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 دائم در جهان مدرن نکاحامکان سنجی جایگزینی آن به جای موقت و  نکاحارزیابی جامعه شناختی 

 1ساالر صادقی

 دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، مدرس دانشگاه-1

 چکیده

رهنگ غالب ازدواج در جامعه ما و بسیاری از جوامع، ازدواج دائم است. اما تجربیات نشان می دهد که در جهان معاصر و ف

که زندگی را برای زوجین مشکل می کند. تغییر احساسات در طول زندگی، نقض مدرن، ازدواج دائم دارای ایراداتی است 

از جمله  و کسالت و روزمرگی وجود سنت های دست و پاگیر ،، عدم امکان شناخت کامل قبل از ازدواجحریم خصوصی

این ایرادات و مشکالت هستند. در مقابل، بسیاری از افراد بر ازدواج موقت نیز ایراداتی وارد می کنند که چنین ازدواجی 

سخن دارد که موجب می شود  مختلفاز ابعاد  نوعی تنوع طلبی و لذت جویی است. اما به نظر می رسد نکاح موقت امتیازاتی

، فرصت برای زوجین ائم پیش آید. پیشگیری از جرایم جنسی، وجود حقوق و تکالیفاز جایگزینی آن به جای نکاح د

و عدم وجود طالق از جمله این امتیازات هستند. این مقاله با بررسی ایرادات و امتیازات هردو نوع نکاح، به این نتیجه  شناخت

توجه و تمرکز بیشتری شود و جوانان به این نوع  نیز در کنار نکاح دائم می رسد که بهتر است در جهان معاصر بر نکاح موقت

  نکاح بیشتر تشویق شوند.

 جنسی، نکاح دائم، طالق نیازنکاح موقت، عرف،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

است، نکاح موقت یا منقطع )متعه( است  شده یکی از انواع دو نکاحی که در فقه شیعه و قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته

با اینکه چنین نکاحی کامالً مشروع و  است. و لزوم تعیین مهریه که تفاوت اصلی آن با نکاح دائم، مدت محدود و معین آن

 قانونی است، اما اکثریت جامعه چنین نکاحی را نپذیرفته یا به سختی می پذیرند.

ی موجود همگی حاکی از تغییر در الگوهای ازدواج به ویژه افزایش سن ازدواج پژوهش ها و آمارهااین در حالی است که 

گذار از این  جوانان در ایران طی چند دهه اخیر هستند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن نقش دارند.

از این  دوران طوالنی بر اثر تشدید تحریکات جنسی توسط فن آوری های نوین، دربردارنده عوارض  فردی و اجتماعی است.

رو ارائه راهکاری برای برون رفت از این موضوع ضرروت می یابد که احیای سنت ازدواج موقت توسط سیاست گذاران 

 (.487، 1391ریاحی، و در عین حال بحث برانگیزترین راهکارهاست) حکومتی و دینی یکی از قابل توجه ترین

تحوالتی در سبک زندگی و فرهنگ صورت گرفته است که یکی  انو نوجوان انجوان جدید در عصر مدرن و در میان نسل

هایی روبروست  از این تحوالت مربوط به روابط زناشویی است. در جوامع مدرن فعلی )از جمله ایران( ازدواج دائم با چالش

و تجربیات و آمار فراوان طالق و خیانت نشان می دهد که چنین ازدواجی دوام ابدی ندارد. از طرف دیگر، بسیاری از جوانان 

و بروز  جنسی به دلیل نابسامانی های اقتصادی قادر به ازدواج دائم نیستند و این منجر به روابط آزاد آنومیک و یا سرکوب

 نان می شود.. لذا باید به دنبال یک راه چاره برای حل این معضل بود.عقده های جنسی در آ

، یا اجتماعی در خصوص نکاح موقت ، حقوقیفقهی و طوالنی و با پرهیز از مباحث تکراریدر مقاله حاضر به دور از تعصب 

درصدد ارزیابی نکاح موقت بوده و  تحلیلی-توصیفیو با رویکرد  دید علمی، عقالنی و جامعه شناختی نگاهی نو و از با

ایرادات وارده بر آن را پاسخ داده و امتیازات مثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. نخست نگاهی به ایرادات وارده بر 

رتراند راسل و نکاح دائم نموده و سپس وارد ایرادات و امتیازات نکاح موقت می شویم و از نظرات برخی فیلسوفان غربی )ب

هان مدرن می تواند جایگزین جتا مشخص شود آیا چنین ازدواجی در  آرتور شوپنهاور( نیز در این راستا استفاده خواهیم نمود

و مطالبی که در این مقاله مطرح و بررسی می شوند در مقاله های مرتبط  ثشایان ذکر است مباح ازدواج دائم شود یا خیر.

 نگرفته اند. پیشین مورد اشاره قرار

 سواالت تحقیق

 ازدواج دائم دارای چه ایراداتی است؟

 ازدواج موقت دارای چه ایراداتی است و پاسخ به این ایرادها چیست؟
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 ازدواج موقت دارای چه امتیازاتی است که موجب می شود در جهان امروز جایگزین ازدواج دائم شود؟

 روش شناسی تحقیق

فلسفی و  تحلیلی و نظری بوده و در حد امکان از منابع کتابخانه ای )کتب و مقاالت-توصیفیروش مقاله حاضر به صورت 

( مرتبط با موضوع استفاده شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به جدید بودن این موضوع و جامعه شناختی

های مطرح شده بر اساس واقعیت های اجتماعی روز کمبود شدید منابع مرتبط با بحث موردنظر نگارنده، استدالل ها و تحلیل 

 خواهد بود که جامعه به آنها توجه چندانی نمی کند و مورد غفلت وافع شده است.

 ایرادات وارده بر نکاح دائم-1

متوجه این مسأله  خودش ازدواج دائم یکی از بزرگ ترین تحمیل هایی است که بر بشریت شده است؛ بدون اینکه بشریت

باشد. این ادعا را که برای اولین بار در اینجا مطرح می کنم، شاید در نگاه نخست نامعقول و حتی ناپسند به نظر آید اما در 

 ادامه با استدالالت و مباحثی که ارائه خواهم کرد، اثبات خواهد شد این ادعا تا حدود زیادی درست است.

 حال چرا ازدواج باید امری ابدی باشد؟ .نقطه پایان داردو  هیچ چیز در دنیا ابدی نیست

 نخست ایرادات وارده بر نکاح دائم را مورد اشاره و بررسی می کنیم و سپس به ایرادات نکاح موقت نیز اشاره خواهیم کرد.

 تغییر عواطف و احساسات در طول زندگی-1-1

»مصطفی ملکیان« فیلسوف و اندیشمند بزرگ معاصر ایرانی بررسی عمده ایرادات ازدواج دائم را در پرتو نظریات استاد 

 وی اولین اندیشمند ایرانی است که به این مسأله اشاره نموده است. خواهیم کرد.

معتقد است از  نیداند. به رغم ا ینم یعنوان اخالق چیآن به ه یرا دست کم در صورت فعل)دائم( ازدواج  انیملک یمصطف

 یاخالق ریاز غ یبا وجود آگاه حهیباشند ، در نت ینم زین یموجه اخالق یها یبه داور دیمق ستندین یاخالق انیآنجا که همه آدم

 کنند. یکما کان به انجام آن مبادرت م یبودن ازدواج و فرزند آور

احساسات و  ازدواج قِوامش بهوی نخست دلیل این امر را تغییر عواطف و احساسات در زندگی می داند و اذعان می دارد: »

بخش وجود ما هستند. آن وقت در نهاد  نیتر یاریاخت ریغ جانات،یاست و احساسات و عواطف و ه جاناتیعواطف و ه

 جمعناست و نتائ یب یلیخ نیو ا دیایقانون و تبصره و ماده در ب زِیمهم رِیبخش وجود ما ز نیتر یاریاخت ریغ میخواه یازدواج م

و عشق  ردیازدواج صورت بگ دیاست که اخالقاً با عشق با نیدر ازدواج چون فرض بر ا نکهیا خواهد داشت. یمنف یاخالق

در معشوق من  یا یژگیو ایدر من عوض شود  یا یژگیاگر و نیاست. بنابرا نیبه طرف زیاست و  قوام آن ن نیذوطرف یامر

