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 چکیده

دواج موقت در قالب . بخشی از ازهستندیت در ایران های زوجتنها روش ،براساس قانون و فقه اسلامی ازدواج دائم و موقت

ازدواج زودهنگام است  سازنهیکه زم تیمحرم ةغیص ۀقانون دربارسنتی جامعه رایج است.  های عموماًمحرمیت در بخش صیغة

 یقاتیو بر آن نظارت ندارد. تحق است دارد، سکوت کرده یدر پ دختران یبرا ژهیوبه یاگسترده یو روان یاجتماع یامدهایو پ

 قیتحق نیاند. در اتهنپرداخ یاجتماع ۀدیپد نیبه طور جامع به ا بوده است و تازدواج موق دییکه تاکنون انجام شده، غالباً در تأ

فاده از با است نی. همچنشودمی یبررس تیمحرم ةغیازدواج موقت/ ص یو اجتماع یحقوق ،ینید ،یخیتا یبار، مبان نیاول یبرا

 شهر تهران، مشهد و اصفهان در سالطور جامع در سه کلان هب دهیپد نیا ،یابینهیروش زم یریکارگو به یو کم یفیک کردیرو

 یحورم ۀدیپد یهمسرکودک طیشرا لیو تسه یطلبعشرتکه  دهدینشان م قیتحقاین  یهاافتهی. خواهد شدمطالعه  5931-39

راجع  انمرددر  یمنف تیذهن یریگزنان و شکل یبرا ژهیبه و یمانند بدنام ییامدهایکه پ هستند تیمحرم ةغیص ازدواج موقت/

 تیمحرم ةغیآشکار و پنهان ازدواج موقت و ص یایزوا شده استپژوهش تلاش  نی. در ادنآوریبه ازدواج دائم را به دنبال م

و  دیآ به وجود یاجتماع ۀدیپد نیبه ا ۀدربار قیروشن و دق یدگاهیتا د شود یبررس یبدون نگاه جانبدارانه و به صورت علم

هاد راهکارها، ن نیا یبر مبنا امید است .ردیگذاران قرار گو قانون ییمسئولان اجرا اریدر اخت یانانهیبو واقع یاصول یراهکارها

 ادیکه حقوق زنان و کودکان در آن نقض نشود، بن یشود، به نحو یسامانده یو اجتماع یاز لحاظ حقوق رانیازدواج موقت در ا

 ازدواج دائم حفظ شود. گاهیخانواده و جا
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 مقدمه 

چنانچه  ارضا شود. طیو به دور از افراط و تفر یدرستبه دیانسان است که با یاساس یهااز کشش یکی یجنس ۀزیغر

و  آوردیکند، فرد را از حالت تعادل و تکامل درم دایآن انحراف و اختلال پ یارضا ایسرکوب شود  یبه کل زهیغر نیا

 یجنس یهنجارها. شودیم یجسم یو حت یروان ،یروح یهایماریو موجب ب کندیم جادیاو ا یدر زندگ یمشکلات

 .کنندیم ینهرا  گرید یو از برخ دییرا تأ یجنس ةرابط یکارکردها یبرخ هنجارها نیا .جوامع وجود دارد ةدر هم

 نی. بر اآموزندیشدن م یاجتماع انیهنجارها را در جر نیجامعه ا یاعضا و معنادار است شهیبشر هم یرفتار جنس

 نیت دارد و اتفاو گریدر فرهنگ د شدهرفتهیپذ یجنس یرفتارها با هر فرهنگ ه درشدرفتهیپذ یجنس یمبنا، رفتارها

 .آموزدیرا از فرهنگ خود م یجنس یهابشر، واکنش دهدینشان م

 ۀآنها انگار نیترحاکم بوده است. کهن یبر فرهنگ جنس یمختلف یهامیغرب، پارادا ةدو هزار سال خیدر تار

 ۀزیرغ یآلوده شمردن اطفاگناه یةو اساساً بر پا ردیگیسرچشمه م تیحیمس نید یهااست که از آموزه یاخلاقیمذهب

صر ع شیدایآن استوار است. تا پ دیکنترل شد ای ینف یو تلاش برا )ازدواج( در خارج از چارچوب متعارف یجنس

از قرن نوزدهم به بعد، با اما . بودحاکم  یجنس بطبر روا یاخلاقیمذهب ۀقرن هجدهم، همچنان انگار یعنی ،یروشنگر

مدرن یشاپ یالگو نیگزیجا جیتدربه یرفتار جنس ةانیشکل مدرن و فردگرا ةبه منزل یاسعشقِ احس ظهور عصر مدرن،

 .(Beck,1995)نددانیمحققان، عشق در عصر مدرن را محصول سکولار غرب م یتحول، برخ نی. با توجه به ادش

ر به وجود آمده است که به طو یجنس یهاشیدر قبال گرا یتربرالیل اریبس یستارهایا ،یسنت یستارهایهمراه با ا

گ در فرهن یحیمس یهاآموزه ریکه تحت تأث یاز مردم مخصوصاً کسان یقوت گرفت. برخ یلادیم 96 ةخاص در ده

 یقبول دارند که لذت جنس یشتریب ۀهرچند عد ست،یدرست ن جاز ازدوا خارج یِجنس ةهستند، معتقدند رابط یغرب

و در قبال  کنندیم دییاز ازواج را تأ خارج یجنس ةرابط یاست. در مقابل، برخ یاز زندگ یمطلوب و مهم ةجنب

 شتری. در بدارندمثل(  دیو تول یخارج از ازدواج رسم ی)رفتار جنس یمداراگر یستارهایا ،مختلف یجنس یهاتیفعال

 ییهاهصحن هاشیو نما هالمیآزادتر و بازتر شده است. در ف یجنس یستارهایسال گذشته ا یس یط یغرب یکشورها

که خواهان آن  یبزرگسالان شتریب یبرا یقبول بود و مطالب پورنوگراف رقابلیکاملاً غ نیاز ا شیپ که شودینشان داده م

 .(5933)گیدنز، باشند به وفور در دسترس است

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

از  خروجازخود را  روانیگوناگون، پ یهاوهیرا قانونمند کنند و به ش یبشر ۀزیغر نیتلاش کردند ا یدیتوح انیاد

 ،یریشگیپ یکرده و برا یاژهیتوجه و یرفتار جنس یالگو کی ةاسلام به ارائ ان،یم نی. در اکردندیها منع مدستورالعمل

 شرفت،یاست؛ چراکه رشد، پ قائل بوده یخاص تیاهم یها و مشکلات جنسانحراف ها،یو درمان ناهنجار احاصل

 تداوم و استحکام نظام خانواده و ح،ینسل، تداوم و حفظ نسَب از راه صح تیو کمال انسان، اصلاح و ترب یخوشبخت

. مدل است دهیدیمشکلات م نیو نبود ا انحرافات نیاز انواع ا یو پاک انتیص یاجتماع را در گرو یپاکبه تبع آن، 

مطلوب و  ی)ارضا ازدواج( و یجنس یو خودمهارگر یاز دو بعد عفاف )پاکدامن یرفتار جنس یسازمصون یاسلام

