیِ هفت ساله تجاوز شد و سپس این دو اعتراض

شدت کودک توسط شخص متجاوز به قتل رسیدند. این رویدادها احساسات عمومی جامعۀ ایرانی را به

هایی از ازدواج مانند شود؛ اما گونهسالمت و بقای جامعه میدار کرد. شکی نیست که ازدواج سبب جریحه

ازدواج موقت که هنوز بر سر مقبولیت عمومی آن اتفاق نظر وجود ندارد و سابقۀ آن به هزاران سال پیش در 

                                                           
 .شودمی برانگیختگی جنسیستخوش ها یا اشیا یا تصورات و تخیالت غیرمعمولی دای است که فرد در مواجهه با برخی موقعیتتجربه. 71

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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گردد، در دنیای مدرن و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و روانی جدید، خارج از مرزهای ایران بازمی

 ندارند.کارکرد مثبتی 

 ازدواج زودهنگام -2-5-3

المللی و حقوق بشری، های حقوقی بینبراساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت و یونیسف و سایر سازمان

براساس مفاد کنوانسیون . شودمی گفتهسالگی هجدههمسری به هر نوع ازدواج زیر ازدواج زودهنگام یا کودک

 ،سالگی قرار دارد. صندوق جمعیت سازمان مللتولد تا هجده که در سنین استحقوق کودکان، کودک کسی 

دختر به لحاظ جسمی و روانی آمادگی  داند؛ زیرامیازدواج کودکان را سال  13هر نوع ازدواج در زیر سن 

 کودکپدر یا پدربزرگ کودک از جانب  ها راازدواجندارد. این داری را های زناشویی و بچهپذیرش مسئولیت

 .(4و  3: 1444)احمدی،  شودنمیقانونی ازدواج  نو در آن توجهی به حداقل س دهدترتیب می

 

دستیابی در سایت:  .سال خبر داد ۵۱ه سال ب ۵۳حداقل سن ازدواج دختران از  شیافزا یزنان مجلس از تالش برا ونیفراکس سیئر .پروانه سلحشوری؛3شکل 
https://www.ilnanews.com 
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اصل ازدواج موقت در شرع مقدس اسالم جایز است؛ هرچند ممکن براساس قول مشهور مراجع تقلید شیعه، 

اظ دینی با توجه به این دیدگاه، ازدواج موقت از لح به مصلحت بعضی افراد نباشد.گاه  ،است ازدواج موقت

کاری مشروع است. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تعیین سن ازدواج موقت است که فقه امامیه و قانون مدنی آن را 

المللی از کودک براساس تعاریف بین 72است. سال با اذن ولی و دادگاه صالح( در نظر گرفته 4سال شمسی ) 14

شود. ساز ازدواج زودهنگام آنان میبرای دختران، زمینه ویژهو قرارداد مذهبی، این سن ازدواج برای کودکان به

سالگی را سن مجاز برای صیغۀ محرمیت و عقد پایان نُه ازدواج دائم و موقتاکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب 

توان استدالل کرد که مشروعیت مذهبی در ازدواج موقت زمینۀ بروز ازدواج داند. بنابراین میموقت می

 .شودکودکان می

اهلل نوری همدانی صیغۀ محرمیت و ازدواج اهلل سیستانی و آیتبا توجه به استفتائات مراجع تقلیدی مانند آیت

های سنتی به منظور کنترل رفتار جنسی کودکانشان و تفاوتی با یکدیگر ندارند. از این رو، خانواده موقت، هیچ

ا با صیغۀ محرمیت یا ازدواج موقت به نکاح فرد دیگری های اطرافیان، کودکان دختر یا پسرشان رفشارها و نگاه

آورند. البته در این موارد، شرط نداشتن دخول معموالً سنخ است، درمیای مذهبی و همکه معموالً از خانواده

شود؛ اما معموالً از زوجینی که در اوان دوران بلوغ جنسی هستند و در طور ضمنی در صیغۀ محرمیت ابراز میبه

توان انتظار داشت رابطۀ جنسی برقرار نکرده و در برابر اند، نمیحال به بلوغ فکری و اقتصادی نرسیدهعین 

های مذهبی و سنتی معلوم شد حساسیت والدینشان هشیارانه عمل کنند. در جریان تحقیق و در مصاحبه با خانواده

های گیرد. در نمونهصورت می که ازدواج کودکان در قالب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت با اذن ولی

                                                           
اهلل صانعی این سن و زاده و برخی مراجع شیعه همچون آیتو احمد مفتی . از دیدگاه برخی از علمای اهل سنتی مانند جناب ماموستا عبدالکریم شهریکندی72

 نکاح موقت برای زنان امروز جایگاه شرعی ندارد.
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اند و از آنجا که در این سن درکی از ازدواج شده، برخی کودکان، خودشان راضی به این ازدواج نبودهمصاحبه

 73توان گفت شرایط این پذیرش آگاهانه نبوده است.وجود ندارد، اگر هم خود کودکان ازدواج را بپذیرند، می

 

 

 

 

بودن رابطه در چارچوب  معناداررف که صِ طوریبه ؛دارد یاژهیو تیابطه حساسبودن ر یبه شرع ۀ ایرانیجامع

 هیبه حاش را بودن رابطه یکه قانون رودجایی پیش می تا . این نگرشکندمی تیکفا ی برای پذیرش آننید

ز ازدواج ا شیپبطۀ و در قالب را تیمحرمغۀ یعنوان ص که با ییهارابطه .دکنرنگ میکم و ضرورتش راد انرمی

است که  یدر حال نیا شود.نمی یرسم ،تیمحرمغۀ یص جاری شدناز  پسسال  دوگاه تا  ،ردیگشکل می

انجام  کنند،میاند و تنها اذعان ذکر نکرده تیمحرمغۀ یبودن ص یطوالن یرا برا یخاص لیدل ،قیتحق یهانمونه

ها دال اطالعات حاصل از مصاحبه. است یرسمخانواده و عقد  بین یقراردادها بهتعهد  یبه معنا تیمحرمغۀ یص

 تیخود ترجمان اهم نیاست و ا ترمهم رابطهبودن  یبه مراتب از قانون ینید مشروعیتکه  است تیواقع نیبر ا

: کرد یرا بررس یپرورفرزند یسه نوع الگو 74ندیاومرب آن است. بخشو تداوم چیز کیخاستگاه  به عنوان نید

(. Baumrind, 1967: 43-88) قاطع یج( فرزندپرور، ریگسهل یپرورب( فرزندی، اداستبد یالف( فرزندپرور

های استبدادی، فرزندان تحت انقیاد خانواده هستند. براساس نظریات فرزندپروری استبدادی معموالً در خانواده

                                                           
 شود و طفل صغیره به ازدواج نیاز ندارد که الزم باشد شرایط استیذان ولی بر او جاری شود.. رضایت زن در ازدواج از سنت نبوی نتیجه می73

74. Diana Baumrind 

 

 اکن مشهد. ساله. س 72زن. 

ببین اصالً اینجوری بهت بگم فرقی نداره. ما صیغه » آید: سال صیغۀ محرمیت به عقد همسرش درمی2سالگی و پس از  14در 

کنن. اینطوری نیست که بخوان آشنا بشن و ذارن دیرتر عقد میها میخونیم همونه. دیگه این رو قطعی کردن. حاال بعضی وقتمی

 «بندن.همون اول میاینا. قرار و مدار رو 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Baumrind
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دهند و رزندان نمیهای سنتی، اجازۀ اظهار نظر در موضوع ازدواج را به فتوان استدالل کرد برخی خانوادهمی

 .دانندصالح میحق و ذیخود را در تعیین همسر و کنترل رفتار جنسی فرزندانشان ذی

 

 

 

 

 پیامدها -6-3

آخرین چارچوب پارادایمی، پیامد است. هر جا انجام شدن یا نشدن عمل/ تعامل معیّنی در پاسخ به امر یا مسئله 

استرواس و آید )یا افرادی انتخاب شود، پیامدهایی به وجود مییا به منظور اراده یا حفظ مصلحت از سوی فرد 

های کارشناسان، کنندگان و تحلیلهای مشارکت(. در این پژوهش براساس مصاحبه142: 1440 ن،یکورب

 شوند:پیامدهای ازدواج موقت شناسایی شدند که در ادامه مفصالً شرح داده می

 جامعه گری دراقتصاد لذت، فساد و روسپی -1-6-3

طور که در بخش پیشین به تفصیل بحث شد، متعه به عنوان نوعی رابطۀ اقتصادی دوسویه در نظر گرفته همان

های مجازی است. این بازار با مدیریت داران و برخی مدیران سایتشود و بازاری اقتصادی برای دالالن، هتلمی

آورد تا در قالب ازدواج موقت یا صیغه، یاد مردان درمیبدن زنان و تبدیل آن به کاالیی ارزشمند، زنان را به انق

شود. از این بازار با عنوان اقتصاد لذت یا توریسم جنسی های کالنی رد و بدل ویژه در شهرهای مذهبی، پولبه

 شود. یاد می

 ساله. ساکن مشهد.77زن. 

فهمه. یه روز از مدرسه آخه آدم تو این سن چی می» سالگی به صیغۀ محرمیت همسرش درآمده است: 12متأهل. در  

ای زبون مرد تر شی. تا بچهگم یه ذره پختهاومدم خونه، گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم مدرسه نرفتم. من می

 «گه باید گوش کنی.روت درازه، هرچی می
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 هیتوجرا وقت انجام ازدواج م یکه اقدام افراد برایم مواجه بود بخشمشروعیت ستمیس دوبا در این پژوهش 

 یبرا و صرفاً نیموجود در د نیهمۀ مواز تیکه فرد بدون رعا ینید تیمشروع استفاده ازاز سویی کرد. می

 جادیاضایی ق یهاتیمصون ای کهیقانون یهامصوبه گرید یاز سودهد و یانجام م ران آکاهش عذاب وجدان 

 بدون نگه داشتن عده و مصاحبه کردیم،نها آبا  یجازم یکه در فضا هایینمونهاز  برای مثال، بسیاری .کنندمی

داشتن  یبرا صرفاً غهیص ۀاستفاده از واژ انگرینما وضعیت، نیا کنند.می غهیآن ص یهااطالع از دستورالعمل بدون

اما این  دهد.می یقانون تیمشروع غهیخود در قالب ص یگریدر واقع فرد به روسپ. است یقانون تیمصون

یدگاه عرف عمومی پنهان نیست؛ چراکه در عرف نیز برخی ازدواج موقت را به نحوی عامل واقعیات از د

 دانند.گسترش فساد در جامعه می

 

 

 

 کرده. مکان مصاحبه مغازۀ فرد: ساله. تهران. همسرش فوت 37مرد. 

ای نیست. این باعث شد که فساد بیشتر بشه در جامعه و به این وضع بیفته. عیبش که ده، چیز دیگهجز اینکه فساد رو تو جامعه توسعه می»

کنن. دیگه نمیان کنه و همه با تفاهم با هم زندگی میغه در جامعه نیست. حاال دیگه کسی صیغه نمیخیلی زیاده. االن بحث فقط بحث صی

کنن و اسمش رو گذاشتند چی؟ ازدواج سفید! آخوند، اصالً نیازی به آخوند وجود نداره دیگه. یعنی آزادانه برای همدیگه زندگی می یپهلو

 «تره.گن این بهتره، خیلیم خوبمی
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 گرایینگرش منفی به ازدواج دائم و ترویج شک -2-3-6

که  ایهای اجتماعیترین آفتیکی از مهمگیرد. می در جامعۀ مدرن، خانوادۀ مدرن براساس عشق و عالقه شکل

اعتمادی اصطالح بیاعتماد میان اعضای جامعه یا به از بین رفتن ،سازدای را با مشکل جدی مواجه میهر جامعه

اعتمادی و دورویی در روابط اجتماعی و گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به است. گسترش بی

یت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساساً کیف

کنند و به دنبال روابط زودگذر و موقتی هستند تا اگر شخصی را . بنابراین افراد کمتر به یکدیگر اعتماد میاست

راحتی او را کنار  مسئولیت و به برای تشکیل رابطۀ عاشقانه و جنسی اشتباه انتخاب کردند، بتوانند بدون هیچ

 .بگذارند

 

 

 

 

 

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

کامالً اعتماد کنند و  یکدیگرتوانند به سختی میموقت با این نوع رفتارهای جامعۀ مدرن همخوانی دارد. افراد به

اعتمادی زدگی و بیهای مکرر نوعی دلد با زنان متعه و صیغهدر جهت ازدواج دائم گام بردارند. در روابط متعد

ها این آید و در صورتی که تمایلی برای ازدواج دائم وجود داشته باشد، به دلیل تعدد رابطهوجود میبه زنان به

را نوعی رود. افزون بر این، معدودی از افراد که دیدگاه مثبتی به ازدواج موقت داشتند، متعه تمایل از بین می

 شدند.ازدواج آزمایشی و فرصت کسب آمادگی برای زندگی دائم متصور می

 ساله. ساکن تهران. 53مرد. 

 هایدارای سابقۀ طالق و تجارب متعدد صیغه 

خوام که کالً با ازدواج دائم مخالفم و نمی» چندماهه: 

دیگه ازدواج دائم داشته باشم. من با هیچکس قرارداد 

گم. هههه )با بندم و به خودشون هم این رو مینمی

 «خنده( اصالً حالش رو ندارم.

 

 ساله. ساکن تهران.  53مرد. 

 دارای تجربۀ طالق و ازدواج موقت:

شه. دیگه اعتماد میبدترین چیزش همینه که آدم بی»

کنی همه دوست نداری با کسی ازدواج کنی؛ چون فکر می

 «مثل همونایی هستن که تو باهاشون بودی.
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 تزلزل بنیان خانواده و افزایش طالق -3-3-6

های مختلف آموزشی و اقتصادی، مثل گذشته به مردان متکی نیستند و رفتار آنها امروزه زنان با حضور در عرصه

ها، خیانت به همسر از دالیل های طالق در دادگاهر بسیاری از پروندهبیشتر بر تمایالت خودشان مبتنی است. د

زند. از کند و به افزایش طالق دامن میجدا شدن و اختالفات خانوادگی است که بنیان خانواده را متزلزل می

و رو هستند، ازدواج موقت را که مشروعیت مذهبی سوی دیگر، برخی افرادی که با پدیدۀ طالق عاطفی روبه

کنند. نارضایتی از زندگی زناشویی موجب شده است که برخی قانونی دارد، برای رفع نیازهای خود انتخاب می

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

کند و سالمت فرد، خانواده و جامعه را به های خانواده را متزلزل ساخته، کارکردهای اصلی آن را مختل میپایه

 اندازد.خطر می

 تحصیل کودکان توقفگی و بیوهمسری، کودککودک -4-3-6

سالگی و در صورت  14چنانکه گفتیم بر مبنای فقه مذهب تشیع و قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، سن 

واج در قالب صیغۀ محرمیت یا نکاح دائم سالگی برای ازد 14اجازۀ دادگاه صالح و اذن ولی، سنین کمتر از 

المللی در میان مردم و فعاالن اجتماعی و نهادهای حقوق بشری و بینها مشروعیت دارد. اما این نوع ازدواج

 ساله. ساکن تهران. مجرد. دارای تجربۀ ازدواج موقت:73 .مرد

بود. هم خوب، هم عجیب.  یهم زندگی کردیم، تجربۀ خیلی خوباین تجربۀ دوم که با »

کنه، چه زحمتی برای تونستم درک کنم پدرم چه کار میتا قبل از اون، هیچ وقت نمی

کشه. تو اون مدتی که خونه گرفتم، رفتم زیر بار مسئولیت کرایه و مایحتاج خونه می

هایی کنه، باالخره یه موقعی میخونه و پول آب و برق و گاز. اون شخصی که باهام زندگ

نیاز به یه چیزهایی داشت، از یه چیزی خوشش میاد، حاال از یه لباسی خوشش میاد. 

کنی و پول درمیاری و تموم اون خیلی تجربۀ خوبی بود. از بیرون خیلی راحته، کار می

ه بود کنه. یه تجربۀ شبیه به ازدواج و تشکیل خانوادره. اما خیلی فرق میشه میمی

کنن شبیه به انسان، واسه من واسم. منتها مثه، چجوری بگم، یه چیزایی اختراع می

 «سازی یه زندگی واقعی بود.شبیه
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پذیر )که اقتصاد ضعیف، والدین های آسیبهای سنتی و مذهبی یا در خانوادهمقبولیت ندارد و بیشتر در خانواده

 شود. همسری منجر می... دارند( رواج دارد که به رواج کودکمعتاد، بدسرپرست و

گیرد و کودکان در این سن، اگر هم رضایت داشته باشند، ها خانواده برای فرزندان تصمیم میدر این ازدواج

اجبار به محرمیت شخص شان دانست. این کودکان غالباً بهتوان آن رضایت را ناشی از تصمیم عقالیینمی

شوند یا اینکه اصالً تصوری از زوجیت و ازدواج ندارند و آن را بدون دلیل خاص و با رآورده میدیگری د

 پذیرند. درخواست والدین می

 

 

 

 

همسری در سنین پایین است و کنترل رفتار جنسی فرزندان یکی از دالیل مهم صیغۀ محرمیت و کودک

ارد. در بیشتر مواردی که کودکان به اجبار وادار به طور که گفتیم رضایت کودکان درجۀ اهمیت کمتری دهمان

های روحی و روانی و پندارند که این اتفاق، آسیبازدواج شدند، پس از مدتی، خود را نه کودک، بلکه زن می

 ازدواج نیقوان ،در واقعهمسری، طالق کودکان است. اجتماعی فراوانی در پی دارد. یکی از تبعات کودک

کودکان را افزایش احتمال طالق ها ند که این نوع ازدواجااما غافل دهند؛ شیافزا را ازدواج آمارکنند می یسع

در  کودکانی از کودک است. اگر چنین یحداقل التیتحصدیگر پیامد ازدواج کودکان، سلب فرصت  .دهدمی

به  تیوضع نیست اا یهیبد د.ماننبهره مییالزم ب یهایها از آگاهمدت یبرا ،ندنک زندگی یسنت جوامع

ای چون . به بیان دیگر، عوامل فرهنگیکند ریدرگ همبعدتر را  یهانسل دیشود و شامنتقل می آنان نیزفرزندان 

  .ساکن مشهد زن، متاهل.

دعوا  شدنیبزرگترا باعث م یول ؛مینداشت یما خودمون مشکل» تجربه کرده است: یسالگ 11را در سن  تیمحرم غهیص

 نایمامان ا حتی.بعد با نص کردمیگوش نم یلیحرف شوهرم رو خ ،کم بود یلیخونه چون سنم خ اومدم سر ی. وقتمیکن

 .«بهتر شدم
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شود، تحت عنوان های کودکان میمحرومیت از حداقل تحصیالت که مانع شکوفایی استعدادها و مهارت

 دهد.ر را در میان قشری از مردم تداوم میشود و فقاز نسلی به نسل دیگر منتقل می« فرهنگ فقر»

 نقض حقوق و تبعیض علیه زنان -5-3-6

ترین معیارها در ارزیابی حقوق یکی از اصلیشود. در ازدواج موقت، حقوق زنان در ابعاد مختلفی نقض می

رند و شکی نیست که زنان همچون مردان از حقوق اجتماعی و مدنی برخوردا. تبعیض است نبودزنان، معیار 

؛ اما برخی عوامل، نقض حقوق زنان را محدود سازد یارا مسدود  شانبه حقوق زنانتواند دستیابی جنسیت نمی

سکوت اختیار کرده است و پاسخی فقهی و قانونی برای آن وجود  هاگذار در قبال آنکنند که قانونمی تسهیل

 ندارد. 

