
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

ی نهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی شناخت جامعهمطالعۀ 
  ایران

  )از ایران باستان تا پایان قاجاریه (

  *ود زمانی مقدممسع
  29/9/1396: تاریخ پذیرش    10/4/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده

البته این نهاد در . دار بوده است نهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران، نهادي ریشه
اگرچه ازدواج موقت در .  و کارکردهاي مختلفی داشته استها شکلي مختلف تاریخی ها دوره

ه مقبولیت عام پیدا نکرده، اما این نهاد همچنان در جامعه ایران پابرجا گا میان مردم ایران هیچ
شود که چرا ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران  رو، این مسئلۀ مطرح می از این. مانده است

که از (در این مقاله، با استفاده از الگوي کارکردگرایی . به وجود آمده و تداوم پیدا کرده است
، ) استآمدهمرتون به دست کی ي کارکردگرایی برانیسالو مالینوفسکی و رابرت اه هینظرتلفیق 

ي تحقیق با ها افتهی. ی قرار گرفته استموردبررسنهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران 
اند و   و شواهد مکتوب تاریخی به دست آمدهها نوشتهتاریخی بر مبناي  -روش تحلیل تطبیقی
ایران «:  ازاند عبارت ها دورهاین . اند شدهي و شرح داده بند دستهی در چهار دوره تاریخ

ي ها افتهمطابق با ی. »قاجاریه«؛ و »از صفویه تا قاجاریه«؛ »از صدر اسالم تا صفویه«؛ »باستان
 نهاد ازدواج موقت بر اساس فرهنگ مردساالر جامعه به نیازهاي فردي ،پژوهش، به طور کلی

 مسألهد مثل، نیاز به امنیت و معیشت و نیازهاي اجتماعی مانند حل مانند نیاز جنسی، تولی
داده  اي مشروع پاسخ می وارث، تحکیم روابط اجتماعی و برقراري پیوند اجتماعی، به گونه

، این نهاد در هر دوره، کژکارکردها و کارکردهاي پنهانی نیز داشته است که نیباوجودا. است
  .پردازد اي تطبیقی می ها به گونه این مقاله به توصیف و تبیین آن

  شناختی ازدواج موقت، تاریخ اجتماعی، کارکردگرایی، مطالعه جامعه: واژگان کلیدي
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  مسألهطرح 
 ریتأثاین نهاد معموالً تحت . یکی از نهادهاي مهم در تاریخ بشري نهاد ازدواج بوده است

 اجتماعی ایران، عالوه بر در تاریخ. فرهنگ هر جامعه انواع و اشکال متفاوتی داشته است
ازدواج دائم که شکل عمده و اصلی ازدواج بوده، نوع دیگري از ازدواج وجود داشته که 

 که از نام آن پیداست، ازدواجی طور همانازدواج موقت، . شود یمازدواج موقت نامیده 
  شرعی و قانونی و در زمانی معلوم برقرارصورت بهی است که بین مرد و زنی ردائمیغ
این نوع ازدواج البته با توجه به نوع مذهب حاکم بر جامعه و وضعیت اجتماعی هر . شود یم

ازدواج . ي مختلفی داشته استها یژگیو متفاوتی نامیده شده است و صورت بهدورة تاریخی، 
 در تاریخ اجتماعی ایران مطرح بوده و زیبرانگ بحث نوعی ازدواج عنوان بهموقت همواره 
 ، و چه در بین عموم مردم داشته استنظران صاحبافقانی چه در بین مخالفان و مو

، برخی از آن با عنوان )Haeri, 1989 (اند دانستهبرخی آن را براي جامعه سودمند که چنان
ها   صیغه و فروشدیخرو برخی نیز از ) 118: 2010فلور،  (اند کردهروسپیگري قانونی تعبیر 
رو، مسئلۀ ازدواج موقت  از این). 423: 1356فالندن، (اند  هیاد کرد در تاریخ اجتماعی ایران

  .پیامدهاي مهمی در زندگی افراد در بستر اجتماعی داشته است
به هر حال، اگرچه ازدواج موقت در میان مردم ایران مقبولیت عام پیدا نکرده، اما این 

لی این مقاله این است رو، مسئلۀ اص از این. نهاد همچنان در جامعه ایران پابرجا مانده است
براي . که چرا ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران به وجود آمده و تداوم پیدا کرده است

، هر نهاد سو کزیرا، از ی. اي جز رجوع به تاریخ وجود ندارد  چارهمسألهپاسخ به این 
 آن توجه اجتماعی خصلتی تاریخی دارد و براي فهم و تبیین بهتر آن نیاز است که به تاریخ

 هم شناسانه جامعهبینش «:  معتقد است1 که سی رایت میلزطور همانشود و از سوي دیگر، 
ی تاریخیِ نهاد شناس جامعه، رو نیازا). 162: 1389میلز، (» از اساس خصلتی تاریخی دارد
باري، هدف این مقاله، مطالعه و بررسی ازدواج موقت . رسد یمازدواج موقت ضروري به نظر 

، در این پژوهش، درواقع. یخ اجتماعی ایران، از ایران باستان تا پایان قاجاریه استدر تار
 تطبیقی و با الگوي نظري صورت بهچرایی، چگونگی و فرآیند تاریخی ازدواج موقت در ایران 

  .کارکردگرایی مطالعه شده است
  

                                                
1. C. Wright Mills 
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  الگوي نظري
واکنش به تطورگرایی به  از رویکردهاي مهم در علوم اجتماعی است که در کارکردگرایی

 کارکرد به معناي نتیجه و اثري است که فهوممی، در کارکردگرایی طورکل به. وجود آمد
 نماید انطباق یا سازگاري یک ساختار معین یا اجزاي آن را با شرایط الزم محیط فراهم می

، 2نتي آگوست کها شهیاندي کارکردگرایی در ها شهیراگرچه  .)679: 1376ب، گولد و کول(
 بود که 5شوند، اما، این تالکوت پارسونز ی دیده میخوب به 4 و هربرت اسپنسر3امیل دورکیم

-79: 1389نگاه کنید به برت، (ی پروراند شناس جامعه یک نظریه منسجم در صورت بهآن را 
 یسم یک ارگانهمچون استوار است که جامعه  فرضکارکردگرایی بر اینها،  از نظر آن). 124

در وظیفه سایر اعضا با مختلف آن وظیفه معینی در رابطه ي زرگ است که اعضازیستی ب
اما پس از پارسونز، ). 236: 1385توسلی،  (دهند یمانجام  حفظ و بقاي کل نظام جهت

کارکردگرایان مرتون معتقد است .  به نقد و اصالح این رویکرد پرداخت6رابرت کی مرتون
عنوان یک کل محدود کرده بودند، اما تحلیل کارکردي را   خود را به تحلیل جامعه بهدتاًعم
: 1393ریتزر و گودمن،  ( برحسب یک سازمان، نهاد و یا یک گروه نیز انجام دادتوان یم

 هانیکارکردگرا مشهور، نیز رویکردي شناس انسان، 7براین، برانیسالو مالینوفسکی افزون). 153
در این پژوهش سطح تحلیل کارکردي حال، به هر . مبتنی بر نیازهاي انسانی عرضه کرد

هاي مالینوفسکی و مرتون در باب  نهاد است و الگوي نظري این پژوهش از ترکیب نظریه
  .دونش میکارکردهاي نهادهاي اجتماعی به دست آمده است، که در ادامه توضیح داده 

ادها را ، دو مفهوم نیازها و نه8ي علمی در باب فرهنگا هینظرمالینوفسکی در کتاب 
برت، (و نقش محوري دارد انظریه او درباره نیازها براي رویکرد کارکردگرایی . کند یممطرح 
، تمایالت جنسی، دمثلیتولنیازهاي فردي همچون مالینوفسکی، به نظر ). 89: 1389

 فرهنگی و با اتکا به صورت بهاي هستند که  امنیت، رفاه جسمی و معیشت نیازهاي اولیه
 او، کارکرد نهادهاي اجتماعی ازنظر، گرید یعبارت به. شوند یماعی پاسخ داده نهادهاي اجتم

البته او از دو سطح دیگر . بیش از هر چیز پاسخ به نیازهاي نخستین فردي و بیولوژیک است

                                                
1. Functionalism 
2. Auguste Comte 
3. Émile Durkheim 
4. Herbert Spencer 
5. Talcott Parsons 
6. Robert K. Merton 
7. Bronislaw Malinowski 
8. A Scientific theory of culture 
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دهنده که با   نیازهاي اجتماعی مانند نیاز به همکاري و نیازهاي انسجامازجملهنیازها 
سکی، فبه نظر مالینو. برد یم نیز نام شوند یمخالق و دین ارضا مفاهیمی همچون زبان و ا

 و نیازهاي سطح دوم، نیازهاي شوند یمنیازهاي سطح اول، موجب ایجاد نیازهاي سطح دوم 
  ).malinowski, 1944 (آورند یمسطح سوم را به وجود 

ردهاي  توجه کارکردگرایان ساختاري باید بر کارکاز سوي دیگر، مرتون معتقد بود که
اند از  ، کارکردها عبارتاو بنا به نظر.  فردييها زهیاجتماعی معطوف باشد نه بر انگ

» سازند ی مریپذ  که انطباق یا سازگاري یک نظام معین را امکانيا شده پیامدهاي مشاهده«
) Merton, 1968: 105.(  