کند  یم دایکه شدت پ ییجا بتهکند. الیم دایشک عشق شدت و ضعف پ یمان عوض شود ب یدر هر دو ایعوض شود 
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 یاخالق ی فهیکه وظ یشود که شما در ازدواج اگر به وفادار یکند باعث م یم دایکه ضعف پ ییشود، اما جا ینم دایپ یمشکل

 فهیدارد که آن هم وظ یبا “صرافتِ طبع” ناسازگار نیاما ا دیتان را ادامه ده یشخص زندگ نیبا ا دیبا د،یتان هست عمل کن

کند؟ و من هر کدام از  جادیما تعارض ا یاخالق ی فهیدو تا وظ انیکه م میدرست کن یاصالً نهاد دیماست. چرا با یقاخال ی

 .(1392)وبسایت صدانت، «.میدو درست نکن نیا نیتعارض را ب نیدو را انتخاب کنم مشکل دارم. پس از اول ا نیا

هم  یگریعاشق فرد د ندهیممکن است در آ دیفرد شده ا نیکه عاشق ا یلیاست که شما به همان دل نیادر ادامه می گوید: »

با آن فرد گرفت؟  یشود حق شما را از زندگ یم یعشق. بعد با چه استدالل نیبر ا ردیو ممکن است آن عشق شدت بگ دیبشو

 میدرست نکن یکند؟ اصال نهاد دایتعارض پ یگرید فردکه تعهد نسبت به همسر سابق با عشق نسبت به  میکن یکار دیچرا با

که  میبزن یدست به کار دی. اصال چرا بامیبکن دیگفت که هنگام تعارض چه کار با دینبا شهیکند. هم جادیمشکل را ا نیکه ا

 (.1392)وبسایت صدانت، «موجب به وجود آمدن تعارض شود.

بدین ترتیب ملکیان بر این نکته تاکید دارد که انسان موجودی است احساسی و عاطفی و در ازدواج دائم هم احساس و عاطفه 

زمان ممکن است  معموالً حرف اول را می زند اما احساس و عاطفه انسان ها از منظر روان شناختی ثابت نیست و در گذر

دستخوش تغییراتی شود. این می تواند موجب مشکالتی و اختالفاتی در زندگی شود و حتی منجر به عشق به شخص دیگری 

هیچ ضمانتی وجود ندارد که شخص چه زن یا مرد با شخص دیگری بهتر از همسر اول  غیر از همسر و در نتیجه خیانت شود.

 قانون هم نمی تواند این مسأله را کنترل کند. حساس پیدا نکند.خود آشنا نشود و ناخواسته به او ا

این مسأله به ویژه از این لحاظ شدت پیدا می کند که زن و مرد از دو جنس متفاوت هستند و دارای روحیات و عواطف 

با همدیگر دوست  متفاوتی می باشند. دو جنس موافق و با روحیات و تفکرات مشترک مثالً دو مرد یا دو زن که سالیان سال

هستند ممکن است بعد از چندین سال به اختالف برخورد کنند و دوستی شان به پایان می رسد. اما زن و مرد با روحیات کامالً 

 ضد چگونه ممکن است تا ابد در کنار همدیگر دوام بیاورند؟

بی است اگر مرد و زنی را ببینیم که با آرتور شوپنهاور فیلسوف شهیر آلمانی در این خصوص می گوید: »برایمان مسأله غری

وجود آنکه متفاوت ترین آدم های روی زمین هستند، باز هم باهم پیوند زناشویی پرشور و عاشقانه ای بسته اند. مثالً زن خام 

 و بدوی، نیرومند و محدود باشد و زن نرم خو و احساسی، ظریف فکر و زیباشناس. دلیل چنین چیزی آن است که در اینجا

 (.45، 1397خواست فی نفسه ای در کار است که قطب دیگر، یعنی اندام جنسی کانون تمرکز آن است.«)شوپنهاور، 

در آیین مسیحیت ازدواج یک پیوند ابدی است و کشیش در زمان اجرای عقد به این نکته تاکید می ورزد و زوجین نیز این 

ه ندرت امکان پذیر است که دو شخص بتوانند با همدیگر تا ابد در کنار قول ابدیت را به هم می دهند. اما عمالً چنین چیزی ب
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آمار طالق در سراسر دنیا در کشورهای غربی هم افزایش پیدا کرده است. اما  به خصوص از این لحاظ که هم زندگی کنند.

آیین اسالم به طور منصفانه و واقع بینانه به قضیه نگاه نموده و بر این نکته تاکید نمی کند که ازدواج حتماً باید پیوندی ابدی 

 باشد.

 نقض حریم خصوصی-1-2

سالمت روان  ئه می دهد مربوط به مسأله حریم خصوصی است. وی می گوید: »دلیل دومی که استاد ملکیان علیه ازدواج ارا

 یعنی. ردیگ یرا از شما م یخصوص میاست و ازدواج حر یخصوص میحر ازمندیاست ن یآدم یاخالق فهیوظ نشیآدم که تأم

 کیاست که من  نیا یخصوص می. حردیخودتان داشته باش یبرا یخصوص میکه حر دیدار ازیتان ن یسالمت روان یشما برا

سلب  شهیهم ییزناشو یدر زندگ ییو تنها یوانهادگ نیبه سر ببرم و ا ییدر تنها همخوا یآنچنان که م دیبا یلحظات کی یآنات

 ستین یجامعه ا چیه یکند ول یاز جامعه به جامعه فرق م ردیگ یرا از آدم م یخصوص میحر نیازدواج ا نکهیشود. البته ا یم

سالمت  یمضر است برا نیو ا دیرا ندار یخصوص میآن حر گریو شما د ردیرا اصالً نگ یخصوص میحر نیکه در آن ازدواج ا

 (.1392)وبسایت صدانت،  «روان ما.

پایان آن اتفاق می افتد. یعنی از مرحله این نقض حریم خصوصی در جامعه ای چون ایران از اولین مرحله ازدواج تا 

به تنهایی نمی تواند به خواستگاری برود و حتماً باید خانواده خود را همراه خود ببرد، در مراحل  عرفاً که پسر 1خواستگاری

تقریباً خانواده های  نیز شروط ضمن عقد نکاح، در زندگی مشترک و در مرحله طالق رتصمیم گیری درباره مهریه و سای

دین ترتیب گاه همگان در ازدواج پسر و دختر تصمیم مداخله کنند. بممکن است زوجین و خویشاوندان دور و نزدیک آنها 

می گیرند به جز خودِ پسر و دختری که می خواهند ازدواج کنند. بدین صورت است که ازدواج دائم در ایران »فردیت یا 

 د.گیرتفرد« و نیز حریم خصوصی فرد را نادیده می گیرد و امکان انتخاب و تصمیم گیری و زندگی مستقل را از فرد می

پس از همه گیری کرونا، اختالفات زوجین و خشونت این موضوع در مرحله زندگی مشترک هم بیشتر به چشم می خورد. 

خانگی در سراسر دنیا افزایش پیدا کرد. میزان تماس های زوجین مربوط به اختالفات خانوادگی در دوران قرنطینه کرونا با 

ایش یافت. این می تواند دلیلی باشد بر اینکه انسان ها گاه نیاز به خلوت کردن با مشاوره بهزیستی کشور در ایران سه برابر افز

در اکثر جوامع مخصوصاً جوامع سنتی، زن و شوهر  خود و حریم خصوصی دارند و نمی توانند تا ابد در کنار هم زندگی کنند.

آن هم برای همیشه. ولی در ازدواج موقت این  یکدیگر را کنترل می کنند و این می تواند حریم خصوصی آنها را از بین ببرد

 مسأله کمرنگ تر و موقتی است.