داد زیادی از زنان رابطۀ زوجیت موقت برقرار کند. اگر تواند بدون محدودیت با تعدر ازدواج موقت، مرد می

ازدواج موقت را نوعی ازدواج قانونی و مذهبی بدانیم، نبود محدودیت در تعداد زوجات شرعاً جایز نیست؛ زیرا 

در دین اسالم به مرد اجازه داده شده است در شرایط اضطراری و به شرط رعایت عدالت با چهار همسر ازدواج 

خداوند در این آیه به شرط تحقق عدالت، اجازۀ ازدواج تا چهار همسر را صادر  75(.4ۀ نساء: آیۀ کند )سور

کرده است و حتی آنقدر بر موضوع عدالت تأکید کرده که مرد در صورت تردید در تحقق عدالت، مجاز به 

دی سیستم داشتن یک زن است و از چندهمسری منع شده است. استاد محمدسعید رمضان بوطی، ناکارآم

داند. بوطی معتقد در میان مسلمانان می« های رهاچندهمسری»قضایی کشورهای اسالمی را در وضعیت نابسامان 

ای حقوقی تبدیل شده و از نظر قانونی، قابل پیگرد باشد تا سورۀ نساء باید به مسئله 4است قید عدالت در آیۀ 

 وَلَنْ»سورۀ نساء  124یل نشود. او سپس با اشاره به آیۀ طلبی تبدچندهمسری مانند عرف فعلی به تفنن و تنوع

                                                           
 مَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَۀً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَ. 75

)و مناسب با  کویکه شما را ن دیروپس آن کس از زنان را به نکاح خود درآ ،دی( مراعات عدل نکنمیتی)ازدواج با دختران  مانیتی ۀدربار داکه مبا دبترسی اگر و

 دیکن اریاخت نز کیپس تنها  ،دیکنیو به آنها ستم م مودهی( راه عدالت نپدیریدد گکه )چون زنان متع دی( و اگر بترسشتریچهار )نه ب ایسه  ایعدالت( است: دو 

 است.  یبه عدالت و ترک ستمکار ترکینزد نیکه ا دیبه آن اکتفا کن دیدار یزیچنانچه کن ای
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شما هرگز ...« ) تُصْلِحُوا وَإِنْ کَالْمُعَلَّقَۀِ فَتَذَرُوهَا الْمَیْلِ کُلَّ تَمِیلُوا فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْ النِّسَاءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِیعُوا

چند راغب و حریص )بر عدل و درستی( باشید، پس به تمام میل خود هر ؛نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید

گوید: با توجه به اینکه می ..(مند و آن دیگر را محروم نکنید تا او را معلق و بالتکلیف گذارید.یکی را بهره

مرد و عدالت بین زنان تقریباً محال است، دستگاه قضا صرفاً پس از درخواست قانونی برای ازدواج دوم از سوی 

تواند مجوزِ داشتنِ بیش از یک همسر اثبات حقوقی ضرورت آن و پیگیری قید عدالت پس از انجام ازدواج می

(. اما در قانون مدنی جمهوری اسالمی، محدودیتی برای تعدد 204-207: 2010را بدهد )رمضان بوطی، 

شود؟! ونه در بین زنان رعایت میازدواج موقت مردان در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی، عدالت چگ

های در اینجاست که حق برخی زنان پایمال خواهد شد. در واقع، عالوه بر رواج چندهمسری و شیوع بیماری

 های متعدد، عدالت در بین همسران رعایت نخواهد شد.مقاربتی به دلیل ازدواج

دارد؛ اما نیازهای مادی و اقتصادی زن در  از سویی پس از انحالل ازدواج موقت، زن برخالف مرد باید عده نگه

کند. این در حالی است که نیاز مادی دوران عده لحاظ نشده است و این نیز بخشی از حقوق زنان را نقض می

 زنان در ازدواج موقت بسیار حیاتی است و از دالیل اصلی تمکین زنان به ازدواج موقت نیاز مادی آنان است.

 

 

 

 

تر بوده و نگاه منفی ناشی از قبیح بودن متعه اح موقت برای زنان به نسبت مردان پرهزینهطرد اجتماعی در نک

دهند، زنان حاضر به پیگیری آن برای زنان بیشتر است. به همین دلیل در مواقعی که مردان، زنان متعه را آزار می

ما شکایت نکنند تا برچسب دهند آزار جسمی و روحی را متحمل شوند؛ انیستند. در واقع، زنان ترجیح می

 ساله: 72 زن، ساکن تهران،

 هیچون من اون موقع کار نداشتم  .ا با اون بودهخرج شتریب یول ،کردممی تیرعا یلیمنم خ .کردیها رو اون مخرج شتریخب ب»

 «.دیرسپدرم بعد از فوتش بهم می ینشستگاز باز یکم یلیحقوق خ
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ای بودن به آنها زده نشود. این واقعیت، گواه دیگری بر تبعیض علیه زنان است که در مصاحبه با کارشناس صیغه

 و مشاوره خانواده این موضوع تأیید شد:

 

 

 

ود به شهایی که علیه زنان در ازدواج موقت میها و خشونتمربوط به اختالف های قانونیهمچنین مجازات

ها اظهار علت طوالنی بودن فرایند پیگیری قانونی، عمالً تعریف نشده است. کارشناسان حقوقی در مصاحبه

های اقتصادی و همچنین آزارهای جسمی به مراکز شده بابت زیاناند که موارد متعددی از زنان صیغهکرده

نی بودن فرایند قانونی اثبات ادعا و اند؛ اما چنانکه گفته شد به علت طوالحقوقی و وکال مراجعه کرده

 کنند.پوشی میهای ناچیز آن، زنان از شکایت خود صرف نظر کرده و از احقاق حق خود چشممجازات

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس حقوقی. ساکن مشهد:

چون من به شخصه دیدم که این  .نیست چنین عملی شایسته برای ،مجازات شه.بره که اعالم رضایت داده میپروسه انقدر زمان»

 .«ها باعث نقصان زن شدهضرب و جرح

 

 کارشناس حقوقی از تهران:

انجام ازدواج موقت  ت گرفته وئنش ییگرااخالق از یرانیعرف. عرف جامعۀ ا هم میقانون دار هم

 یمدت برای هیارتباط اول .دونهیو شرع اون رو مشکل نمن حال قانو نیع دره. اما دونیم حیرو قب

 هیاز اونجا که صبر جامعه  .شهیم یادیز یهارابطه دچار چالش نیمدت ا هیبعد از  یول ؛خوبه

و بارها  بارها .دهیرخ م یکیزیف یریدرگ ،شهیم یریدرگ یوقت ،دهماو نییپا یمقدار

 نجوردر ای کرده. یکارکتکمرد  ،دعوا ازکه بعد با این شکایت ند دبه من مراجعه کرییهاخانم

 ،که تو جامعه داره یخاطر اعتبار و حرمته مجبوره ب . امانهیبیرو م بیآس نیشتریخانم بموارد 

 حیاما ترج ؛کنه تیشکا تونهیم ،اگر بخواد بودن بهش نخوره. یاغهیانگ ص تاگذشت کنه 

که  شهیم یزیآبرور ،کنهیم یدگنکه ز یاتو محله ادیاگه ب کهینخاطر اه ب ه.سکوت کن هدیم

 ه.بانگ بهش بچس نیا خوادینم ،نداره قبولچون عرف  هست. یاغهیزن ص هی
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ای اجتماعی، مذهبی و قانونی است که مشروعیت و مقبولیت آن در ادوار مختلف تاریخی ازدواج موقت پدیده

کنند و ن را عاملی برای حفظ جامعه از فحشا و و روابط نامشروع تلقی میمحل کشمکش بوده است. موافقان، آ

های متفاوتی دانند. با تمام دیدگاهگری و فساد در جامعه میطلبی مردانه و رواج روسپیای آن را عامل تنوععده

دیدۀ ازدواج توان استنباط کرد، این است که پکه دربارۀ ازدواج موقت وجود دارد، آنچه از این پژوهش می

گذار ایرانی در حال افزایش است و این بیشتر به موقت با 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 دلیل ویژگی

 76شود.دانی که در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند، افزوده میشود و هر سال بر تعداد زنان و مرسال بیشتر می

این تأخیر در سن ازدواج و افزایش تجرد قطعی، از شرایط سخت اقتصادی و رکود، رشد فردیت و 

اعتمادی و تعلق اجتماعی و افزایش مدت، بیطلبی و نپذیرفتن مسئولیت جمعی و ترجیح روابط کوتاهاستقالل

های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و باال رفتن میزان توقعات ناشی ورود آنان به عرصه میزان تحصیالت زنان و

شود. بنابراین روند رو به رشد میزان ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای رفع نیازهای جنسی که خواسته یا می

قانونی نیز برخوردار است، گذار ایرانی مطابقت دارد و از مشروعیت مذهبی و ناخواسته با شرایط جامعۀ درحال

ای مانند شرایط ثبت های حقوقیپذیر است. اما شرایط مبهم قانونی و مذهبی آن و نقصانبرای برخی توجیه

نکاح، نفقه، فسخ و انحالل، عده و همچنین پیامدهای منفی آن که باعث تزلزل بنیاد خانواده، ترویج فساد و 

طلبد. بنابراین دهی این نوع ازدواج را میشود، سامانمسری و... میههای مقاربتی، کودکگری، بیماریروسپی

باید قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین مراجع عظام تقلید با همکاری استادان دانشگاه، مشاوران خانواده و 

های انکارشناسان حقوقی و فعاالن حقوق بشری این موضوع را بررسی کنند و تمهیدات الزم را برای رفع نقص

آن از لحاظ قانونی، مذهبی و اجتماعی طراحی و اجرا کنند. بدین منظور، در فصل آتی با توجه به تحقیقات 

                                                           
 یهایکرده است. براساس بررس دایپ یشیند افزاسال رو نیبعد از ا یول داشت؛نوسان  ۵۳۰۱تا قبل از سال  یتجرد قطع ران،یاساس گزارش مرکز آمار ا. بر76

 شتریب یلیزنان خ در یتجرد قطع یشیدرصد بوده است. روند افزا ۵.۷زنان  یدرصد و برا ۵.۵مردان حدود  یبرا ۵۳۰۱در سال  یتجرد قطع ران،یمرکز آمار ا

 است. رسیدهاز سه برابر  شیب به زنان یاما برا ،برابر شده مردان حدود دو یشاخص برا نیا ۵۳۹۱تا  ۵۳۰۱ یهاسال یکه ط یبه طور است؛از مردان 
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کنندگانی که این نوع ازدواج را تجربه کرده بودند و همچنین های متعدد با مشارکتجامع میدانی و مصاحبه

های این ده، راهکارهایی برای رفع محدودیتبراساس مشاوره و مصاحبه با کارشناسان مذهبی، حقوقی و خانوا

 پدیدۀ اجتماعی ارائه خواهیم کرد.

 پژوهش  کمی هاییافته

افرادی که در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت تجارب عمیق  یمنظور بررس به

 ه،یبه تولید نظر پژوهشگر روش، نی. در اکردیم استفاده ایی زمینهکیف از روش تحقیق را تجربه کرده بودند،

 یکاف اتاطالع، مطالعهدر دست  ۀدیپد بارۀکه در یخصوص زمان به است؛مند عالقهی چارچوب مفهوم ایمدل 

 و هیتجز ها وداده یبراساس گردآور هینظر ۀتوسع یبرا یعمومی شناسروش نوعی کردیرو نیا .وجود ندارد

. با توجه به اینکه تا به امروز مدلی به منظور شودیم پرداخته و ختهسا، تحقیق ندیدر طول فرا ست کهآنها تحلیل

ای استفاده تئوری یا نظریۀ زمینه گراندتبیین و تشریح صیغۀ محرمیت/ ازدواج موقت ارائه نشده است، از روش 

 ۀمادا یراهنما ه،ینظر افتنیکمک به  یبرا ینظر یریگسپس نمونهگیری هدفمند بود و روش نمونهکردیم. 

. میدیرس یمصاحبه به اشباع نظر 100 با انجامرفت که  شیپ یاروند انجام پژوهش شد. روند پژوهش به گونه

 تیو جامع یاشباع نظر بارۀنفر مصاحبه در 216 با انجامو  انجام دادیم یشتریب هایمصاحبه ،شتریب نانیاطم یراب

درصد  44. میبرخوردار بود یفیروش ک نامتخصص ییاز نظارت و راهنما ریمس نیدر ا .میدیپژوهش به اقناع رس

درصد کل این افراد تحصیالت دیپلم  7/32بودند. همچنین زن  آنان، درصد 64مرد و  شده،هنفر مطالع 216 از

 یبا کارشناسان مذهبصیغۀ محرمیت/ ازدواج موقت،  و زیر دیپلم داشتند. افزون بر مصاحبه با افراد دارای تجربۀ

 کردیم.مصاحبه  زیوکال و دفاتر ثبت ازدواج و طالق ن ی،اسان حقوقکارشن هان،یو فق
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 نیازهای اقتصادی، عاطفی و روانی، جنسی -1

 

 

 . توزیع درصد فراوانی نیازهای پاسخگویان در تبیین ازدواج موقت1نمودار شمارۀ 

 

ق از افراد دارای تجربۀ ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت هایی که در میدان تحقیپس از بررسی و تحلیل مصاحبه

ای که در بسیاری از شد. مقولهگرفته بودیم، عوامل گوناگون روی آوردن به این نوع ازدواج استخراج 

و نیازهای اقتصادی از عوامل روی  ،ها مشهود بود، بحث نیازهاست. نیازهای جنسی، عاطفی و روانیمصاحبه

های این پژوهش، بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت، است. براساس یافته آوردن به ازدواج موقت

 4/3درصد و نیازهای مادی با  1/41درصد، نیازهای عاطفی با  61نیازهای جنسی است. نیازهای جنسی با 

زنان را به  ترین عاملی کهدهند. اما مهمدرصد، اولویت اول تا سومِ نیازهای جامعۀ آماری مردان را نشان می

درصد از  44/4درصد است و نیازهای جنسی و مادی با  44/31دارد، نیازهای عاطفی با ازدواج موقت وامی

 عوامل دوم و سوم تن دادن به ازدواج موقت هستند.
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ترین دالیل روی های این پژوهش، نیاز عاطفی در میان زنان و نیاز جنسی در میان مردان مهمباتوجه به یافته

به ازدواج موقت است. در این پژوهش، تجربۀ احساس تنهایی و نداشتن شادمانی در میان زنان، و تجربۀ  آوردن

ازدواج ناموفق در گذشته، نارضایتی زوجین و نداشتن تفاهم در مردان به عنوان عوامل اصلی ازدواج موقت 

ستی )سطح اولیۀ نیازها( و نیاز عاطفی مراتبی مازلو نیازهای زیمردان و زنان شناسایی شد. براساس رویکرد سلسله

ای ارضا نشوند، انسان به )سطح سوم نیازها( از نیازهای اولیۀ انسانی هستند و تا زمانی که این نیازهای پایه

شود، شان در چارچوب زندگی خانوادگی تأمین نمیرسد. مردانی که نیازهای جنسیخودشکوفایی و تعالی نمی

عالقگی به همسر یا بیماری و مشکالت جنسی طلبی مرد، بیرند. دالیلی مانند تنوعبه ازدواج موقت گرایش دا

تواند مردان را به سمتی ببرد که نیازهای خود را در بیرون از خانه همسر و مشکالت و اختالفات خانوادگی می

وعیت مذهبی، تأمین کنند که ازدواج موقت به دلیل سهولت دسترسی و نداشتن مسئولیت حقوقی و داشتن مشر

راحتی این امکان را برای مردان فراهم آورد. از سوی دیگر، زنانی که به دلیل فوت همسر یا طالق، بیوه به

های تلخ و شوند، به علت تنهایی و مشکالت عاطفی، نیازهای اقتصادی و ترس از تکرار تجربهمحسوب می

، برای رفع نیازهای خود، آن را بر ازدواج دائم ناموفق گذشته، با وجود آگاهی به قبح اجتماعی ازدواج موقت

توان گفت رفتار زنان و های انتخاب عقالنی هکتور و مبادلۀ اجتماعی هومنز میدهد. براساس نظریهترجیح می

کنند و آن را نسبت به شود که از این نکاح دریافت میمردان در تمکین به ازدواج موقت از امتیازاتی ناشی می

 دانند. تر میهزینهتر و کم، عقالنیازدواج دائم
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 پایبندی مذهبی فردی و خانوادگی-2

 

 

 مذهبی پاسخگویان در تبیین ازدواج موقتپایبندی . توزیع درصد فراوانی 2نمودار شمارۀ 

 

درصد پایبندی مذهبی  40درصد از جامعۀ آماری، پایبندی مذهبی قوی،  42شود، حدود چنانکه مشاهده می

دارند. بنابراین اکثریت جامعۀ آماری پژوهش حاضر، مذهب و  درصد پایبندی مذهبی کمی 13متوسط و 

دستورهای مذهبی و استفتائات شرعی فقیهان و مراجع تقلید را هنجارهایی مهم در زندگی شخصی و اجتماعی 

اورهای مذهبی شیعیان است و برخالف اهل سنت کنند. ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت یکی از بخود قلمداد می

پندارند که انجام آن نه تنها غیرشرعی نیست، بلکه منجر به پاداش اخروی آن را عملی دینی و سنتی مذهبی می

هایی است که باید به منظور جلوگیری شود. طبق احادیث و روایات منتسب به امامان شیعه، متعه از سنتنیز می
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جاری شود. البته مخصوص مردانی است که به دلیل شرایط سخت اقتصادی، امکان ازدواج  از فساد در جامعه

 دائم نداشته باشند.