ا اصل ه نخستین آن.  قرار دادانتقاد موردرا تحلیل کارکردي مهم سه اصل ن مرتو
 عناصر که عملکردها و بر این است این اصل فرض  مطابق. جامعه استوحدت کارکردي

اما . فرهنگی و اجتماعی معیار شده، براي کل جامعه و نیز افراد داخل آن کارکردي هستند
، صدق کند ممکن است در مورد جوامع کوچک ابتدایی اصلمرتون معتقد است گرچه این 

 اصل دوم، عمومیت کارکردي . تعمیم دادتر دهیچیتر و پ  جوامع بزرگ آن را بهتوان یاما نم
 ساختارها و اشکال فرهنگی و اجتماعی معیار همۀ شود یبدین معنا که استدالل م. است

اما به نظر مرتون تمام ساختارها، رسوم، عقاید و . شده داراي کارکردهاي مثبتی هستند
 اصل، نیبنابرا.  است، اصل ضرورت کارکرديلن اصسومی .امثال آن کارکرد مثبت ندارند

بیانگر اجزاي ضروري ، کارکردهاي مثبتعالوه بر داشتن  معیار شده جامعه يها  جنبههمۀ
ساختارها و کارکردها به لحاظ   که همهدهد یمنشان این اصل . کارکرد کلی جامعه هستند

 یافت که توان یي نمکارکردي براي جامعه ضروري هستند و هیچ ساختار و کارکرد دیگر
معتقد مرتون در انتقاد به این اصل .  جاي کارکردهاي جاري جامعه را پر کندیخوب بتواند به

ازنظر . یافت در درون جامعه توان ی ساختاري و کارکردي گوناگونی را ميها نیگزیجااست 
عی  نظري انتزايها  اصول کارکردي بر ادعاهاي غیرتجربی مبتنی بر نظامهر سهمرتون 

 هر یک از این اصول را به لحاظ تجربی شناسان جامعه ، الزم استرو نیازا. متکی هستند
  ).152-149: 1393ریتزر و گودمن،  (مورد آزمون قرار دهند

                                                
1. Functional unity 
2. Universal functionalism 
3. Indispensability 
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مطابق با مفهوم نخست، .  کردنیز مطرح را کارکرد بی مفهوم کژکارکرددو مرتون 
 توانند ی نظام اجتماعی سهیم باشند، م در حفظتوانند یقدر که م ساختارها یا نهادها همان

 بیانگر کارکرد نیز مفهوم بی.  پیامدهاي منفی نیز داشته باشندنظام اجتماعیبراي 
 يها ، صورتکارکردها بی این ازجملۀ. پیامدهایی است که براي نظام موردنظر اهمیتی ندارند

ها ممکن است   صورتگرچه این.  تاریخی پیشین هستنديها از دوره» جامانده به«اجتماعی 
 روي یتوجه درگذشته از پیامدهاي مثبت یا منفی برخوردار بوده باشند، اما هیچ اثر قابل

 مفهوم با مطرح کردنمرتون  ).153-152: 1393ریتزر و گودمن،  ( معاصر ندارندجامعه
سودمندي این مفهوم . به مقایسه کارکردهاي مثبت و کژکارکردها پرداخت تعادل خالص

مطابق . کند یاهمیت نسبی کارکردها م مسألهمتوجه  را پژوهشگران در این است که مرتون
  براي برخی از واحدهاي اجتماعی کارکردیک پدیده مفهوم تعادل خالص، ممکن است با

  ).153همان، ( داشته باشد  و براي برخی دیگر از واحدهاي اجتماعی کژکارکردمثبت
  کارکردهاي آشکار.هان را نیز مطرح کردمرتون مفاهیم کارکردهاي آشکار و پن

 و اند ها یا جامعه پیامدهایشان را کامالً آگاهانه خواسته  هستند که افراد، گروهییها آن
 و مند نیت  غیر،پیامدهایی ناخواسته  کارکردهاي پنهانکه  یحال در ،مند هستند نیت

 است که براي یک يا نشده ینیب شیکارکرد پنهان، پیامد پافزون بر این، . ناآگاهانه دارند
اما دو نوع ). 1391؛ روشه، 153: 1393ریتزر و گودمن، (  کارکردي داردنتیجهنظام معین 

 که براي یک نظام، کژکارکردي ییها آن:  هم وجود دارندنشده ینیب شیدیگر پیامدهاي پ
ارند، یعنی  که اهمیتی براي نظام ندییها  و آنشوند یهستند و شامل کژکارکردهاي پنهان م

 ,Merton(»  هستندکارکرد بی و درواقع پیامدهاي کژکارکرد دارند و نه کارکرد مثبتنه 

1968: 105.(  
  از عناصر ساختاري چون فرهنگ ويا  مجموعهمتشکل از جامعه را نظامی نومرت

با ایفاي  با محیط و هماهنگی با یکدیگر و  که در تعامل وکند تلقی میساختارهاي اجتماعی 
رکردهاي مربوط به خود امکان تطابق نظام اجتماعی و سازگاري افراد را با محیط خویش کا

  ).137: 1381 عبداللهی، (سازند یفراهم م

                                                
1. Dysfunction 
2. Nonfunction 
3. Net balance 
4. Manifest functions 
5. Latent functions 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     134  

هاي کارکردگرایانۀ مالینوفسکی و مرتون، به یک الگوي نظري براي  حال، بنا بر نظریه
و، نهاد ازدواج موقت مطابق با این الگ. ام بررسی و مطالعه نهاد ازدواج موقت دست یافته

اي مانند، تمایالت جنسی، تولید مثل، نیاز به امنیت و  پاسخی به نیازهاي فردي و اولیه
نیازهاي بیولوژیک دیگر،  عبارتی به. ها است معیشت و نیز نیازهاي اجتماعی مشتق از آن

اما ارضاي این نیازهاي رده اول سبب ایجاد . شوند میانسان به صورت فرهنگی ارضا 
 را نیازهاي اشتقاقی یا الزامات فرهنگی ها آن  مالینوفسکی کهدنشو مینیازهایی ثانویه 

و سرانجام   در واقع نیاز به ایجاد نهادهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هستندکه نامد می
 که مالینوفسکی شوند میپس از پاسخ یافتن نیازهاي رده دوم، گروه سومی از نیازها ظاهر 

). 168: 1393فکوهی، (مانند نهاد دین  نامد؛ می و روحی دهنده انسجامزهاي  را نیاها آن
شود و  می) در اینجا نهاد ازدواج موقت(درنتیجه، نیازهاي اولیه موجب ایجاد نیازهاي ثانویه 

، به لحاظ فرهنگی و )در اینجا نهاد دین(نیازهاي ثانویه نیز به واسطۀ نیازهاي سطح سوم 
درواقع، ازدواج موقت پاسخی مشروع و اجتماعی به رفع . شود یاجتماعی، پشتیبانی م

با وجود این، در این مقاله، در تحلیل کارکرديِ نهاد . نیازهاي فردي و اجتماعی بوده است
کارکرد، تعادل  ازدواج موقت مفاهیمی همچون کارکرد آشکار، کارکرد پنهان، کژکارکرد، بی

این زمینه به نقد مرتون به سه اصل کارکردي ام و همچنین در  خالص را در نظر داشته
هرحال، در این مقاله به دنبال پاسخگویی به  به. ام نیز پرداخته) وحدت، عمومیت و ضرورت(

  :ي زیر هستمها پرسش
 چرا نهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران به وجود آمده و تداوم پیدا کرده است؟  
  املی بوده است؟ چه عوریتأثاشکال ازدواج موقت تحت 

  ي تاریخی در ایران چه کارکردهایی داشته است؟ها دورهازدواج موقت در  
 موقعیت مرد و زن در رابطه با ازدواج موقت به چه شکل بوده است؟  
  یک نهاد مطلوب اجتماعی دفاع کرد؟عنوان به از ازدواج موقت توان یمآیا  

  
 روش پژوهش

واج موقت در تاریخ ایران یک پدیده تاریخی است و  تحقیق در مورد نهاد ازداین کهبا توجه 
 بنابراین ناچار از مراجعه به ،توان وضعیت امروز را بدون توجه به گذشته بررسی کرد نمی

رو، روش تحقیق در  ازاین. عنوان ماده اولیه براي چنین تحقیقاتی هستیم متون تاریخی به
 این کهبا توجه به .  شواهد تاریخی است اسناد و مدارك وبر هیتکاین مقاله روش تاریخی با 
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هاي  ام با بررسی دوره تکیه دارد، سعی کرده) کارکردگرایی(این مقاله بر یک دیدگاه نظري 
به این منظور، فرآیند ازدواج .  شواهد مبنی بر دیدگاه نظري را پیدا کنم،تاریخی مختلف

. ام چهار دوره تقسیم کردهموقت در تاریخ اجتماعی ایران تا قبل از دوره پهلوي را به 
هاي به دست آمده،  ها بر مبناي وضعیت نهاد ازدواج موقت، مبتنی بر داده بندي دوره تقسیم

از ) 3از صدر اسالم تا عصر صفویه؛ ) 2ایران باستان؛ ) 1:  ازاند عبارت ها دورهاین . بوده است
  .قاجاریه) 4عصر صفویه تا عصر قاجاریه؛ 