ها را در از اصول و برنامه یعیوس ۀدو بعد، گستر نی. اشودیم لی( تشکینیاز راه همسرگز یجنس یازهاین تمندیرضا

 یش جنسو آموز یسازآماده ،یجنس تیو ترب تی)مراقبت، کنترل، هدا یزندگ انیاز زمان تولد تا پا ینتحول انسا ریس

)نورعلیزاده، ردیگی( دربرمیجنس یهایو اصلاح و درمان نابهنجار ییو آداب زناشو یبه هنگام ازدواج، آموزش جنس

به حساب آورد و بر آن  دهیپسند یامر زدواج،را در نظام خانواده و در پرتو ا یجنس لیتما یاسلام، ارضا. (5933

 ینار مب. بارضا کنند شیبا همسر خو زشیآم قیخود را از طر یجنس لیها اجازه داد که تماو به انسان دیورز دیتأک

وجب م یجنس ییایروابط پا یةجنس مخالف را بر پا دو نیب وندیاست که پ یازدواج عمل ،یشناختجامعه فیتعر

مثبت دارد که در در صورتی برای نظام اجتماعیِ کل، کارکرد  خانواده لیازدواج و تشک .(5931)ساروخانی، شودیم

های فردی و اجتماعی متعدد به دنبال صورت گیرد، در غیر این صورت پیامدها و آسیبمناسب در شرایط  زمان و

  خواهد داشت.

ه منبعث از فق رانیا یاسلام یجمهور یقانون مدن یاست. بر مبنا یمذهب یهااسلام و ارزش نیتابع د رانیازدواج در ا

 یزمان تیبدون محدود نی. در ازدواج دائم، زوجشرعی و قانونی استموقت(  ای غهیدو نوع ازدواج دائم و منقطع )ص

 رابطه جنسی خارج از ازدواج یک نوع انتخاب فردی و از مصادیق حق بر بدن محسوب می شد.میلادی در غرب ،  06. در نتیجه انقلاب جنسی در دهه 5شکل 



رمیت/ صیغة مح اما در بندند؛یم ییزناشو مانپی رانیا یحقوق نیو قوان یاسلام مذهب یبر مبنا ن،یّمدت مع نییو تع

براساس مذهب  نیوجود دارد، زوج یفروان یبر سر آن اختلاف نظرها یو اجتماع یازدواج موقت که در گفتمان اسلام

 داشته ییوروابط زناش و یابه هم محرم شوند  یکه مدت بندندیبا هم قرارداد م رانیا یقانون مدن 5601 ۀو ماد عیتش

 .ستین یازیو به طلاق ن شودیخود فسخ مشدن زمان مقررشده، ازدواج خودبه یباشند. پس از سپر

واند ته و میشدکه بین دختران و پسران خوانده همان ازدواج موقت است  صیغة محرمیت منظر کارشناسان مذهبیاز 

سران هایی که اختلاط دختران و پیا اینکه در مکانباشد  داشته ازدواج پیش از برای آشنایی ایجاد فرصتدلایلی مانند 

غة صی. شودجاری  ، کنترل رفتار جنسی و کاهش فشارهای اجتماعیبه منظور جلوگیری از بروز گناه زیاد است،

رایج است  سال معمولاً 53بین جوانان بزرگسال بالای  شبیه دوران نامزدی است و در برای آشنایی، تقریباً محرمیت

ناه رای جلوگیری از بروز گب صیغة محرمیت شود؛میتوسط روحانی جاری  یاتوسط خود والدین و بزرگان فامیل  که

ا بشود. صورت خصوصی جاری میه بین دختران و پسران کودک و نوجوان توسط خانواده و بهای عمومی، در محل

گیرد، بدون آنکه آثار حقوقی و ه خود میبهنجاری ب صیغة محرمیت جنبةروابط دختر و پسر در چارچوب این کار، 

د و هم ندارن تفاوتی با صیغة محرمیت و ازدواج موقتشایان ذکر است که قانونی مشخصی برای آن موجود باشد. 

 شود.دگاه شرعی، مجاز انگاشته میاز دی صیغة محرمیتدر زمان  جنسی ةرابط

 لوغب بین زیادی ، فاصلةشرایط سخت اقتصادی در ایرانبا توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی و های اخیر در سال

 ممکن همسر بودن همراه ازدواج دائم و امکان که . بدین ترتیب، در شرایطیازدواج به وجود آمده است و جنسی

 غرایز ارضای فساد، و گناه از حل مطرح شده است. جلوگیریازدواج موقت به عنوان راهصیغة محرمیت/ نیست، 

 ازدواج برای لازم امکانات نبود و فکری و روحی کسب آرامش دائم، ازدواج آوردن شناخت برایدست  به جنسی،

ر د یرفسنجان یهاشماکبر  اسلامی، انقلاب پیروزی از پس .است راهکار این شدن مطرح دلایل تریناز عمده دائم

سال  ید سومنماز جمعه  ةخطباو برای اولین بار در  دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد.های گوناگون برای موقعیت

ها عفت که از جوان یحکومت» و گفت: بیان کرددر جامعه را ازدواج موقت  یاز مفاسد اخلاق یریراهکار جلوگ 5991

ذشته گ میرژ طیکه در مح انیکس نکهیا انیبا ب رفسنجانی.« فراهم کند دیعفت را هم با لیتحص طیشرا ،خواهدیم

موقت  ازدواج ،ازمندیمردم ن گذاشتندیو م گرفتندیمتعه را نم یاگر جلو»گفت:  پذیرند،اصلاح اند،شده یلودگدچار آ

ازدواج  اما ؛دانستهیم زیرا جا یزناکار هایاز غرب دیگذشته با تقل ةفرهنگ جامع د.شیآلوده به زنا نم کسچیه ،کنند

 :(5932،  یبهرمان )هاشمیهاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود نوشته است 2.«موقت را حرام کرده بود
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دارد.  یزشت و نامطلوب ریاز ازدواج موقت تصو یول ؛رفتهیمقدس پذ یقتیعنوان حق ما ازدواج دائم را به ة... جامع» 

 لیتشک شتریب ایاله و کمتر سو دوساله و پنج سالهکی یاستفاده کنند و زندگ توانندیهم م شوهریب یهامن گفتم زن

با موافقت پدرشان  دیامر با نی. در مورد دختران جوان اشودیم ستما دچار شک ةجامع ،نشود جیامر اگر را نیدهند و ا

 «.شده و مشخص و روشن باشد در دفاتر موجود ثبت دیازدواج دائم را دارد و با طیشرا ةباشد و ازدواج موقت هم

تعه در . مابدییم انیپا ینبوده و به زود یشگیکه هم یامند شدن و لذت بردن؛ بهرهبهره یاست برا یمُتعِه، اسم ۀواژ

ت صور نیّمع یاهیمشخص و در مقابل مهر یتا مدت تیزوج ةبطاست که به سبب آن را یاصطلاح، عقد مخصوص

 ةازدواج موقت ادل تیمشروع ینساء برا ۀسور 21 یةبراساس آ فقهای اهل تشیع. (5935)حاجی اسماعیلی، ردیگیم

ضَةِ إِنَّ اللَّهَ نْ بَعْدِ الْفَرِیفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ َعلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ ِبهِ مِ )... :آورندیم یقرآن

اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که اید مهرشان را به عنوان فریضهکرده و زنانى را که متعه...: کَانَ َعلِیمًا حَکِیًما

ی از امامان و تابعین در است.( همچنین به روایاتمسلماً خداوند داناى حکیم  ،پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید

شما  مردان یعه کند و برانقل شده است: مستحب است که مرد متاز امام صادق)ع( کنند. مشروعیت صیغه استناد می

اهل سنت مطرح است که  دگاهیآنچه از د 9.بار متعه کرده باشند کیحداقل  نکهیبروند بدون ا ایدوست ندارم که از دن

صدر اسلام  در آن را غمبریها مجاز بوده است؛ اما پمانند جنگ یخصوصازدواج موقت در صدر اسلام و در موارد به

نسخ  نیابرا. بندانندینم زیو آن را جا کنندیدوم استناد م ةفیخل میو تحر یبه نه زین گرید یکردند. برخ یو نه میتحر

 .هستند غهیص میتحر یاهل سنت برا لیدوم، دلا ةفیو حکم خل امبریآن توسط پ میتحر و اتیآن به آ

از نهاد  یاثر یخارج یکشورها نیاست. در قوان یو اجتماع ینهاد حقوق ینکاح و آثار آن نوع ،یحقوق دگاهیاز د

 یقانون حقوق العائله البنان 11 ۀهمچون ماد یاسلام یکشورها یبرخ نیقوان یازدواج موقت وجود ندارد. حت یحقوق

ش. 5935از خانواده مصوب سال  تیو قانون حما یمدن قانوندر  یرانیگذار اکرده است. اما قانون حیفساد متعه را تصر

ارکان متعه   .(5905)ولوجردی، بحث کرده است / صیغة محرمیتنکاح موقت یوقنهاد حق ۀصورت مختصر درباربه 

عقد متعه همانند عقود ر. عقد )زوج و زوجه(، مدت و مه نیطرفمحل و )الفاظ مخصوص( عقد،  عقداند از عبارت

مقرر کرده  رانیا یقانون مدن 5692 ۀ. مادشودیدلالت کند، واقع م نیبر قصد طرف حاًیکه صر« و قبول جابیا»با  گرید

ند نکاح هماندر صیغه .« دیدلالت بر قصد ازدواج نما حاًیکه صر یو قبول به الفاظ جابیبه ا شودینکاح واقع م»است 

 زیجا رمسلمانیدر متعه اگر زن مسلمان باشد، نکاح او با مرد غ. زن است و قبول از جانب مرد یةاز ناح جابیدائم، ا

حکم،  نیا« نیست. زینکاح مسلمه با غیرمسلم جا: »دیگویخصوص م نیدر ا رانیا یقانون مدن 5613 ۀ. مادستین

نکاح منقطع، ذکر مدت است.  یاز ارکان اساس یکی است. یدو نوع نکاح دائم و منقطع الزام هر یمطلق بوده و برا

 گر،ید یاز سو« واقع شده باشد. ینیّمدت مع یمنقطع است که برا ینکاح وقت: »دیگویم یقانون مدن 5601 ۀماد رایز
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که مدت نکاح مشخص نشود،  یاما در صورت« باشد. نیّ کاملاً مع دیمدت نکاح منقطع با» یقانون مدن 5609 ۀطبق ماد

برخلاف نکاح دائم در  1.گرددیازدواج موقت به ازدواج دائم بدل م ،لهیالوس ریتحردر  ینیخم اللهتیآ یبنا به فتوا

در نکاح منقطع مشخص  یقانون مدن 5631 ۀازدواج منقطع است. براساس ماد یمهر شرط اساس نییازدواج منقطع، تع

اگر دخول صورت نگرفته باشد و مرد مدت  5630 ۀبراساس ماد نی. همچنکردن مهر در عقد، موجب بطلان استن

 . را بپردازد هینصف مهر دینکاح را ببخشد، با

عقد : »دیگویم یقانون مدن 5615 ۀسال است. ماد 59همانند ازدواج دائم، سن نکاح برای دختر در ازدواج موقت 

منوط  ،یسال تمام شمس 51به سن  دنیو پسر، قبل از رس یسال تمام شمس 59به سن  دنینکاح دختر، قبل از رس

حقوق  یاز نهادها یاری(. اما بس20/3/5903)مصوب « دادگاه صالح صیبه شرط مصلحت با تشخ یاست به اذن ول

 ۀدیاند؛ چراکه سبب رواج پدحداقل سن انتقاد کرده نیاز ا یطور جدبه یو اجتماع یو فعالان حقوق یبشر

پدر یا جد پدری لازم است. در  ۀمطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم، اجاز .شودیم یهمسرکودک

تواند با پدر در محل و ناممکن بودن استیذان، دختر میصورت امتناع ناموجه پدر از دادن اجازه، حضور نداشتن 

دربارۀ (. 5611و  5619ازدواج کند )مواد  ۀمعرفی مرد مدنظر و شرایط نکاح، از دادگاه مدنی خاص درخواست اجاز

های خصوصی و سن صیغة محرمیت/ ازدواج موقت هیچگونه اطلاعات دقیقی در دست نیست. از آنجا که در مراسم

اهده سالگی نیز موارد متعددی مش سیزدهگیرد، حتی زیر سن بدون ثبت قانونی صیغة محرمیت صورت میخانوادگی 

اند و این ناشی از ضعف قانونی در ثبت، نظارت و تعیین دقیق سن در اشکال مختلف شده است که به محرمیت درآمده

 روابط زوجیت است.

است. زیرا این نوع رسم زوجیت  نشدهونی بحث و بررسی قان منظراز  صیغة محرمیت در مجامع علمی و دانشگاهی

یغة از طریق صکه پذیرد و زوجینی ارچوبی مذهبی صورت میصورت پنهانی و در چه ب و رابطه با جنس مخالف کاملاً

از هر گونه تعهد و  صیغة محرمیتزمان  پایانکه در صورت  آگاهند موضوعاین  به آیند،محرمیت به عقد هم در می

موجه و  تا حدی پیش از ازدواج آشنایی و شناخت بیشتر به منظور کسب صیغة محرمیتیتی فارغ هستند. مسئول

ر خانواده دلیل فشاه ب زوجیتاگر این نوع  ،تفاهم نبودکه در صورت  را باید درنظر گرفتاما این نکته  است؛ عقلانی

، صیغة محرمیتاز سوی دیگر در زمان  .انجامدمیه فروپاشی خانواده در آینده ب ممکن است ،ختم شود دائم به ازدواج

های روحی و روانی و دن به ازدواج برای زن آسیبشنبکارت در صورت منتهی  رابطة جنسی و برداشته شدن پردۀ

صیغة  .کرداقدام مل کاتوان برای احقاق حق نشده است، نمیثبت قانونی جا  اجتماعی به دنبال دارد و از آنجا که هیچ

ارد. روابط دنبال ده تری ب، تبعات متفاوتشودبرای جلوگیری از گناه خوانده می که در بین کودکان و نوجوان محرمیت