براساس فقه تشیع، ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت جواز شرعی دارد. اکثریت مراجع تقلید و فقیهان در 

ج موقت بعد از بلوغ جنسی جایز جمهوری اسالمی ایران نیز به قول متفق عقیده دارند که صیغۀ محرمیت و ازدوا

اهلل صانعی ازدواج موقت را مرتبط به شرایط کنند. البته فقیهی مانند آیتاست و آن را به مقلدان خود تجویز می

پاشی و اضمحالل داند و آن را در جامعۀ امروزی عامل فروو زمان خاص دوران جنگ در صدر اسالم می

ه به نیازهایی که افراد به دالیل اقتصادی، عاطفی و جنسی دارند، ازدواج موقت د. بنابراین با توجپندارخانواده می

دانند و به دلیل همین اطمینان خاطر از جواز مذهبی آن، با وجدانی راحت این کار را کنند و آن را شرعی میمی

های مذهبی وادهنوعی ازدواج موقت است که خان ،دهند. از سوی دیگر، صیغۀ محرمیت در این پژوهشانجام می

 آورند.سال خود به آن روی می 13و سنتی برای کنترل نیازهای جنسی نوجوانان زیر 

 

 های دارای پیشینۀ صیغۀ محرمیت. توزیع درصد فراوانی پایبندی مذهبی خانواده4نمودار شمارۀ 
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ن را در خانوادۀ خود امری هایی که به صیغۀ محرمیت معتقدند و آهای تحقیق نشان داد در میان خانوادهیافته

درصد از  42/74درصدشان پایبندی مذهبی باالیی دارند. همچنین  04/22دانند، حدود شده میپذیرفته

درصد آنان پایبندی مذهبی کمی  41/4های دارای تجربۀ صیغۀ محرمیت، پایبندی مذهبی متوسط و تنها خانواده

متوسط داشتند، انجام صیغۀ محرمیت را بیشتر با استناد به مذهب هایی که پایبندی مذهبی زیاد و دارند. خانواده

هایی که پایبندی مذهبی کمی داشتند به دلیل وجود هنجارهای سنتی و فرهنگِ کردند. اما خانوادهتوجیه می

مردساالری و به منظور کاهش فشار اجتماعی به این نوع ازدواج به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار جنسی 

 کردند.انشان نگاه میفرزند

های آیات عظام و مراجع تقلید، همان نکاح موقت است که بین کودکان و صیغۀ محرمیت با توجه به دیدگاه

شود؛ اما براساس شود )باید توجه داشت که این صیغه برای افراد سنین باالتر نیز جاری مینوجوانان جاری می

های سنتی و مذهبی شود(. در واقع، خانوادهسال اشاره می 13یر جامعۀ نمونه در این تحقیق به صیغۀ محرمیت ز

صیغۀ محرمیت را به عنوان راهکاری برای کاهش فشار اجتماعی اطرافیان و کنترل مسائل جنسی فرزندانشان در 

انجامد و شرایط ازدواج کودکان را تسهیل کنند که معموالً به روابط جنسی میاوایل دوران بلوغ جاری می

 یکودک نیدر سن کنندمیندانشان تالش زفر یجنس یازهایمهار ن یبرا هاخانواده ند. به عبارت دیگر، اینکمی

 .نها نشودآ ریگکودکانه دامن یهاطنتیاز ش یناش پیامدهایمشروع و مرسوم کنند تا  یهاآنها را وارد رابطه
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 داشتن پیشینۀ خانوادگی در ازدواج موقت -3

 

 

 

 

 

 

 

 . توزیع درصد فراوانی پیشینۀ خانوادگی پاسخگویان در زمینۀ ازدواج موقت4ارۀ نمودار شم

صیغۀ محرمیت و ازدواج  رشیدر پذ یفرزندان از عوامل اساس یاجتماع تیترب ۀو نحو یخانوادگ یسبک زندگ

 ی خودبعد یهانسل در اند، این رفتار رااشتهصیغۀ محرمیت و نکاح موقت د ۀکه سابق ییها. خانوادهاستموقت 

در این  دهد.شده انجام میرفتهیپذ یرفتار اجتماع نوعیآن را به عنوان  شاننسل بعدی و انددهکر یدرون

های آنها انجام صیغۀ محرمیت سابقه نداشته است اند که در خانوادهدرصد از پاسخگویان گفته 13/61پژوهش، 

های در فرهنگع ازدواج در گذشته مرسوم بوده است. های آنها این نواند که در خانوادهدرصد گفته 31/41و 

 دارایهای در فرهنگ کهی در حال ؛شودیم جیو خودابرازی ترو ییباز، استقالل، فردگرا رییپذدارای جامعه

هستند. در خانوادۀ مذهبی و سنتی صیغۀ محرمیت را های برتر ارزش ،ییهمنوا بسته، اطاعت و رییپذجامعه

کند و فرزندان حتی اگر به این کار راضی نباشند، ملزم به پذیرش و همنوایی ان جاری مینوجو برایخانواده 
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گیرند. بنابراین هستند. همچنین براساس نظریۀ یادگیری اجتماعی، افراد خانواده هنجارهای خانوادگی را یاد می

شده یاد جاری پذیرفتهدر صورت مشاهدۀ اقدام سایر اعضای خانواده به ازدواج موقت، آن را به عنوان هن

 دهند.آسانی انجام میگیرند و در موقعیتی که فرصت آن را به دست آورند، بهمی

 ابراز آشکار ازدواج موقت، نگرش به ازدواج موقت و مدت ازدواج موقت -4

 

 

 ن دربارۀ ازدواج موقت. توزیع درصد فراوانی پاسخگویان در زمینۀ اطالع دیگرا4نمودار شمارۀ 

 

کنند، سعی دارند آن را پنهان به علت دید منفی به ازدواج موقت در جامعه، همواره افرادی که ازدواج موقت می

ها و کنند. مقبولیت اجتماعی نداشتنِ ازدواج موقت و برابر دانستن آن با فحشا و عامل از هم پاشیدگی خانواده

کردن این ازدواج طلبی و... باعث پنهان بندوباری، ناهنجاری، تنوعبه بیدهندگان آن نیز متصف کردن انجام

های جامعۀ مدرن، آشکارسازی ازدواج موقت شده است. در مقابل، به دلیل گذار از هنجارهای سنتی و ویژگی

صد از در 64/40درصد از زنان و  76های این پژوهش نشان داد که برای برخی افراد اهمیت خاصی ندارد. یافته
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 20درصد مردان و  14/44مردان با آشکارسازی و اعالن ازدواج موقتشان موافق هستند. به عبارت دیگر، 

بینیم، مردان کمتر از میآمار به دست آمده  دردرصد زنان مخالف ابراز آشکار ازدواج موقتشان هستند. چنانکه 

تواند کاری ازدواج موقت میاین تمایل به پنهانزنان مایل هستند که دیگران از ازدواج موقتشان خبردار شوند. 

اند یا اجتناب از ای که مردان در کنار زندگی اصلی خود تشکیل دادهبه دالیلی مانند مخفی بودن زندگی موازی

شود، روی دهد. اما اینکه زنان به آشکارسازی ازدواج موقتشان بیشتر فشار اجتماعی بیشتری که بر زنان وارد می

تواند دالیلی مانند امید به تبدیل آن به ازدواج دائم یا برخورداری از مزایای مادی و اند، میان دادهتمایل نش

دهند که در صورت آگاه شدن معنوی بیشتر در ازدواج موقت داشته باشد. عالوه بر اینها، زنان احتمال می

یجه، مرد مسئولیت بیشتری در قبال یابد و در نتدیگران از ازدواج موقت، فشار اجتماعی روی زوج افزایش 

تر از نگرش مردان فرزندان متعه و زن متعه قبول کند. البته این بدین معنا نیست که نگرش زنان به صیغه مثبت

است. شاید برخی واقعاً آن را ناپسند بدانند و به همان دلیل نیازهای مادی، عاطفی و جنسی که گفتیم، آن را 

درصد زنان به صیغه نگرش منفی دارند و با اصل و  46دهد که ین پژوهش نشان میهای اانجام دهند. یافته

درصد از مردان  24/66ند و ادرصد از مردان با اصل آن مخالف 76/44ند. همچنین اموجودیت آن مخالف

 نگرش مثبتی به ازدواج موقت دارند. 

 



174 
 

 

 اوانی نگرش زنان و مردان به ازدواج موقت . توزیع درصد فر4نمودار شمارۀ 

 

های تلخ آنان از رابطۀ موقت و تضییع حقوق آنها و نگرش منفی بیشتر زنان به ازدواج موقت ناشی از تجربه

های ها نشان داد زنان بیشتر به علت تنهایی و بحرانهمچنین ارضا نشدن نیازهای روحی و مادی آنهاست. یافته

کنند؛ در حالی که مردان به علت ارضای نیازهای جنسی آن را انجام دواج موقت تمکین میروحی و روانی به از

ای موقت و زودگذر است و برخالف دهد، این ازدواج، رابطهدهند. چنانکه اسم ازدواج موقت نشان میمی

 فتد.اازدواج دائم پایدار نیست. گاهی ازدواج موقت به صورت ساعتی و کمتر از یک روز اتفاق می
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 . توزیع درصد فراوانی میزان مدت صیغه در میان پاسخگویان6نمودار شمارۀ 

 

تر از یک ماه، درصد از پاسخگویان، ازدواج موقتِ کوتاه 66/16ها حاکی از آن است که تحلیل کمی مصاحبه

از این جمع، ازدواج موقت شش ماه تا درصد  42/44درصد از آنان ازدواج موقت یک تا شش ماهه،  71/44

دهد ها نشان میاند. این یافتهتر از دو سال را تجربه کردهدرصد از پاسخگویان ازدواج طوالنی 47/23دو سال و 

های موقت زیر دو سال بوده است. این موضوع برای زنان بسیار ناگوار است که آنها را فقط اکثریت ازدواج

شوند؛ زیرا پس های روحی میهای موقت، زنان بیشتر دچار بحراند. در این نوع رابطهبرای مسائل جنسی بخواهن

شود و مردان کمتر حاضر به تمدید آن یا تبدیل آن به ازدواج دائم هستند و زنان ها قطع میاز مدت معلوم، رابطه

بدنامی و ب برچس شوند. همچنین جامعه به این زنانهای روحی و روانی میشده بیشتر دچار آسیبترک

افزاید. بنابراین نگرش زنان دربارۀ ازدواج موقت در زند که بر مشکالت روحی و روانی آنها میبندوباری میبی

 مقایسه با نگرش مردان بیشتر منفی است.
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 بارداری، آگاهی از قانون، ثبت ازدواج، خشونت علیه زنان -5
 

 

 توزیع درصد فراوانی وضعیت بارداری زنان و حمایت مردان در ازدواج موقت .7نمودار شمارۀ 
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هدف اصلی از ازدواج موقت تمتع و بهرۀ جنسی و پرداخت مبلغ معیّنی به زن به عنوان مهریه در مدتی معلوم 

داری در است. بارداری جایگاهی در ازدواج موقت ندارد و حتی براساس اظهار نظر فقیهان و برخی روایات، بار

ازدواج موقت نهی شده است. در ازدواج موقت در صورتی که زن باردار شود، مرد موظف به پرداخت نفقه و 

تعهد در قبال فرزند است و مانند فرزند حاصل از زوجیت دائم باید برای او شناسنامه بگیرد. بنابراین فرزند 

درصد از زنانی که باردار  4/44های این تحقیق، ازدواج موقت تمام حقوق فرزند عادی را دارد. براساس یافته

درصد از آنان سقط جنین کرده بودند. از سوی دیگر،  4/44شده بودند، فرزند خود را به دنیا آورده بودند، 

درصد از مردان حاضر به پذیرش مسئولیت و نگهداری از فرزند حاصل از ازدواج موقت نشده بودند.  2/22

، در صورت بارداری یا توافق طرفین یا شرط ضمن 1441ایت از خانواده مصوب قانون حم 21براساس مادۀ 

گیرد؛ اما به علت موقت باید ثبت شود و نکاح موقت تابع تمام موازین شرعی نکاح دائم قرار میعقد، ازدواج 

 شود.رسانی نشدن در این زمینه، حقوق زنان تضییع میاطالعناآگاهی از قانون و 

68

22/ 66

9/ 4

   

  

    



177 
 

 

 . توزیع درصد فراوانی پاسخگویان در زمینۀ آگاهی از قانون3 نمودار شمارۀ

درصد پاسخگویان از قوانین حقوقی ازدواج موقت هیچ  63های کمی این تحقیق حاکی از آن بود که یافته

درصد از آنان اطالعاتی دربارۀ قوانین حقوقی  4/4درصد از آنان اطالعات کم و  66/22اطالعی نداشتند. 

ویژه در ازدواج موقت است. ثبت ازدواج موقت اشتند. نتیجۀ این ناآگاهی، تضییع حقوق افراد بهازدواج موقت د

شناختی به زوجین یکی از راهکارهایی است که در برداشتن های حقوقی و رواندر دفاتر ثبت ازدواج و مشاوره

 های این نوع ازدواج کاربردی خواهد بود.برخی خلل

 
 

 درصد فراوانی وضعیت ثبت ازدواج موقت در میان پاسخگویان . توزیع4نمودار شمارۀ 

 

درصد آنها این  44درصد افراد ازدواج موقتشان را ثبت کرده بودند و  64در میان پاسخگویان این پژوهش، 

قانون حمایت از  21ها را ثبت نکرده بودند. ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری براساس مادۀ ازدواج

توانند پدر فرزند را ملزم به حمایت از است. بسیار از افراد به علت ناآگاهی از این مادۀ قانونی نمی خانواده الزامی
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هایی که پدر در قبال فرزند عادی دارد، در قبال مادر و فرزند متعه نیز فرزند کنند. حال آنکه تمام مسئولیت

کنند و پس از مدتی بدون غۀ چندساله میخواهد داشت. افزون بر این به دلیل سهولت انجام صیغه، مردان صی

شوند. همچنین از آنجا اطالعی از قانون موجب سرگردانی زنان میکنند و به دلیل بیبذل مدت، زن را ترک می

ای برای فسخ آن تعریف نشده است، حتی برخی مراجع تقلید در قبال این موضوع، مراجعه به که مادۀ قانونی

 کنند.ن پیشنهاد میدادگاه خانواده را به زنا

طالق مخصوص ازدواج دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل »قانون مدنی،  1144براساس مادۀ 

ای نشده است و در در این مادۀ قانونی به عسر و حرج زن اشاره«. شودمدت از سوی شوهر از زوجیت خارج می

مدت و انقضای آن در مورد نکاح موقت در غیر حامل عدۀ فسخ نکاح و بذل »کند که فقط بیان می 1142مادۀ 

در اینجا عدۀ فسخ نکاح، فرع بر قابلیت فسخ متعه است و تنها زمانی که ادامۀ زناشویی برای زن «. است هْرطَدو 

تواند به دلیل عسر و حرج به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست زن می 1140ممکن نباشد، براساس مادۀ 

گذار در خفا و به صورت مبهم از مواد قانونی مربوط به دواج موقت بدهد. در شرایطی که حتی قانونانحالل از

توان انتظار داشت که افراد عادی از آن آگاهی داشته باشند و زیر ازدواج موقت بحث کرده است، چگونه می

 چتر حمایت قانون قرار بگیرند؟!

 

 گویان زن در زمینۀ تجربۀ خشونت در ازدواج موقت. توزیع درصد فراوانی پاسخ10نمودار شمارۀ
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درصد از سوی شوهران خشونت و آزار شدید دیده بودند. همچنین  66/6از میان پاسخگویان زن این پژوهش 

درصد از آنان به صورت کم، خشونت و آزار دیده و  66/26درصد از این زنان به صورت متوسط و  63/13

ها، اکثریت زنان در ازدواج موقت حتی به صورت کم و براساس این یافته درصد نیز آزار ندیده بودند. 43

اطالعی از قانون و روندهای دادرسی طوالنی و اند و همین زنان به دلیل بیمتوسط آزار و خشونت دیده

قبح  کنند. همچنین اگر از قانون باخبر باشند، باز هم به علتخود صرف نظر می های قانونی معموالً از حقخلل

ترسند که اطرافیان و نزدیکان و همسایگان از ازدواج اجتماعی صیغه مایل نیستند شکایت کنند؛ زیرا می

 جسمی و روحی و بدنامی باقی نماندهای شان آگاه شوند و برای زن چیزی غیر از آسیبپنهانی

 

 

 سن، نحوۀ عقد، کیفیت رابطه و تحصیالت -6

قانون مدنی  1041وضوح بیان نشده است؛ اما براساس مادۀ دواج موقت بهسن دقیق صیغۀ محرمیت و از

سال است. البته از آنجا  14سال شمسی و برای پسران  14جمهوری اسالمی ایران سن ازدواج دائم برای دختران 

شود، سن ها به صورت خصوصی جاری میکه در صیغۀ محرمیت ثبت کردن وجود ندارد و در بین خانواده

 سال است. 13محرمیت معموالً زیر صیغۀ 
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 . توزیع درصد فراوانی سن پاسخگویان در زمان صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت7نمودار شمارۀ 

درصد از  14/43سالگی،  13درصد از پاسخگویان زیر  34/46های کمی پژوهش حاکی از آن بود که یافته

درصد از این  41/1سالگی و  44تا  41سنی ۀ درصدشان در باز 63/24سالگی،  40تا  13سنی ۀ آنان در باز

های کمی این پژوهش، بودند. همچنین براساس یافته ازدواج موقت را تجربه کرده 40افراد در سنین باالی 

خود را در  سالگی و با اصرار خانواده به عقد موقت یا همان صیغۀ محرمیت درآمده بودند، 13نوجوانانی که زیر 

کردند؛ در حالی که از نظر اجتماعی و روحی و فکری به بلوغ نرسیده مرحلۀ جدیدی از زندگی احساس می

بودند. بلوغ جنسی در مرحلۀ نوجوانی دلیلی بر بلوغ فکری نیست و حتی اگر نوجوانان از این وضعیت رضایت 

شت. نحوۀ رابطه در زمان صیغۀ محرمیت تابعی از داشته باشند، پیامد اجتماعی خاصی برایشان به دنبال خواهد دا

نظارت خانواده است؛ اما به دلیل غلیان میل جنسی در این برهۀ زمانی، دختر و پسر از هر فرصتی برای ارتباط 

 گونه ایرادی بر آن وارد نیست.کنند که البته از نظر شرعی هیچجنسی استفاده می
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 . توزیع درصد فراوانی وضعیت رابطه در حین ازدواج موقت3مارۀ نمودار ش

 

 42اند، سالگی را تجربه کرده 13دهد پاسخگویانی که صیغۀ محرمیت زیر های کمی این پژوهش نشان مییافته

درصد از آنان رابطۀ نزدیک بدون  23اند، درصدشان در حین صیغۀ محرمیت رابطۀ جنسی مداوم داشته

درصد رابطۀ محدود و با  40اند. همچنین سکس و سایر رفتارهای جنسی را تجربه کردهاز محدودیت اعم 

اند و درصد(، رابطۀ جنسی کامل داشته 60طور که مشخص است اکثریت این افراد )اند. هماننظارت داشته

افتد و جاری میبدین ترتیب زمینۀ ازدواج زودهنگام آنان فراهم شده است. این نوع ازدواج به سهولت اتفاق 

شدن عقد موقت نیازمند تشریفات ازدواج دائم نیست. در ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت حتی خود مرد یا اقوام 

و فقط ایجاب و  به صورت شفاهى خوانده شودتوانند صیغۀ عقد را جاری کنند. صیغۀ محرمیت و دوستان می

 شود.کند و مکتوب نمیقبول شفاهی آن کفایت می
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 . توزیع درصد فراوانی وضعیت جاری شدن ازدواج موقت بین زوجین4نمودار شمارۀ 

درصد موارد  4/12درصد موارد، صیغۀ عقد را اقوام و دوستان، در  42/4دهد در های پژوهش نشان مییافته

 قد جاری کرده است.درصد موارد عا 14/64درصد موارد خود مرد و در  42/13روحانی مسجد، در 

ویژه های متعددی بهنکتۀ درخور تأمل این است که ازدواج موقت به ثبت نیاز ندارد و همین ثبت نشدن آسیب

کنند های مذهبی و سنتی آن را به صورت خصوصی جاری میکند. از سوی دیگر، خانوادهبرای زنان ایجاد می

ود ندارد. مشخص نبودن چگونگی جاری شدن صیغه و ثبت ای در این کار وجگونه منع قانونی و شرعیکه هیچ

های سنتی به منظور کنترل رفتار جنسی فرزندانشان و ترین معایب ازدواج موقت است. خانوادهنشدن آن از مهم

کنند و از آنجا که نوجوانان کاهش فشار اجتماعی فرزندانشان را در دوران تحصیل ملزم به صیغۀ محرمیت می

بیوگی و ترک مرحلۀ جدید بلوغ فکری و اجتماعی مناسبی ندارند، با پیامدهایی مانند کودک برای ورود به

 اندازد.ترین عواملی است که ازدواج زودهنگام را به تأخیر میشوند. تحصیالت از مهمرو میتحصیل روبه
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 ت پس از صیغۀ محرمیت در میان نوجوانان. توزیع درصد فراوانی وضعیت تحصیال10نمودار شمارۀ 