  
  ها افتهی

 موقت در تاریخ اجتماعی ایران، اگرچه فرآیندي متنوع را پشت سر گذاشته نهاد ازدواج
به این معنا که ازدواج موقت همواره در . است، اما این فرآیند، فرآیندي پیوسته نبوده است

اما در عین حال، کارکردها و وضعیت آن متفاوت . تاریخ اجتماعی ایران وجود داشته است
ام، که در این  ن فرآیند را به چهار دورة تاریخی تقسیم کردهدر این پژوهش، ای. بوده است

پردازم و سپس به تبیین  ها می بخش، نخست به توصیف چگونگی ازدواج موقت در این دوره
  .کنم ها را با هم مقایسه می در آخر این دوره. چراییِ این نهاد

  
  ازدواج موقت در ایران باستان

نگاه  (اند تفاوتی از انواع ازدواج در دین زرتشتی داشتههاي م بندي پژوهشگران امروزي طبقه
 طور کلی، اما به. ).Macuch, 2007: 193 ؛Shaki, 1999: 184؛ 82: 1393شکی، : کنید به

، که درواقع، همان زنی ، در ایران باستان به جز ازدواجِ پادشاهبر روایات مزدیسنی بناو 
: اند از واج موقت وجود داشته است که عبارتازدواج دائم و مرسوم بوده است، سه نوع ازد

  .)88: 1373مظاهري، : نگاه کنید به ( و ستوري، ایوگینچگري
 طریق از باید زن نشود، حاصل زنی، فرزند ذکوري پادشاه ازدواج از  اگر:ازدواج چگري

 وهرش به فرزند این و آورد دنیا و وارث به جانشین عنوان به را ذکوري فرزند ازدواج چگري
 رود زنی به کار می در مورد بیوه فقط چگر شکی، اصطالح از نظر منصور. گیرد تعلق می اول

                                                
1. pâdixšay 
2. çagarih 
3. ayûgin 
4. stôrih 
5. çakar 
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با  زن موظف است اکنون و مرده است فرزند داشتن بدون زنی پادشاه ازدواج در شوهرش که
 ).Shaki, 1990: 647(آورد  دنیا به پسري فرزند خود شوهر متوفی براي چگري ازدواج

با وجود . شود می تأیید هرمزدیار داراب روایت مانند پهلوي متون برخی توسط ادعاي شکی
نیست و  زنان بیوه مختص تنها ازدواج چگري که است معتقد شکی، برخالف کارلسن، این،
 مرد با موظف شود محدودي و معین مدت براي است ممکن است شوهرش زنده که هم زنی

 :Carlsen, 1989(آورد  دنیا به جانشین و وارث شوهرش براي تا کند چگري ازدواج دیگري

  ).524: 1394 و همکاران، یبادامچ؛ 104
 اما مرد متوفی مرد متوفی در قید حیات نباشد، که زنِ صورتی  در:ازدواج ایوگین

طور  به ایوگین، عنوان تحت است خواهر موظف یا دختر آن باشد، داشته خواهري یا دختر
 :Shaki, 1987(و جانشین به دنیا بیاورد  وارث خود برادر  یاو پدر براي موقت ازدواج کند تا

در واقع، اصطالح ایوگین به دختر و یا خواهر ). 524: 1394 و همکاران، یبادامچ؛ 149
شود که وظیفه دارد براي آن مرد متوفی فرزند پسري توسط ازدواج  مردي متوفی گفته می

  .با مردي دیگر به دنیا بیاورد
اگر مرد متوفی، خواهر و یا دختر نیز نداشته باشد، براي تأمین وارث  :ازدواج ستوري

پس از  است شود که موظف  به زنی گفته میستور. کنند و جانشین او ستور منصوب می
وقتی  در اختیار داشته باشد تا را دارایی مرد متوفی و اموال ازدواج ستوري با یک مرد همۀ

اوست را به پسر بدهد  تملک در که مالی لغ شدن پسرپس از با به دنیا بیاورد و که پسري
  ).27-21: 1386رضایی باغ بیدي، (

 صرفاً به دنیا یادشدههمانطور که مشاهده کردیم، کارکردِ آشکار هر سه نوع ازدواج 
در این سه نوع . بوده است) تأمین وارث و جانشین(دیگر، تولید مثل  عبارتی آوردن پسر، یا به
وجه مطرح نبوده است، زیرا اساساً مردِ متوفی  هیچ رکرد رفعِ نیاز جنسی بهازدواج موقت، کا

توان گفت کارکرد نهاد ازدواج  پس می. ها در قید حیات نبوده است در زمان انجام این ازدواج
موقت در این موارد پاسخ به نیاز به تولید مثل بوده است، اما کارکرد تولید مثل در این 

  ي بلکه ماهیتی کامالً اجتماعی داشته است؛ اما چرا و چگونه؟موارد نه ماهیتی فرد
 باور زرتشتیان، بنا بر زیرا داشت، فراوان اهمیت پسر فرزند داشتن زرتشتی، دین در

 خانواده  اموالکننده  حفظو نیاکان آییندارنده   نگهچینود و زنده پل از گذر عامل پسر فرزند
تا با  هستند موظف او اطرافیان و خانواده باشد؛ داشتهن پسر فرزندِ و بمیرد مردي اگر و بود

                                                
1. sutôr 
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 پسر واژة معتقدند در این باره، حتی برخی .ازدواج موقت فرزند پسري براي او به دنیا بیاورند
 گذارِ پل پسر، در نتیجه، فرزندِ .باشد ی مپل معنی است به  آمدهپوهرصورت   بهپارتی در که

: 1391؛ بهرامان، 523: 1394 و همکاران، یبادامچ(است  مرگ از پس متوفی شخص
درواقع، یکی از دالیل این نوع تولید مثل، باورهاي دینی و عمل کردن به این باورها ). 105
شد؛  در نتیجه، ازدواج موقت عمالً نه به خود فرد متوفی، بلکه به اطرافیان او مربوط می. بود

زنی که (و یا سترزن ) ر یا دختر مرد متوفیخواه(، یا ایوگین )زنِ مرد متوفی(زن  این پادشاه
هاي موقت  باري، این ازدواج. شد  میمسألهبود که درگیر این ) شد ستور مرد متوفی می

  .هاي دینی و اجتماعی بودند همچنین پاسخی به هنجارها و ارزش
 دودمان از دختر موقت، ازدواج در ،هزار دادستانان گافزون بر این، مطابق با ماد

 ماند ی مباقی پدرش حضانت تحت کماکان او موقت، ازدواج با بلکه ،شود ی نمخارج شا يپدر
 دائم همسر دخترش براي پدر اگر  به همین دلیل،).526: 1394 و همکاران، یبادامچ(

 دچار داماد با داشت، نیاز ایوگینعنوان  بهرا  دختر که زمانی بعداً بود ممکن ،کرد ی مانتخاب
 بدون دختر طرف کی اززیرا ،کرد یم  برطرفرا مشکل این موقت اجازدو اما شود، مشکل
 به توانست ی مدختر و افتی یمپایان  موقت ازدواج دیگر طرف از و ماند ی نمباقی شوهر
بینیم   در اینجا، باز هم می).531: 1394 و همکاران، یبادامچ(شود  پدر ایوگین نیاز هنگام

رفع تضاد اجتماعی دارد و ایوگین را براي به دنیا که ازدواج موقت، کارکردي اجتماعی در 
با این همه، ازدواج موقت تنها به دلیل اعتقادات مذهبی و حفظ  .کند آوردن پسر حفظ می

جامانده از  بلکه در عمل، ازدواج موقت، تکلیف اموال و ارث به. گرفت سنت دینی انجام نمی
آشکار ازدواج موقت، تولید مثل و در واقع، کارکرد  .کرده است متوفی را هم مشخص می

پایبندي به باورهاي دینی و اجراي آنها بوده است، اما یکی از کارکردهاي پنهان ازدواج 
  .موقت، حل مشکل اموال به جا مانده از وارث بوده است

 شیک  همبه را خود زن اما است، حیات قید در مرد ها، در موردي دیگر، عالوه بر این
 به بلکه داده است، طالق را او که نیست معناي این چنین موردي به لزاماًاما ا. دهد ی مخود
 خیرخواهانه کار یکعنوان  بهاین  ازدواج کند و چگريصورت   بهکه دهد ی مرا اجازه این زن

 حتی  وبرد یمعنوان ازدواج استقراضی نام  با ازدواجی چنین از نیز  بارتلمه.شود ی متلقی
 ازدواج این طی در زن دارایی که کند ی مبیان و داند ینمالزم  زدواجا این براي را زن رضایت

است در همین راستا،  شرط زن موقت تنها واگذاري و ردیگ ی نمتعلق دوم شوهر به

                                                
1. pôhr 
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 با تا شوهر، او این حق را داشت و اختیار قدرت دلیل به نیز بر این باور است پریخانیان
 آن به متعلق که دیگر مردي طرف از یرسم درخواستی به پاسخ در و تشریفات رسمی

 از ازدواج موقت در زن البته. معین به آن مرد بدهد دورة یک براي را بود، همسرش جامعه
 در این که هم فرزندانی دلیل همین به ،شد ی نمخارج خود نخست شوهر سرپرستی زیر

دارایی  داشت حق زن اما .داشتند تعلق نخست شوهر به ،شدند ی محاصل موقت ازدواج
 و یبادامچ( کند استفاده بتواند موقتش شوهر تا ببرد خود با را خود درآمد و شخصی