 
 برای شخص که شخص ممکن است حتی در این مرحله هم نقشی نداشته باشد!صرف نظر از مرحله پیدا کردن همسر - 1
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 اختالفات فراوان در زمینه های مختلف-1-3

ها  یژگیو ی هیاما در بق دیمشترک یو معشوق یشما و طرف مقابل تان فقط در عاشقملکیان در این خصوص اذعان دارد: »

و از  دیرا دوست دار نمایشما س دکهیکرد؟ فرض کن دیاختالف در مقام عمل جلوه کرد چه با نی. حال اگر ادیاختالف دار

کار آسان  نجایا رون؛یب دیبا هم برو دیخواه ینفرت دارد و شما م نمایو همسرتان تئاتر را دوست دارد و از س دیتئاتر نفرت دار

 ینمایروم س یتو برو تئاتر خودت را و من م دییگو یم دیعمل کن یاخالق دیو بخواه دیعاقل باش یلیخ دیاست و اگر بخواه

را  تروم راه خودم را و تو برو راه خودیبود که نشود گفت من م یمسئله ا کیاما اگر در  ستین یمشکل نجایخودم را. تا ا

 ژیپرست یدارد ول یسالم یباشد که هوا یرا بخرم که در محله ا یخواهم خانه ا ی. من ممیخانه بخر میخواه یچه؟ مثال م

دارد.  یآلوده ا اریبس یهوا یدارد ول یاجتماع ژیخانه داشته باشد که پرست یخواهد در محله ا یهمسرم م یندارد ول یاجتماع

است که اگر بخواهم  نیا قاًیخرم؟ مشکل دق یخودم را م یخودت را بخر و من خانه  ی هشود گفت که تو خان یم نجایا ایآ

کنم.  عیحق همسرم را ضا دیکنم و اگر بخواهم حق خودم را حفظ کنم با عیحق خودم را ضا دیحق همسرم را حفظ کنم با

 لیتو حرف من را گوش کن منتها در اتومب دنیدر خانه خر ایکه ب میداد صلهیف نگونهیخانه هم ماجرا را ا دیدر خر میفرض کن

کرده است اما آهسته آهسته  دایپ صلهینزاع ف ،یدرست است به لحاظ اخالق نجایکنم. اما ا یمن حرف تو را گوش م دنیخر

از  مناست که  نیاش ا نهیخرم. هز یدارم م ییباال نهیفرد را به هز نیکه من عشق ا دیرس یم جهینت نیبه ا یشما به لحاظ روان

 (.1392دانت، )وبسایت ص .«خودم صرف نظر کنم یخواسته ها

این مشکل در ازدواج دائم پر رنگ تر است چون قرار است زن و شوهر تا ابد با هم باشند و نمی توانند هرکدام به راه خود 

بروند. هر عملی و اقدامی که انجام دهند، بر شریک زندگی تاثیر خواهد گذاشت و او را خوشحال یا ناراحت خواهد کرد. 

ضوع کمرنگ تر است چون باالخره روزی پیوندشان به پایان خواهد رسید و مجبور نیستند برای اما در ازدواج موقت این مو

 راضی نگه داشتن همدیگر تالش کنند.

 

 

 قبل از ازدواج کامل عدم امکان شناخت-1-4

امروزه در جوامع در حال گذار از سنت با توجه به مسایل و مشکالت مختلف اجتماعی و اقتصادی، شناخت انسان ها قدری 

مانند ایران افراد اقدام به ازدواج دائم می کنند بدون  یا در حال گذار از سنت در جوامع سنتیمشکل و پیچیده است. بنابراین 
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. در حالیکه برای زندگی دائم و همیشگی با یک فرد، باید شناختی ابل داشته باشنداینکه شناخت مفصل و کاملی از طرف مق

نیست و این امر ریشه  شناخت قبل از ازدواج در ایران چندان ممکن کامل و همه جانبه از او داشت تا بعداً موجب مشکل نشود.

 تمام اختالفات و خیانت ها و طالق ها می تواند باشد.

البته ممکن است گفته شود طرفین در دوران نامزدی می توانند همدیگر را بشناسند. باید توجه داشت نامزدی از منظر قانونی  

به معنی آنچه که در قانون مدنی آمده است، وعده ازدواج است و فرصتی است برای شناخت طرف مقابل. اما عرف جامعه 

ا درنظر نمی گیرد و نامزدی را همان نکاح تلقی می کند یعنی طرفین با همدیگر عقد ایران معموالً این معنای قانونی نامزدی ر

نکاح موقت یا دائم انعقاد می کنند و لذا همسر قانونی همدیگر می شوند. اگر نکاح دائم منعقد شوند که به طور کلی نامزدی 

البته اگر نکاح موقت  نکاح است نه نامزدی. منتفی است و اگر نکاح موقت منعقد شود باز هم نامزدی منتفی است چون این

 جاری شود به مراتب بهتر است و می تواند فرصتی باشد برای شناخت همدیگر.

بدین ترتیب نکاح موقت یک فرصت مناسبی است جهت شناخت طرف مقابل از ابعاد مختلف روانی، شخصیتی و اجتماعی. 

ست و شخص به یکباره وارد رابطه دائمی و همیشگی می شود بدون در حالیکه در نکاح دائم چنین فرصتی برای شناخت نی

امروزه به نظر می رسد کسانی که تصمیم به ازدواج دائم دارند، حتماً  لذا اینکه شناخت کافی از همسر خود را داشته باشد.

 باید قبل از آن اقدام به نکاح موقت کنند.

 وجود سنت ها و عرف های دست و پاگیر-1-5

از جوامع مخصوصاً جوامع سنتی از جمله ایران نکاح دائم همراه با سنت ها و عرف ها و رسومی است که امروزه  در بسیاری

دیگر چندان منطقی نیست و نسل های جدید و جوان به سختی آنها را قبول می کنند. مثالً مراسم خواستگاری، مذاکره های 

 ،جهازبران، خوران ینیریشندان، شیربها، پاتختی، حنابندان، بله بران، شبه تجاری بر سر مهریه، دخالت خانواده ها و خویشاو

بدون هیچگونه دلیلی اجرا می  است که از مراسم مهمی در جامعه ایران مخصوصاً بین خانواده های سنتی شب زفاف و پاگشا

 شود. دلیل اجرای آنها صرفاً این است که رسم و عرف هستند.

هرچند وجود یک عرف و سنت در یک جامعه فی نفسه چیز بد و مذمومی نیست اما چنین سنت هایی به دور از عقالنیت بوده 

اگر فردی حاضر به قبول این رسم ها نشود و  و دست و پاگیر هستند و مورد قبول نسل های جدید دوران مدرن نیستند. حتی

از آنها تخطی کند، ممکن است ازدواج او به هم بخورد. درحالیکه در نکاح موقت چنین سنت ها و عرف های بی مفهومی 

 وجود ندارد و از این بابت بهتر، مناسب تر و منطقی تر است.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 
 

 کسالت و روزمرگی -1-6

اختالف خاصی هم نداشته باشند، ممکن است بعد از مدتی منجر به کسالت، روزمرگی، حتی اگر زن و شوهر دایمی با هم 

زده خواهند شد. این مساله می تواند منجر یکنواختی، تکرار و احساس پوچی در آنها شود. زیرا بعد از گذشت مدتی از هم دل

خود بیاورند بدون اینکه به نیارها و آینده  فرزندی برای ،به فرزندآوری در آنها شود یعنی برای فرار از روزمرگی و پوچی

 فرزندشان توجهی داشته باشند. این احساس روزمرگی حتی می تواند به خیانت هم منجر شود.

 7پس از حدود  کندیم انیکه ب باشدیرابطه م یشناسدر روان هیو نظر دهیعق کی «1ییهفت ساله زناشو یختگیبرانگنظریه » 

بروز خواهد کرد  یجنس اقیو اشت التیو کاهش تما ییزناشو یاز رابطه جنس تیعدم رضا جیبه تدر ییزناشو یسال از زندگ

این  مشترک خواهد شد. یدر حدود سال هفتم زندگ انتیو خ یشکن مانیعالقه به پ ایطالق و  شیامر منجر به افزا نیکه ا

ی از طریق مصاحبه با زوج ها مطرح شده و به اثبات رسیده است و دانشگاه استون گانیشیمپژوهشگران دانشگاه نظریه توسط 

(https://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090429172241.htm) . 

مدت متعارف و معقولی است که دو انسان از دو جنس مخالف می توانند در زیر یک سقف با لذا طبق این نظریه، هفت سال 

هم دوام بیاورند و بعد از هفت سال دیگر کسالت و روزمرگی سراغ آنان خواهد آمد. این یک نظریه علمی و تجربی است 

ت برساند. پس به جای اینکه زن و شوهر با که نامعقول بودن ازدواج دایم و معقول بودن ازدواج موقت را می تواند به اثبا

ازدواج دایم دچار کسالت و روزمرگی شوند و یک عمر زندگی را برای خود جهنم کنند، بهتر است ازدواج موقت کنند تا 

و  از این کسالت ها دور بمانند. چون مجبور نخواهند بود همدیگر را تا آخر عمر تحمل کنند. البته اگر با هم به تفاهم برسند

 به همدیگر عالقه داشته باشند، می توانند ازدواج موقت را تمدید نمایند.