شود که صیغۀ در میان پاسخگویانی که صیغۀ محرمیت را تجربه کرده بودند، این نکته به روشنی دیده می

 64/17ویژه دختران( است. آموزان )بهمحرمیت از عوامل اصلی مؤثر در جلوگیری از ادامه تحصیل دانش

درصد آنان ترک  11/64یت ادامه تحصیل داده بودند؛ در حالی که درصد از پاسخگویان پس از صیغۀ محرم

گرفته بودند. تصور نقش همسری و باروری زودرس، امکان  تحصیل کرده و نقش مادری و همسری را بر عهده

ای ندارد، مانع گونه آمادگیهایی که شخص برای آن هیچبرد. اصطکاک و تداخل نقشتحصیل را از بین می

 یهاسنت :دخالت دارد یهمسرتوجه داشت که دو عامل عمده در کودک دیباشود. حصیل میروند عادی ت

 دیبا آورد،یکودکان به وجود م یبرا یهمسرکه کودک یخانواده. با توجه به مشکالت یو فقر اقتصاد یفرهنگ

کودکان و  یدواج برااز نیاز ا یمشکالت ناش انیمناسب، ب یهایگذاراستیدو عامل عمده مقابله کرد. س نیبا ا

مؤثر  یمقابله با فرهنگ سنت در دتوانیم یمشکالت اقتصاد یدارا یهااز خانواده تیحما نیزو  آنهااز  تیحما

هایی است که گذاریاجباری کردن تحصیالت و ثبت قانونی صیغۀ محرمیت و تعیین سن از جمله سیاست. باشد

داخت. طبیعتاً تحصیالت و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی همسری را به تأخیر انتوان براساس آن کودکمی
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های کالن کشوری قرار گرفته شود و راهکارهای قانونی و ها باید در برنامه و سیاستآموزان و خانوادهدانش

های اجتماعی کاسته و پیامدهای کمتری به فرد و جامعه در آسیب عملیاتی برای آن تدوین شود تا از دامنۀ این

 عاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تحمیل شود. اب
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 فصل چهارم: جمع بندی، راهکارها و پیشنهادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:        

 

 بندی، راهکارها و پیشنهادهاجمع
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 مقدمه

ازدواج، نهادی اجتماعی است که در لوای آن مرد و زن از طریق تعهدی قانونی، مذهبی و اخالقی به عنوان زن 

کنند. ازدواج با فراهم آوردن بستری برای ارضای نیازهای عاطفی، اقتصادی و ر زندگی میو شوهر با یکدیگ

ازدواج عملی ارادی و تابع ترجیحات و هرچند کند. در عملکرد افراد ایفا میروانی اعضای جامعه، نقش مهمی 

ازدواج را تحت تأثیر  های فردی است، زندگی اجتماعی انسان و روابط پیچیدۀ او با پیرامونش، وقوعدیدگاه

دهد. این تأثیر و تأثرها باعث روابط دوسویه با متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی قرار می

های مختلف ای چندوجهی، موضوع توجه و مداقۀ متخصصان در حوزهشده است که ازدواج به عنوان پدیده

.. قرار بگیرد. ازدواج یکی از .شناسی و، حقوق و جمعیتشناسیشناسی، روانشناسی، جامعهدانش مانند مردم

های مهم و پسندیدۀ اجتماعی است که تقریباً در همۀ جوامع بشری به رسمیت شناخته شده است. در میان سنت

تر است؛ زیرا عالوه بر کند، پیوند زناشویی از همه مقدسها را به یکدیگر مرتبط میپیوندهایی که انسان

نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی افراد را نیز تنظیم  پاسخگویی به

 آید. شده به حساب میکشورهای دنیا، هنجاری پذیرفتهکند و بنا به تأثیری که دارد، در تمامیمی

ه بسیاری، رفتارهای های دینی و حقوقی جامعه است. از دیدگادر تمامی جوامع، ازدواج همواره تابع ارزش

شود. در طول تاریخ ادیان توحیدی به جنسی و غریزی در قالب ازدواج تنظیم و سالمت و بقای جامعه تأمین می

ها، و برای پیشگیری، اصالح و درمان ناهنجاری توجه کرده طور ویژه به ارائۀ الگویی برای رفتار جنسی ایمن

اند. چراکه رشد، پیشرفت، خوشبختی و کمال انسان، ئل بودهها و مشکالت جنسی اهمیت خاصی قاانحراف

اصالح و تربیت نسل، تداوم و حفظ نسب از راه صحیح تداوم و استحکام نظام خانواده و به تبع آن، پاکی 

 اند.دیدهاجتماع را در گروی صیانت و پاکی از انحرافات می

و هنجارهای اجتماعی است. در کشور جمهوری  هابنابراین ازدواج و شیوۀ همسرگزینی همواره تابع ارزش

ها و هنجارهای اسالمی ایران با توجه به اینکه اکثریت مطلق مردم مسلمان هستند، اسالم به عنوان مصدر ارزش
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اجتماعی بر مقولۀ ازدواج سایه افکنده است. فقه که بُعد حقوقی دین اسالم است، به عنوان مکانیزم اجرای دین 

و نبایدهای ازدواج نقش مؤثری دارد. همچنین با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ایران شیعه  در تعریف بایدها

دهد. براساس قواعد حقوقی و فقهی، نشین شکل میهستند، فقه امامیه به قوانین ازدواج و هنجارهای مناطق شیعه

ه رسمیت شناخته شده است که در ایران دو نوع ازدواج دائم و موقت )متعه، منقطع یا صیغه و صیغۀ محرمیت( ب

 و انتخاب هر است خاصی موقعیت اجتماعی نیازمندازدواج برای اقدام هر دو مشروعیت فقهی و حقوقی دارند. 

. در ادوار مختلف تاریخ، ازدواج موقت در کشور طلبدخود را میویژۀ موقعیت  یک از این دو نوع ازدواج نیز

و مشروعیت این نوع ازدواج، رویکردهای متفاوتی را به خود گرفته ایران محل مناقشه بوده است و مقبولیت 

گذار و مدرنیتۀ ایرانی، به نظر است. با توجه به شرایط مذهبی جامعه و با توجه به تغییرات ساختاری و درحال

در  نگارنده، در این برهۀ خاص زمانی و مکانی، جامعۀ ایرانی از ازدواج موقت چه در قالب صیغۀ محرمیت و چه

کند. این نوع نکاح را که اشکال مختلفی به خود گرفته است، در قالب نکاح منقطع بیشتر از گذشته استقبال می

توان بررسی و تحلیل کرد. نکته اینجاست که ازدواج موقت با وجود بسترهای اقتصادی و اجتماعی می

شود. از این رو، به علل، پیامدها انجام میاش، مقبولیت اجتماعی کافی ندارد و پنهانی مشروعیت مذهبی و قانونی

های خاص شود، کمتر توجه شده است. نگارنده با توجه به ویژگیهایی که از این نوع ازدواج میو سوءاستفاده

شناسانه، ازدواج جامعۀ ایرانی و بدون تعصبات مذهبی، برای اولین بار در قالب پژوهشی جامع و با نگاهی مردم

یت و متعه( را از بُعد تاریخی، دینی، حقوقی و اجتماعی بررسی و با رویکردی علمی، زوایای موقت )صیغۀ محرم

 شهر تهران، اصفهان و مشهد تحلیل کرده است.در سه کالنپنهان و آشکار و پیامدهای ازدواج موقت را 

 بندی پژوهشخالصه و جمع -1-4

جنسی و روابط زوجین در چارچوب اسالمی و در فصل اول و در قالب کلیات پژوهش، نحوۀ تنظیم رفتار 

غربی، تعریف ازدواج و ازدواج موقت، و تبیین اجتماعی آن در زمان حاضر بررسی شده است. در غربِ پیش از 

آلوده گناه یۀاساساً بر پا و ردیگسرچشمه می تیحیمس نید یهاکه از آموزه اخالقییمذهب ۀانگارقرن نوزدهم، 
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، بر رفتار جنسی حاکم بوده است. ر استاآن استو دیکنترل شد ای ینف یالش براو ت یجنس ۀزیشمردن غر

به بعد با  نوزدهماز قرن براساس این انگاره، روابط زن و مرد فقط در قالب ازدواج و نهاد خانواده مشروع است. 

 یالگو نیگزیجا جیتدربه یرفتار جنس ۀانیشکل مدرن و فردگرا ۀبه منزل یعشق احساس ،ظهور عصر مدرن

ظهور  یمطالعات جنس یهادر گفتمان یختارییشناختجامعه ۀانگار ،ستمیدوم قرن ب ۀمیاز ن شود.مدرن میپیشا

و رویکردهای  غرب حاکم شد یدر فرهنگ جنس تیجنس لئبر مسا یعموم یهاشربر نگ جیتدر کرد و به

 اریبس یستارهایا ،یسنت یستارهایبا ا . در زمان حاضر همراهبرابرخواهانه دربارۀ مردان و زنان شکل گرفت

از مردم  یقوت گرفت. برخ میالدی 60 ۀدر ده وجود دارد که مخصوصاً یجنس یهاشیگرا به یتربرالیل

دواج زاز ا شیپ یِجنس ۀمعتقدند رابط ،هستند یدر فرهنگ غرب یحیمس یهاهکه تحت تأثیر آموز یکسان ویژهبه

 یبعض ،است. در مقابل یاز زندگ یمطلوب و مهم ۀجنب یکه لذت جنس دمعتقدن یشتریب ۀدع اما ؛ستیدرست ن

مختلف  یجنس تیدر قبال فعالرا مثل(  دیو تول یخارج از ازدواج رسم ی)رفتار جنسی مداراگر یستارهایهم ا

 آزادتر و بازتر شده است. یجنس یستارهایا ،سال گذشته 40 در یغرب یکشورها بیشتر. در گیرندپیش می

( و نکاح یجنس یو خودمهارگر یدو بعد عفاف )پاکدامن شامل یرفتار جنس یسازمصون یمدل اسالمهمچنین 

از اصول و  یعیوس ۀگستر ،دو بعد نی. اشودمی( ینیاز راه همسرگز یجنس یازهاین تمندیمطلوب و رضا ی)ارضا

به هنگام ازدواج،  ینسو آموزش ج یسازآماده ،یجنس تیو ترب تیکنترل، هدا راقبت،)شامل مها را برنامه

انسان از زمان تولد تا  طول عمردر  ی(جنس یهایو اصالح و درمان ناهنجار ییو آداب زناشو یآموزش جنس

به  دهیپسند یامر ،را در نظام خانواده و در پرتو ازدواج یجنس لیتما یارضا ،اسالم. دنرگیدربرمی یزندگ انایپ

 شیبا همسر خو زشیآم قیخود را از طر یجنس لیها اجازه داد تمانو به انسا دیورز دیبر آن تأک ،حساب آورد

 .ارضا کنند

باشد در تعریف ازدواج به نقل از ساروخانی بیان شد که ازدواج، روابط پایای جنسی بین دو جنس مخالف می

ک بین که مستلزم قرارداد اجتماعی است و همچنین به نقل از کلود لوی اشتراوس، ازدواج، برخورد دراماتی
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های ارتباط جسمی، تخالف طور کلی ویژگیفرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعی و کشش جنسی است. به

جنسی، پایایی و قراداد اجتماعی )قانون و دین( از عوامل مشترک در تعریف ازدواج هستند. در محدودۀ 

شدۀ ازدواج در ایران معرفی ذیرفتهجغرافیایی ایران نیز نشان داده شد که ازدواج دائم و موقت به عنوان اشکال پ

 معلوم یۀمهر و نیّمدت مع برای یبا زن یزدواج است که مردا نیز گفته شد که نوعی مُتعهشدند و در تعریف 

 . شوندجدا می گریدیکزن و مرد بدون طالق از  ،شدهنییو با سرآمدن وقت تع کندمینکاح 

گذاران دولتی و دینی و حقوقی، موقت گفته شد که سیاست های ازدواجگذاریهنگام تبیین اجتماعی و سیاست

در شرایط خاص جامعۀ ایرانی که بین سن بلوغ جنسی و سن ازدواج دائم فاصله افتاده است، صیغه یا ازدواج 

موقت را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فحشا و رواج روابط غیرشرعی خارج از چارچوب ازدواج در 

 گذاری اشاره شد.اهلل صانعی و برخی از فعاالن حقوق زنان با این سیاستمچنین به مخالفت آیتاند. هنظر گرفته

کشور ایران، در حال گذار از مرحلۀ سنتی به مدرنیته است و این نوسازی و مدرن شدن، نهاد خانواده را نیز 

 ترکیمدرن نزد تیموقع خارج و به یهرچه جامعه از حالت سنت ،در سطح کالنتحت تأثیر قرار داده است. 

کار  یرویدر ن راتییتغ ،یلیتحص یهاگسترش فرصت قیاز طر ی. نوسازیابدافزایش می شتریشود، سن ازدواج ب

 ازانتظارات  افزایش اب ینوساز نکهیشود. ضمن اسن ازدواج می شیباعث افزا ینیمدرن و شهرنش یهاو نقش

 ۀتیمدرن ۀاز تجرب یناش اتتأثیر ،یانیسطح م در .شودمیدواج ازافتادن  ریخأت سبب به ،از ازدواج پس یِزندگ

ازدواج  در ریخأت ،باشد شتریب یادر منطقه تهیدر مناطق گوناگون متفاوت است. به هر نسبت که نفوذ مدرن یرانیا

 ریاز سا شیو اصفهان ب مشهدتهران،  یشهرهاسن ازدواج در کالن افزایش ،. در حال حاضردهدمی رخ شتریب

 بر ،ی کاستهاقتصاد یهاتیقطع از جامعه در بدنۀ یو اجتماع یاقتصاد یهایآشفتگ ،سو گرید از هرهاست.ش

و  یانتظارات فرهنگ ،یاقتصاد یثباتیب با وجود است. داده رییتغرا و انتظارات  ارهایمع ی افزوده واجتماع یدیناام

بر علت  دیموضوع مز نینکرده و ا یرییترک تغمش یازدواج و زندگ یو استانداردهاها نهیهز مربوط به یسنت
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به نوبۀ خود بر نگرش دختران به  زین ییزناشو یهاانتیاز جمله طالق و خ یاجتماع یهایشده است. آشفتگ

سطح  درهمچنین  به خرج دهند. یشتریب اطیاحت ازدواج در امر شده است دخترانو موجب  گذاشته ازدواج تأثیر

و  یو اجتماع یاستقالل اقتصاد الت،یتحصافزایش سطح  :مید دختران هستدر خو یشاهد تحوالت یفرد

و تحول  ریینگرش دختران را دچار تغ ،انیو اطراف نیت والدااز نظر یریگانتخاب و عمل، فاصله یآزاد ،یفرهنگ

رانی ای که در نتیجۀ مدرنیته و نوسازی در جامعۀ ایدر مجموع، براساس تحوالت ساختاری و ذهنی کرده است.

و نهاد خانواده اتفاق افتاده، فاصلۀ بلوغ جنسی و ازدواج افزایش یافته است. به همین دلیل، فقیهان و 

اند که چنانکه گفته شد این راهکار با گذاران ازدواج موقت را به عنوان راهکاری مؤثر پیشنهاد کردهسیاست

 هایی همراه بوده است.مخالفت

های تاریخی، سئله و اختالفاتی که دربارۀ این نوع ازدواج وجود دارد، ریشهدر فصل دوم با توجه به تعریف م

دینی، حقوقی و اجتماعی آن بررسی شد. از منظر تاریخی، در ایران باستان تفسیرهای متعددی از ازدواج موقت 

اند که رابطۀ وجود داشته است. برخی مورخان از نوعی رابطۀ جنسی به نام )گادار( در میان زرتشتیان یاد کرده

جنسی در آن محدود و موقت بوده است. همچنین در میان اعراب پیش از اسالم نیز متعه وجود داشته و آن را 

دانند که به پس از اسالم نیز منتقل شده است. عالوه بر این موارد در کشورهایی چون یکی از احکام امضایی می

اج آزمایشی وجود دارد و افرادی مانند برتراند راسل چیزی به های مشابه ازدواج موقت با عنوان ازدوژاپن نمونه

 .باشدمانند متعه  تواند اند که در ماهیت مینام ازدواج رفاقتی را پیشنهاد داده

طور خالصه، اهل از منظر دینی بین علمای اهل سنت و شیعه در باب ازدواج موقت اختالفاتی وجود دارد. به

شمارند. از نظر مذاهب اهل سنت، تحریم نکاح موقت مستند به حدیثی حرام می سنت متعه را از انواع ازدواج

و  دانندحکم متعه را مانند زنا نمینبوی است. مذاهب اهل سنت بر سر حرمت نکاح موقت اتفاق نظر دارند؛ اما 

یم آن مطرح ای است که ابن عباس دربارۀ تحرکنند. دلیل این کار، شبههمرتکب آن را به جای حد، تعزیر می
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کرده است. ناگفته نماند که ابن عباس نیز بعدها از نظر خود برگشت و حکم به تحریم نکاح موقت داد. اما اهل 

شمارند و سوره نساء و روایاتی از ائمۀ معصومین و دالیل عقلی و نقلی، متعه را حالل می 24تشیع به استناد آیۀ 

 و مشروع و در شرایط کنونی، جایز است. معتقدند ازدواج موقت به حکم اولیۀ خود حالل

از منظر حقوقی نیز ازدواج موقت یا صیغه بررسی و بیان شد که نهاد ازدواج موقت به عنوان نهادی قانونی فقط 

قانون  1076و  1074در قانون ایران وجود دارد و در قانون هیچ کشور دیگری، مشابه آن نیست. براساس مواد 

 .ان، ازدواج موقت مشروعیت قانونی داردمدنی جمهوری اسالمی ایر

قانون حمایت از خانواده مصوب  21زن در ازدواج موقت از نفقه و ارث برخوردار نیست و براساس مادۀ 

تواند نکاح خود را ثبت کند. همچنین سن ازدواج موقت ش، در صورت بارداری یا شرط ضمن عقد می1441

سال  14سال و برای مردان  14مانند ازدواج دائم برای زنان  قانون مدنی 1041و صیغۀ محرمیت طبق مادۀ 

. همچنین در فصل دوم به خألهای است است. البته ازدواج در سنین کمتر با اجازۀ دادگاه و اذن ولی نیز ممکن

اد قانونی و مشکالت مترتب بر آن اشاره کردیم که ادامۀ این روند از نظر حقوقی نه تنها راهکار مناسبی برای افر

 زند. جنسیتی در قانون دامن می تبعیضدارای شرایط خاص نیست، بلکه به 

کردند و همچنین ای بیان شد که رواج ازدواج موقت را تبیین میشناختیدر بخش اجتماعی، نظریات جامعه

. ضرورت اجتماعی ازدواج موقت از دیدگاه موافقان و ناکارآمدی آن از دیدگاه مخالفان به تفصیل گفته شد

ی متعه را برای جلوگیری از رهبانیت جوانان یا برای جلوگیری از کمونیسم جنسی مطهر یمرتضافرادی مانند 

تقلید ایران، این  عپورمحمدی و قرائتی و سایر مراجو  و افرادی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داده

اهلل اند. از سوی دیگر، آیتید و تبلیغ کردههای رسمی و غیررسمی تأیها و تریبونراهکار را بارها در رسانه

صانعی به عنوان یک فقیه، متعه را فقط در شرایط جنگ در صدر اسالم الزم دانسته و در زندگی امروزی آن را 