افزون بر ).  Perikhanian, 1980: 650؛57-56: 1337؛ بارتلمه، 527: 1394همکاران، 
 به نیازمند مرد براي خیرخواهانه این کار ابتدا در شود، این، همانطور که هریلد متذکر می

 زن از که شوهر باشد، براي خوبی فرصت توانست یموضعیت  مچنین ایناست، ولی ه زن
در این ). Hjerrild, 2003: 101(توانست او را رها کند  است، چون می شده خسته خود

 و تحکیم روابط بود و کارکرد پنهان شیک هممورد، کارکرد آشکار ازدواج موقت، خیرخواهی 
  .طلبی مردان آن، تنوع

 از کارکردهاي پنهان ازدواج موقت در این دوره، حفظ نظام افزون بر این، یکی
مردساالري در جامعه از طریق انقیاد زنان، که براي زنانی که درگیر این نوع از ازدواج بودند 

البته، این نهاد به طور کلی براي قشر زنان در جامعه . شود، بوده است کژکارکرد محسوب می
  .کرده است ها را برطرف نمی کارکرد بوده است و نیازي از آن بی

  
   کارکردهاي نهاد ازدواج موقت در ایران باستان-1جدول 

  
  کارکردهاي آشکار

 )براي مردان(تولید مثل براي رستگاري معنوي   -

 )از سوي کل جامعه(ها  پایبندي به باورهاي دینی و اجراي آن  -

  )عی براي مردانکارکرد اجتما(کیش  تحکیم روابط اجتماعی، به واسطه خیرخواهی هم  -
  
  

  کارکردهاي پنهان
  

  )کارکرد اجتماعی براي حفظ نظام اجتماعی(حفظ سنت دینی   -
 )کارکرد فردي(طلبی مردان  ارضاي تنوع  -

 )کارکرد اجتماعی براي حفظ نظام اجتماعی(تقویت نظام مردساالري   -

  )نظام مردساالر حفظ ي برایکارکرد اجتماع( زنان انقیاد  -
  )کارکرد اجتماعی(امانده ج حل مشکل ارث به  -

  )کژکارکرد براي زنان(انقیاد زنان   -  کژکارکردها
  کارکرد بودن نهاد ازدواج موقت براي زنان بی  -  کارکردها بی

  
  تعادل خالص

طور کلی به نفع مردان بوده است و زنان یا از این نهاد  نهاد ازدواج موقت در این دوره به  -
با . شد ها از طریق این نوع از ازدواج استفاده ابزاري می  آن ازاین کهبردند و یا  اي نمی بهره

  .طور کلی براي حفظ نظام اجتماعی سودمند و کارکردي بوده است این، این نهاد به وجود
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توان گفت که نهاد ازدواج موقت در ایران باستان، عمدتاً  با توجه به شواهد فوق می
. کرده است فراهم میرا نیازهاي اجتماعی سازگاري باورهاي دینی با  وانطباق کارکردِ 

  .آمده است) 1(خالصه کارکردهاي نهاد ازدواج موقت در این دوره در جدول 
  

  ازدواج موقت از صدر اسالم تا آغاز عصر صفوي
پس از شکست ساسانیان و تصرف ایران به دست سپاه اسالم، تغییراتی بنیادین در دین و 

ها اسالم را   ایرانیبیشترواقع، دین زرتشتی رنگ باخت و  رد. ها به وجود آمد فرهنگ ایرانی
رو، ازدواج موقتی که تا آن زمان وجود داشت جاي خود را به ازدواج موقت  از این. پذیرفتند

  .اسالمی داد
 24و با استناد به آیه ) ص(در صدر اسالم، تشریع ازدواج موقت توسط پیامبر اسالم 

با وجود این، پس . 1» استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّفَما«سورة نساء صورت پذیرفت؛ 
، عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم، ازدواج موقت را به صراحت منع و تحریم )ص(از رحلت پیامبر 

 بسیاري مردان کشتند و زنان )جلوال( ددر این نبر«: کند در این رابطه دینوري نقل می. کرد
 ، ماه که اسرا به مدینه رسیدندن پس از چندی.نیز به اسارت گرفتندو کودکان بسیاري 

 سربازان متعه  گفتند،، علت را پرسیداند شده دید زنان همه آبستن )عمر (خلیفه زمان
برم و گفت زین   مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می عمربودند، سپس

و این ) 123: 1364دینوري، ( »باشد ی جایز نمیدر ممالک اسالم) متعه(پس دیگر این فعل 
نگاه کنید (موضوع موجب درگرفتن مباحث فقهی بین موافقان و مخالفان ازدواج موقت شد 

طور  به ).1386؛ محقق دایکندي، 1388؛ میکائیل اف، 427-417: 1363به طباطبائی، 
ن را حالل و حتی داراي آ کلی، اهل بیت و شیعیان از ابتدا با ازدواج موقت موافق بودند و

ها به پیروي از خلیفۀ دوم، ازدواج موقت را جایز  در حالی که سنی. اند دانستهثواب 
حتی امروزه نیز در جهان اسالم، تنها شیعیان هستند که ازدواج موقت را جایز . شمردند نمی
 به »متع« شۀریمتعه از . نامیدند می» متعه«صدر اسالم ازدواج موقت را باري، در  .دانند می

 طلب سود و نفع به کار ای لذت بردن و ي در معناونی واژه را لغونیا.  بهره بردن استيمعنا
کارکرد ازدواج  دهد که  همین معناي متعه نشان می).114: 1388 اف، لیکائیم(اند  برده

حال آنکه، همانطور که گفته شد، . موقت در صدر اسالم، رفع نیاز جنسی مردان بوده است
  .دواج موقت در ایران باستان، اساساً ربطی به رفع میل جنسی نداشته استاز

                                                
-  مهرشان را به آنان بدهیداید کردهو زنانی را که متعه . 
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هایی میان آئین زرتشت و مذهب تشیع در مورد ازدواج موقت وجود داشته  البته شباهت
 اگرچه بکند، موقت ازدواج خود ولی یا رضایت سرپرست بدون دتوان ی مدختر دو، هر در. است
 این از حاصل در هر دو دین، فرزندان. شود ازدواج انجام این سرپرست رضایت با که بود بهتر

 ازدواج در مدت پایان تا است موظف زن دو، هر در. وندش یممحسوب  مشروع فرزندان ازدواج
 از زوجین شده، نییزمان تع  مدتاتمام با بلکه طالقی در کار نیست، هر دو، در. بماند موقت

 برخی تشیع دراگرچه . دنبر ی نمارث یکدیگر از نزوجی هر دو دین، در. وندش ی مجدا یکدیگر
بادامچی و (ببرند  ارث دنتوان ی مشود، شرط بردن ارث عقد، در هنگام اگر که معتقدند

هایی بیشتر از جنبۀ حقوقی قابل  با وجود این، چنین شباهت). 535 و 534: 1394همکاران، 
در . اند هب تشیع بسیار متفاوت بودهاند، وگرنه دالیل ازدواج موقت در آئین زرتشت و مذ ملأت

و در ) به دالیل اجتماعی و دینی(ایران باستان، هدف از ازدواج عمدتاً به دنیا آوردن وارث 
که، ماهیت ازدواج موقت در اسالم، کنترل و رفع نیاز   در حالی،مواردي خیرخواهی بوده است

رسد پس از ورود اسالم به  نظر میرو، به  از این. اي شرعی در جامعه بوده است جنسی به گونه
  .ایران، گسستی بنیادین در ماهیت ازدواج موقت به وجود آمده است

 که شواهد اندکی در زمینۀ ازدواج موقت در این دوره در دست است و از آنجا آنجا از
ها زناشویی موقت  مذهب بود و سنی یکه تا روي کار آمدن صفویان، ایران عمدتاً کشوري سنّ

 و عموم مردم آن آمد یم پیش تر کمتوان گفت ازدواج موقت  پسندیدند، بنابراین می را نمی
، آخرین پادشاه مجدالدولهبا وجود این، بنا بر روایتی، ). 125: 2010فلور، (پذیرفتند  را نمی

و یا در  )109: 1356 صفا،( موقت  همه به نکاحشت؛زن دا هنُآل بویه در قرن پنجم هجري، 
 زن در حباله حمود غزنوي، در نکوهش مجدالدوله اشاره شده است که او پنجاهاي از م نامه

رو، مسلماً در این دوره ازدواج موقت  از این. )147: 1384 فروزانی،( نکاح خود داشته است
  .ها وجود داشته است در میان شیعه

شد،  ها، ازدواج موقت کمتر نهی می رسد که در دوره مغول افزون بر این، به نظر می
ه است مباح بود) مانند صیغه(داشتن چندین زن درجه دوم ، زیرا طبق یاساي چنگیزي

با وجود این، ازدواج موقت تا ظهور صفویه در جامعه ایران نادر بوده ). 74: 1355صفا، (
                                                

- و آداب زندگانی و ها مجازات و ها پاداشکیفیت نظام کشوري و لشکري و انواع ي از احکام درباره ا یاساي چنگیزي مجموعه 
 اساس انتظامات کشوري در ممالک تابع مغوالن و از ها مدتیاساي چنگیزي . آن و قواعد شکار و جز آن بوده قوانین مربوط ب