مادگی در حالی که هیچگونه آ، کند، بیشتر جنبة جنسی پیدا میبین دختران و پسران نوجون که در سن بلوغ هستند
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نسی ج وجوانی رابطة زوجیت به رابطةرای ازدواج وجود ندارد. در سنین کودکی و نب ایفکری و اقتصادی و اجتماعی

 و در صورت پذیرش روندها به دنبال رسمی کردن ازدواج زوجین میه دلیل فشارهای اجتماعی، خانوادهب انجامد ومی

رد، پیامدهایی مانند ترک وار مشود. در بیشتمیمنجر ه تسهیل ازدواج کودکان از سوی مرد این رابطه ب ازدواج دائم

نبال به د را گیبیویت کودکروحی و در نها هایه ویژه برای دختران، آسیبهای جسمی و جنسی بتحصیل، آسیب

تری تبعات جدی دائم، ازدواجتبدیل آن به مرد برای  موافقت نکردنو  صیغة محرمیتاما در صورت پایان  1.آوردمی

شود. بررسی انتقادی برخی از رسوم ناپذیر روحی مییا نوجوان دختر دچار صدمات جران و کودک آیدبه وجود می

اما زمانی که برخی از رسوم با  ،کندکه بسیاری به دلایل متفاوت از آن خودداری می استب مذهبی از تابوهایی و آدا

آنها  ایدب ،دنرا به دنبال داشته باش های روانی و اجتماعی برای فرد و جامعهآسیبتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی 

 .نظارت داشت هاقانون بر آن ةو از دریچکرد بازبینی  را
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 ،یسمج بیدختران، آس انیدر م ژهیوه ب یخودکش ،یکودکوهیطلاق و ب شیافزا ازدواج زودهنگام را یامدهایپ نیترمهمدر تحقیقی جامع و میدانی  شده،

 شناسایی کرده است. فقر ةتداوم چرخ ،یو روح یجنس

 شهددر م. کارهای میدانی توسط تیم تحقیقاتی برای گردواری داده های پژوهش 2شکل 



 روش تحقیق

( GT) یانهیزم یةبا استفاده از روش نظر یفیک یشناختروش کردیو رو ییرگرایتفس دگاهیپژوهش در چارچوب د نیا

 کیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یهاشهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. اطلاعات و دادهر سه کلاند

 یشوارموضوع پژوهش و د ینیو د یفرهنگ تیحساس لیبه دل. شده است یآورجمع قیو عم ساختاریافتهنیمه ةمصاحب

مصاحبه به دست آمد  566پس از انجام  یهدفمند استفاده شد. اشباع نظر یریگاز روش نمونه ،هابه نمونه یدسترس

و  یاشباع نظر ۀنفر مصاحبه، دربار 259صورت گرفت. پس از انجام  یشتریب یهامصاحبه شتر،یب نانیاطم یو برا

. میره بردبه زین یفیمتخصصان روش ک یرت و رهنمودهااز نظا ریمس نی. البته در امیدیپژوهش به اقناع رس تیجامع

کردن مطالعه با  تریبه منظور غن نیدرصد زن بودند. همچن 91درصد مرد و  91شده، نفر مطالعه 259از مجموع 

 .میکرد مصاحبه زیو طلاق ن ازدواجو وکلا و دفاتر ثبت  یکارشناسان حقوق هان،یو فق یکارشناسان مذهب

 

 میدانیهای یافته

مصاحبه با روحانیان، به ویژه در حرم رضوی اتفاق نظر بر این بود که صیغة محرمیت همان متعه است که هدف  در

 آن رسیدن طرفین به تفاهم و آشنایی بیشتر است.

بنابراین صیغة محرمیت نوعی از متعه یا ازدواج موقت است که با 

گیرد؛ اما این رفتار دینی هدف ختم شدن به ازدواج دائم صورت می

و  فتاری خطرناکتواند به ربدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی آن می

زا تبدیل شود. در صیغة محرمیت اگر رابطة جنسی و ازالة آسیب

تمایل نداشته باشد، با  بکارت صورت بگیرد و مرد به ازدواج دائم

پایان یافتن مدت صیغة محرمیت، زن به لحاظ اجتماعی، حقوقی و 

شود و از آنجا که این رفتار از لحاظ شرعی مجاز روانی متضرر می

توان آن را از جنبة حقوقی پیگیری کرد. در چنین وضعیتی یاست، نم

 پذیرتر هستند.دختران آسیب

 محرمیت ةصیغ جاری کردن ،ها متشرع وجود دارددر سبک زندگی برخی خانوادهکه سنتی  از رفتار ینوعی دیگر

سهیل ت ی و همچنین برایهای سنتی تمایل دارند به منظور کنترل رفتار جنس. خانوادهاستدختران و پسران نوجوان 

ان در نوجوان به حضور اطرافیان آمیزجلوگیری از فشارهای اجتماعی مانند نگاه نکوهش انوادگی وآمد خرفت و 

ین در اکنند. میت به پسر یا دختر دیگری محرم دختر یا پسر نوجوان خود را از طریق صیغة محر اجتماعات مختلط،

 روحانی مرد در حرم رضوی:

 .محرمیت نداریم اصلاً ۀما چیزی به اسم صیغ

 ببخشیدتش رو می نتومی همون عقده موقته که

درصد  09 تقریباً و تبدیلش کنی به عقد دائم.

 عقد موقت دارن. ،کننایی که ازدواج میهآدم

 



 «نبه محرمیت درآورد» را ل جنسیتنها راه جلوگیری از مسائدارند و  بسته پذیریکه سیستم جامعه یهایخانواده

ن پایین هم در سنی لب تصمیم جاری کردن صیغه میان فرزندان توسط والدین گرفته شده و آناغ، دانندمیدانشان نفرز

ی نیازها ترراحت مینأتخود کودکان و نوجوانان که مزیت این امر را  تبا موافق کاراین  گاهیالبته  شود.می جاری

. این رفتار سنتی )صیغة را به دنبال داردفرزند  ترخی موارد نیز مخالفدر ب اما ؛شودمواجه می ،داندمی خودجنسی 

 .انجامدازدواج کودکان می به در نهایت محرمیت(

 

 

 

 

 

 

 

 شدن اربرقر دلیل به مدتی آیند،درمی هم عقد به محرمیت صیغة عنوان تحت نوجوان و کودک پسران و دختران وقتی

. کنندیم ازدواج دائم صورت به اطرافیان میان در پسر و دختر «ر شدنبُ/نافشدن هم نام به» دلیل به یا جنسی رابطة

 فکری، لوغب سن این در نوجوانان و کودکان. کندمی تسهیل را کودکان ازدواج شرعی قالبی در محرمیت، صیغة بنابراین

 و اتاختلاف بروز به منجر وضعیت این که شوند اداره و کنترل هاخانواده توسط باید و ندارند اجتماعی و اقتصادی

ناتوانی در ادارۀ منزل و مدیریت زندگی خانوادگی و مشکلات خاص . شودمی خانوادگی مشکلات برخی و دعوا

سمی و های جهای ناخواسته و آسیبزندگی زناشویی تنها پیامدهای صیغة محرمیت در سن کودکی نیستند. بارداری