شمارد. همچنین فعاالن حقوق زنان، ازدواج موقت را از عوامل نقض حقوق یکی از عوامل انحطاط خانواده می
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های مقاربتی و های جنسیتی علیه زنان، تزلزل بنیان خانواده و شیوع چندهمسری و بیمارییضزنان و بازتولید تبع

انتخاب ، نوسازی و مدرنیتههای اند. نگارنده با توجه به تئوریدانند و با آن مخالفت کردهگری میرواج روسپی

مازلو،  مراتب نیازهای سلسلهن، گافم برچسب و نظریۀ نمایشیهومنز،  مبادله و رفتار اجتماعیهکتور،  عقالنی

 اقتدارباومن و گیدنز و نظریات  عشق سیالپیربوردیو،  سبک زندگیساترلند و  یادگیری اجتماعینظریۀ 

 ، پدیدۀ ازدواج موقت را بررسی و در چارچوب این نظریات آن را تبیین کرده است. نیسمیفمدارندروف و 

ای که در اختیار ر کردیم و با توجه به پیشینۀ تحقیقاتی و مطالعاتیهای میدان تحقیق را مرودر فصل سوم، یافته

شهر تهران، اصفهان و مشهد بررسی کردیم. در این مسیر، کادری از داشتیم، پدیدۀ ازدواج موقت را در سه کالن

اه، با شناسان و استادان دانشگدیده، زیر نظر کارشناسان حقوقی و اجتماعی، مذهبی و روانپژوهشگران آموزش

طور جامع با ها بهصورت عمیق مصاحبه کردند. سپس این مصاحبهنفر که تجربۀ ازدواج موقت داشتند، به 216

های راهبردی، پدیدۀ ای، کنشرویکرد کیفی و استفاده از روش گراندد تئوری تحلیل شد و عوامل علّی، زمینه

 سایی و موشکافی شدند.طور دقیق شنامحوری و پیامدهای ناشی از ازدواج موقت، به

های اصلی ازدواج موقت شامل نیاز اقتصادی، نیاز عاطفی، ها مشخص شد که علتدر تحلیل موشکافانۀ مصاحبه

شود. براساس دیدگاه رفتار اجتماعی و خصوص در مردان میویژه در زنان و نیاز جنسی بهاحساس تنهایی به

هزینۀ رفتاری کمتر و پاداش آن بیشتر باشد )یعنی نیازهای مبادلۀ هومنز و انتخاب عقالنی هکتور، هرچقدر 

شود. همچنین براساس سلسله مراتب اساسی را بهتر برآورده کند(، احتمال انجام و تکرار آن رفتار بیشتر می

 نیازهایی دارند که نیازهای بیولوژیک و جنسی، در قاعدۀ هرمِ این مجموعه قرار ها مجموعهنیازهای مازلو، انسان

گیرد و تا این نیازها برآورده نشود، انسان به خودشکوفایی نخواهد رسید. بنابراین همیشه انسان به دنبال رفع می

 شوند. مراتبی خود است که در ازدواج موقت این نوع نیازها به طریقی ارضا مینیازهای سلسله
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اجتماعی بررسی شدند. افرادی که با  ای، عوامل دینی، ساختار قانونی و ساختاردر بخش مربوط به علل زمینه

و جنسی( از  ،عاطفی و شد، مشروعیت مذهبی را یکی از عوامل رفع نیازهایشان )مادی، روانیآنان مصاحبه می

دانستند. احادیث و روایاتی که از ائمه و معصومین و ثواب و پاداش صیغه نقل شده است و طریق صیغه می

اند، نقش مهمی در مشروعیت این پدیده داشته است. به همین دلیل، رویج کردهفقهای امامیه آنها را در جامعه ت

دار بیشتر به چشم افراد، پس از صیغه، عذاب وجدان و ترس از عذاب اخروی ندارند. این مسئله در افراد دین

تدوین شده خورد. از سوی دیگر، ساختار قانونی و حقوقی جمهوری اسالمی ایران، براساس فقه تشیع امامیه می

کنند؛ ولی آنچه در این بخش است و بنابراین افراد ازدواج موقت را قانونی تلقی کرده و به آن تمکین می

 اطالعیِ پاسخگویان از شرایط قانونی ازدواج موقت بود.خوبی آشکار بود، بیبه

ازدواج موقت وجود  ای که درهای اجتماعیدر بخشِ بافتار اجتماعی، عوامل خانوادگی و عرفی و نابرابری

دارد، بررسی شد. در بررسی عوامل خانوادگی، با توجه به نظریات اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی، از 

 هایی که صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت سابقه داشتهها این نتیجه به دست آمد که در خانوادهتحلیل مصاحبه

نحوی برای افراد درونی شده و خانواده آن را پذیرفته زیرا به شود؛های بعد نیز تکرار میاست، این رفتار در نسل

ای مذموم و ناپسند قلمداد ای از ازدواج موقت نداشتند، آن را پدیدههایی که هیچ سابقهاست. اما خانواده

هایی همچون طرد آن عضو از کنند و اگر عضوی از خانواده این عمل را انجام دهد، خانواده با محرومیتمی

 کند. نه و حذف حمایت اقتصادی و روانی، او را مجازات میخا

در بخش نگرش عرفی به ازدواج موقت، مشخص شد که عرف، این پدیده را به دلیل متصف بودن به نیاز 

اساس نظریات عشق سیال شناسد. برطلبی میپذیرد و به عنون عامل فساد و تنوعداند، نمیجنسی، ناپسند می

های فردی و زودگذر مرتبط است. جالب مدت بوده و با لذتوابط در جامعۀ مدرن کوتاهباومن و گیدنز، ر

مدت در ازدواج موقت نیز کامالً نمایان است. عرف و نگرش عمومی، های رابطۀ مدرنِ کوتاهاینکه این ویژگی
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بر این، ازدواج موقت کنند. افزون های قدیمی یاد میهای مختلف از عشقپسندد و در بخشاین نوع نگاه را نمی

کند. به علت تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران، زنان های اجتماعی و تبعیض جنسیتی را نیز بازتولید مینابرابری

های اشتغال کمتری دارند و گاه باید برای رفع نیازهای مادی خود به ازدواج موقت تن بدهند. این فرصت

های اجتماعی مجازی از یک سو و برخی اعراب و مردان و شبکه وضعیت، بازاری را در ایران برای دالالن

کشورهای همسایه از سوی دیگر به وجود آورده است که نوعی اقتصادِ لذت و توریسم جنسی را تقویت 

نگرد. از سوی ها از چشم عموم مردم پنهان نیست و عرف همیشه زنان متعه را با دید منفی میکند. این کنشمی

گیرد. آنها خود را برای مردان نابرابری علیه زنان در ازدواج موقت توسط خود زنان شکل می دیگر بخشی از

کنند و دهند که از آنها استفادۀ جنسی میآرایند و با مدیریت بدن، خود را در معرض انتخاب مردانی قرار میمی

. اما در این داد و ستد، زنان بهرۀ شودهای کالنی بین دالالن و افراد خواهان این نوع زنان رد و بدل میپول

 های جسمی و روحی است. برند و آنچه در نهایت نصیب آنها شود، آسیباقتصادی چندانی نمی

در بررسی کنش راهبردی و تعامالت در ازدواج موقت، زودگذر بودن این نوع روابط مشخص شد و از تحلیل 

موقت، محدود، کوتاه و دارای پایانی مشخص است که  ها این نتیجه به دست آمد که تعامالت ازدواجمصاحبه

ویژه برای زنان دارد. همچنین تعامالت عاطفی، اقتصادی و جنسی نیز در این نوع آثار نامطلوبی برای طرفین و به

 ازدواج بررسی شد و از این بررسی نوعی نابرابری در تعامالت به نفع مردان استنباط شد.

ترین برداشت ذهنی مشترک تمام امل بررسی شده است که دربرگیرندۀ مهممحوری، دو عدر بخش پدیدۀ 

ها توسط استادان بوده است. این دو عامل که در تمام ساختار تحقیق مشاهده پژوهشگران و تحلیل مصاحبه

یی و اصل ازدواج موقت بر کامجوطلبی و ازدواج زودهنگام کودکان بود. شود، دو پدیدۀ عشرتمی

شواهد و  براساس اما را دارد. یطلبعشرت یمعنا نیهم زیمتعه ن تنهاده شده است و لغ انیبنطلبی عشرت

که زنان  شدیممواجه  یپژوهش با موارددر این . شودنصیب مردان می شتریب ،و لذت ییکامجو نیاها، مصاحبه
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 زیآنها را ن یماد یازهاین یبرخ ،دهندکه به مردان می اییجنس ۀعالوه بر بهر دیازدواج موقت با یهادر رابطه

طلبی و کامجویی، نوعی سبک زندگی کنند. این نوع لذت افتیمتقابل را در یجنس ۀبرآورده سازند تا بهر

شود. براساس تمایالت جنسی، طلبیِ سبک زندگی مدرن ناشی میآمیز است که از فردیت و استقاللمخاطره

شود. باید توجه داشت که این نوع برداری میی بهرههرچه سن زن کمتر باشد، لذت و عشرت جنسیِ بیشتر

ای مانند پدوفیلی است که زمینه را برای منحرفان جنسی و های جنسیطلبی، راهی به سوی شیوع انحرافلذت

طلبی و لذت جنسی از دختران خردسال اقدام کنند. این افراد اگر آورد که برای عشرتبیماران روانی فراهم می

گناه این کار را انجام ریق قانونی ازدواج موقت کنند، از طریق تجاوز به عنف به کودکان بینتوانند از ط

دهند. همچنین تعیین نشدن سن دقیق ازدواج موقت و حتی مبهم بودن این موضوع و شامل قانون نبودن سن می

 شود. صیغۀ محرمیت سبب تسهیل ازدواج کودکان می

شده، پیامدهای نامطلوب متعددی شناسایی شد. جالب های انجاما و تحلیلهدر بخش پیامدها، براساس مصاحبه

ترین پیامدهای ازدواج موقت که از ها، ازدواج موقت کارکرد مطلوب داشت. مهماینکه تنها در یکی از مصاحبه

اقتصاد لذت، فساد و اند از: های عمیق در میدان تحقیق به دست آمد، عبارتتحلیل مصاحبه و مشاهده

، طالق شیخانواده و افزا انیتزلزل بن یی،گراشک جیبه ازدواج دائم و ترو ینگرش منف ،گری در جامعهروسپی

در ابعاد اقتصادی و  زنان هیعل ضیحقوق و تبع نقض، کودکان لیتحص توقف ی،گویب کودک ،یهمسرکودک

متعۀ زنان برای دالالن و اعراب و حقوقی و عاطفی. اقتصاد لذت در مبالغ هنگفتی که در توریسم جنسی از طریق 

شود، ریشه دارد. همچنین به علت نبود نظارت و پایبند نبودن زنان، عده طلب مبادله میبرخی ثروتمندان تنوع

فروشی برای کسب درآمد است که به شیوع ها در واقع نوعی تنشود و این نوع رابطهنگه داشته نمی

های زودگذر و ها نشان داد که به علت تکرار رابطهنین تحلیل مصاحبهشود. همچگری در جامعه منجر میروسپی

ای آید. خانوادۀ مدرن هستهمیلی به ازدواج دائم به وجود میگرایی و بیبندوبار، نوعی شکرابطه با اشخاص بی

م ها سبب از هکند و این گونه ازدواجگیرد، دیگر خیانت زوجین را تحمل نمیکه براساس عشق شکل می
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شود. از سوی دیگر، ازدواج موقت در قالب صیغۀ محرمیت، ازدواج کودکان را تسهیل پاشیدگی خانواده می

آیند؛ اما ممکن است بعد از هایشان به عقد محرمیت شخصی درمیکند. در این سنین، افراد با نظارت خانوادهمی

ها ها نشان داد، در صورت پایبندی خانوادهدادهشوند. همچنین  مدتی رابطۀ جنسی برقرار کنند و ناخواسته باردار

شود. از سوی دیگر، اگر زوج مسئولیت فرزند به ازدواج زودرس، پیامد ترک تحصیل نیز گریبانگیر کودکان می

اش تحمیل خواهد شد که از نتایج آن را نپذیرد، مشکالت عدیدۀ مادی و روحی و اجتماعی بر زوجه و خانواده

 یوگی اشاره کرد. بتوان به کودکمی

تبعیض علیه زنان از پیامدهایی دیگری بود که در ازدواج موقت شناسایی شد. در ابعاد مختلف حقوقی مانند 

های فراوانی وجود دارد. اما عالوه بر اینها، از ارث و نفقه و ثبت نکاح و مسائل اقتصادی برای زنان، محدودیت

ای بودن به آنان زده شود، از شکایت و رد شوند و برچسب صیغهخواهند از نظر اجتماعی طآنجا که زنان نمی

هایی که برای خشونت کنند. همچنین مجازاتشدۀ خود در ازدواج موقت پرهیز میدادخواهی علیه حقوق ضایع

گذار در موارد متعددی سکوت کرده علیه زنان در ازدواج موقت در نظر گرفته شده، مبهم و گنگ است و قانون

شود که در آن ازدواج شده، مدلی ارائه میهای پژوهش در میدان تحقیق و عوامل شناساییاساس یافتهاست. بر

موقت به عنوان متغیر وابسته و علل مؤثر بر آن به عنوان علل مستقل در نظر گرفته شده است. پیامدها و آثار 

 ازدواج موقت در مدلی بدین ترتیب گنجانده شده است:
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تعریف ناکارآمد و قدیمیِ حقوقی و  بار نکاح موقت وای این تحقیق با توجه به پیامدهای زیانهبراساس یافته

در این زمینه، کارکرد این آموزشی ه و برنامۀ همچنین نبود هرگونه پیشینمذهبی آن در جامعۀ معاصر ایران و 

 شود.ازدواج برای کشور ایران در برهۀ کنونی مثبت ارزیابی نمی

مفرط، زنان و دختران  یرانی از مردان در استفاده از متعه به عنوان وسیلۀ کامجویی و هوسعملکرد بسیار

های اقتصادی و اجتماعی نبود حمایت تبدیل کرده است. انمردجهت رفع نیازهای جنسی  یرا به ابزار شدهمتعه

بعاً رواج فساد و از زنان خودسرپرست و بدسرپرست، متعه را به عنوان راهکاری برای کسب درآمد و ط

ها به علت وجود عاملی برای رفع نیاز در خارج از خانواده و جدا از گری درآورده است. بنیان خانوادهروسپی

همسر قانونی و دائمی، متزلزل شده و طالق عاطفی و طالق حقوقی را در جامعه افزایش داده است. دالالن در 

ای تبلیغاتی، تجارت پردرآمدی از تزویج زنان و دختران ایرانی هداری و سایتهای توریستی و هتلقالب آژانس

اند. با توجه به قبح این نوع ازدواج، مردانی داران و ثروتمندان کشورهای منطقه برای خود مهیا کردهبه سرمایه

بینی به گرایی و بدکنند و این شکبینی به ازدواج دائم پیدا میگرایی و بددهند نوعی شککه آن را انجام می

یابد. از لحاظ حقوقی، زنان متعه در رفع نیاز جنسی مردان، کارکرد همسر دائم را دارند؛ اما جامعه هم تسری می

های گذشته، سهولت دسترسی به این نوع گیرد. ترویج ازدواج موقت در سالنفقه و ارث به آنان تعلق نمی

ای برای زنان و حتی مردان مشکالت حقوقی عدیدهازدواج و ثبت نشدن نکاح موقت در دفاتر رسمی و قانونی 

 شود. تر میفراهم آورده است که این موضوع با بارداری ناخواسته پیچیده

های این پژوهش، ازدواج موقت نه تنها مطلوب نیست، بلکه کارکردهایی منفی نیز دارد. از این رو، براساس یافته

شودکه از یامدهای آن، در این بخش راهکارهایی ارائه میبه دلیل ضرورت ساماندهی این ازدواج و کاهش پ

شناسان خانواده و کارشناسان حقوقی و مذهبی و فعاالن بطن تحقیق حاضر و مشاوره و مصاحبه با استادان و روان

رود مراجع و آیات حقوق بشری و نهادهای اجتماعی استخراج شده است. با توجه به پویایی فقه امامیه، انتظار می
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گانۀ قضائیه، مقننه و مجریه به منظور ساماندهی ازدواج موقت و کاهش پیامدهای آن، قوانین ظام و قوای سهع

ها منجر به توسعۀ مناسبی وضع و اجرا کنند. در این زمینه، استفاده از راهکارها و دستاوردهای این دست پژوهش

ها با آشکار کردن زوایای راکه این پژوهشپایدار در ابعاد متفاوت فرهنگی و اجتماعی کشور خواهد شد. چ

 دهند.گیران قرار میپنهان و پیدای این پدیدۀ اجتماعی، شناخت و راهکارهای مؤثری در اختیار تصمیم

 راهكارها و پیشنهادها -2-4

فتیم با طور که گاند و همانشود که متعۀ مردی شدهای اطالق میاز دیدگاه عرفی، واژۀ صیغه عموماً به زنان بیوه

غافل ماند که  توجه به پیامدهای آن، این زنان از لحاظ عرفی جایگاه هنجارمندی ندارند. اما نباید از این نکته

صیغۀ محرمیت با متعه یکی است و کارشناسان مذهبی و حقوقی بر این مطلب اجماع دارند که بین صیغۀ 

 محرمیت و ازدواج موقت تفاوتی نیست.

سال را کودک به حساب  13عتقدند گرچه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، افراد زیر شناسان مبرخی جامعه

های کند؛ اما در این تعریف از کودک و ازدواج، تفاوتاعالم می آورده و ازدواج آنان را غیرقانونی و جرم

نزده سالگی سن خصوص آیینی لحاظ نشده است. در میان جمعیت میلیاردی مسلمانان، معموالً پافرهنگی و به 

شود. با توجه به هنجارهای جنسی و قوانین قطعی شدنِ بلوغ و خروج شخص از دوران کودکی محسوب می

شریعت اسالم مبنی بر تحریم هرگونه رابطۀ جنسی خارج از ازدواج، تعیین هجده سالگی به عنوان حداقل سن 

 .ای برای جامعۀ شرقی مسلمان نیستبینانهازدواج، پیشنهاد واقع

 14 انپسر یو برا سال 14دختران  یمانند سن ازدواج برا یو هم قانون یهم از لحاظ مذهب ،غهیص ایسن متعه 

نی ناشود. صیغۀ محرمیت معموالً بین نوجواممکن می یدادگاه و اذن ول ۀبا اجاز، ترنییپادر سنین و  استسال 

شود. اند، جاری میریزی کردهاج دائم آنها برنامههایشان برای ازدوکه زیر سن قانونی ازدواج هستند و خانواده

خواهند به منظور ای که میهای مذهبیهای سنتی و مذهبی رایج است. خانوادهاین کار بیشتر در میان خانواده
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دچار نشدن فرزندانشان به روابط جنسی خارج از ازدواج، رفتار جنسی فرزندانشان را کنترل کنند تا روابط و 

همسری است؛ یعنی باید درون گروه معیّنی تر شود. صیغۀ محرمیت بیشتر درونها آسانای خانوادهرفت و آمده

های سنتی و گسترده که در جامعۀ مدرن کمتر که مانند خودشان مذهبی هستند، جاری شود. اغلب، خانواده

ر سنین پایین در اند، براساس هنجارهای سنتی مردساالرانه و رسوم گذشتگان خود کودکانشان را دشده

آورند. این اتفاق ناشی از باورهای سنتی و قدیمی همسری به صیغۀ محرمیت درمیچارچوب ازدواج درون

های بدسرپرست نیز های درگیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و خانوادههاست. از سوی دیگر، خانوادهخانواده

توانند کودک خود را زودتر به عقد این کار می کنند؛ چراکه باصیغۀ محرمیت را برای کودکانشان جاری می

 دائم دربیاورند تا از بار اقتصادی خانواده کاسته شود.