 پادشاه مسلمان ،رچه بعدها غازان خاناگ. مین سبب تأثیراتی در امور اجتماعی این کشور داشت هو به آن جمله ایران بود
وبیش برجاي  ، حتی در دوره تیموریان، کمها مدت اثر یاساي چنگیزي اما کوشید یاساي جدیدي در ایران باب کند ،ایلخانی

 ).72: 1355صفا،  (مانده بود
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رو، نهاد ازدواج موقت شیعی براي اکثر مردم، که عمدتاً سنی بودند، نهادي  از این .است
شد و اگر هم کارکردي داشت، کارکرد آن ارضاي میل جنسی و  میکارکرد تلقی  بی

افزون بر این، . اي بود طلبی مردان اقلیت شیعه و نیز بهبود امنیت و معیشت زنان صیغه تنوع
کارکرد نبوده است و زنانی که به عقد موقت در  این نوع ازدواج البته براي زنان شیعه هم بی

خالصه کارکردهاي نهاد .  و معیشتی در زندگی برسندتوانستند به امنیت آمدند، می می
  .آمده است) 2(ازدواج موقت در این دوره در جدول 

  
   کارکردهاي نهاد ازدواج موقت از صدر اسالم تا آغاز صفوي-2جدول 

 )کارکرد فردي(ارضاي میل جنسی مردان شیعه  -  کارکردهاي آشکار

 )کارکرد فردي(اي  بهبود امنیت و معیشت زنان صیغه -

  )کارکرد فردي(طلبی مردان  ارضاي تنوع -
 )کارکرد اجتماعی براي حفظ نظام اجتماعی(تقویت نظام مردساالري  -  کارکردهاي پنهان

  )نظام مردساالر حفظ ي برایکارکرد اجتماع( زنان انقیاد -
  )کژکارکرد براي زنان(انقیاد زنان  -  کژکارکردها

   براي مردان و زنان سنی مذهبکارکرد بودن نهاد ازدواج موقت بی -  کارکردها بی
  

  تعادل خالص
هاي مرکزي  طور کلی نادر بوده است و حکومت نهاد ازدواج موقت در این دوره به -

کارکرد رو، این نهاد به لحاظ اجتماعی براي کل جامعه ایران  از این. پذیرفتند آن را نمی
ین نهاد به نفع مردان با وجود این، در بین اقلیت شیعه، ا. و یا کژکارکردي نداشته است

شد ولی این   از زنان از طریق این نوع از ازدواج استفاده ابزاري میاین کهبوده است و با 
  .توانستند به امنیت و معیشت بیشتري برسند زنان نیز با این ازدواج، می

  
  ازدواج موقت از عصر صفوي تا عصر قاجار

 در ایران همچون شیوه قانونی رعتس بهبا آغاز حکمرانی شیعیِ صفویان ازدواج موقت 
نهاد و از سوي  زیرا از یک سو، فقه شیعی نهاد ازدواج موقت را ارج می. چندهمسري جا افتاد

دیگر، ازدواج موقت با رسوم پیش از اسالم کشور هماهنگی داشت و با شیوه همانندش در 
تقد بودند که این که برخی از ناظران اروپایی مع  تا جاییآمد یدرمروزگار ساسانی جور 

 ,lorey and Sladon؛ 125: 2010فلور، (ي بوده است دار شهیرشیوة زناشویی نهاد ایرانی 

 ساسانی، ازدواج موقت در دولت از سرنگونی پس حتی بنا بر نظر ماریا ماکوچ،). 129 :1907
است  شده ی هماهنگامام  دوازدهشیعه فقه با بعدها و ماند باقی اسالمی اولیه قرون

)Macuch, 2003: 586 .(در موقت ازدواج تشابه به معتقد ماتسوخ، همچون نیز، هریلد 
  ).Hjerrild, 1993: 53(است  امامیه فقه و ساسانیحقوق 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     142  

هاي ازدواج موقت در ایرانِ قبل  شناسان شباهت رسد این شرق با وجود این، به نظر می
ظاهر  ها تنها به دواج موقت در این دورهزیرا از. اند و بعد از اسالم را بیش از حد برجسته کرده

توان این موضوع را  البته نمی. اند و در ماهیت خویش با هم بسی اختالف داشتند شبیه بوده
شناختی و فرهنگی براي  نادیده گرفت که وجود ازدواج موقت در پیش از اسالم، زمینۀ روان

  .رده استک پذیرش ازدواج موقت در ایران اسالمی را تا حدي فراهم می
باري، در اوایل صفویه شواهد چندانی از پدیده ازدواج موقت پیدا نشده است، جز در 

 اول دختر سرخاي شمخال را مدتی به زنی عباس شاه ق.هـ 1028یک مورد که در سال 
افزون بر این، اگرچه برخی از مسافران اروپایی به ازدواج ). 324: 1366منجم یزدي، (گرفت 

در این میان، . اند اند، ولی از چگونگی آن چیزي نگفته دهم اشاره کردهموقت در طی قرن 
آوري کرده بود،   در شیراز اطالعاتی جمعق.هـ 1041مسافر ایتالیایی، پیترو دالوله، که در 

طور   که در آن مرد حق داشته است از زنی که بهکند یمازدواج موقت را ازدواجی توصیف 
ي حاصل از این پیوند نیز شرعی ها بچهینی لذت ببرد و  مدت مع بهموقت عقد کرده است

 که امکان داشت به ازدواجی دید یماو همچنین این را ازدواجی آزمایشی . آمدند یمبه شمار 
 شوهر کرده بودند تن به این نوع قبالً زنانی که تر شیباو متوجه شد که . دائمی تبدیل شود

، دادند ینمی، تن به چنین پیوندهایی وحساب ستدري ها خانواده و دخترهاي دادند یمپیوند 
دالوله حتی شنیده بود که ازدواج موقت . مگر با مردي توانگرتر از خانوادة خودشان

رسد این گفتۀ دالوله به  که البته به نظر می( شکل ازدواج در آن شهر بوده است نیتر جیرا
ري نویسنده ایتالیایی دیگري  ی کارهافزون بر این، جِمِلّ). آمیز باشد دور از واقعیت و اغراق

ي از ازدواج موقت تر شیب اطالعات ق.هـ 1115است که در طی اقامتش در ایران در سال 
 به هر تعداد که بخواهند زن توانند یممطابق با گزارش او مردان ایرانی . به دست آورد

ن، به نوشتۀ همچنی. کنند یم نیچ دست ها یروسپ را از میان ها آني بگیرند و ا غهیص
که شاردن به (ها   صیغهها شب در ایران بود، ق.هـ 1019-1018هاي  شاردن، که در سال

ي ها حجره و شب را در رفتند یمبه مسجد و مدرسه ) کند ها را روسپی تلقی می اشتباه آن
 با یک گفتند یمن در شگفت بود که ایرانیان دشار. آوردند یم روز به ها طلبهآخوندها و 

.  صیغه کردن، که به معناي ازدواج کردن استندیگو یمو به آن » کنند یمازدواج «روسپی 
از سوي دیگر، بنا بر مشاهدات دومان در . نامد یمي ا اجاره پیوند را عقد گونه نیان دشار

این نظر بدین .  و مایۀ ننگ بودآور شرم از اروپاي آن روزگار تر کمي گریروسپایران صفوي، 
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فلور، (ي و ازدواج موقت را متوجه نشده بود گریروسپنیز چون شاردن فرق خاطر بود که او 
2010 :125.(  

، این کهنخست . با وجود این، بین روسپیگري و ازدواج موقت تفاوت بسیار است
که، ازدواج موقت، کامالً شرعی است و  در حالی. روسپیگري هیچ توجیه شرعی و عرفی ندارد

، در روسپیگري، هیچ حق و این کهدوم . رش بوده استبه لحاظ اجتماعی هم قابل پذی
که در ازدواج   در حالی،حقوق قانونی در باب مهر و نگهداري عده پس از ازدواج وجود ندارد

واج موقت، به دواقع، در آن زمان، از در. موقت، هم مهر و هم عده باید در نظر گرفته شوند
دان و البته رفع نیازهاي مالی زنان عنوان امري مشروع براي ارضاي نیازهاي جنسی مر

که، روسپیگري نوعی انحراف از هنجارهاي اجتماعی  در حالی. نیازمند کارکرد داشته است
 برخی از برد یم در ایران به سر 1161وي که در دهۀ  هان .شد جامعه محسوب می

یه و مدت عقد با مدت معین، مهر: اند از  که عبارتشمرد یبرم راي ازدواج موقت ها یژگیو
 در شمال ایران 1191 تا 1195ي ها سالجملین نیز که بین . انتظار پس از سرآمدن ازدواج

 شوهر یب زن دهد یم اجازه بشانیجتا جایی که « مردان مسلمان سدینو یم کرد یمسفر 
 معتقدند که زن بسیار گرفتن در چشم خداوند دارها پولاین است که . کنند یماجیر 

، چه اگر جز این کنند یم بشریت خدمت کار به با این ها دارند آنا باور پسندیده است، زیر
این گفته البته نشان ). 125: 2010فلور، (» ماندند یم مصرف یببود این زنان در جامعه 

  .داده است طلبی مردان هم می دهد که ازدواج موقت پاسخی مشروع به تنوع می
ر این دوره بیشتر کارکردهایی فردي ی، کارکردهاي آشکار ازدواج موقت دطورکل به