 شد.ها به وضوح مشاهده میدواج زودهنگام است که در مصاحبهترک تحصیل از بارزترین آثار صیغة محرمیت و از

واج شود که صیغة محرمیت به ازدباید توجه داشت که پیامدهای گفته شده زمانی دامنگیر طرفین صیغة محرمیت می

عی ماهای روانی و جسمی و اجتمنتج شود. اما در صورتی که صیغة محرمیت به عقد دائم منتهی نشود، به مراتب آسیب

آورد. با وجود اینکه ارتباط دختر با جنس مخالف )اعم از جنسی و غیرجنسی( در زمان صیغة محرمیت بدتری به بار می

تمایلی به ازدواج با فردی که قبلاً به شخص دیگری محرم شده است،  هادر چارچوب سنتی و مذهبی است، خانواده

شد. اینها در حالی است که قانون مدنی کشور ما دربارۀ صیغة ندارند، به ویژه اگر باکرگی خود را از دست داده با

سکوت کرده و تمام موارد قانونی مانند سن ازدواج، توارث،  تفاوت آن با متعه یا ازدواج موقتمحرمیت و وضعیت م

 . مشهد ساکن. ساله 22. زن

 :است درآمده همسرش محرمیت صیغۀ به سالگی 22 در 

 مدرسه از روز یه! فهمه؟می چی سن این تو آدم آخه

 مه دیگه. کنی ازدواج این با باید تو گفتن خونه، اومدم

 نه، اگه. شی ترپخته ذره یه گممی من. نرفتم مدرسه

 تا کنی گوش باید گهمی چی هر. درازه روت مرد زبون

 .ایبچه

 

 صیغۀ دورۀ در. تهران ساکن. ساله21 نوجوان
 :محرمیت

 دوست من. کردن پیشنهاد خانواده خود 

 رو درس بعداً حالا .کنم ازدواج خودم داشتم

 .اومد خوشم پسره از ولی خونممی هم

 



نقفه و انحلال را مانند ازدواج موقت در نظر گرفته است. با توجه به عواقب و آثار مترتب بر صیغة محرمیت کودکان 

گذاران کلان کشور قرار بگیرد. از آنجا که طبق قانون صیغة محرمیت شکلی این موضوع باید در کانون توجه سیاست

 شود.و پیامدهای آن نیز بررسی میازدواج موقت و دلایل  از ازدواج موقت است، در ادامه در کنار صیغة محرمیت،

ه ازدواج موقت هستند. البت ایاصلی و زمینه هایعلتهای تحقیق، عوامل اقتصادی، روانی و جنسی از براساس یافته

ت. سا یجنس یازهایمردان به ازدواج موقت، ن شیگرا لیدل نیشتریباین دلایل در میان زنان و مردان متفاوت است. 

اول تا سوِم  تیدرصد، اولو 3/3با  یماد یازهایدرصد و ن 5/95با  یعاطف یازهایدرصد، ن 95با  یجنس یازهاین

با  اقتصادی یازهاین دارد،یکه زنان را به ازدواج موقت وام یعامل نیتر. اما مهمهستندمردان  یآمار ةجامع یازهاین

به ازدواج موقت  زنان درصد از عوامل دوم و سوم تن دادن 51و  91با  جنسیو  عاطفی یازهایو ن درصد است 16

 هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 . توزیع درصد فراوانی نیازهای پاسخگویان در تبیین ازدواج موقت5نمودار شمارۀ 

 لیلاد نیترمردان مهم انیدر م یجنس ازیزنان و ن انیدر م و اقتصادی یعاطف ازیپژوهش، ن نیا یهاافتهیباتوجه به 

اج ازدو ةزنان، و تجرب انیدر م یو نداشتن شادمان ییاحساس تنها ةتجرب همچنینآوردن به ازدواج موقت است.  یرو

 .استازدواج موقت مردان  عوامل از دیگر و نداشتن تفاهم از همسر یتیناموفق در گذشته، نارضا

عوامل خانوادگی و نگرش جامعه توان به عوامل دینی، در ازدواج موقت و صیغة محرمیت می گرمداخلهاز عوامل 

ج هایی با نگرش سنتی، ازدوااشاره کرد. نگرش خانوادگی به ازدواج موقت به ساختار خانواده بستگی دارد. در خانواده

شود و نوجوانان در سنین کم به صورت خصوصی به صیغة محرمیت موقت به عنوان عاملی شرعی پذیرفته می
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قه نداشته است، مردانی که هایی که ازدواج موقت سابهای تحقیق مشخص شد، در خانوادهههمچنین براساس مصاحب

رو شده بودند. اما در روبه« طرد از خانه» ها و پیامدهایی مانندازدواج موقت داشتند، با نگرش منفی خانواده تجربة

شوندگان به ازدواج موقت، وجود سابقة هایی که سابقة ازدواج موقت وجود داشته، دلیل روی آوردن مصاحبهخانواده

 این کار خانواده بوده است.

 

 

 

 

 

 

ها که لزومًا سابقة ازدواج موقت/ صیغة محرمیت درخانواده یکی از عوامل اساسی در تداوم آن است. در برخی خانواده

شده در نیستند، در صورتی که این رفتار در میان اعضای خانواده مشاهده شده باشد، به عنوان هنجاری پذیرفتهمذهبی 

شود. براساس نظریة یادگیری اجتماعی، اعضای خانواده از طریق یادگیری و میان سایر اعضای خانوده تکرار می

اند به توبدون توجه به آثار و پیامدهایی که می الگوپذیری این نوع رابطة زوجیت )ازدواج موقت/ صیغة محرمیت(،

 کنند. دردنبال داشته باشد، آن را به عنوان راهکاری برای تأمین نیازهای جنسی خود، منطقی و درست تلقی می

زدواج موقت/ صیغة محرمیت در خانوادۀ خود سابقة ا شوندگاندرصد مصاحبه 35/93بود،  هایی که انجام شدهمصاحبه

 داشتند.

ازدواج موقت/ صیغة محرمیت شناسایی  محوری پدیدۀهمسری به عنوان طلبی و تسهیل کودکدر این پژوهش عشرت

طلبی و کامجویی برای زندگی موازی و به دلیل تنوع ن متمولطور که مشخص شد، ازدواج موقت را مرداشد. همان

ن صیغة محرمیت برای دختران و پسرا نتی و مذهبیهای سنین در خانوادهدادند. همچبیشتر و رفع نیاز جنسی انجام می

د. افزون شونوجوان و کودکان به منظور تنظیم رفتار جنسی فرزندانشان به عنوان راهکار شرعی و قانونی انتخاب می

های مشخص شد، برخی از جوانان که گاه حتی استقلال مالی هم ندارند، بر اینها براساس مشاهدات میدانی و مصاحبه

یة تر شدن تههای عمومی جامعة ایران، سادهظور رهایی از مشکلات قانونی ارتباط دختر و پسر نامحرم در محیطبه من

 ) کنند، در حالی که اعتقادی به آن ندارند و الزامات آن مانند نگه داشتن عدهمکان رزرو هتل و... از صیغه استفاده می

 کنند.را رعایت نمی روز( 11

های کوتاه ساله. ساکن تهران. دارای سابقۀ صیغه20مرد. 
اش پس از اطلاع از مدت فراوان دربارۀ برخورد خانواده

 گوید:ازدواج موقت می

. الان بیروندیگه بعد اینکه فهمیدن، بابام از خونه انداختم »

که اینجام. کلاً خوب نیست دیگه. ولی خب این روزا کی 

ت رو بکنی. الان خرجم رو از این خوبه بری زندگی

 «دم دیگه، خوبه.سوپرمارکت می

 

ساله. ساکن تهران. دارای یک همسر دائمی 21مرد. 