در میدان تحقیق و طی مصاحبه با افرادی که در سن کودکی تجربۀ صیغۀ محرمیت داشتند، آشکار شد این 

ها به دلیل آشنا برخی از این زوجها عموماً به ازدواج دائم و بارداری زنان در سن کم منتهی شده است. صیغه

های متعددی دست به گریبان بودند. صیغۀ محرمیت نوجوانان و ها و آسیبنبودن با زندگی زناشویی با بحران

های مذهبی و سنتی با هدف تنظیم رفتار جنسی فرزندانشان و کاهش فشار اجتماعی کودکان را بیشتر خانواده

شود. اما با توجه به ها لحاظ میشتن مقاربت جنسی و دخول در این صیغهدهند و معموالً شرط نداترتیب می

کنند که گاهی اینکه این کودکان و نوجوانان عموماً در سن بلوغ جسمی قرار دارند، رابطۀ جنسی برقرار می

شود. بنابراین صیغۀ محرمیت یکی از عوامل اساسی و منجر به بارداری و در نهایت ازدواج زودهنگام می

 کنندۀ فرایند ازدواج کودکان و افزایش آمار ازدواج زودهنگام در کشور است.تسهیل

 مفاد براساس 77شود.می اطالق سالگی 13 زیر در نوع ازدواج هر به همسریکودک یا زودهنگام ازدواج

 برخی در اما. دارد قرار سالگی هجده تا تولد سنین در که است کسی کودک 78کودکان، حقوق کنوانسیون

                                                           
77 . https://www.unicef- irc.org/publications/291   
78 . Convention of Rights of the Child 
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 پانزده سن تا را کودکی 79جهانی، سازمان بهداشت. است متغیر کشور آن خاص قوانین به بسته سن، کشورها این

شود. تلقی می ازدواج او، ازدواج زودهنگام باشد، سن این زیر کودک اگر بنابراین. است کرده تعریف سالگی

 توجه قانونی ازدواج سن حداقل آن به رد و دهدمی شکل او جانب از پدربزرگ کودک یا پدر ها راازدواج این

 یک مرزهای درون هم آن، هاینسبت و آمارها اما است؛ جهانی موضوعی همسریکودک شود. پدیدۀنمی

 میزان بیشترین براساس آمارهای موجود، حال با این. است متغیر مختلف، جوامع میان در هم و کشور

 توجه و حمایت عطف به 80دهد.می رخ آسیا جنوب و جنوبی آفریقای روستایی مناطق در همسریکودک

 چشمگیری درصد هرچند است؛ گذاشته کاهش به رو طور کلی به زودهنگام ازدواج سطح پدیده، این به جهانی

 پدیده، این و برجستۀ روشن نمونۀ. کنندمی ازدواج خود قانونی جامعۀ سن در سنین کمتر از کودکان هنوز از

 جنسی سرکوب پیامد بدیهی کودکان زودهنگام ازدواج عمل بشری، حقوق و جنسی ظرمن از .است ایران جامعۀ

 در حال کشورهای در. انجامدمی بیشتر سرکوب و جنسیتی هایتداوم نابرابری به که است مخربی اعمال و

 لعام و است به افزایش رو جوانان جمعیت افزایش به دلیل کودکان زودهنگام ازدواج بغرنج توسعه، مسئلۀ

 و مردساالرانه فرهنگ الزامات از تبعیت و تحصیالت و فقدان دانش فقر، سطح افزایش اتفاق، این مسبب

. داندمی ناخواسته هایبه ازدواج واداشتن آنان در را دختران از محافظت و حمایت اشتباه،به که باورهایی است

 جلوگیری از برای اندکی هایگام جوان، ندخترا حق در تبعیض پایدار و جسمانی پیامدهای با وجود متأسفانه

 شروع و بلوغ ایران، بر حاکم دینی ساختار به استناد با .است شده برداشته ایران در کودکان ازدواج زودهنگام

 آستانۀ این به رسیدن. شودگرفته می نظر در بزرگسالی به کودکی از انتقال آستانۀ عنوان به عادت ماهانه اولین

 ازدواج زودهنگام. اوست واقعی سن از نظر صرف ازدواج، برای صالحیت فرد معنای به ژیکبیولو و فیزیکی

 آثار و عواقب که است این بر دال جامعه واقعیت تلخ رود؛ امابه کار می خردسال پسران و دختران هر دوی برای

 مستقل مطالعات نبود لیلالبته به د. تر استخطرناک و ترجدی مراتب ها بهدختربچه همسری برایکودک پدیدۀ

                                                           
79 .WHO 
80 . https://www.unicef.org/media/media_68116.html. 

https://www.unicef.org/media/media_68116.html
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 آمار است. با این حال، دسترس در زمینه در این اندکی اطالعات ایران همسری درکودک درخصوص معتبر و

 ازدواج به وادار هایشانخانواده توسط سال 13 زیر پسر و دختر ها هزارده ساالنه گویدمی ایران و دولتی رسمی

 ها در ایران،خانواده برخی اینهاست؛ چراکه از بیشتر حقیقت در ان،کودک واقعی این حال آنکه شمار. شوندمی

با خواندن عقد توسط عاقد محلی و ثبت نکردن  غیرقانونی صورت به یا نکرده ثبت را پایین سنین ازدواج

الزم به ذکر است گرچه سازمان صندوق کودکان ملل متحد . کنندازدواج، کودکان خود را وارد ازدواج می

(UNICEF در گزارشی نرخ ازدواج کودکان زیر )درصد برای  17سال در ایران را به ترتیب سه و  13سال و  14

های سازمان طور که در جدول شمارۀ دو و بنا بر دادهبرآورد کرده است، اما همان 2014تا  2003های سال

سال  14دواج کودکان زیر آمار از 1444ماهه نخست سال  4تا  1441های ثبت احوال ایران پیداست، در سال

سال با  14های دختران کمتر از کاهش پیدا کرده است. البته نکته جالب توجه این است که درصد ازدواج

این نوع  تر با وجود کاهش آمار ازدواج در سالیان اخیر، رو به فزونی نهاده است کهساله و بزرگ 40مردان 

است )احمدی،  دخترانشان روابط کنترل به والدین و میل فقر شدن اردریشه های ایرانی، نتیجۀازدواج در خانواده

1446.) 

 )دستیابی در سایت سازمان ثبت احوال(سال 11. آمار مرتبط با ازدواج دختران زیر 1جدول شماره 

 ازدواج تعداد سال

 کمتر دختران

 سال 14 از

 دختران ازدواج سهم ازدواج کل آمار

 به سال 14 از کمتر

 هاازدواج کل

 مادران تعداد

 14 از کمتر

 سال

 کمتر دختران تعداد

 با که سالی 14 از

 و ساله 40 مردان

 ازدواج رتبزرگ

 اندکرده

 14 از کمتر دختران ازدواج سهم

 و ساله 40 مردان با که سالی

 کل به اندکرده ازدواج تربزرگ

 هاازدواج

1441 40644 324463 4234 % 1646 477 0211 % 

1442 41444 774414 4244 % 1727 431 0212 % 

1444 40404 724424 4247 % 1714 1043 0214 % 

1444 47117 634442 4241 % 1411 1042 0214 % 

 ماهه نه

 نخست
1444 

24710 444670 4244 % 1144 464 0213 % 
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سال در ایران،  14یا  13های این پژوهش، یکی از دالیل مهم ازدواج کودکان در سنین کمتر از براساس یافته

های متفاوت هنجارهای سنتی و مذهبی صیغۀ محرمیت است که سن معیّنی برای آن وجود ندارد و به شکل

های آن است. پس، سن و قاعدۀ خاصی برای صیغۀ محرمیت یکی از شکل« ر کردنبُناف»گیرد. صورت می

های همسری در خانوادهروهی و درونگوجود ندارد و با تأکید بر مشروعیت مذهبی آن، بیشتر به صورت درون

افتد. بنابراین با توجه به اینکه ازدواج زودهنگام نتیجۀ این نوع هنجار سنتی و مذهبی سنتی و مذهبی اتفاق می

 شود:است، راهکارها در دو سطح قانونی و مذهبی و عرفی پیشنهاد می

سال برای دختران و  13ن سن به تصویب قانون تعیین دقیق سن ازدواج و صیغۀ محرمیت و افزایش ای .1

 گیسال 13انگاری کیفری صیغۀ محرمیت در سنین کمتر از پسران و جرم

در حومۀ شهرها و در مناطق فقیرنشین و  ،ویژه در جامعۀ روستاییبسترسازی فرهنگی و اجتماعی به .2

 و رهبران دینی و محلی (NGOنهاد )های مردمسازمان ،های محلیاستفاده از ظرفیت

ایت مراجع عظام تقلید از افزایش سن صیغۀ محرمیت با صدور فتوای الزم االجرا و واجب و ترویج حم .4

 های مختلف مذهبیو تبلیغ آن توسط روحانیان مساجد از طریق وعظ و خطبه در مراسم

 ثبت قانونی صیغۀ محرمیت در دفاتر رسمی ازدواج و طالق .4

های اجتماعی یگان یا با هزینۀ کم و آموزش مهارتصورت رااجباری شدن تحصیالت تا مقطع دیپلم به .4

 آموزان و والدینو فرهنگی به دانش

های تخصصی های اجتماعی مجازی و تهیۀ برنامهبخشی عمومی از طریق رسانۀ ملی و شبکهآگاهی .6

 شناختی، مذهبی و حقوقی دربارۀ پیامدهای مخرب صیغۀ محرمیت زیر سن قانونیروان
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نهاد در بخش توانمندسازی های اجتماعی مردمفعاالن حقوق کودک و سازمانگسترش دامنۀ فعالیت  .7

 ها در نقاط مختلف شهری و روستاییکودکان و خانواده

بر زندگی کودکان اثر گذاشته و )منتج از صیغۀ محرمیت( از منظر شمار زیادی از کارشناسان، ازدواج زودهنگام 

و در هر سطحی از توسعه،  است تر کردهپیچیدهت این کودکان را مشکال، آنان سالمتی برای زابا تبعات آسیب

 یابزار زودهنگام ازدواج ها،کشورها و فرهنگ برخی در. دهدخود قرار می تأثیررشد و تعالی فردی را تحت 

پیوندهای خانوادگی را تحکیم  وتواند وضعیت اقتصادی خانواده را بهبود بخشد شود که میاقتصادی تلقی می

 رسیدن از مانع وتضمینی برای باکرگی قبل از ازدواج دختران باشد  تواندمیکنترل امیال جنسی همچنین با  کند.

مشکالت بغرنج مربوط  ،از طرف دیگر. شان به عنوان همسر تحلیل رودجنسی جذابیت که شود سنی به دختران

 نیترمهمطور کلی . بهسالگی است 14الی  14به بارداری و وضع حمل از دالیل مرگ و میر دختران در سنین 

ترک  ،بیوگیکودکطالق و  شیافزا اند ازعبارت صیغۀ محرمیت در سن پایین و ازدواج زودهنگام یامدهایپ

 ۀوجود رابط. فقر ۀتداوم چرخ ی، وو روح یجنس ،یجسم بیدختران، آس انیدر م ژهیوهب یخودکش تحصیل،

و بهداشت  تینظم و امن زانیم افزایشاز جرم و کاهش جرائم و به تبع آن  یریشگیالتزام به قانون و پ نیمعنادار ب

گذار مانند مجلس و دولت باید با های قانونروانی و اجتماعی امری بدیهی و آشکار است. بدین منظور دستگاه

 انگاری آن به این معضل اجتماعی در چارچوبسالگی و جرم 13تصویب قانون افزایش سن صیغۀ محرمیت به 

 قانون رسمی سامان دهند.

و مذهبی هم انجام ندهد، به علت تربیت اجتماعی  ای مذهبی است که حتی اگر اعمال عبادیجامعۀ ایران جامعه

و سنتی تلقی خواهد شد. به طور  ای مذهبیها، جامعهپذیری مذهبی توسط خانواده، مدرسه و رسانهو جامعه

های اجتماعی است. از این رو، قانون ایران ار بر ایرانیان در تنظیم کنشتأثیرگذ ترین عواملکلی، مذهب از مهم

براساس فقه امامیه تدوین شده است. بنابراین حمایت قانونی از موضوعی، بدون جلب حمایت مذهبی ممکن 

آن های نیست. در وهلۀ اول فقیهان شورای نگهبان و مراجع عظام تقلید با توجه به پویایی فقه شیعه و ظرفیت
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توانند با غیرشرعی و حرام دانستن برای صدور احکام جدید شرعیِ هماهنگ با مقتضیات زمانی و مکانی می

در مسیر الغای ازدواج زودهنگام بردارند. همچنین مساجد به عنوان  سال گام مهمی 13صیغۀ محرمیت زیر سن 

سال و نهی از  13تبلیغ صیغۀ محرمیت باالی  توانند مؤثرترین کارکرد را در ترویج وهایی به هم پیوسته میشبکه

های صیغۀ محرمیت و ازدواج زودهنگام در آن در زیر این سن ایفا کنند. عالوه بر موارد یادشده، بیان آسیب

شرایط کنونی جامعۀ ایران در فضای مساجد، در الغای صیغۀ محرمیتی که منتهی به ازدواج زودهنگام کودکان 

 خواهد داشت.بدیلی شود، نقش بیمی

کن کردن صیغۀ محرمیت و ازدواج لزوم ثبت صیغۀ محرمیت توسط سازمان ثبت احوال از عوامل اساسی ریشه

 زیو ازدواج و ن ریمانند زاد و ولد، مرگ و م اییاساس یاطالعات ثبت یۀته ۀفیسازمان وظ نیازودهنگام است. 

ازدواج  تداومنجا که صیغۀ محرمیت منجر به تسهیل و . از آمانند شناسنامه را برعهده دارد یتیصدور مدارک هو

تواند بسیار مؤثر باشد. با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت شود، ثبت الزامی آن میکودکان می

تواند از وقوع جرم و پیامدهای های دولتی میگذاریکشور و قوۀ مجریه است، نقش دولت و تعیین سیاست

سازی مبنی بر ثبت قانونی صیغۀ محرمیت و رمیت در سنین پایین بکاهد. همچنین از طریق فرهنگمنفی صیغۀ مح

سنین  ثر در برچیده شدن صیغۀ محرمیت درپیامدهای مثبت آن و جلوگیری از تضییع حقوق زوجین گامی مؤ

 سالگی برداشته خواهد شد. 13کمتر از 

 بیترت نیاست. بد ناپذیرانکار میت و ازدواج زودهنگامصیغۀ محرسن  افزایشبه عنوان ابزار  التیتحصنقش 

تفکر  نیبسط ا ی،آموزشاین نظام تأثیر  نیشتری. بشود ریدر سراسر کشور دا دیبا گانیو را یاجبار یآموزش نظام

های زندگی به از سوی دیگر با آموزش مهارتهستند.  یامدرسه آموزاندانش هنوز این زوجینکه است 

هایی مانند کالس آموزش خانواده که چند سالی است در سیستم الدین آنها از طریق کالسآموزان و ودانش

توان دربارۀ صیغۀ محرمیت و ازدواج شود، میصورت ناقص اجرا میآموزش و پرورش ایران هرچند به
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آنان را از انجام رسانی کرد و با آگاهی دادن به والدین راجع به پیامدهای منفی این نوع ازدواج، زودهنگام اطالع

های کارآفرینی های تربیت جنسی و آشنایی با بدن و ترویج همبستگی و برگزاری دورهاین کار بازداشت. دوره

آموزان از کارهایی است که خواهانه و نفی خشونت در میان دانشهای برابریآموزان و ترویج ایدهبرای دانش

آموزان را در قبال های زندگی، دانشش این مهارتسبب تعالی فکری و روانی آنان خواهد شد. آموز

سازد و با ایجاد عالقه به تحصیل و مدرسه، سن موضوعاتی مانند صیغۀ محرمیت و ازدواج زودهنگام ایمن می

آموزان ها باید احترام به حقوق یکدیگر و نگاه انسانی به دانشبخشد. در این نوع کالسازدواج را افزایش می

کند و خواهان کنترل آن و ازدواج در گاهی که بسیاری از مسائل را در بعد جنسی خالصه میالقا شود. دید

های توان از طریق آموزش مهارتگیرد که میهای جنسیتی شکل میسنین پایین است، از همین شکاف

 را تعدیل کرد. آموزان، این نوع نگاهاجتماعی به دانش

 یاسیس اتیکنند که حیم جادیا یاصحنهنمونه،  برای ؛دارند یجتماعا اتیدر ح گوناگونی یهاها نقشرسانه

 یتازه و هنجارها یهاسبک و دهنددها جوالن میگستراند، مُ، فرهنگ بال میآیدمیدر شیدر آن به نما

 یخاص گاهیدر جامعه جا یبخشیابزار آگاه نیترها به عنوان مهمرسانهد. از همین رو، نینمایرخ م یزندگ

شناختی، اجتماعی و حقوقی دربارۀ شدۀ مذهبی، روانهای کارشناسیتوانند با استفاده از برنامهها مید. رسانهدارن

رسانی کنند و هنجارهایی را در جامعه صیغۀ محرمیت و ابعاد حقوقی و اجتماعی و پیامدهای منفی آن اطالع

هنگام با توجه به پیامدهای منفی آنها صیغۀ محرمیت زیر سن قانونی و ازدواج زود ،رواج دهند که صیغه

 ساندنبا شنا یجمع یهارسانهسازی بردارند. نامطلوب معرفی شوند و از این طریق گام مؤثری در فرهنگ

 یاجتماع یهایگسترش ناهنجار دربارۀ ،یگران اجتماعو گزارش آن به کنش یمختلف اجتماع یهابیآس

آگاه  نامتعارف و مضر یهافرهنگرا از نوع رفتارها و خرده یتماعگران اجکنش بیترت نیدهند و بدهشدار می

کند که یم جابیها الذا رسالت رسانه .حرکت کنند درست و منطقی یها و هنجارهاکنند تا براساس ارزشیم

ضمن  ،آنها ۀجانبجامعه بتوانند با درک همه یتا اعضا کنندرا منعکس  هنجارهای نادرست تیفیابعاد، نوع و ک
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های های درست و آگاهانه گام بردارند. شبکهاین نوع هنجارهای نادرست، در مسیر کنش حفظ خود از ارتکاب

های هوشمند و دسترسی آسان به اینترنت در بین اقشار مختلف جامعه اجتماعی مجازی به علت عمومیت گوشی

ی افراد از طریق تهیه و تدوین محتواهای سازها دارند. آگاهتأثیر بیشتری نسبت به سایر وسایل ارتباطی و رسانه

های تأثیرگذار اجتماعی های مجازی توسط کارشناسان و ارائه و بازنشر آن توسط شخصیتآموزشی در شبکه

بخشی عمومی سازی و آگاهیتواند در فرهنگهای ملی و مذهبی، ورزشکاران، هنرمندان و... میمانند شخصیت

 داشته باشد.نقش مهمی 

عنصر  نترییدیبه عنوان کل هو داوطلبان یاسیرسیغ ،یرانتفاعغی ساختاری با نهادمردم هایزمانحضور سا

 یایجامعه، ضرورت دن رپذیبیآس هایاز گروه تیمشارکت مردم در حمارسانی و سازی و آگاهیفرهنگ

سال  ۵۰ ریاد زکشور را افر تیدرصد جمع 40ها و آمارهای مرکز آمار ایران، براساس گزارش امروز است.