 ایرادات وارده بر نکاح موقت و پاسخ به آنها-2

دو ایراد مهم وارده بر نکاح موقت را در اینجا بررسی نموده و به این ایرادات پاسخ منطقی و قاطعی خواهیم داد. این ایرادات 

 ممکن است از سوی هرکسی اعم از افراد بی سواد یا افراد با سواد و تحصیلکرده وارد شود. 

 نکاح موقت به منزله تنوع طلبی و لذت جویی است-2-1

بسیاری از مردم به خصوص زنان معتقدند ازدواج موقت نوعی بی بند و باری، تنوع طلبی و هوس رانی است و هیچ تعهد و 

این مهم ترین ایرادی است که  وفاداری در این نوع ازدواج وجود ندارد. لذا این امر موجب فروپاشی خانواده ها نیز می شود.

 اه های منفی درباره آن می شود.به چنین ازدواجی وارده شده و موجب دیدگ

 
1 -Seven-year Itch 
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لزوماً به معنای وفاداری و تعهد نیست و بسیاری از افراد )به خصوص  هم در پاسخ به ایراد باید اذعان نمودکه اوالً ازدواج دائم

نها در مردان( که ازدواج دائم نموده اند، در خفا به همسر خود خیانت می کنند و عمالً بی بند و بار و تنوع طلب هستند و ت

بنابراین این ادعا که ازدواج دائم مانع تنوع طلبی و هوس رانی و بی وفایی می  ظاهر است که خود را پایبند نشان می دهند.

  گزاف و ناپخته است. شود، سخنی

ثانیاً در تکمیل پاسخ اول، با افزایش آمار طالق که نتیجه ازدواج دائم است، عمالً خانواده ها دچار فروپاشی می شوند. لذا 

ضامن تحکیم و بقای خانواده و مانع فروپاشی خانواده ها نیست. تبعات منفی طالق برای همسران و همیشه ازدواج دائم لزوماً 

 ت.به مراتب بیشتر اس شانفرزندان

بنابراین می توان گفت در جامعه ای چون ایران، اتفاقاً ازدواج دائم در اکثر مواقع برای لذت جویی و ارضای نیازهای جنسی 

است. یعنی به طور کلی هدف از ازدواج دائم اساساً رفع نیازهای جنسی است و اهداف دیگر فرعی هستند. زیرا فرد قبل از 

ای با جنس مخالف ندارد و انباشته از شهوت و غریزه جنسی است و مهم ترین عامل و  ازدواج دائم اجازه هیچگونه رابطه

اما بعد از ازدواج دائم و فروکش کردن این نیازها، دچار  انگیزه ای که او را به ازدواج دائم وادار می کند، همین امر است.

 خورد که به طالق می انجامد.کسالت و پوچی شده و در رسیدن به اهداف دیگر ازدواج معموالً شکست می 

لذا لذت  لذت جویی و تمتع جنسی یکی از نیازهای فطری و طبیعی بشر است که باید پس از بلوغ جنسی ارضاء شود. ثالثاً

آموزه های مسیحیت شهوت جنسی را  جویی و تمتع جنسی فی نفسه هیچ اشکالی ندارد و عمل ذاتاً بد و غیر انسانی نیست.

می کرد و به همین دلیل ازدواج برای کشیشان و عالمان دینی مسیحیت ممنوع اعالم شد. در حالیکه نیاز  امری شیطانی تلقی

و چیزی که  جنسی یک امر انسانی است نه شیطانی. خداوند این نیاز را در وجود انسان ها قرار داده است تا از آن بهره ببرند

 امری بد باشد. از سوی خداوند به انسان داده شده است، امکان ندارد

 ،حتما در قالب نکاح دائم ارضاء شود. جامعه تاکید می کند که تنها راه رفع نیاز طبیعی جنسی این نیاز جنسی اما الزم نیست 

رفع نیاز  ازدواج رفع نیاز جنسی نیست تا تنها راهِ ازدواج دائم است و هر راهی غیر از این انحراف است. در حالیکه تنها هدفِ

جنسی فقط ازدواج دائم باشد. ارضای نیاز جنسی تنها یکی از اهداف ازدواج است و ازدواج دائم هم تنها یکی از راه های 

حال چنین  ی برخی افراد به ازدواج دائم مقدور نباشد یا عده ای این نوع ازدواج را نپسندند.ممکن است دستیاب رفع این نیاز.

 افرادی باید تا پایان عمر سرکوب شوند؟

نامشروع  یاعالم کرد روابط جنس ییگزارش ها یط 1396و  1393 یدر سال ها رانیا یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهشها

 یهایبند و بار یب )وبسایت آفتاب نیوز(.ازدواج موقت است یاساس یاز راه حل ها یکیو  افتهی شیافزا یدر حد نگران کننده ا
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 ۀهم رغمیشود. عل یدر جامعه م یاست که باعث جوالن دادن گرسنگان جنس یجنس دیشد یاز سرکوب ها یناش یجنس

 ینرفته، بلکه شاهد بروز انواع انیدر کشور از م یجنس یبند و بار ینه تنها ب ائم(در جهت ازدواج )د صورت گرفته یها نهیهز

 )وبسایت تبیان(.میهست یجنس یها از خشونت

حال باید از طرفداران سرسخت ازدواج دائم باید پرسید شما که این همه بر این نوع ازدواج تاکید نموده و عمل کرده اید و 

ازدواج است، پس چرا تنوع طلبی، بی بند و باری و روابط جنسی غیرقانونی در جامعه کاهش پیدا نکرده در نظرتان بهترین نوع 

 است؟! این در حالیست که آمار ازدواج موقت بسیار کم و محدود است.

را  ینیچگونه فشار مع یاجتماع یکرده که ساختارها دیمطلب تاک نیفشار بر ا هیدر نظر ییکایرابرت مرتون جرم شناس آمر

 دیآ یم دیپد یزمان یخصوص هم آنوم نیشوند. در ا یناهمنوا م ،ییهمنوا یآورد که به جا یافراد جامعه وارد م یبه بعض

در  یتیموجب نارضا تیشود. احساس محروم دیشتر از اشتغال و مقدمات آن تاکیخانواده ب لیکه در جامعه بر ازدواج و تشک

 یفرهنگ یشود. فشارها یم دیجد یها وهیبه ش تیمنبع آن محروم هیاقدام عل یبرا یبه محرک لیتبد یتیضانار نیافراد شده و ا

)آزاد شود یدر جامعه م یفرهنگ دیجد یارزش ها شیدایموجب پ یاقتصاد طیو شرا ازیعوامل چون احساس ن ریدر کنار سا

 ای نکاح دائم انتخاب می شود، نکاح موقت است.ج(. که یکی از این شیوه هایی که به 454، 1390ارمکی و شریفی ساعی، 

در پاسخ به اینکه نکاح موقت تنوع طلبی است باید اذعان نمود انسان ذاتاً موجودی تنوع طلب است و تنوع طلبی در تمام امور 

ردی تا پایان عمر از یک نوع غذا یا یک دست لباس به طور ثابت و ابدی استفاده کند؟ زندگی جاری است. آیا ممکن است ف

افراد در زندگی همواره می خواهند در اموال خود یا حتی شغل خود تنوع داشته باشند یا آنها را تغییر دهند. حال این مساله 

و طبیعی است اما زمانی که از تعادل خارج شود و پس تنوع طلبی فی نفسه امر مذمومی نبوده  چرا در ازدواج ممکن نباشد؟

 جنبه افراطی به خود بگیرد، ممکن است مذموم و غیراخالقی باشد.

یی که قبالً اشاره شد، انسان ها نیاز به تنوع در زندگی دارند و لزومی ندارد تا آخر هفت ساله زناشو یختگیبرانگطبق نظریه 

بعد از گذشت مدت متعارفی )هفت سال طبق نظریه مذکور( زن و شوهر دچار عم مجبور به تحمل یک فرد باشند. چون 

رابطه زناشویی و عاطفی انسان ها با یکدیگر  زدگی از هم می شوند. لذا باید تنوع را بتوانند تجربه کنند.پوچی و کسالت و دل

جامعه نباید در چنین روابطی  لذا هر انسانی حق دارد رابطه دلخواه خود را با دیگری تجربه کند یک امر خصوصی است و

 مداخله کند.