 های موقت متعدد:و تجربۀ ازدواج

بابام هم دوتا زن داشت. عموهام هم سر و »

جنبید. کلاً توی خانواده این ]رسم[ گوششون می

 اولین نفر باشم.طوری نبود که فقط من هست. این

ور داداشم هم یه زن طلاق داد سر همین از اون

 .«صیغه و این داستانا



 

 

 

 

 

 

 سن پاسخگویان در زمان صیغة محرمیت و ازدواج موقتفراوانی  درصد توزیع .9ۀ نمودار شمار

درصد از آنان  51/93 ،یسالگ 53سن  ریز انیدرصد از پاسخگو 31/99از آن بود که  یپژوهش حاک یکم یهاافتهی

 نیافراد در سن نیدرصد از ا 95/5و  یسالگ 13تا  95 یسن ۀدرصدشان در باز 93/29 ،یسالگ 96تا  53 یسن ۀدر باز

های محرمیت دهد درصد چشمگیری از صیغهاین آمارها نشان می .بودند زدواج موقت را تجربه کردها یسالگ 16 یبالا

 یقانون مدن 5615 ۀطبق ماداند. همسری را تسهیل کردهسال صورت گرفته و زمینة کودک 53های موقت زیر و ازدواج

 51به سن  دنیو پسر قبل از رس سال نیز امکانپذیر است( 3)تا  سال تمام 59به سن  دنیعقد نکاح دختر قبل از رس

رد، اما در بسیاری از موادادگاه صالح است.  صیمصلحت با تشخ تیبه شرط رعا یمنوط به اذن ول یسال تمام شمس

 یسن قانون ریز ید، حتبا هم ندار یو قانون یدر بعد شرع یکه همان ازدواج موقت است و تفاوت تیمحرم ةغیص

 شود.یم یجار

و  اقتصادی، حقوقینابرابر  ةرابطبرداری از در ازدواج موقت بهره کنش راهبردیها، براساس تحلیل دقیق مصاحبه

قه فاجتماعی براساس توجیه قانونی و شرعی آن است. مفاد قوانین رسمی در ایران بر مبنای قوانین شرعی و مذهبی و 

است.  شده قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته 5601. براساس مادۀ امامی استتشیع دوازده

ارث را  ،ذارگقانون ،بحث توارث در نیهمچن(. یقانون مدن 5609 ۀ)ماد باشدیم نیّصورت موقت و معه مدت متعه ب

متعه زن  5559 ۀ(. براساس مادیقانون مدن 316 ۀ)ماد ردیگیزن متعه ارث در نظر نم یداند و برایم یحق زن دائم

 انیپا نکاح به ،فوت و فسخ ایمرد و  یبذل مدت از سو ایمدت  یندارد و در انحلال نکاح متعه با انقضا زیحق نفقه ن

. تمام این مواد قانونی حقوق زنان را در (یقانون مدن 5593 ۀ)ماد مانند ازدواج دائم طلاق وجود ندارد یعنیرسد. یم

گیرد. در توارث و در ابطال نکاح، زن حقی ندارد و یک رابطة نابرابر حقوقی، اقتصادی این رابطة زناشویی نادیده می

ی های مجازکنندۀ حقوق زنان است. در این میان، سایتشود که به نفع مردان و ضایعو اجتماعی بین آنها برقرار می
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 ای که در پی کسبها، تورهای مسافرتی از بازار اقتصادی ایجادشده پیرامون زنان صیغههای تلگرامی، هتلالو کان

 .کننددرآمد هستند، به عنوان راهی برای سودجویی و اقتصاد لذت استفاده می

 

 

 

 

 

تصاد ایران است. اق پذیرد دارندروف توجیهشناسانی ماننتوزیع نابرابر اقتدار در بحث اقتصاد و حقوق، از دیدگاه جامعه

سوی  کنند. ازمردانه است. بنابراین زنان دارای شرایط خاص برای تأمین نیازهای اقتصادی خود، صیغه را انتخاب می

 دیگر در ساختار قانونی، اقتدار مردانه کاملاً مشهود است.

انگ  زودهنگام کودکان،ازدواج  ،های تحقیقاساس یافته. برداردمحرمیت ابعاد متفاوتی  ازدواج موقت/ صیغة پیامدهای

 .پیامدهای این سبک از ازدواج است... ها، خشونت علیه زنان وبه ازدواج دائم، فروپاشی خانوادهگرایی خوردن، شک

تبعات خاصی مانند زایمان  ،کودک آمادگی ذهنیحتی با وجود  ،آیندان در سنین پایه به عقد هم درمیکودک که زمانی

 . شوددامنگیر آنان میزودرس یا ترک تحصیل 

 

 

 

 

 

 

 

طلب دهند، افرادی تنوعازدواج موقت در عرف اجتماعی و فرهنگ عمومی جایگاهی ندارد و افرادی که آن را انجام می

ب خوردند. براساس نظریة برچسکنند و برچسب هرزگی میشوند که بنای خانواده را تخریب میو هوسران شناخته می

 ساله. ساکن مشهد. متارکه کرده:09مرد. 

و اومدم ت و تقریباً یکی دو ماه قبل یکی از دوستام معرفی کرد»

رفتم تو سایت. کردم و نمیاین سایت. اول فقط اومدم و کار نمی

تا پیام و بازدید دارم. اومدم نگاه کردم.  8، 7یه بار اومدم دیدم 

 «یواش سرگرم شدم. اومدم داخلش و شروع شد.یواش

 

ساله. ساکن تهران. در حین صیغۀ 21نوجوان 
 محرمیت است:

خود خانواده پیشنهاد کردن. منم خودم دوست »

خونم، ولی داشتم ازدواج کنم. حالا بعداً درسم رو می

 «از پسره خوشم اومد.

 

هران. دارای تجارب متعدد ساله. ساکن ت 09مرد. 
 های چندماهه: صیغه

خوام که دیگه ازدواج کلاً با ازدواج دائم مخالفم و نمی»

 بندم ودائم داشته باشم. من با هیچکس قرارداد نمی

گم. هههه )با خنده( اصلاً به خودشون هم این رو می

 «حالش رو ندارم.