این  ستیز تیفیآموزش و ک ،یو فرهنگ یاجتماع مسائلعدالت در رفاه، سالمت،  یبرقرار. دهندیم لیتشک

تر در این خصوص، حضور فعال .کردتوجه  به آن شیاز پ شیب دیاست که با یاز موضوعات مهم جمعیت

ینۀ توانمندسازی اجتماعی و های مختلف روستایی و شهری کشور در زمنهاد در بخشهای مردمسازمان

های توانند از طریق آموزش به کودکان در باب مهارتها میاقتصادی کودکان تأثیر بسزایی دارد. این سازمان

سازی و احترام به حقوق کودکان و جلوگیری از صیغۀ طور والدین آنها گام بلندی در فرهنگزندگی و همین

 سالگی بردارند. 13محرمیت زیر 

گری در جامعه است. تجارت ه یکی از پیامدهای ازدواج موقت، اقتصاد لذت، رواج فساد و روسپیگفتیم ک

یابی موجب شده های صیغهها و تورهای مسافرتی و سایتداران، آژانسجدید اجارۀ زنان توسط برخی هتل

ت اعراب ثروتمند منطقه است پدیدۀ مسافرت جنسی در ایران رواج پیدا کند و زنان و دختران ایرانی به عقد موق

راحتی خود را در طلبی هدف دیگری ندارند. زنانی که بهبازی درآورده شوند که غیر از تنوعیا مردان هوس
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دارند دهند، برخالف فلسفۀ وجودی متعه و اصول مذهبی آن، عده نگه نمیاختیار دالالن ازدواج موقت قرار می

گیرد. زیرا نحوۀ جاری کردن صیغۀ محرمیت تابع قانون نمیو ایجاب و قبولی شرعی در پذیرش آن صورت 

گری و فساد از درگاه شود. این وضعیت به رشد روسپیتواند توسط خود شخص نیز جاری خاصی نیست و می

زند که خالف اصل وجودی متعه است. زنانی که شاید نیاز مالی و هیچ یک از دالیل ازدواج موقت دامن می

وپنج روز مربوط به زن غیرباردار و چهار ماه و ده روز در صورت فوت نداشته باشند، عدۀ چهل الزام متعه را نیز

طور همزمان با چند نفر در رابطه هستند. این دارند و گاه بههمسر و وضع حمل در صورت بارداری را نگه نمی

های مقاربتی و ایدز در میان یشوند و بیمارای میزنان از لحاظ بهداشتی و سالمت جنسی دچار مشکالت عدیده

ارث، آنان شایع است. براساس این پیامدهای مخرب، بازنگری در قوانین موجود صیغه برای رفع مشکالت 

به  ینگرش منف، گری در جامعهفساد و روسپی گسترش ،کودکانِ حاصل از صیغه سرپرستیو تک حضانت

در ابعاد  زنان هیعل ضیحقوق و تبع ،طالق شیو افزاخانواده  انیتزلزل بن یی،گراشک جیازدواج دائم و ترو

 شود:پیشنهاد می اقتصادی و حقوقی و عاطفی

کنندگان از این قانون. همچنین انگاری علیه استنکافتصویب قانونی برای ثبت نکاح موقت و جرم .1

و طالق اجباری شدن ثبت نکاح تنها از طریق دفاتر ثبت ازدواج و طالق و موظف کردن دفاتر ازدواج 

 نام زنان خواهان صیغه در دفاتر مخصوص الکترونیکی و تهیۀ کارت هویت برای آنانبه ثبت

های سالمت و بهداشت برای زنان و مردانی که خواهان متعه هستند و خودداری دفاتر ثبت تهیۀ کارت .2

ت زنان و های بهداشتی و سالمازدواج و طالق از جاری کردن صیغه بدون رؤیت اوراق هویتی و برگه

 مردان متعه

تصویب قانونی برای محدود کردن متعه به زنان و مردان دارای شرایط خاص و مختص کردن آن به  .4

 نامۀ همسر دائمیجوانان مجرد دارای دلیل موجه و رضایت
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های خدمات خود ای که ازدواج موقت را به عنوان یکی از گزینهشناسایی مراکز تفریحی و توریستی .4

 های این مراکزانگاری فعالیتدهند و جرمن ارائه میبه مشتریانشا

 های مروجانگاری علیه مدیران سایتیابی و جرمهای صیغهشناسایی و بستن کانال .4

بدون  یگذار قبل از انقالب اسالم. قانونگرددیبرم ش.1410به سال  ایران سابقۀ الزام ثبت نکاح در قانون

قانون  644 ۀکرده بود. در حال حاضر ماد یانگارزوج و عاقد جرم یبراآن را  نکردن انواع نکاح، ثبت کیتفک

از  تیحما ۀحیال نی. همچنکندیزوج جرم محسوب م ینکاح دائم را فقط برانکردن ثبت مجازات اسالمی، 

به ثبت نکاح  مرد و بدون الزام دهکرزن اول  یۀخانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهر

دن ثبت نکاح کر یالزام رسد،یموکول کرده است. به نظر م نامهنییرا به آ این کار فاتی، تشرخود تموق

در  ویژه زوجین و والدین دو طرف در صورت صغیر بودن فرزند()به کنندگانشرکت علیه یانگارموقت، جرم

بکاهد. ازدواج موقت  یهابیآس از تواندیمربوط، م راجعو کارآمد م یو نظارت قوبدون ثبت  عقد نکاحِ

ای دربارۀ لزوم ثبت ازدواج موقت در دفاتر ازدواج و طالق، با کسب اجازۀ بنابراین پیشنهاد این است که ماده

کنندگان و عاقدانی را که بدون این مناسک در ازدواج موقت مشارکت همسر تصویب شود و تمام شرکت

 کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.می

ها و افزایش طالق از دیگر پیامدهای یی، تزلزل بنیان خانوادهگراشک جیترو، به ازدواج دائم ینگرش منف

گذار ایرانی تأخیر در سن ازدواج و های جامعۀ درحالطور که گفتیم از ویژگیازدواج موقت است. همان

ترش شهرنشینی و های آموزشی برای زنان و گسافزایش تجرد قطعی به دلیلی شرایط سخت اقتصادی، فرصت

طلبی و منفعت فردی است. بنابراین در شرایطی که ازدواج موقت، هم مشروعیت های ازدواج، لذتتغییر ارزش

کنند، ازدواج دائم شدت آن را ترویج میمذهبی و قانونی دارد و هم مراجع متفاوت قانونی و مذهبی و دولتی به

گیرد. از سوی دیگر، رش منفی به ازدواج دائم شکل میبازد و در نتیجۀ گسترش ازدواج موقت، نگرنگ می

های خشونت خانگی یا های ناخوشایندی از ازدواج دائم و تجربهچون زنان بیوه و مطلقه و بدسرپرست، تجربه
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های ترسند و به دلیل بحرانمسئولیت و معتاد و ناسازگار دارند، از ازدواج مجدد میتجربۀ زندگی با همسران بی

برند. همچنین براساس تکرار ازدواج موقت و رابطۀ موقت و متعدد، شان به ازدواج موقت پناه میروحی عاطفی و

های های موقت هستند. بدین ترتیب ارزشآید که همه به دنبال رابطهگرایی در میان افراد به وجود میاین شک

دسترسی به ازدواج موقت برای مردان و  رود. از سوی دیگر، سهولتبازد و اعتمادها از بین میاخالقی رنگ می

تواند عامل تمایل نبود شرایط قانونی ثبت نکاح و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از پنهان کردن آن می

های موقت باشد. همچنین برخی از زوجین که به دالیلی از زندگی های متعدد و ازدواجطلب به رابطهمردان تنوع

های خانوادگی، پاسخ آنها را در خارج ه جای حل مشکالت خود از طریق مشاورهاصلی خود ناراضی هستند، ب

شود. کنند و همین امر سبب ترویج طالق عاطفی در خانواده و خیانت زوجین به یکدیگر میاز خانه جستجو می

امدها پیشنهاد منظور جلوگیری و مقابله با این پیاین فرایند گاه افزایش طالق در جامعه را به دنبال دارد. به

 شود:می

های شغلی و اعطای تسهیالت ویژه به جوانان در جهت فراهم آوردن شرایط اقتصادی مناسب و فرصت .1

 ترغیب به ازدواج دائم مانند اعطای وام مسکن 

 های دائمدیده از طالق در ازدواجشناختی به زنان آسیبهای روانکردن ارائۀ مشاورهالزامی  .2

رضایت کتبی و قانونی همسر دائم از ازدواج موقت زوج در دفاتر ثبت ازدواج و  کردن اعالم الزامی .4

 های عاطفی در خانواده و گسترش طالقکاری و طالقطالق برای جلوگیری از پنهان

شرایط سخت اقتصادی امکان ازدواج دائم را از بسیاری جوانان سلب کرده است. نابرابری و ناعدالتی در 

های شغلی جدید ن فرصتدوان بیکار، ضعف دولت در فراهم آوراکردۀ فریت تحصیلهای شغلی، جمعفرصت

های جدید و مدرنی رو کرده که ارزشبهو سوءمدیریت در اقتصاد، دولت را با خیل عظیمی از جوانان بیکار رو

بر تأهل در  پذیرند و تجرد و تأخیر سن ازدواج رادارند. این افراد، زندگی با شرایط سخت اقتصادی را نمی

های آموزشی برابری برخوردار شده و دهند. در مقابل، دختران و زنان از فرصتشرایط سخت ترجیح می
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اند در جامعه منزلت اجتماعی و اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته به دست آورند و از همین رو به توانسته

سبب شده است که ازدواج دائم دیگر مانند پول تمایل ندارند. تمام این شرایط زندگی با مردان بیکار و بی

گذشته راهکار مناسبی برای رفع نیازهای اساسی نباشد و نگرشی منفی به آن به وجود آید. رشد اقتصادی پایین، 

ی، دولت یهادر دستگاه رویجذب ن تیشدن ظرف ندیده، اشباعکردۀ بدون مهارت و آموزشجمعیت تحصیل

های مالی در و فساد تورم دیشدی، تبخش خصوص یگذارهیسرماکاهش وکار نامناسب و محیط کسب

 ترین دالیل بیکاری در ایران است.های دولتی از مهمدستگاه

شود و آن ای دارد که در عصر سنتی مشاهده نمیهمچنین دنیای معاصر از دیدگاه گیدنز مشخصۀ ویژه

در خانواده نیز نفوذ کرده است. با توجه به  یداعتمااعتمادی متقابل اعضای جامعه به یکدیگر است. این بیبی

کاری و ریا و نفاق در جامعه، خانوادۀ مدرن امروزی دیگر فراوانی مشکالت اجتماعی و اقتصادی و رواج پنهان

داند؛ تا جایی که در بسیاری مواقع تابد و طالق را راهکاری عملی میازدواج موقت و خیانت زوجین را برنمی

شناختی باشد و زوجین شناسی روانگیرد. شاید این نگرش منفی به ازدواج دائم نیازمند آسیببرای آن جشن می

های خانواده قرار گیرند. از سوی دیگر، برخی زنان که به متعه پیش و پس از طالق باید تحت نظارت مشاوره

ها دقیقاً توضیح داده شود تا از کنند، تعریف دقیقی از ازدواج موقت ندارند و بنابراین الزم است به آنتمکین می

شوند پیش از ویژه زنانی که متعه میکردن مشاوره به زوجین، بهخوبی آگاهی یابند. بنابراین الزامیعواقب آن به

 های نامطلوب آن است.جاری شدن صیغۀ عقد از ملزومات اساسی برای کاهش پیامد

آنهاست.  هیعل ضیو تبع زنان نقض حقوقد آن است، ترین پیامدر نهایت آخرین پیامد ازدواج موقت که مهم

الن اجتماعی و نهادهای حامی حقوق زنان، متعه را عامل نقض حقوق زنان در ابعاد مختلف ااز فع یبسیار

کند و دانند و بر این باورند که ازدواج موقت، تبعیض جنسیتی را بازتولید میحقوقی، اقتصادی و فرهنگی می
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کنند که مسئلۀ زنان در ازدواج یابد. این گروه استدالل میچارچوب این سنت تداوم میتحقیر زن ایرانی در 

 شود:موقت اهمیتی ندارد و نگاه به آنان کامالً مردانه است. بر این مبنا پیشنهاد می

بردن از ارث و نفقه که در صورت تأهل مرد به تصویب قانونی دربارۀ حق زن در نکاح موقت برای بهره .1

 دائم حداقل نصف همسر دائم وی و در صورت تجرد مرد به صورت توافقی تعیین شود ازدواج

های حتی های زندگی یا همان نفقه در ایام عدۀ زن و زمان بارداریتصویب قانونی دربارۀ تأمین حداقل .2

 ناخواسته

 نامه توسط هر یک از زوجینامکان فسخ صیغه .4

 برای مرداناعمال محدودیت قانونی در تعداد زنانِ متعه  .4

دیده در ازدواج دائم و موقت و زنان توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی زنان آسیب .4

 پرست و خودسرپرستربدس

گونه ای بودن اینهای زندگی به زوجین در ازدواج دائم و موقت، با تأکید بر پایهآموزش مهارت .6

 ای آنها در مدارس و آموزش ریشهمهارت

های جنسیتی و نقض حقوق زنان در ازدواج موقت توسط فیلمسازان و کارگردانان بعیضبازنمایی ت  .7

 سینمای ایران

های های اجتماعی مجازی برای آگاهی از پیامدهای نامطلوب ازدواج موقت و چالشاستفاده از شبکه .3

 حقوقی و قانونی آن

و نفقه محروم ارث ر نکاح موقت از قانون مدنی، زن د 1114و   440در ازدواج موقت به موجب قانون مدنی 

طرفه صورت یکروشنی بیان نشده و تنها مرد است که بهاست. همچنین چگونگی فسخ ازدواج موقت به

کنند، نیازهای شدید مالی (. بسیاری از زنانی که به صیغۀ مردان تمکین می1144تواند بذل مدت کند )مادۀ می

های عمیقی دارد و با و خودسرپرست هستند که نیازهای مالی آنها ریشهبضاعت های بیدارند و از طیف خانواده
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توان با تصویب قانون اختصاص حق نفقه و ارث به زنان شود. از این رو میمهر معیّن در ازدواج موقت تأمین نمی

چه دلیل  اندازۀ نصف نفقه و ارث زن دائم، بخشی از این نابرابری را جبران کرد.در ازدواج موقت، حداقل به

های جنسی و عاطفی زن دائم را داشته باشد، اما از موجهی وجود دارد که زن در ازدواج موقت همان کارکرد

های جنسیتی در اقتصاد ایران، حضور زنان نسبت به مردان در به علت تبعیض !؟حق نفقه و ارثی برخوردار نباشد

که در فصل سوم  2017توجه به گزارش شکاف جنسیتی بازار کار کمتر و طبیعتاً بیکاری زنان بیشتر است. با 

های شغلی زنان نسبت به مردان این انتظار از توان مدعی شد که با توجه به کمبود فرصتبررسی شد، می

ای مانند حقوق همسر دائم کنند، حقوقی اقتصادیگذار وجود دارد تا زنانی که به ازدواج موقت تمکین میقانون

ای ندارند یا در زمان باید در زمان عده که زنان از لحاظ حقوقی و قانونی هیچ پشتوانۀ مالی داشته باشند. مثالً

گذاری توسط مراجع محترم تقلید بارداری، زنانِ متعه را از لحاظ اقتصادی تأمین کرد و این تنها به موجب قانون

 و دولت و مجلس ممکن است. 

ها )یک ساعت تا صیغه مدتر شناخت کافی ندارند و گاهی اگر از آنجا که در ازدواج موقت زوجین از یکدیگ

کنند و شود، معموالً مردان پس از چند بار رابطۀ جنسی، زنان را رها میمدت انتخاب ت و میاندم( بلندسال 44

اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد و از آنجا که بخشی از زنان از آگاهی  در شرایط بی ثباتی عاطفی، زن 

 خوردار نیستند، دچار آسیب های زیادی می شوند و پناهی نخواهند داشت. روقی بحق

ای( مراجعه و اهلل علی خامنهدر چنین مواقعی، زنان باید برای فسخ ازدواج موقت به دادگاه خانواده )استفتاء آیت

ول نیست و گاه طوالنی و روند قانونی را برای احقاق حق و فسخ متعه طی کنند. اما این روند دادگاهی زیاد معم

ماند. از این رو الزم است زنان نیز امکان فسخ متعه را داشته باشند تا به روند طوالنی دادگاه خانواده نتیجه میبی

نیاز نباشد. در صورتی که این حق برای زنان فراهم شود، اگر مرد در مدت متعه زن را به لحاظ جسمی و روحی 

 شودستفاده از حق بذل زمان باقیمانده و فسخ، بدون روند طوالنی دادگاه از مرد جدا تواند با اآزار دهد، زن می
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و ازدواج موقت را منحل کند. بنابراین تصویب قانونیِ حق انحالل متعه برای زنان، راهکاری در جهت احقاق 

مجوز را دارند که حق زنان و ممانعت از خشونت علیه زنان است. از سوی دیگر براساس آیات قرآن، مردان این 

صورت همزمان از چهار زن برخوردار باشند؛ اما این جواز به شرط رعایت عدالت است و در صورتی که به

تواند گذار دربارۀ تعداد زنانی که یک مرد میرعایت عدالت ممکن نباشد، توصیه به یک زن شده است. قانون

تواند همزمان با تعداد زیادی رابطه داشته باشد صورت همزمان متعه کند، سکوت کرده است و یک مرد میبه

توان به رعایت کند. بنابراین با محدود کردنِ قانونیِ تعداد زنان متعه میکه این وضعیت، حق زنان را ضایع می

 شدۀ مرد امیدوار بود.حداقل عدالت بین زنان متعه

ع حقوق آنان در ازدواج موقت، ضرورت دارد که با توجه به نیاز اقتصادی و بیکار بودن بیشتر زنانِ متعه و تضیی

دولت و نهادهای مرتبط مانند وزارت کار و تعاون، بهزیستی و کمیتۀ امداد به منظور توانمندسازی مالی، 

شناختی زنانِ متعه به دنبال اجرای راهکارهایی عملیاتی باشند. اعطای تسهیالت مالی به اجتماعی، حقوقی و روان

های ورزشی وکار خانگی، برگزاری کالسهایی مانند کسبه منظور خوداشتغالی در بخشپرست برزنان خودس

هایی به منظور توانمندسازی ها و کالسبضاعت توسط شهرداریو تفریحی رایگان برای زنانِ مطلقه و بی

ت زندگی تواند مهارسازی آنان از شرایط حقوقی ازدواج موقت توسط بهزیستی میشناختی زنان و آگاهروان

های اقتصادی و اجتماعی و بهبود توان امیدوار بود با کاهش محرومیتاین زنان را بهبود ببخشد و در نتیجه می

های ها و نهادهای سمنوضعیت روحی، آنان دیگر تن به ازدواج موقت ندهند. در این زمینه نباید از توانمندی

های مادی و معنوی از بخشی عمومی و حمایتآگاهی اجتماعی غیردولتی و فعاالن حقوق زنان و کودکان در

گذاری های ثروتمند و تأثیردیده غافل بود. این نهادها که معموالً از حمایت شخصیتزنان و کودکان آسیب

توانند نقش مؤثری در کاهش تبعیض و خشونت علیه زنان و مانند بازیگران و ورزشکاران برخوردارند، می

 کودکان داشته باشند.
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های اجتماعی و ارتباطی را در کارشناسان و متخصصان مشاورۀ خانواده باید از مراحل ابتداییِ رشد، مهارت

های احترام به حقوق یکدیگر، همبستگی اجتماعی و آموزان آموزش دهند. مهارتها به دانشمدارس و رسانه

جتماعی را باید از کودکی فراگرفت تا پرهیز از خشونت، نحوۀ ارتباط برقرار کردن با یکدیگر و نحوۀ زندگی ا

هایی تحت عنوان تفکر و سبک زندگی در های اخیر کتاببتوان تأثیر آن را در بزرگسالی مشاهده کرد. در سال

های اجتماعی دارد؛ اما عموماً شود که محتوای مناسبی در زمینۀ مهارتمدارس متوسطۀ اول و دوم تدریس می

کنند و معموالً به معاونان مدرسه یا معلمانی که ساعت درسی خالی تدریس نمی ها راافراد متخصص این کتاب

شود. بنابراین بهتر است از متخصصان این حوزه برای گذاری مطلوب میشود که مانع از تأثیردارند، سپرده می

 تدریس این مواد درسی استفاده کرد.