هدف از آن  از تعادل خارج شود و ازدواج موقت تنها در صورتی می تواند قابل مذمت باشد و غیر اخالقی تلقی گردد که

 می کنند صرفاً شهوت رانی و بی بند و باری بوده و ابزاری باشد در دست مردانی که با نیت پلید و مغرضانه اقدام به این کار
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برای مثال مردی که زن دارد و رابطه زناشویی خوب  یا کسانی که اقدام به قوادی )واسطه گری( به خاطر منافع مادی می کنند.

و شهوت رانی هفته ای یک بار یا چند بار با زنان مختلفی  افراطی و رضایت مندانه ای هم با وی دارد، به خاطر تنوع طلبی

 می کند. موقتنکاح 

به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده از حکم ازدواج موقت توسط فرصت طلبان احتمالی، دولت می این مسأله راه حل دارد. 

تواند بازه زمانی مشخصی را برای چنین ازدواجی مقرر نماید. برای مثال مقرر نماید که مدت نکاح موقت نباید کمتر از دو 

کاح موقت مهم ترین قرینه ای است که می توان با آن به قصد و نیت شخص پی برد. زیرا مدت ن هفته یا یک ماه باشد.

 هرچقدر این مدت کمتر باشد، احتمال شهوت رانی و تنوع طلبی باالست و هرچقدر مدتش باالتر باشد این احتمال پایین است.

اج دائم برای بسیاری از افراد لذت جویی و تمتع پاسخ آخر اینکه اتفاقاً در جوامعی مانند ایران هم در اکثر موارد هدف از ازدو

جنسی است یعنی ازدواج دائم صرفاً برآمده از سرکوب و عقده جنسی برای فرونشاندن میل جنسی است. لذا لذت جویی و 

ه لذا ابدی بودن ازدواج همیش تنوع طلبی محدود به ازدواج موقت نیست و ممکن است در ازدواج دائم هم وجود داشته باشد.

 هم مانع شهوت رانی و ضامن خوشبختی خانواده نیست.

 عدم پذیرش نکاح موقت از سوی عرف جامعه -2-2

بدان اشاره می کنند این است که ازدواج موقت از سوی  چه افراد سنتی و چه مدرندلیل دیگری که اکثریت افراد جامعه 

از نظر آنها ازدواج موقت انجام شود.  چنین ازدواجی امعه قابل پذیرش نیست و به همین دلیل نبایدجعرف اکثریت و فرهنگ 

ر بسیاری از مردم در کمال شگفتی، از نظاز لحاظ عرفی در فرهنگِ جامعه جاافتاده نیست و لذا نباید کسی به این سمت برود. 

به عبارتی، استدالل آنان این است که چون فرهنگِ غالب جامعه و عرف  این یگانه دلیلِ ممنوعیتِ ازدواج موقت است.

کنند، پس هیچکس نباید از چارچوب فرهنگِ اکثریت مبتنی بر ازدواج دائم است و همه یا اکثریت افراد فقط ازدواج دائم می

حتی ممکن است کسی که ازدواج موقت می کند از نظر  شود و همه باید ازدواج دائم نمایند.غالب و عرف اکثریت خارج 

لذا جامعه می گوید افراد یا  آنها فردی منحرف، غیراخالقی، ضد اجتماعی و هنجارشکن تلقی گردد که مستحق طرد است.

 د کشیشان و راهبه های قرون وسطی سرکوب کنند.باید ازدواج دائم کنند و یا باید تا پایان عمر مجرد بمانند و خود را مانن

در پاسخ به ایراد باید گفت اوالً امری که فرهنگ غالب و عرف اکثریت است لزوماً به معنای صحیح و اخالقی بودن آن 

. ، پسندیده باشند اما از نظر اخالقی یا عقلی صحیح نباشندنیست. ممکن است بسیاری از مسائل از دید عرف و فرهنگ غالب

زنده به گور کردن دختران امری متداول و مورد پذیرش عرف اکثریت بود در عربستان جاهلیت قبل از اسالم به عنوان مثال، 
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خرافه گرایی و بت پرستی نیز در دوران جاهلیت امری  اما پیامبر اسالمی )ص( با این سنت غلط مقابله نمود تا برچیده شود.

 آنها مبارزه نمود. اعرفی بوده است که پیامبر )س( ب

، سوت و کف زدن و برهنه شدن در طواف خانه خدااز عرف ها و سنت های متداول دیگر در دوران جاهلیت می توان به 

و  یقمارباز، خوردن خوک، خون و گوشت مردگانی، طبقات ازاتیامت، کورکورانه دیتعصب و تقل، و فحشا یوارخ شراب

زشت خو گرفته بودند،  یها سنت نیاعراب با ا فرهنگ های غالب آن دوران بوده است.ی اشاره کرد که همگی از رباخوار

 ،یزشت عرب جاهل یها که سنت میبر یم یبه جهان امروز پ یبا نگاهالبته  حاضر به ترک آنها نبودند. یرو به راحت نیاز ا

به  دیزشت، با یها سنت نیاز ا ییرها یبرا نیاند. بنابرا را به خود مشغول ساخته یاریبس یبروز کرده و کشورها گریبار د

در دوران جاهلیت ازدواج  (.92، 1392قاسمی حامد، )اسالم)ص( را ادامه داد امبریپرداخت و راه پ خیاز تار یعبرت آموز

خواهرش  ایمرد عرب دختر )نکاحی که در آن  نکاح شغار(، نیْاالُخْتَهای ناپسندی چون ازدواج همزمان با دو خواهر )جمع بین 

 نکاح بدل(، او درمى آورد جیخواهرش را به تزو ایدختر  زین گرىیدرمى آورد و در برابر، آن د گریرا به ازدواج با مردى د

مسرم بر مى براى تو دست از ه زیمى گفت: تو براى من دست از همسرت بردار! و من ن گریدر نکاح بدل، مردى به مرد د)

باکرامت و... داشته باشد، از همسرش مى خواست  ایشجاع و  ای بیمرد عرب، هرگاه مى خواست فرزندى نج) استبضاع(، دارم

گروهى از مردان )رهط( ) نکاح رهط، (کند کىینزد کسى که چنان صفات برجسته اى دارد برود و از او بخواهد که با او نزد

گروه از  نیآن زن و توافق ا تیعمل، براساس رضا نیمى کردند که ا زشیزن آم کیى با که کمتر از ده نفر بودند، همگ

منتظرى  ). البته نکاح موقت )متعه( نیز در پیش از اسالم رایج بوده اما دین اسالم آن را تایید )امضاء( کرده است(مردان بود

 عقالنی است.زیرا نسبت به نکاح های دیگر بسیار ( 150-155، 1384،  مقدم

مذهبی قوم لوط راه همجنس گرایی را در پیش گرفته و مرتکب گناه لواط می شدند و انواع -همچنین در روایات تاریخی 

دادند. چنین انحرافاتی عرف و فرهنگ غالب در آن زمان بود اما حضرت لوط )ع( همواره انحرافات دیگر را هم انجام می

امروزه نیز در بسیاری از کشورها، سنت ها و عرف های غیرمنطقی و غیرعقالنی وجود  .آنها را به راه راست هدایت می کرد

 آنها نیست. و درستی دارد اما وجود آنها و عمل به آنها دلیلی بر حقانیت

گوید: حتی یکی از فیلسوفان بزرگ آلمانی »آرتور شوپنهاور« که اولین فیلسوف غربی است که فلسفه شرق را خوانده بود می 

»پیش از نهضت اصالح دینی لوتری، صیغه کردن در همه دوران ها و در میان همه ملت ها نه تنها رسوایی نبوده که مجاز و 

حتی عرفی بوده که قانون آن را به رسمیت می شناخته است و یک فیلسوف قدیمی آلمانی به نام توماسیوس نیز رساله به نام 
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لذا نکاح موقت در دوران قدیم حتی در غرب  (.72، 1398نوشته است.«)شوپنهاور،  1(De concubinatu»در باب متعه« )

 هم وجود داشته است اما رفته رفته قدری متروک و مغفول شد که علت آن چندان مشخص نیست.

ند اما زمانی که روابط آزاد خارج از ازدواج را تایید کرده و می پسند ،در کمال شگفتی بسیاری از افراد به ویژه اقشار سکوالر

این امر  صحبت از ازدواج موقت پیش می آید، برآشفته می شوند و حتی آن را نوعی فحشا و کاله شرعی محسوب می کنند.