 



مطلوبی از خود در اجتماع به نمایش درآورند، حتی در  خواهند تصویرتوان گفت افراد میو انگ اروین گافمن می

صورتی که مورد خشونت و آزار قرار بگیرند، تمایل ندارند پیگیری قانونی کنند تا اجتماع به آنها انگ نزند. همچنین 

 ،گیرد و نسبت به ازدواج دائم هرینة کمتری داردزمانی که ازدواج موقت بدون ثبت قانونی و به سهولت صورت می

 .یابدگرایش به ازدواج دائم کاهش می

 وها و کدبندی مقولات و مفاهیم، مدلی تحلیلی از علل، پدیدۀ محوری، کنش راهبردی براساس تحلیل دقیق مصاحبه

 پیامدهای ازدواج موقت به دست آمد که به این شرح است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری و پیشنهادها

به عنوان زن و شوهر  یو اخلاق یمذهب ،یقانون یتعهد قیآن مرد و زن از طر یاست که در لوا یاجتماع یازدواج نهاد

 یازهاین یارضا یبرا یفراهم آوردن بستر قیدر عملکرد جامعه از طر یکنند. ازدواج نقش مهمیم یبا هم زندگ

 یاجتماع یها و هنجارهاهمواره تابع ارزش ینیهمسرگز ۀویازدواج و شدارد.  جامعه یاعضا یو روان یاقتصاد ،یعاطف

قواعد  ینامب زیو فقه ن است هیامام عیتش تابع فقه ،ازدواج رانیا یاسلام یدر کشور جمهورهمچنانکه گفته شد است. 

 تیبه رسم (تیحرمم ةغیص) ازدواج دائم و موقت دو نوع رانیدر ا یو فقه یاساس قواعد حقوقاست. بر یحقوق

 تیاناز رهب یریجلوگ یبرا یمطهرمرتضی مانند دارد. افرادی  تیمشروع یو حقوق یلحاظ فقه از شود کهیشناخته م

مصطفی  ،یرفسنجان یهاشم اکبر مانند یافراد همچنین .اندداده شنهادیمتعه را پ ،یجنس سمیاز کمون یریجلوگ ایجوانان 

 یرسمریو غ یرسم یهابونیها و ترها در رسانهبار رانیا گذران دینی و حکومتی درسایر سیاستو  یتائقر ،یمحمدپور

 هانیفق یبرخ در مقابل،. اندکرده دیکأت بر ضرورت ازدواج موقت به عنوان راهکاری اساسی برای حفظ عفت جامعه

از  یکی آن را یامروز جامعةو در  دانندمی مربوطجنگ در صدر اسلام شرایط  بهمتعه را فقط  یالله صانعتیمانند آ

 یهاضیتبع دیفعلان حقوق زنان ازدواج موقت را عوامل بازتول نیند. همچننکیم یعوامل انحطاط خانواده معرف

 و رواج یمقاربت یهایماریو ب یهمسرچند وعیخانواده و ش انی، تزلزل بننقض حقوق زنان ،ه زنانیعل یتیجنس

 و با آن مخالفند. دانندیم یگریروسپ

ران شود، در بین دختران و پسصیغة محرمیت که از دیدگاه مذهبی و حقوقی با ازدواج موقت یکسان در نظر گرفته می

های از این طریق، رفتار جنسی فرزندانشان را افتد تا خانوادههای مذهبی و سنتی اتفاق میکودک و نوجوانان خانواده

سنتی و مذهبی به منظور آشنایی بیشتر قبل از ازدواج، صیغة  هایکنترل کنند. همچنین برخی جوانان در خانواده

دانند. ثبت ازدواج موقت یا همان صیغه، در صورت بارداری یا شرط ضمن محرمیت را برای خود شرعی و درست می

آن تأکید کرده است. با وجود تفاوت ماهیتی در  ش. بر5935خانواده مصوب  تیقانون حما 25 ۀمادعقد است که 

محرمیت و ازدواج موقت، هیچگونه قانونی دربارۀ صیغة محرمیت وجود ندارد. کاردکرد مثبت صیغة محرمیت صیغة 

سال آشنایی بیشتر زوجین قبل از ازدواج است؛ اما برخی کارکردهای منفی آن مانند  53برای افراد بزرگسال بالای 

عاملی برای فروپاشی خانواده در آینده باشد. از  تواندمی یا پسر برای ازدواج با همان شخص فشار اجتماعی بر دختر

ین ازدواج شود و از آنجا که اسوی دیگر اگر رابطة جنسی برقرار شود، تبعات منفی صیغة محرمیت برای زن بیشتر می

در هیچ مکانی ثبت قانونی و سیستمی نشده است و عقد براساس عرف و مراسم سنتی انجام گرفته است، مرد از 

ئولیت و تعهدی به این وضعیت ندارد. همچنین اگر صیغة محرمیت در دوران کودکی و نوجوانی باشد، هیچگونه مس

ری همسبه دلیل شرایط خاص سن بلوغ، رابطة جنسی نزدیک محتمل است که در بیشتر موارد به ازدواج و کودک

های ناخواسته و ان، بارداریها ترک تحصیل کودکان و نواجونشود. از مهم ترین آثار این نوع ازدواجمیمنجر 



بیوگی است. بر این اساس، نگارنده با توجه به شرایط فرهنگی، مذهبی زودهنگام، بیمارهای روانی و جسمی و کودک

  های این نوع ازدواج و صیغة محرمیت کاهش یابد.دهد که آسیبو حقوقی جامعه، راهکارهایی را ارائه می

 سالگی 15دواج موقت و صیغة محرمیت به گذاری برای افزایش سن از( قانون1

از ) یسال تمام شمس 11به سن  دنیدختر قبل از رس نکاحعقد : »گویدمیازدواج  یسن قانون دربارۀ یقانون مدن 1401 ۀماد

اه دادگ صیمصلحت با تشخ تیبه شرط رعا یمنوط به اذن ول یسال تمام شمس 11به سن  دنیو پسر قبل از رس (گیسال 9

ر تر از سن ذکر شده داین قانون در خصوص ازدواج موقت هم صادق است. اما صیغۀ محرمیت در سنین پایین صالح است.

شود. از آنجا که تلاش گیرد؛ زیرا در چارچوبی مذهبی و خصوصی و بدون ثبت رسمی انجام میقانون هم صورت می

شود قانون سن گی برای دختران است، پیشنهاد میسال 11فعالان سیاسی و اجتماعی به منظور اصلاح قانون ازدواج به سن 

 سال افزایش دهند. 11صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت را به 

 ( ثبت رسمی و قانونی صیغة محرمیت/ ازدواج موقت در دفاتر طلاق و ازدواج2

س همچنین براسا کند.نکاح دائم را برای زوج جرم محسوب می نشدن ثبت قانون مجازات اسلامی، 501 ۀدر حال حاضر ماد

شود. این در حالی است ، در صورت بارداری و توافق طرفین، ازدواج ثبت می1191خانواده مصوب  تیقانون حما 11 ۀادم

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

دگاه شود! نگارنده که بدون داشتن دینان فقط در صورت باردار شدن آنها ثبت مییکسان بدانیم ازدواج کودکان و نوجوا

به موضوعات پرداخته، معتقد است که ثبت قانونی صیغۀ محرمیت و  و مردم شناسی جانبدارانه و صرفاً با رویکرد علمی

ود؛ چراکه شۀ زوجیت میازدواج موقت سبب دسترسی به خدمات حقوقی اولیه و حفظ بیشتر حقوق طرفین در این رابط

شود بسیاری از حقوق زوجین به ویژه زنان نقض شود. خطبۀ عقد موقت یا صیغۀ محرمیت به نحوی ثبت نشدن آن باعث می

ل با حضور دو و حداقشود در دفاتر ثبت توان آن را جاری کرد، بنابراین پیشنهاد میاست که به صورتی خصوصی نیز می

تا پیامدهای آن از لحاظ  ن واحد برای مرد وجود نداشتهآغه کردن بیشتر از یک مورد در شاهد جاری شده و امکان صی

 حقوقی، قابل پیگیری باشد.