  بودهطلبی مردان و بهبود امنیت و معیشت زنان نیازمند  براي ارضاي میل جنسی و تنوع
افزون بر این، در مواردي، ازدواج موقت کارکردي اجتماعی در جهت آشنایی پیش از . ستا

 بوده است،  فرهنگ اسالمی بر جامعه حاکمازآنجاکههمچنین، . ازدواج نیز داشته است
 کارکرد اجتماعی هم ،ازدواج موقت همچون راهی مشروع براي برآوردن نیازهاي جنسی

بخشی اجتماعی و اخالقی به برآورده شدن نیازهاي جنسی،  داشته است و ضمن مشروعیت
افزون بر این، در این دوره، ازدواج موقت .  استکرده یماز رشد روسپیگري جلوگیري 

 نداشته است زیرا مطابق با مردساالري حاکم بر جامعه بوده است و کژکارکردي براي جامعه
 آن، ازدواج موقت خللی در نظم تبع به و اند نداشتهي فردي ها يآزادزنان در این دوره 

با وجود این، ازدواج موقت به موجب به انقیاد درآمدن زنان .  استکرده ینماجتماعی وارد 
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خالصه . اي قشر زنان در جامعه کژکارکرد داشته استاي و تقویت نظام مردساالر، بر صیغه
  . آمده است3کارکردهاي نهاد ازدواج موقت در این دوره در جدول 

  
   کارکردهاي اردواج موقت در دوره صفوي-3جدول 

 )کارکرد فردي(ارضاي میل جنسی مردان  -  کارکردهاي آشکار

 )کارکرد فردي(بهبود امنیت و معیشت زنان نیازمند  -

 )کارکرد فردي(طلبی مردان  وعارضاي تن -

  )یکارکرد اجتماع( از ازدواج دائم شی پییآشنا -
 )کارکرد اجتماعی(تقویت نظام مردساالري  -  کارکردهاي پنهان

 )نظام مردساالر حفظ ي برایکارکرد اجتماع( زنان انقیاد -

 یکارکرد اجتماع (ی و قانونی شرعی مردان در وجهی جنسيازهای کردن نزهیکانال -
  )در جامعهو روسپیگري  يبندوبار ی از بيریوگ جليبرا

  )کژکارکرد براي زنان(انقیاد زنان  -  کژکارکردها
  مذهب یکارکرد بودن نهاد ازدواج موقت براي مردان و زنان سنّ بی -  کارکردها بی

  
  تعادل خالص

 این نهاد مطابق با فرهنگ ، زیراکند نهاد ازدواج موقت در این دوره رواج پیدا می -
رو، این نهاد به لحاظ اجتماعی براي کل جامعه  از این.  مذهب حاکم استجامعه و

همچنین این نهاد براي . ایران، به واسطه حفظ نظام مردساالر، کارکرد داشته است
  .مردان و زنان کارکرد فردي داشته است

  
  ازدواج موقت در دوره قاجار

افتد و از  ان عموم مردم جا میدر دورة قاجار از یک سو، مذهب تشیع بیش از گذشته در می
این موضوع البته . کنند دیگر سو، درباریان قاجار در استفاده از ازدواج موقت افراط می

افزون بر این، مسلماً . کند تر شدن ازدواج موقت در جامعه فراهم می شرایط را براي برجسته
 با سنّت اهل«: گوید ن میدر این رابطه براو. کردند تنها شیعیان از ازدواج موقت استفاده می

» دانند می شرعی عملی را آن شیعیان اما دانند، می عملی حرام را آن و اند مخالف صیغه
  ).534: 1375براون، (

بنا به نظر فلور، اطالعات از زناشویی موقت در سده دوازدهم به نسبت فراوان است و 
انه آمار معتبري از شمار زنان متأسف.  در شگفت بودنداش گستردهمسافران اروپایی از رواج 

 ق.هـ 1299فوریه لیث با اشاره به اوضاع سال . صیغه در این دوره در دست نیست
ي کشور، صدها زن از راه زناشویی موقت با مسافران ها شهركدر تمام شهرها و «: سدینو یم
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ري همچنین، مطابق با سرشماري شهردا). 125: 2010فلور، ( »کنند یمو مهمانان گذران 
، فقط یک درواقع صیغه در تهران وجود داشتند، که 430 قمري، 1301تهران در سال 

 از تر کم این آمار رسد یم، به نظر نیباوجودا. اند کرده که عقد دائم اند بودهدرصد تعداد زنانی 
افزون بر این، رواج ازدواج موقت در دوره ). 63: 1368شهري، (میزان واقعی آن بوده است 

-145 :2010فلور، (ي ساکن ایران نیز صیغه کنند ها یخارججب شده بود تا حتی قاجار مو
اي بود که عقد موقت به صورت  در این دوره، رشد و اهمیت ازدواج موقت به گونه). 140

 شده و شرایط و نوشتهگیت، در ازدواج موقت، قراردادي  به نوشته ساوث. شد رسمی ثبت می
همچنین اهمیت عقدنامه داشتن ). Southgate, 1840: 38 (شود یممدت ازدواج مشخص 

ي زبانی قرارداد ها توافق، زیرا گاه مشتري زیر شد یم نیتأمدر این بود که منافع مالی زن 
  .کنیم اي از نکاح موقت را مشاهده می نمونه) 1(در تصویر ). 132 :2010فلور،  (زد یم

  
هیم، و محمد آقا، پسر امین الشرع، به مدت  موقت معصومه خانم، دختر ابرانامه  نکاح-1تصویر 

  . ق1322الحجه   ذي27 .یک سال هاللی و با اجرت پنج شاهی مظفري
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 عنوان به .داشت وجود بیشتري مقدار به درباریان میان به هر حال، ازدواج موقت در
بودند  صیغه بقیه و عقدي زن سه شاه ناصرالدین زن شصت میان از کرزن گفته لرد به مثال

 به هرساله، السلطنه بیناهمچنین، حاکم تهران، ). 130: 1394منصوربخت و حسینی، (
براي این ). 830: 1374سالور، ( زن تازه براي صیغه بیابد چند تا رفت یمروستاهاي اطراف 

همانطور که راوندي . شد طلبی استفاده می درباریان عمدتاً ازدواج موقت در جهت تنوع
 هیچ قبول و دادند ی نمکار به تن چون درباري مردان نان وز یطورکل بهمعتقد است، 

 جنسی تمایالت فرونشاندن و عیاشی متوجه فکرشان و تمام نیرو ،کردند ی نمیتیمسئول
با وجود این، ازدواج موقت در میان عموم مردم هم  ).464: 1368راوندي،  (دیگرد یم

  .مرسوم بود
 و گرفته است صورت می در سفر ها دواجاز نوع نی اعمدتاً احان،ی سهاي گزارش طبق
ا  که ملّاي نامه صیغه، بر اساس درواقع.  استیافته پایان می با اتمام سفر، زیمدت آن ن

.  کندغهی مدت مدنظر خود صبراي  زن راتوانست می است، مرد کرده می و امضا نوشته می
  مردمانی، و معموالً در مکردند می منزل ها کاروان که هایی مکان در از ادواج موقت قسم نیا

 نمودن یزوار پس از ط.  بوده استجی و در شهر مشهد به دلیل فراوانی زائران راریفق
، بستري هم او ی گذرانی خوش و نمکزارها، با ورود به شهر، براي گزارهایر  سوزان ورهايیکو
هنگام  و به کرده می، مراجعه اند داشته مخصوصی گاهیجا  کهی شرعهاي خانه صیغهبه 

. اند گذاشته  میشی خوی رو به سوي وطن و زنان دائمغه،یبازگشت با فسخ کردن قرارداد ص
 با آمدن زوار گری همسر، همسري دکی زوار قطع نشده و با رفتن انی جرها صیغهالبته براي 

رفتند  می به سراغ خارجیان نیز موقتدالالن ازدواج در تهران، . استشده  می نیگزیتازه جا
؛ پوالك، 131- 130: 1394منصوربخت و حسینی، (ها درآورند  ی را به عقد موقت آنتا زن

  ).143: 1369؛ گروته، 82: 1362؛ سرنا، 39-38: 1367؛ کرزن، 146: 1368
 وجود داشت و مردهاي ها غهیصي مخصوصی براي زندگی ها ابانیخدر این دوره، 

 در شهرهاي زیارتی مانند مشهد و قم و ژهیو به، رفتند یم ها ابانیخ پولدار به این چندان نه
ي ها کلبه در ها زناین . ي مسیرهاي مهم بازرگانی بودند مانند رشتها ستگاهیاشهرهایی که 

 و شوهر آینده را به درون هدایت نشست یما بیرون کلبه ملّ و یک بردند یمحصیري به سر 
 زن و مرد موردتوافق و سهم خود را از مبلغ کرد یم، سپس خطبه عقد را جاري کرد یم

ي دارند و از چندین زن آماده دار وآب نانملّاها در مشهد با هزاران زوارش، کار . گرفت می
 پیدا ها زنهر ملّایی که شخصی را براي یکی از . کنند یمي دار نگهي خود ها خانهازدواج در 



   
  
  
  

  147  ...   شناختی نهاد ازدواج موقت در تاریخ  مطالعه جامعه

خانه او پول کند، بابت قرارداد ازدواج و نیز براي هزینه نگهداري زن هنگام زندگی در 
 به ملّایی گرفتند یم نیمی از پولی را که ستیبا یم ها غهیصدر رشت نیز . کند یمدریافت 