 نشانگر بی منطقی چنین افرادی است.

واج موقت را ثانیاً اینکه هیچ لزومی ندارد همه انسان ها در یک جامعه از فرمول و قاعده یکسانی پیروی کنند. کسانی که ازد

در  نفی می کنند، معتقدند همه باید تنها در قالب ازدواج دائم زندگی کنند و کسی حق ندارد از این چارچوب بیرون برود.

حالیکه انسان ها با هم برابر نیستند و ویژگی ها، روحیات و شخصیت متفاوت و متنوعی دارند و حق دارند که متفاوت بیندیشند 

اگر اتومبیل های یک شهر همگی و متفاوت زندگی کنند و همین تفاوت هاست که زندگی بشریت را می تواند زیباتر کند. 

ر خسته کننده و زشت خواهد شد. همین مسأله در خصوص انسان های جامعه نیز از یک نوع و یک رنگ باشند، چهره شه

 صادق است.

دارد: »هر  یحقوق بشر مقرر م یجهان هیاعالم 18راستا ماده  نیدر ااسناد بین المللی مهمی به این موضوع تاکید کرده اند. 

کردن  یعلن یمذهب و آزاد رییتغ ده،یعق یادحق شامل آز نیاست؛ ا نیوجدان و د شه،یاند یمحق به داشتن آزاد یانسان

مناسک، عبادت و  یجرادر قالب آموزش، ا گران،یبه اتفاق د ای یچه به صورت تنها، چه به صورت جمع ده،یو ابراز عق نیآئ

و اختالف  زیبه لحاظ تما یگریحق اهانت و تعرض به فرد د یفرد چیاست و ه یخصوص ای یعموم طیآن در مح یبرگزار

مکاتبات  ای یخانواده، محل زندگ ،یدر قلمرو خصوص ستیباینم یاحد چی»ه زین هیاعالم 12ندارد.« مطابق ماده  شهیاند

 نیاست؛ و ا انیو ب دهیعق یمحق به آزاد یدارد: »هر انسان یم انیب زین 19.«  ماده ردیگ ارتحت مداخله خودسرانه قر ،یشخص

 قیو انتشار اطالعات و افکار از طر افتیاز مداخله، و حق جستجو، در یبدون نگران یادهیداشتن باور و عق یحق شامل آزاد

 است.« یبدون مالحظات مرز یاهر رسانه

 
به معنی هم بالینی یا صیغه است. این نوع روابط در غرب به رابطه هایی اطالق می شود که به ازدواج )دائم(  concubinageواژه - 1

 در صورت تفاهم ازدواج کنند.بعد  تاهم آشنا شوند  اتیکنند تا با اخالق و روح یدر کنار هم زندگ یمدتختم نمی شود و زن و مرد 

 ود اما در حال حاضر در قوانین کشورهای غربی اشاره ای به آن نشده است.این نوع ازدواج در حقوق رم پذیرفته شده ب
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بدین ترتیب عرف و فرهنگ اکثریت باید به فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و دیدگاه ها و عرف اقلیت نیز احترام بگذارند. از 

آنان  یو طرد تفاوت ها ینف یاقدام به مداخله برا دیگروه، نبا ایشخص  کیبه خاطر صرفاً »متفاوت بودن«ِ ی منظر حقوق بشر

 نمود.

غالب  یکه از قدرت برخوردارند، صورت ها یکساناز منظر جرم شناسی فرهنگی )یکی از شاخه های جرم شناسی انتقادی( 

در مسأله  (.116، 1398)رحیمی نژاد، دهند یبه آنها م یخاص یکنند و معان یم یو سازمانده فیرا تعر یاجتماع یزندگ

ازدواج موقت نیز ممکن است قدرتمندان و طبقات باالی جوامع باعث شوند چنین ازدواجی به حاشیه رانده شود و فرهنگِ 

 غالب را ازدواج دائم تعیین کنند.

 فواید و امتیازات نکاح موقت-3

 متیازات نکاح موقت را در چهار مبحث مورد بررسی قرار می دهیم.در این قسمت فواید و ا

 جنسی پیشگیری از جرایم و انحرافات -3-1

قبالً نیز اشاره گردید که نیازهای طبیعی جنسی انسان باید رفع شود و نباید سرکوب شود. عدم رفع این نیاز موجب مشکالت 

 این مشکالت است.متعددی می شود که ارتکاب جرایم جنسی از جمله 

 یکتاتورید یحکومت ها یبرا عیپرورش افراد مط نهیرا زم یجنس لیسرکوب م ی،شیاتر مشهور روانشناس «1شیرا لهلمی»و

 ند،یبیم بیتعقلش آس ییتوانا شود،یبزرگ م یجنس الِیپدرساالرانه، بازدارنده و سرکوبگرانه ام تیکه با ترب یدانست. ملت یم

از عدم  یناش یو روان نژد یتیمشکالت شخص شیبه نظر را شود؛یتمرّدش فلج م یرویو ن زندیاضطراب در وجودش چنبر م

جمع شده و در وجود  یانرژ ستندین یجنس یکامل انرژ هیقادر به تخل یاست . به علت انکه عالئم روانژد یعیطب یجنس یارضا

ظاهر  ییجو زهیو ست سمیادبه شکل س ایتواند به اضطراب بدل شده  یم ینسج یشود. انرژ یظاهر م یفرد به عنوان تنش بدن

 .شود

 نیشود. چن یمبدل م یکتاتوریانگارد، به د کسانی یرا با فاحشگ یزندگ یعیطب التیکه تما یاعتقاد دارد اخالق شیرا

بر  ،یعیرطبیو غ یاجبار نیقوان یکه به جا یدادن به کسان یراخالقیشود. عنوان غ یرا مانع م یعیو عشق طب یشاد ،یاختالط

دشمن اخالق  نیخطرناک تر یاخالق یاکاریاست. ر ینابخشودن یگناه ند،کن یخود رفتار م یعیو طب یدرون نیطبق قوان

 کیرفت. لذا الزمه رفتار ن یاخالق یاکاریتوان به جنگ ر یو خشک نم یاجبار یاخالق نیاست و با وضع قوان یعیو طب یذات

 (.19، 1382)رایش، و آزاد رشد کنند یعیبه طور طب یو جنس یزندگ ندیآن است که فرآ

 
1 - Wilhelm Reich 
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 یو فرع یراهکار جانب کیو ازدواج موقت  باشدیاز نظر شارع نکاح دائم اصل و قاعده مالبته عده ای اذعان داشته اند که 

معکوس  جهیبلکه غالبا نت ستین یحکم اله یایبر آن و تکرار در انجام آن، در نگاه جامعه نه تنها موجب اح یاصرار عمل و است

با  ای ردیصورت گ یحکم اله یایبا هدف اح ایاسالم است که  قیمورد تشو یدر صورت از منظر دینی ازدواج موقت. دارد

 یهرزگ یکه از رو یکسان یاست و نه برا هیکار مورد توص نیبه ا ازمندانین یبرافرض تنها  نیاز گناه که در ا یریشگیهدف پ

 این گفته تا حدودی صحیح است اما با عنایت به مطالب (.127، 1386)هاشمی، را دارند یحکم اله نیقصد سوء استفاده از ا

رسد و باید همسان و هم ردیف با  مذکور در این مقاله، امروزه ازدواج موقت راهکار جانبی و فرعی به نظر نمی و استدالالت

 ازدواج دائم مورد توجه قرار گیرد.