  ( اجباری و رایگان کردن تحصیلات3

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

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

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

علاقگی به تحصیل و ترک تحصیل است. نهادهای قانونی و آموزش و پرورش با الزامی ترین تبعات صیغۀ محرمیت، بیمهم



موزان و آهایی که در مدارس به دانشسالگی و مقطع دیپلم و در عین حال با آموزش 11کردن تحصیل اجباری تا سن 

 توانند صیغۀ محرمیت و ازدواج زودهنگام را به تعویق بیندازند.دهند میها میخانواده

 های حقوقی و بهداشتی در صیغة محرمیت/ ازدواج موقت( مشاوره4

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

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

شوند شود و طرفین از حقوق خود در ازدواج موقت کاملاً آگاه میهای حقوقی نیز ارائه موقت در دفاتر ثبت شود، مشاوره

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

و بعد از آن به صیغۀ دیگری دربیاید. اما در حال روز است(  01)که معمولا  زن باید منتظر بماند تا مدت عده تمام شود

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

های کنند و این سنت به نوعی منبع درآمد برای زنان و تفریح برای مردان هوسران تبدیل شده است. در اینجا بارداریمی

آید که ناشی از ناآگاهی به مسائل بهداشت جنسی است. بنابراین های مقاربتی به وجود میناخواسته، سقط جنین، بیماری

کنند باید به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و از اصول پیشگیری و بهداشت وج موقت/ صیغۀ محرمیت میزوجینی که ازد

 جنسی آگاهی یابند و برای زنان و مردانی که سابقۀ ازدواج موقت دارند کارت سلامت صادر شود.

 ( مشروط کردن و محدودیت قانونی صیغه/ ازدواج موقت5

 ۀفادمردان و راه است یطلبتنوع یرضایق عمومًا ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای اهای تحقاز آنجا که براساس یافته

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

د ن واحد برای مرآیشتر از یک مورد در و امکان صیغه کردن ب شود ازدواج موقت نیز منوط به رضایت همسران شودمی

شود. . این مشروط کردن قانونی موجب جلوگیری از سوءاستفادۀ شرعی از این قانون میهل و مجرد( وجود نداشته باشد)متأ

شود زمان شوند. پیشنهاد میمدت و بلندمدت تقسیم میمدت، میانهای موقت از منظر زمانی به کوتاهاز سوی دیگر ازدواج

مدت مدت در نظر گرفته شود و در صورت تمایل تمدید شود. چون در حالت کوتاهدواج موقت به صورت قانونی، میاناز

بندوباری است و در حالت بلندمدت در صورت نبود تفاهم، برای زنان که حق فسخ ندارند، نوعی ترویج روسپیگری و بی

 شود.آزاردهنده می

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

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

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

کنند؛ در های تحقیق نشان داد که زنان زیادی به منظور رفع نیازهای مادی به ازدواج موقت تمکین میشوند؛ زیرا یافته



داند. همچنین حق فسخ و انحلال نیز باید مانند ازدواج دائم در حالی که قانون، نفقه را در ازدواج موقت حق زنان نمی

بینند و ادامۀ زندگی با زوج را برای ر مواردی که زنان آسیب یا خشونت میصورت عسر و حرج به زنان داده شود تا د

 دانند، بتوانند یکطرفه ازدواج موقت را فسخ کنند. خود ناممکن می

 ( بهبود شرایط اقتصادی، فرصت اشتغال و کارآفرینی7

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

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

ود نهادهایی مانند شکند. بنابراین پیشنهاد میزنان کمتر است و این وضعیت، فقر و شرایط بد اقتصادی زنان را تقویت می

های شغلی و از طریق کارآفرینی رت صنعت و معدن و... با فراهم آوردن فرصتازها، وار و تعاون، شهرداریت کوزار

زایی کنند تا شرایط اقتصادی جوانان برای ازدواج دائم فراهم شود و از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان به اشتغال

 اج موقت به دلیل فقر اقتصادی و بیکاری منصرف شوند.ویژه زنان خودسرپرست افزایش یابد تا از تمکین به ازدو

 تغییر شکلی ازدواج موقت در ایران( نقش روحانیان به عنوان عامل 7

واقعی  ۀبا صدور فتوای شرعی و تشریح فلسفتوانند ترین عاملان تغییر اجتماعی در ایران میروحانیان به عنوان یکی از مهم

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

جلوگیری از فحشا و انحطاط اخلاقی تدوین شده است؛ اما در جامعۀ امروزی به دلایل مختلف از جمله سکوت قانون، 

 شود پیامدهایی مانند تولد فرزندان ناخواسته،ثبت انجام میازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت که به صورت خصوصی بدون 

اد خانواده و... همسری، متزلزل کردن بنیسقط جنین به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی، شیوع روسپیگری، تسهیل کودک

توای این رو فرا به دنبال داشته است. بنابراین شکل و ظاهر ازدواج موقت از ماهیت و اهداف آن فاصله گرفته است. از 

های به ترین عاملازدواج موقت در دفاتر قانونی ثبت ازدواج و طلاق از مهم کلیه شرعی روحانیان مبنی بر ثبت رسمی

 حداقل رساندن پیامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت است.

 نهادهای مردمهای جمعی و سازمان( بسترسازی فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه8

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

های صیغۀ محرمیت/ های اجتماعی مجازی از طریق بازنمایی آسیبها، مجلات و به ویژه شبکهرسانۀ ملی، خبرگزاری

توانند ط حقوقی حاکم بر ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت میرسانی شرایازدواج موقتِ بدون ثبت قانونی و همچنین اطلاع

های حمایت از نهاد مانند انجمنهای مردمپیامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ محرمیت را کاهش دهند. همچنین سازمان

ین کار اها نقش پررنگی داشته باشند که البته بخشی و آموزش خانوادهتوانند در زمینۀ آگهیحقوق کودکان و زنان می

نقش  ها نیز در امور اجتماعیهای اخیر سینماگران و سلبریتیدر سال نهادهای دولتی است. از سوی دیگر مستلزم همکاری



، صفحات سازیاند از طریق فیلمدر مواردی مانند حفظ آزار جنسی کودکان و محیط زیست توانستهو  اندپررنگی داشته

رسانی اقدامات مؤثری انجام دهند. در این حوزه، هنرمندان با بخشی و اطلاعۀ آگاهیمجازی )اینستاگرام و توئیتر( در زمین

های نهاد و شبکههای مردمهای اجتماعی با موضوعیت صیغۀ محرمیت/ ازدواج موقت در سازمانتولیدات هنری و فعالیت

 اشند.تری داشته بیت نقش پررنگرمتوانند در کاهش برخی پیامدهای منفی ازدواج موقت/ صیغۀ محاجتماعی مجازی می
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