های دود به مدرسه باشد، بلکه از طریق سایر رسانههای اجتماعی نباید محبخشی و آموزش مهارتالبته آگاهی

جتماعی و ارتباطی را آموزش داد و هم پیامدها اهای توان مهارتهای اجتماعی مجازی، هم میارتباطی و شبکه

ویژه فیلمسازان زن ایرانی ان بهزو کارکردهای مواردی مانند ازدواج موقت را تبیین کرد. کارگردانان و فیلمسا

بخشی کنند. همچنین نباید از ظرفیت د از طریق بازنمایی زندگی زنان متعه و پیامدهای آن آگاهیتواننمی

های هوشمند و سهولت دسترسی به های اجتماعی مجازی غافل بود که با توجه به عمومیت گوشیشبکه

د حقوقی و اجتماعی و های الزم دربارۀ متعه و ابعارسانی کرد و آگاهیتوان از طریق آنها اطالعاینترنت، می

 د.شناختی آن را به جامعه منتقل کرروان

 

 

 

 



216 
 

 

 سخن پایانی 

بحث و اختالف نظر  محلاجتماعی همواره  ۀدر عرص ه که ماهیتی مذهبی و حقوقی دارد،صیغ/ ازدواج موقت

 سمیکموناز  یریجلوگ ایجوانان  تیاز رهبان یریجلوگ یبرا یمطهر یاهلل مرتضتیمانند آافرادی بوده است. 

 رانیدر ا دیفقها و مراجع تقل بیشترو  یرفسنجان یاهلل هاشمتیهمچون آ یافراد د وانداده شنهادیمتعه را پ یجنس

مانند  هانیفق یبرخالبته . اندکرده غیتبل آن را و دیکأتآن  بر یرسمریو غ یرسم یهابونیها و تربارها در رسانه

 یوزامر یفقط در موارد جنگ در صدر اسالم الزم دانسته و در زندگ را ازدواج موقت یا متعه یاهلل صانعتیآ

ازدواج موقت همچنین از نظر اهل سنت و فقهای مذاهب اربعه کند. یم یاز عوامل انحطاط خانواده معرف یکی

حقوق های مدافع فعاالن فرهنگی و جنبش دیگری سواز است.  دینی بیان شدهغیرتحریم و امری غیرشرعی و 

 وعیخانواده و ش انیزنان، تزلزل بن هیعل یتیجنس یها ضینقض حقوق و تبع دیبازتولعامل ازدواج موقت را  ،زنان

 اند.کردهدانند و با آن مخالفت یم فساد و فحشاو رواج  یمقاربت یهایماریو ب یهمسرچند

 ۀدیپد نیبه طور جامع به ا کدامچیو ه است ازدواج موقت بوده دییکه تاکنون انجام شده، غالباً در تأ یقاتیتحق

در ابعاد مختلف  محرمیت صیغۀ /جامع ازدواج موقت یپژوهش با هدف بررس نیااست.  نپرداخته یاجتماع

 .شهر تهران، مشهد و اصفهان انجام شددر سه کالن یعلم یکردیبا رو ینیو د یشناختروان ،یاجتماع ،یحقوق

 ۀکه تجرب یبا افراد قیعم یهاو مصاحبه یدانیم قاتیز بطن تحقازدواج موقت ا یامدهایعلل و پ در این تحقیق،

که در باب ازدواج موقت  یکتب ریپژوهش بر مقاالت و سا نیا تی. مزه استاستخراج شد ند،ازدواج موقت داشت

جانبدارانه و متعصبانه است. در کتب و مقاالت  یآن بدون نگاه یبررس حوزۀ مورد تیاند، جامعنوشته شده

 یصورت جانبدارانه و با نگاهبر ضرورت نداشتن آن به یااثبات و ضرورت متعه و عده یبرا یاعده ن،یشیپ

 یاند. اما نگارنده بدون آنکه بخواهد بر طبل اختالفات مذهبکرده قیتحق یارزش یریو سوگ یو مذهب ینید
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آشکار و پنهان آن را  یایاکرده و زو یبررس یتیچندعل یاجتماع ۀدیپد کیبکوبد، ازدواج موقت را به عنوان 

 نشان داده است.

 طیشرا لیو تسه یطلبعشرت ت،یمحرم ۀغیص ازدواج موقت/ یمحور ۀدیکه پد دهدینشان م قیتحق یهاافتهی

در مردان راجع  یمنف تیذهن یریگزنان و شکل یبرا ژهیوبهرا  یمانند بدنام ییامدهایاست که پ یهمسرکودک

شده  پیشنهاد یانانهیبو واقع یاصول یراهکارها براساس نتایج این پژوهش .آوردیل مبه ازدواج دائم را به دنبا

، یسالگ 14به  تیمحرم ۀغیسن ازدواج موقت و ص قیدق نییتع یبرا یگذارقانونترین آنها شامل مهم که است

و  یاجبار التیصکردن تح یالزام، در دفاتر طالق و ازدواج تیمحرم ۀغیص /واج موقتازد یو قانون یرسم ثبت

 یقانون تیمحدود کردن و مشروط، تیمحرم ۀغیص /ازدواج موقتدر  یو بهداشت یحقوق یهامشاوره، گانیرا

 طیشرا بهبود، نفقه و حق انحالل به نفع زنان در ازدواج موقت ۀنیدر زم یگذارقانون، ازدواج موقت /غهیص

. بود رانیشکل ازدواج موقت در ا رییوان عامل تغبه عن ونیروحان نقش، ینیفرصت اشتغال و کارآفر ،یاقتصاد

 یسامانده یبه نحو یو اجتماع یاز لحاظ حقوق رانیراهکارها، نهاد ازدواج موقت در ا نیا یبر مبنا میدواریام

 ازدواج دائم حفظ شود. گاهیخانواده و جا ادیبن و هدحقوق زنان و کودکان در آن نقض نشکه شود 
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1300902/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1827/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1827/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1293169/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1293169/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1255/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85/
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نامۀ کارشناسی ، پایان«رانیازدواج موقت در ا یساختار حقوق یشناختجامعه یبررس(. »1434بزرگیان، مهدی ) .21

 ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

، دورۀ دوازدهم، شمارۀ های قرآنیپژوهش، «خانواده در قرآن یشناسبر جامعه یدرآمد(. »1434بهرامی، محمد ) .22

 .47-72، ص 43

 .دارالفکر قم: ،یالسنن الکبر (.تایب) نیاحمد بن الحس ،یهقیب .24

 نگر.، تهران: جامعههای کیفیهای پژوهشاصول و روش(. 1444پرویزی، سرور ) .24

کارشناسی ارشد،  ۀنامانیا، پ«زنان یازدواج موقت برا یامدهایو پ هانهیزم یبررس(. »1437پریشی، معصومه ) .24

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. 

سال  40 یباال ۀکردجوانان ازدواج ررسیعوامل مرتبط با ازدواج د یشناختجامعه یبررس(. »1444رنقی، شهال )پو .26

 .64-30، ص 27، سال هفتم، شمارۀ شناسی دانشگاه آزاد تبریزفصلنامۀ مطالعات جامعه، «شهر بناب

 م عراقی، تهران: نی.، ترجمۀ منیژه نجهای فمینیستیدرآمدی جامع بر نظریه(. 1437تانگ، رزمری ) .27

 کی: رانیمؤثر بر سن ازدواج در ا یو فرهنگ یعوامل اقتصاد یبررس(. »1444التجائی، ابراهیم و عزیززاده، مینا ) .23

 . 1-14، صص 4، شمارۀ 7، دورۀ پژوهی فرهنگیفصلنامۀ جامعه، «یاستانانیم ۀمطالع

 .طالس :دمشق ،واالسالم هالزواج عند العرب فى الجاهلی تا(.)بیترمانینى،  .24

 .176، ص2 ۀشمار ،رانیا یشناسجامعه ،«یاجتماع قاتیدر تحق ینگارنقش مردم» (.1476) محسن ،یالثث .40

 .نابى :جا، بىالمفصل فى تاریخ العرب قبل االسالم (.م 1444ق /  1414) جوادعلى، .41

، ای قرآن کریمرشتهمیانهای پژوهشفصلنامۀ ، «شناسی خانواده در قرآن کریمجامعه(. »1441جهانی، سمانه ) .42

 .31-100، ص 1دورۀ سوم، شمارۀ 

 64-37، ص 6، شماره فصلنامۀ فقه مدنی، «ازدواج موقت و پیامدهای آن(. »1441حاجی اسماعیلی، محمدرضا ) .44

 .یالتراث العرب اءیدار اح :روتیب ،هعیمسائل الشر لیتحص یال عهیوسائل الش (.تایب)محمد بن الحسن  ،یحرّ عامل .44

 .انتشارات اجرقم: ، در اسالم یو آداب زندگ یهمسردار نییآ(. 1434) محمد دیس ،یبهارنچ ینیحس .44

 ، قم: کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی. تسعالرسائل ال(. 1470ن حسن )حلی، نجم الدین جعفر ب .46

 .2/234، قم: دارالعلم، تحریر الوسیله(. 1474اهلل )خمینی، سید روح .47

 .توس: تهران پویان، حسن ترجمۀ ،جنسی روابط ناسیشجامعه(. 1434) آندره دانینو، .43

 ید. مروارتهران: ، اوستا(. 1433) لیدوستخواه، جل .44

 گستر.، تهران: سخننامهلغت(. 1471دهخدا، علی اکبر ) .40

نشر وزارت فرهنگ و ارشاد  ،یمیهید اریخشا :ۀترجم ،نید شناسیبر جامعه یدرآمد .(1434) لیذاکرمن، ف .41

 ی.اسالم

، «های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایرانتله(. »1440نیت، مرضیه ). کردبچه، حمید. پاکراغفر، حسین .42

 .171-144، ص 44ایرانی(، سال دوازدهم، شمارۀ -)رویکرد اسالمی فصلنامۀ پژوهشنامۀ اقتصادی

 ، تهران: دانژه.شناسی زن در ازدواج موقتتحلیل بر روان(. 1432رافعی، طلعت ) .44
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)مورد مطالعه: ی ندارید زانیثر بر مؤاز عوامل م یبرخ یشناسجامعه یبررس(. »1441کریم )رضادوست،  .44

 .1-43، ص 10، دورۀ سوم، شمارۀ یاجتماع ۀرفاه و توسع یزیربرنامه، «چمران اهواز( دیدانشگاه شه انیدانشجو

 ، دمشق: دارالفکر.ع الربانیالمرأه بین طغیان النظام الغربی ولطائف التشری(. 2010رمضان بوطبی، محمدسعید ) .44

 .، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنانها و نقد فمینیسمتاریخچه، نظریات، گرایش(. 1433) رودگر، نرجس .46

مخالفت با ازدواج  ایموافقت  لیو دال زانیم یاجتماع یهاهمبسته ییشناسا(. 1441اسماعیل )ریاحی، محمد .47

 . 440-404، صص 42، سال هشتم، شماره یپژوهخانواده، موقت

بررسی نگرش زنان سرپرست خانواد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام (. »1440، سید سعید. خیری، بهناز )پورزاهد .43

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شمارۀ پژوهشنامۀ زنان، «خمینی شهر شیراز به ازدواج موقت

 .44-66، ص 2

 .سروش: ، تهرانخانواده یشناسجامعه بر یامقدمه (.1434) باقر ،یساروخان .44

 ۀترجم ،1357تا انقالب  ۵۷۰۷افول و سرکوب از  ان،یطغ ران،یجنبش حقوق زنان در ا. (1434) زیال ان،یساناسار .40

 . تهران: اختران ی،خراسان یاحمد ننوشی

، دورۀ سوم، شمارۀ ماعیپژوهش اجتفصلنامۀ ، «خانواده و خویشاوندی در گذر زمان(. »1434اهلل )ستوده، هدایت .41

 .141-211، ص 4

 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم ،یکجرو یشناسجامعه (.1434) محمد ،یو داور یعل ،یمیسل .42

 ، نشر نورالمبین. المسائل حیوضت(. 1442سیستانی، سید علی ) .44

 . یمحمد صمدجا:بی، نیو حقوق زوج هیاحوال شخص(. 1463) میعبدالکر ،یکندیشهر .44

 .نیانتشارات جامعه مدرس :، قم4ج  ،هیالفق حضرهیمن ال  (.هـ ق 1414) صدوق خیش .44

  ، تهران: مرکز.روایت امید اشوهیشتان(.  1477صفای اصفهانی، نزهت )  .46

 ی.: فراهانتهران ،یرباقریم میابراه دیس، ترجمۀ مکارم االخالق(. 1464طبرسی، بن فضل حسن ) .47

 مد ابراهیمی، تهران: احسان.، ترجمۀ محفقه آسان(. 1436عاشور، احمدعیسی ) .43

، پژوهش زنان ،«رانیازدواج کردن در ا یو الگوها تیقوم»(. 1434) رسول ،یجالل و صادق ،یشواز یعباس .44

 اول. ۀسوم، شمار ۀان دانشگاه تهران، دورنز قاتیمرکز مطالعات و تحق

 4/264: یتحفۀ األحوذی شرح جامع الترمذ، عبدالرحمن المبارکفوری .60

 .هیرمند: تهران ،زن در ایران باستان (.1477 )هللاعلوی، هدایت .61

 ، ترجمۀ محمدصالح سعیدی، سنندج: کردستان.مختصر احیاء العلوم الدین(. 1477غزالی، محمد ) .62

فصلنامۀ ، «پیامدهای مدرنیته، تحلیلی بر تحوالت خانواده و رفتار جنسی در بریتانیا(. »1434اهلل )فاضلی، نعمت .64
 . 144-171، ص 6، شمارۀ مطالعات جوانان

 .نای، بریالکب ریالتفس (.تایب)محمد  ،یفخر راز .64

 .مهدوی نشر و پژوهش دفتر: تهران ،زن دنیای(. 1434) سید محمدحسین اهلل، فضل .64

 یندارید یالگو یبررس»(. 1442محسن ) ،کتای یشکوه ،بناب باقر یغبار. محمد ،فرد یاریخدا ی.نقیعل ی،هیفق .66

 .70-41، ص(14)6 ، شمارۀرازیدانشگاه ش ینید شهیاند ۀنامفصل. «از منظر قرآن و سنت

 ، جلد ششم، تهران: دارالکتب اسالمیه.قاموس قرآن(. 1471اکبر )قرشی، سید علی .67
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 .انتشار یشرکت سهام، تهران: حقوق خانواده(. 1473کاتوزیان، ناصر ) .63

، سال هفتم، طالعات راهبردی زنانفصلنامۀ م، «رفتارشناسی جنسی در اندیشۀ دینی(. »1434کجباف، محمدباقر ) .64

 .144-144، ص 27شمارۀ 

 ۀمجل، ترجمۀ شهال حائری، «المعارف لیدنهبررسی ازدواج موقت در دایر(. »1440نیا، محمدمهدی )کریمی .70
 .46تا  74ص ، 10، شمارۀ خاورشناسان یپژوهقرآن یتخصص

 هایزمینه و شرایط کیفی مطالعۀ» (.1444) صدیقه رضانیا،. سهیال فسایی، صادقی. عبدالحسین کالنتری، .71

 .47 ، شمارۀسیاست و توسعه در زن ،«زنان موقت ازدواج گیریشکل

 ، ترجمۀ منصور وثوقی، تهران: نی.تغییرات اجتماعی(. 1472گی روشه ) .72

 ، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی.شناسیجامعه(. 1434گیدنز، آنتونی ) .74

 274، ص16،ج ، انتشارات  دارالحدیثنزالعمالکق(،  477الدین علی)متقی هندی، عالء .74

، سال بیستم، شمارۀ فصلنامۀ معرفت، «یروابط جنس میتنظ یهاخانواده و شاخص(. »1440محبی، محمدعارف ) .74

 . 47-74، ص 171

 .4/404، تفسیر قرطبیی، قرطب یبن احمد انصار محمد .76

 ز دایره المعارف بزرگ اسالمی.، تهران: مرکخانواده در ایران باستان(. 1444مزداپور، کتایون ) .77

نامۀ کارشناسی پایان« یانصار یمرتض خیعدالت از کتاب متاجر مرحوم ش ۀرسال ۀترجم» (.1444ی )مرتضی، مطلب .73

 ی.و اقتصاد یاسیدانشکده حقوق و علوم سارشد، تهران: 

 ، تهران: انتشارات صدرا.حقوق زن در اسالم(. 1476مطهری، مرتضی ) .74

 .شفق، تهران: در اسالم خانواده(. 1464) نیحس ،یمظاهر .30

، فصلنامۀ تاریخ اسالم در آینۀ پژوهش، سال «لیتهاى ازدواج در عصر جاهونهگ(. »1434منتظری مقدم، حامد ) .31

 دوم، شمارۀ چهارم. 

 .بهشتی شهید دانشگاه: تهران ،ازدواج تغییرات تطبیقی بررسی(. 1477) محمدصادق مهدوی، .32

 .4 ۀشمار ،زنان یمطالعات راهبرد، «در ازدواج موقت یمرزشناس»(. 1474) عزت السادات ،یرخانیم .34

و کارکرد خانواده در استان  یبر نوساز یلیتحل»(. 1444) زهرا دهیس ،ینیحس .جلودار، شهرام .نیتبار، حسنازک .34

 .121-144، صص 2 ۀسوم، شمار ۀ، دورمطالعات زن و خانواده، «مازندران

 .40ج  (،صیتلخ) جواهر الکالم. محمدحسن ی،نجف .34

سازی رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان مدل اسالمی مصون(. »1433نورعلیزاده میانجی، مسعود ) .36

-142، ص 4، سال سوم، شمارۀ شناسیفصلنامۀ علمی تخصصی اسالم و روان، «ها و مشکالت جنسیانحراف

107. 

زاد، قم: جهاد احمدرضا غروی ۀ، ترجمماعیها و تغییرات اجتدرآمدی بر تئوری(. 1474) استیونواگو،  .37

 .دانشگاهی ماجد

 تهران: خردمند. ،یشناسجامعه یمبان .(1474اکبر )یخلق، علکیمنصور و ن ،یوثوق .33

 ، تهران: سارمان تبلیغات کشور. ازدواج موقت از دیدگاه حقوقی، اجتماعی و اهل سنت(. 1471ولوجردی، محمد ) .34



222 
 

دفتر نشر . تهران: (1363کارنامه و خاطرات  یرفسنجان ی)هاشم یروزیعتدال و پا(. 1442هاشمی بهرمانی، عماد ) .40
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