برتراند راسل فیلسوف فقید مشهور آمریکایی ازدواج موقت را راهکاری برای پیشگیری از روابط نامشروع می داند و چنین 

سالگی به زحمت می تواند ادعای تخصص  28گفته است: »در عصر حاضر ازدواج بدون اختیار به تاخیر می افتد. جوان بعد از 

سالگی بتواند  30سالگی تازه باید درصدد تهیه شغل برای امرار معاش کند و به زحمت در  29در رشته ای بنماید و بعد از 

سالگی که سنین غریزه جنسی و رغبت سرشار به زن است، فترتی حاصل می  30ازدواج کند و در نتیجه از از سن بلوغ تا 

جوانان به بهانه تحصیل علم از بهترین لذایذ عمر محروم می گردند. برای جبران این ضرر و نقصان چه باید کرد؟ یا  گردد که

باید آنها را از تحصیل محروم کنیم یا به آنها اجازه دهیم در فاحشه خانه ها قوای غریزی خود را مصرف کنند که موجب 

 (.231، 1341ی ماند و آن ازدواج موقتی برای جوانان می باشد.«)شفائی، بیماری های مختلف می شود. فقط یک فرض باقی م

لذا وی چنین ازدواجی را موجب محفوظ ماندن از مفاسد روابط نامشروع جنسی معرفی می کند و از اینکه پیشنهاد یک قاضی 

ند به آسانی از هم جدا شوند و نفقه در دادگاه نوجوانان آمریکا مبنی بر ازدواج موقت یا زناشویی رفاقتی که زن و شوهر بتوان

ی شکل زناشوئ نیکند که چنانچه ا یاو بحق فکر م. ای به زن تعلق نگیرد، مورد قبول واقع نشد، اظهار تاسف کرده است

 نیاستواری را که عاری از ا مشترک و نسبتاً یدانشگاهها، زندگ انیاز جوانان، مسلماً دانشجو رییکند کث دایپ یصورت قانون

 (.94، 1387)راسل، کنند یرقت بار باشد آغاز م ی آزادبط جنسروا

با توجه به اینکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی امروزه بسیار افزایش پیدا کرده است و ازدواج دائم هم اکثراً بعد از 

رفع نیازهای جنسی. در فاصله  بلوغ اقتصادی میسر است، لذا ازدواج موقت راهی است مشروع و منطقی )و البته قانونی( برای

بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی ممکن است فرد در اثر سرکوب های جنسی، کوهی از عقده ها شود که منجر به بیماری های 

با این حال، اکثریت جامعه  روانی می شود و یا در بدترین حالت منجر به ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی متعدد خواهد شد.

زیرا نیازهای فطری جنسی  توصیه می کنند افراد تا زمان بلوغ اقتصادی باید خود را سرکوب کنند؛ امری که امکان پذیر نیست.
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اگر تا زمان بلوغ اقتصادی از طریق ازدواج رفع نشود و سرکوب شود، یا در قالب روابط آزاد یا انحرافات جنسی رفع خواهند 

یا منجر به عقده های جنسی می شود. پدران و مادران مخصوصاً از نسل قدیم باید به این نکات آگاهی داشته باشند تا شد و 

 نظرات خود را به فرزندان نوجوان و جوان خود تحمیل نکنند.

 وجود حقوق و تکالیف برای زوجین -3-2

در این گوشه از جهانِ تک همسرانه ما، نین گفته است: »در اعالم مخالفت خود با ازدواج چ فیلسوف آلمانی آرتور شوپنهاور

(. بدیهی است رابطه ازدواج به معنی افزایش 46،  1397است.«)شوپنهاور،  وظایفازدواج نصف کردن حقوق و دو برابر کردن 

 تعهد و وظایف و مسئولیت ها و چشم پوشی از برخی حقوق است. 

تعهداتی برای اشخاص ایجاد نمی کند. اما نکاح موقت دارای نظم و قاعده است و روابط آزاد دارای نظم و انضباطی نیست و 

تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که بهتر از روابط آزاد است. به ویژه از لحاظ اوالد؛ زیرا فرزندان ناشی از این نکاح به پدر 

در و مادر باید در نگهداری آنها بکوشند در و مادر خود ملحق می شوند و دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پ

 (.28، 1390حالیکه فرزندان ناشی از روابط آزاد چنین نیستند)صفایی و امامی، 

در ازدواج موقت هم تعهدها و مسئولیت هایی برای زوجین وجود دارد از جمله اینکه ملزم هستند یا همدیگر حسن معاشرت 

نه تا ابد. لذا کسانی که می پندارند ازدواج موقت به منزله تنوع طلبی و بی بند و باری  داشته باشند و وفادار به هم باشند اما

است، صحیح نیست. حتی فرزند ناشی از ازدواج موقت نیز فرزند قانونی پدر محسوب می شود. مرد تعهد به پرداخت مهریه 

این  ه می تواند دخالت کند و حکم صادر کند.این موارد ضمانت اجرا دارند یعنی دادگا دارد و زن ملزم به تمکین است و

 موجب قاعده مند شدن زندگی هرچند به صورت موقت می گردد که قطعاً از روابط آزاد خارج از ازدواج بهتر است.

 

 عدم وجود طالق-3-3

تر به نفع زنان ازدواج منتفی است و این مسأله بیش نوع یکی از بزرگترین امتیازات ازدواج موقت این است که طالق در این

است. زیرا در ازدواج دائم زمانی که زن با مرد دچار اختالف می شود و قصد جدا شدن دارد، قانوناً حق طالق ندارد )مگر 

اینکه وکالت در طالق در ابتدا به او داده شود( و باید مواردی را بتواند اثبات کند که زندگی برایش غیرقابل تحمل است. 

رد است نه زن و این مشکل بزرگی برای زنان محسوب می شود. در چنین وضعیتی که زن حق طالق بدیهی است طالق حق م

ندارد و می خواهد از شوهرش جدا شود، ممکن است شوهر از روی لجبازی یا به هر دلیل دیگر زنش را طالق ندهد و او را 

بر زن تحمیل می شود و عمالً نوعی طالق عاطفی  مجبور به زندگی با خود کند. بدین ترتیب زندگی مشترک به طور ناعادالنه
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این امر ممکن است منجر به خیانت از سوی زن یا مرد نیز شود. درحالیکه در ازدواج موقت چنین مشکلی به  اتفاق می افتد.

تحمل  تا ابد رغم میل خودوجود نمی آید زیرا مدت آن خودبه خود تمام می شود و دیگر زن مجبور نیست زندگی را علی

 حال اگر از ازدواج موقت راضی باشد، می تواند آن را با توافق مرد تمدید کند. کند.

همچنین طالق تشریفات قانونی دارد که شاید به سختی انجام پذیرد. مثال نیازمند تقدیم دادخواست است و یا وجود دو شاهد 

شاید زن به هیچ وجه و حتی برای یک لحظه نیز حاضر به ادامه زندگی با شوهرش نیست  در اجرای صیغه طالق الزامی است.

 اما به هرحال این فرآیندهای طوالنی و طاقت فرسای طالق باید طی شود. 

البته ممکن است گفته شود در نکاح موقت هم بذل مدت یعنی اتمام نکاح قبل از موعد در دست مرد است و زن تنها در 

ت در بذل مدت می تواند این کار را انجام دهد. اما باید توجه داشت که نکاح موقت حداقل این امتیاز را دارد صورت وکال

 شود.می آن خودبه خود منقضی  دتکه در صورت عدم موفقیت به جدا شدن از همدیگر از طریق طالق، م

 فرصت شناخت و آزمودگی-3-4

از نکاح موقت می توان به عنوان یک دوره آزمایشی برای رسیدن به نکاح دائم استفاده کرد. بعضی از دانشمندان برآنند که 

ازدواج به گونه ای که امروزه معمول است خطراتی جدی در بردارد و چه بسا اشخاص را بدون تجربه کافی گرفتار قید و 

نیست و پیشنهاد می کنند که یک ازدواج آزمایشی در قوانین کشورها پذیرفته  بندی می کنند که گسیختن آن به آسانی میسر

 (.29، 1390شود یعنی ازدواجی موقت که در صورت رضایت بخش بودن به ازدواجی دائم تبدیل گردد)صفایی و امامی، 

ازدواج رسمی پیدا رچوب چادر بسیاری از کشورهای غربی نیز طرفین قبل از ازدواج فرصت شناخت کافی از هم را خارج از 

و معموالً بعد از شناخت کامل و همه جانبه  کنندمی کنند و به صورت غیر رسمی توافق بر رابطه یا حتی زندگی با هم می 

این عمل آنها عمالً ازدواج موقت است که شرع و  اگر به تفاهم نرسند از هم جدا می شوند. کنند. اقدام به ازدواج دائم می

سعی در ازدواج دائم  و تفاهم برخالف جامعه ای چون ایران که معموالً بدون شناخت ا به رسمیت شناخته است.قانون ما آن ر

 دارند.