 آوردند یدرم ها زنو این در حالی بود که پولی که . بدهند که شوهر برایش پیدا کرده بود
  )132-135 :2010فلور، (پول ناچیزي بود 

 حتی شریک جرم ها آن. اها شده بود، ازدواج موقت، راهی براي درآمدزایی ملّدرواقع
 و پول کردند یم و مدت قانونی انتظار براي از نو شوهر کردن را کوتاه شدند یم ها غهیص

 و این یکی از دالیلی بود که مردم آن دوره فرق چندانی میان صیغه و روسپی آوردند یدرم
: شعار ملّاها این است «:دیگو یمدر همین رابطه دیالفوي ). 136: 2010فلور،  (گذاشتند ینم

با وجود این، باید ). 124: 2010فلور، ( »ي پیدا کن، ولی بارها شوهر کنریبخورونمیک 
اند و این سیاحان با نگاهی غربی و  کرده گفت که مطمئناً همه ملّاها چنین خطاهایی نمی

ن نوع ازدواج همچنین اگر برخی از ملّاها از ای. اند عمدتاً ضددین در این رابطه اغراق کرده
مندي در این زمینه بوده است و نه به دلیل   قانونعدمکردند به دلیل  استفاده میء سو

  .ماهیت ازدواج موقت
 در )غهیص( یین قسم عروسا«، کرده است  اشارهموضوع به این زی موزر نيهنر

ز و ا). 217: 2536موزر، (»  متداول استیلی خنمایند می توقف ها کاروان که هایی منزل
 در سفر، جنگ یا مأموریت به والیات هرگز زن یمرد ایران«: گوید رو است که پوالك می این

» گیرد می اي صیغه کند می درنگ زیادي  مدت کهی تقریباً هر جایبرد و نمیخود را همراه 
 که به سفرهاي یاسالم براي کسانبا وجود این، الزم به ذکر است که  ).147: 1368پوالك، (

 از گناه و انحراف، ريی براي جلوگستند،ی ندائم  قادر به ازدواجیلی به هر دلایته و  رفیطوالن
در .  در کنار ازدواج دائم قرار داده استروشن  خاص وی و ضوابططیازدواج موقت را با شرا

 مانع از فحشا و گناه ن،یبنابرا. شده است می نیی تعنی حق و حقوق طرفزی ازدواج ننیا
 با غهی صجهی بوده و در نتبندوباري بی از ريی براي جلوگی راهغهی ص،رو ینااز .  استشده می

 نبوده یکی، اند دانسته یک ی آنها رااحانی از سی که برخاي خانه فاحشه با خانه صیغهفحشا و 
  ).132: 1394منصوربخت و حسینی،  (است

شده  نمیشان مطرح  باري، ازدواج موقت صرفاً از سوي مردان براي ارضاي میل جنسی
 دخترانشاندرواقع، گاهی هم الزم نبود مردان دارا تالشی بکنند، زیرا مردم خودشان . است

ي ا غهیص دخترشان زن کردند یممانند پدران طبقه متوسط که سعی . کردند یمرا تقدیم 
 همان افتاد یم دهشان گذر آدم سرشناسی به که یهنگامکشاورزان نیز . ي بشودا شاهزاده
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 از زنان فقیر بودند و همۀ شواهد موجود، ایرانی ها غهیص تر شیب، نیباوجودا .کردند یمکار را 
. دهند یمزنان طبقه فرودست تن به این کار .  دارندنظر اتفاقو خارجی، بر سر این نکته 

، اند شده مسافران، کسانی که از همزیستی دراز و یکنواخت خسته ها آنمشتریان اصلی 
یمارند و نیز کسانی هستند که نامزد دختري دارند که هنوز به سن  بشانیها زنکسانی که 

-134 :2010فلور، ( برسد ازدواجشانازدواج نرسیده است و الزم است صبر کنند تا موقع 
ادوارد براون . مردم بوده است فقر ازدواج موقت در این دوره دالیل از در واقع، یکی). 130

 مخصوصاً در کرمان زیادتر از ولی است، متداول ایران متما در صیغه«: گوید می در این رابطه
 یوجه  هستند مختصرری فقیلی مردم ایران خاین که دیگر رواج دارد؛ زیرا به واسطه يجاها

 نماید می او قابل توجه ي براکند می خود دریافت ی بابت مهر از شوهر موقتغهیکه یک زن ص
»  بشودها آن عاید يزی که چدهند می غهیرضایت، دختران خود را به ص و پدر و مادر با

واسطۀ ایجاد رابطه با  دهد که ازدواج موقت، به این موضوع نشان می). 534: 1375براون، (
هاي فقیر نیز کارکردي اجتماعی در جهت بهبود  ثروتمندان، براي زنان فقیر و نیز خانواده

  .شان داشته است امنیت و معیشت در زندگی
به نوشتۀ . به گفته ویشارد، زنان صیغه عمدتاً موقعیت خوبی نداشتندبا وجود این، بنا 

 معاینه کرده بود، مارستانشیب را در ها غهیصویشارد، پزشکی که در دوره قاجار بسیاري از 
ي اعیانی ها خانه گاهی اوقات در ها غهیص. اندازند یمی از خانه بیرون راحت به را ها غهیص

 و مرد شوند یم زحمت بیمار و ناتوان ها سال پس از ها وقت  بیشترها آن. کنند یمکلفتی 
 مینیب یم چاره یب را گوشه خیابان و بخت نگون زناناغلب این . کند یم را بیرون ها آن رحم یب
)Wishard, 1908: 211 .( از سوي دیگر، زن حق ندارد قرارداد ازدواج را پیش از موعد مقرر

 حق تنها نهرا پیش از سررسید قرارداد ترك کند، اي شوهرش  اگر زن صیغه. بر هم زند
بارها .  ادعاي خسارت کندتواند یم، بلکه عالوه بر آن مرد دهد یمدریافت پولش را از دست 

 کتک شوهر او را ترك کنند و شوهر بدین زور به شوند یم مجبور چاره یب که زنان آمده شیپ
با وجود این، ازدواج موقت ). 122 :2010فلور، ( رود یمترتیب از پرداخت مهریه طفره 

 ها آنبرخی از . ي به زیان زن نبوده است و بستگی به مقتضیات داشته استا معاملههمواره 
  ).137: 2010فلور،  (شد یم به عقد مرد ثروتمندي درآیند به سودشان توانستند یمکه 

اشت و نه  زنان دائمی قبول داندازهي را نه جامعه به همان ا غهیص، زنان عمدتاً
، درواقع. ي ازدواج دائمیها بچه، در عمل، از همان حقوقی برخوردار بودند که ها آني ها بچه
فلور، ( که با آن ازدواج کرده بود دید یمي ا خانوادهي همواره خود را بیرون از ا غهیصزن 
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 ینوع بهنداشتند و  را عقدي زن یک ارزش گاه هیچ ها واقع، صیغه در). 139- 140: 2010
همچنین، اگرچه ). 86: 1362لیدي شیل، (آمدند  میحساب  خدمتکار زنان عقدي به

کرزن، (شدند  می شمرده زاده حالل مشروع و ی، کودکان ازدواج موقتکودکان حاصل از
گاه جایگاه فرزندانی که از ازدواج دائم  ها هیچ ، اما آن)245: 1353؛ اورسل، 39: 1367

 به هرگز  درباراي صیغهفرزندان زنان  عنوان مثال، به. حاصل شده بودند را نداشتند
 در رایز ،شدند می امر انتخاب نی و تنها فرزندان زنان عقدي براي انجام ادهی نرستعهديیوال
  ).62: 1367کرزن، (شد  می داده تی اهمیلی مادر خی قاجارها به شرافت خانوادگانیم

اج موقت در بین درباریان و ، در دوره قاجار ما شاهد گسترش و رشد ازدوجهیدرنت
 نهاد ازدواج موقت را در دوره قاجار نهادي کارکردي توان یمهمچنین . عموم مردم هستیم

ي در ا غهیصالبته الزم به ذکر است که زنان . براي رفع نیازهاي انسانی و اجتماعی دانست
براي آنها خالی از  ولی نهاد ازدواج موقت اند بودهاین دوره اگرچه با مشکالت بسیاري روبرو 

شان داشته  فایده نبوده است و این نهاد براي آنها کارکردي جهت بهبود امنیت و معیشت
  .آمده است) 4(خالصه کارکردهاي نهاد ازدواج موقت در این دوره در جدول . است

  
   کارکردهاي نهاد ازدواج موقت در دوره قاجار-4جدول 

 )کارکرد فردي(ها  ویژه مسافران و طلبه  بهارضاي میل جنسی مردان، -  کارکردهاي آشکار

 )کارکرد فردي(بهبود امنیت و معیشت زنان نیازمند  -

 )کارکرد فردي(ویژه درباریان  طلبی مردان، به ارضاي تنوع -

 )اي کارکرد اجتماعی براي خانواده زنان صیغه(پیوند خانوادگی با ثروتمندان  -

 )کرد فرديکار(ویژه ملّاها  ها، به درآمدزایی براي دالل -

  )یکارکرد اجتماع( از ازدواج دائم شی پییآشنا -
 )کارکرد اجتماعی(تقویت نظام مردساالري  -  کارکردهاي پنهان