نکاح موقت فرصتی است مناسب جهت شناخت، تجربه و آزمودگی. در این ازدواج مرد و زن با همدیگر از زوایای بنابراین 

توانند اگر با هم به تفاهم برسند می یات همدیگر پی می برند.مختلف آشنا می شوند و به شخصیت و روحیات و خصوص

ازدواج را دوباره تمدید کنند. در حالیکه همانطور که قبالً هم اشاره شد، در ازدواج دائم فرصت چندانی برای شناخت همدیگر 

لذا ازدواج موقت یک شرط ضروری برای کسانی باید باشد که می  تی بدون شناخت نیز اتفاق می افتد.ح اًنیست و اکثر

 خواهند ازدواج دائم کنند.
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 بحث و نتیجه گیری

نکاح موقت با اینکه یک نکاح مشروع و قانونی است اما از نظر عرف جامعه چندان مورد پذیرش نیست و دالیل مخالفان این 

جویی و تنوع طلبی است و نیز عرف اکثریت چنین ازدواجی را قبول  نوع ازدواج این است که چنین ازدواجی به منزله لذت

در پاسخ به این ایراد استدالل ما این است که لذت جویی و تنوع طلبی ممکن است در ازدواج دائم هم وجود داشته  ندارد.

ه باید رفع شود اما باشد و مختص ازدواج موقت نیست. همچنین، لذت و تمتع جنسی از نیازهای فطری و طبیعی بشر است ک

در عصر حاضر با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی از طریق ازدواج دائم به سختی امکان پذیر است. در فاصله 

تواند از بروز عقده های جنسی جلوگیری بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی ازدواج موقت راهکاری منطقی و عقالنی است که می

 کند.

ایراد دوم که عرف اکثریت ازدواج موقت را قبول نمی کند، استدالل نمودیم امری که فرهنگ غالب و همچنین در پاسخ به 

عرف اکثریت است لزوماً به معنای صحیح و اخالقی بودن آن نیست و عرف های اکثریت در طول تاریخ از نظر دینی و 

وق بشری، فرهنگ غالب اکثریت امروزه باید فرهنگ اخالقی ناپسند بوده اند. از طرف دیگر، مطابق مقررات بین المللی و حق

 اقلیت ها را بپذیرد و به آنها احترام بگذارد و الزم نیست همه انسان ها از یک قاعده مطلق و ثابت )ازدواج دائم( پیروی کنند.

چنین ازدواجی به دلیل تغییر عواطف دارای ایرادات متعددی است.  و جوامع مدرن از طرف دیگر، ازدواج دائم در عصر حاضر

و احساسات زوجین در طول زندگی، نقض حریم خصوصی زوجین و عدم استقالل آنها از اولین مرحله یعنی خواستگاری تا 

خت قبل از ازدواج در مراسم مختلف و عدم امکان شنا و غیرعقالنی مرحله پایانی یعنی طالق، سنت ها و رسم های غیر منطقی

لذا نمی توان به ازدواج دائم چندان اعتماد نمود  ، خیانت و طالق می گردد.میان زوجین منجر به مشکالت و اختالفات متعدد

 و این ازدواج یکی از بزرگ ترین تحمیل هایی است که بر بشریت شده است.

ز انحرافات و جرایم جنسی در جامعه پیشگیری کند و مانع اما ازدواج موقت امتیازات و فوایدی دارد. این ازدواج می تواند ا

سرکوب و عقده جنسی در افراد شود. در چنین ازدواجی طرفین دارای حقوق و تکالیف و تعهداتی می شوند که قانون از آنها 

بور نشوند تا حمایت می کند. همچنین عدم وجود طالق نیز از امتیازات مثبت ازدواج موقت مخصوصاً برای زنان است تا مج

پایان عمر زندگی تحمیل شده از طرف یک مردِ لجباز را تحمل کنند. ازدواج موقت فرصتی مناسب برای شناخت و آزمودگی 

 برای طرفین را ایجاد می کند تا آماده ازدواج احتمالی دائم در آینده شوند.

زدواج دائم پایبند بود و می توان سخن از جایگزینی بدین ترتیب به نظر می رسد در جهان مدرن و معاصر به سختی می توان به ا

. بهتر است در جهان معاصر بر نکاح موقت نیز در کنار نکاح دائم توجه و تمرکز ازدواج موقت به جای ازدواج دائم گفت
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ست و تا ابد این ازدواج در صورت تفاهم زوجین قابل تمدید ا بیشتری شود و جوانان به این نوع نکاح نیز بیشتر تشویق شوند.

هنگام ازدواج نباید قول یک پیوند ابدی را دهند چون  در جامعه مدرن فعلی، انسان هابدین ترتیب  بر آنها تحمیل نمی شود.

 بلکه باید ازدواج موقت منعقد شود و در صورت تفاهم تمدید شود. عمالً ممکن نیست.

هرچند جامعه ای چون ایران به دلیل تعصبات و پایبندی به سنت ها و عرف ها فعالً به سختی حاضر به قبول این مسأله خواهد 

با این حال، ازدواج موقت  رفت.اما به خاطر جلوگیری از روابط آزاد آنومیک یا عقده های جنسی باید این راه حل را پذی شد.

مردان متأهل و هوسباز که صرفاً در پی ارضای مکرر نیاز جنسی و تخلیه عقده های برخی نباید ابزار و بهانه ای باشد در دست 

جنسی خود یا تجربه آمیزش جنسی با دختران و زنان مختلف هستند. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی، قانونگذار 

 مشخص کند. به صورت یک قاعده آمره و الزامی داقل مدت ازدواج موقت را )مثالً یک ماه( در قانونباید ح

 قدردانی

بدین وسیله از دوست دیرین و گرامی خود آقای میر حسین میری، کارشناس حقوق، به خاطر نکته نظرات مفیدشان در 

 خصوص این مقاله تشکر و قدردانی می نمایم.
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 منابع:

 کتب و مقاالتالف( 

 ،رانیار د کیآنوم یروابط جنس یجامعه شناخت نییتب(، 1390)  نیمحمدحس ،یساع یفیو شر یتق ،یآزادارمک .1

 28سال هفتم، شماره  ،یفصلنامه خانواده پژوه

 ی.کشف ریامی، به کوشش ونسی میمترجم : ابراهی(، کینشر الکترون، )زناشویی و اخالق( 1387راسل، برتراند ) .2

 ان،یمونی، ترجمه استپان سدر عمق: کارکرد ارگاسم یارگن، روانشناس یکشف انرژ(  1382)  لهلمیو ش،یرا .3

 .چاپ اول.انتشارت رشد

 .چاپ اول، انتشارات مجد ،ییجنا استیو س یانتقاد یدر جرم شناس نینو یکردهایرو( 1398) لینژاد، اسمع یمیرح .4

مخالفت با ازدواج  ایموافقت  لیو دال زانیم یاجتماع یهاهمبسته ییشناسا( 1391ریاحی، محمداسماعیل ) .5

 .485-504، ص 4شماره پیاپی  4، شماره 8، فصلنامه خانواده پژوهشی، دوره موقت

 ، چاپ مرکز نشر کتاب.متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن( 1341شفائی، محسن ) .6

 ، ترجمه علی عبداللهی، چاپ دوم، نشر مرکز.هنر رفتار با زنان( 1397شوپنهاور، آرتور ) .7

 ، ترجمه رضا ولی یاری، چاپ دوازدهم، نشر مرکز.جهان و تامالت فیلسوف( 1398شوپنهاور، آرتور ) .8

 ،  چاپ سی ام، نشر میزان.مختصر حقوق خانواده( 1390صفایی، سیدحسین و امامی، اسداهلل ) .9

، فصلنامه علمی خیاز منظر قرآن و تار تیبه آداب و رسوم دوره جاهل ینگاه( 1392قاسمی حامد، مرتضی ) .10

 .74-92، ص دوره دوم، شماره سوم و چهارمتخصصی حبل المتین، 

 .156تا  127، ص پژوهش نهیاسالم در آ خیتار، یازدواج در عصر جاهل یگونه ها( 1384) مقدم، حامد یمنتظر .11

، ص 35، شماره 9، دوره مطالعات راهبردی زنان ، نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه( 1386هاشمی، سیدحسین ) .12

100-128 . 

 ب( سایت ها:

 .ازدواج رامونیپ انیملک یشده مصطف لینظر تکموبسایت صدانت،  .13

 .رانیدر ا یدهنده مجلس از روابط جنس (، آمار تکان 1396)  یخبر گاهیپا وز،یآفتاب نوبسایت  .14

 .ی( گرسنگان جنس 1396)  یو اطالع رسان یموسسه فرهنگ ان،یتبوبسایت  .15
https://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090429172241.htm 
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