 )نظام مردساالر حفظ ي برایکارکرد اجتماع( زنان انقیاد -

 یکارکرد اجتماع (ی و قانونی شرعی مردان در وجهی جنسيازهای کردن نزهیکانال -
  )در جامعهو روسپیگري  يربندوبا ی از بيری جلوگيبرا

 )کژکارکرد براي زنان(انقیاد زنان  -  کژکارکردها

  ها استفاده از زنان توسط داللء سو -
  کارکرد بودن نهاد ازدواج موقت براي مردان و زنان سنی مذهب بی -  کارکردها بی

  
  تعادل خالص

اد مطابق  در این دوره این نه، زیراکند نهاد ازدواج موقت در این دوره رشد پیدا می -
رو، این نهاد به لحاظ اجتماعی براي کل  از این. با فرهنگ جامعه و مذهب حاکم است

همچنین این نهاد . جامعه ایران، به واسطه حفظ نظام مردساالر، کارکرد داشته است
  .براي مردان و زنان کارکرد فردي داشته است
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  يریگ جهینت
با فرآیند )  ایران باستان تا پایان قاجاریهاز(نهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران 

این فرآیند را بر اساس چرایی و چگونگی نهاد ازدواج موقت به . خاصی همراه بوده است
از عصر ) 3از صدر اسالم تا عصر صفویه؛ ) 2ایران باستان؛ ) 1چهار دوره تقسیم کردیم؛ 

  .قاجاریه) 4صفویه تا عصر قاجاریه؛ 
تولید مثل براي (ج موقت عمدتاً براي به دنیا آوردن فرزند پسر در ایران باستان، ازدوا

 حفظ روابط اجتماعی و پایبندي به باورهاي دینی و اجراي منظور بهو نیز ) رستگاري معنوي
 در این دوره، کارکرد نهاد ازدواج موقت عمدتاً اجتماعی درواقع.  استگرفته یمها صورت  آن

البته گاه براي .  ارث به جامانده بوده استمسألهل و در راستاي حفظ آئین زرتشتی و ح
با وجود این، مسلماً ازدواج . شده است طلبی مردان نیز از این نوع ازدواج استفاده می تنوع

  .گرفته است موقت در این دوره به منظور ارضاي نیاز جنسی صورت نمی
از اسالم وجود داشت  ازدواج موقت در ایران قبل ازآنجاکهپس از ورود اسالم به ایران، 

نیز به آن اشاره کرده بود، ازدواج موقت ) ص( پیامبر اسالماین که به دلیل طور نیهمو 
مذهب بود، این  یي سنّا جامعه عمدتاً ایران تا ظهور صفویه این کهمطرح شد ولی به دلیل 

شیعیان، هم در بین  ، آنندرت بهکارکرد بود و  ی بینوع بهنهاد چندان مجال بروز نیافت و 
 دولت شیعی صفویه، بار دیگر به نهاد ازدواج کار آمدن با روي این کهتا . گرفت یمصورت 

در این دوره، کارکرد و هدف اصلی ازدواج موقت، ارضاي نیازهاي جنسی و . موقت توجه شد
 .اي در پوششی شرعی بود طلبی مردان و همچنین بهبود امنیت و معیشت زنان صیغه تنوع

در این دوره نیز، ارضاي نیازهاي .  گسترش یافتشدت بهار نهاد ازدواج موقت در دوره قاج
طلبی درباریان و البته بهبود  جنسی مردان که عمدتاً مسافر و طلبه بودند و یا ارضاي تنوع

در واقع، ازدواج موقت . اي از کارکردهاي اصلی ازدواج موقت بود امنیت و معیشت زنان صیغه
رواج ازدواج . شد یمنیازهاي جنسی مردان در وجهی شرعی و قانونی موجب کانالیزه کردن 

یی ها مکانها و ملّاها شد و حتی  موقت در این دوره موجب درآمدزایی براي برخی از دالل
  .براي این کار هم ایجاد شده بود

 که نهاد ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی دهند یم نشان پژوهشي ها افتهی، یطورکل به
، این نهاد اصوالً به این دلیل درواقع. مواره کارکردهاي فردي و اجتماعی داشته استایران ه

. ي اجتماعی پاسخ گویدا گونه بهبه وجود آمده و تداوم پیدا کرده است تا نیازهاي بشري را 
دیگر، اگرچه گسستی بنیادین در ماهیت ازدواج موقت میان ایران پیش از اسالم و  عبارتی به



   
  
  
  

  151  ...   شناختی نهاد ازدواج موقت در تاریخ  مطالعه جامعه

 اما در هر حال، این نهاد به دلیل کارکردهایی که ، اسالم وجود داشته استایران پس از
همواره این نهاد به حفظ نظم موجود، به واسطه انقیاد . داشته است تدوام پیدا کرده است

البته از صدر اسالم تا ظهور صفویه این نهاد . زنان و تحکیم نظام مردساالر، کمک کرده است
ارکرد بوده است، با وجود این، نظم حاکم را نیز به چالش ک عمدتاً براي جامعه بی

  .کشانده است نمی
 فرهنگ مذهبی و وضعیت ریتأثافزون بر این، اشکال متفاوت ازدواج موقت تحت 

دیگر، از آنجا که نیازهایی مانند تولید مثل، نیاز جنسی، نیاز  عبارتی به. ستا  اجتماعی بوده
اند بدون مشروعیت اجتماعی  توانسته اعی ایران نمیبه امنیت و معیشت در تاریخ اجتم

اي مشروع پاسخ  برآورده شوند، نهادهایی همچون ازدواج موقت به این نیازها به گونه
 فرهنگ مذهبی و وضعیت اجتماعی ریتأثالبته خود نهاد ازدواج موقت هم تحت . گفتند می

ثل از طریق نهاد ازدواج موقت پاسخ طور مثال، در ایران باستان نیاز به تولید م به. بوده است
نهاد ازدواج موقت نیز به واسطۀ فرهنگ مذهبی زرتشتی و اقتضائات از شد و  داده می

هاي اسالمی نیز، نیاز جنسی مردان  در دوره. شد  ارث حمایت میمسألهاجتماعی، مانند حل 
 حمایت دینی پاسخ و نیاز به امنیت و معیشت زنان نیازمند از طریق نهاد ازدواج موقت و با

  .شد داده می
در رابطه با موقعیت مرد و زن در ازدواج موقت در تاریخ اجتماعی ایران نیز باید گفت 

زیرا اصوالً این نهاد به دلیل . اند برده که همواره در این نوع از ازدواج مردان نفع بیشتري می
واقع، اگرچه زنان نیز با این در . انجامید نظام مردساالر حاکم بر جامعه به انقیاد زنان می

توانستند به امنیت و معیشت بهتري دست یابند، اما آنها به واسطۀ ازدواج موقت  ازدواج می
با وجوداین، اشتباه است اگر فکر کنیم انقیاد زنان و . شدند عمدتاً ابزاري در دست مردان می

یر، استفاده از نهاد ازدواج  خ،گردد استفاده از آنان به ماهیت نهاد ازدواج موقت بر میء سو
. موقت، مانند هر نهاد اجتماعی دیگري، به فرهنگ و وضعیت اجتماعی جامعه وابسته است

این فرهنگ مردساالر جامعه و پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان است که زمینه را براي 
نه ازدواج موقت  وگر،کند استفاده از آنان به واسطه ازدواج موقت فراهم می انقیاد زنان و سوء

تواند براي زنان نیز  اگر با در نظر گرفتن حقوق اجتماعی زنان مورد استفاده قرار بگیرد، می
 ازدواج موقت همچنان رسد یمدرواقع، به نظر . به اندازه مردان سودمند و کارکردي باشد

 طور نهما.  باشددهنده يار در حل نیازهاي فردي و جلوگیري از مسائل اجتماعی یتواند یم
 روابط میان زن و مرد ها آنکه شهال حائري معتقد است، در جوامعی مثل ایران که در 
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ي مشخصی محصور و محدود است، نهادهایی چون ازدواج موقت پلی ها چارچوباساساً در 
 اند کرده و در دیوارهایی که دو جنس مخالف را از هم جدا کند یممیان مردان و زنان ایجاد 

 و امکان برآوردن نیازهاي عاطفی و جنسی را که از سوي جامعه سازد یمي ا روزنهموقتاً 
توان  ، نمیجهیدرنت). 136: 1371؛ نصر، Haeri, 1989 (کند یم، فراهم اند ماندهپاسخ  بی

آن با توجه به وضعیت از به استفاده که گفت این نهاد ذاتاً نامطلوب است، بلکه الزم است 
دیگر، الزم است که این نهاد با فرهنگ روز جامعه و نیز با حقوق  عبارتی به. جامعه توجه کرد

ي براي ا لهیوس عمدتاً ازدواج موقت ازآنجاکه، درواقع. زنان و مردان جامعه هماهنگ شود
، آورند یم به آن روي ناچار به برخی از مردان از زنان شده و برخی از زنان نیز سوءاستفاده

، ازدواج درواقع.  در جهت تطابق آن با جامعه وضع شوندبهتر است که قوانین ازدواج موقت
 به ارضاي نیازهاي تواند یمزیرا استفاده مناسب از آن . موقت همچون شمشیري دولبه است

 تواند یم از آن استفاده سوءکه یدرحال ، باشدگو پاسخعاطفی و جنسی برخی از زنان و مردان 
  .ها بینجامد ز خانوادهی جنسی از زنان و فروپاشی برخی اکش بهرهبه 
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