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و پسردخترحقوقی-اجتماعی ناظر به روابط دوستی اسالمیفرهنگ
جاویدمحمدجواد

امروزه در ادبیات . هاي محرم و نامحرم استفقه و حقوق اسالمی در روابط دختر و پسر مبتنی بر حوزه:چکیده

نامتعارف براي نسبتاًدینی، محرمیت یعنی نبود مرزي براي دوستی متعارف و عدم محرمیت یعنی بودن مرزي 
روابط دختر و پسر است کهفرهنگ اسالمی در این خصوص آننگاه از سویی . تعامل معمول دو جنس مخالف

نامحرم، حتی در حد متعارف آن نیز به حداقل ممکن و در حد ضرورت منتهی شود، از سوي دیگر تنها فرصت 
. اي جدي براي ازدواج در نظر داشته باشندین برنامهدختر و پسر در اسالم، زمانی است که طرفۀروابط آگاهان

یا حرامهر گونه تعامل احساسی، صمیمانه یا عاشقانه، مذموم و خانواده و ازدواج شرعی، عمالًکانون خارج از 
پذیري مبتنی بر معیارهاي فروض که در گذشته امکان نوعی جامعهبا این . شودتلقی میگناه کبیرهساز زمینه

ال ؤشده است، سمنجر به ازدواج بهنگام در آغاز سن بلوغ دختر و پسر میسنتی وجود داشته که عمالًبومی و 
سن افزایشکاهش سن بلوغ و ،هاي ارتباطیشبکهۀاصلی نوشتار حاضر آنست که در شرایط فعلی با توسع

؟ قانونمند کردراپسر معاصر دختر وبین زمان بلوغ تا زمان ازدواج موجودتوان شکاف زمانی ازدواج، چگونه می
زمان بلوغ تا زمان ازدواج دائم دختر و ةمدیریت قانونمند دورسنجی امکانکالن نوشتار حاضر، درصددۀفرضی

.استدوستی اسالمیۀپسر براساس نظری

.پذیري، ازدواج، اسالمحقوق، دوستی، جوانان، دختر و پسر، جامعه:کلیديهايهواژ

مقدمه
هاي هاي مسلمان به ویژه خانوادهنوع تعامل دختر و پسر براي خانواده،اجتماعی در عصر حاضردر روابط 

براي بسیاري اسالم در . ساز شده استاسالم هستند سخت دغدغهاحکام که در پی اجراي نیک یمنؤم
م سالم روابط در تنظیرااي و اجتماعی کارایی الزم خوددوران معاصر به دلیل ظهور روابط فراگیر رسانه

اسالم تنها در حد و نظرانه از دین، تنگبا نوعی نگاه عموماًاز دست داده است و براي برخی دیگر اجتماعی
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، شرایط جهانیۀجامعاکنون در اي قدرت اجراي مطلوب احکام خویش را دارد و لذا عشیرهۀوسع یک جامع
توان چنین که از منظر اینان از دین نمیطلبدمیرا تر بزرگامروز ساختاري حقوقی به مراتبجهانی ةدهکد

هاي سلبی به قدرت و قوت مستمر احکام اسالمی به تدریج باعث گردیده تا گونه نگاهاین. انتظاري داشت
براي اخص و الگوقانونمند و در عین حال شسالم،روابط می نیز از تالش براي تنظیماسالۀحقوقدانان جامع

طفره رفتن بیشتر از آن روي است که هر محقق اسالمی که معتقد به منابع . طفره روندمعاصر ۀجامعجوانان 
تنظیم روابط ةحقوق اسالم باشد به خوبی به این درك رسیده است که در حقوق اسالمی حداقل در حوز

تصلب آن ثوابت و متغیرات بنا شده است که ۀچرا که احکام اسالمی بر دو پای. بستی وجود ندارداجتماعی بن
اي ثابت هستند و متغیرات آن مبتنی بر تحوالتی است تردید در هر جامعهاموري است که بیةتنها در حوز

و در نتیجه شرعی به دیگر سخن پیام احکام ،ر استیاي قابل تغیکه در گذر زمان و مکان در هر جامعه
با توجه به تفاوت و تغییر طبیعتاًاما .اي مبتنی بر اصول ثابت انسانی استحقوق اسالمی در هر دوره

گذار خواهد بود و این تفاوت ثیرأیعت تراجرا یا شکل اجراي احکام شةها، شرایط محیطی در شیوفرهنگ
باید از دو عنصر رایج در ه این اعتبار ما در احکام دینیب. بینی شده استدر درون دین پیششیوه و شکل نیز

و از منظر اسالمی مکمل هم داین. کی طبیعت است و دیگري فرهنگمطالعات اجتماعی سخن بگوییم که ی
سالم هر دو بعد در احکام اجتماعی ا. باشدو هر یک در درون خویش داراي جریان ثابت و متغیر میهستند 

بنابراین نگاه ایجابی به قدرت و . حقوق اسالمی به نیکی قابل رصد استيبنا و روبنامذکور تحت عنوان زیر
بط دختر و پسر مسلمان مر احکام اسالمی معتقد است که معضل اجتماعی معاصر امروز در رواقوت مست

سفانه با رواج أی نظري اسالم است که متمبانانطباق فروع بر اصول در فکري در خصوص ناشی از خأل
ن منجر به نوعی تنبلی فکري در بین برخی از متفکران مسلما،هاي اخالقی و اجتماعی جایگزینعرف

اند و یا ناخواسته ت بیان حقایق و گوهرهاي مستتر در این دین را از دست دادهأمعاصر گشته است که یا جر
هاي عظمت آسیبدرزدگی اند و یا با بهتشدهغیردینی هاي رایج گرفتار نوعی روزمرگی در دامن نظریه

و وجه جوانان جوامع اسالمی استنخست متۀ، در درجنظريآسیب اول چنین فترت. اندماندهاجتماعی خیره 
جوانان مسلمان ابتدا، هدف در این نوشتار ۀبنابراین جامع. دهدرا هدف قرار میسپس سایر افراد جامعه

مندي از روابط سالم اجتماعی در سایه شریعت هتوان بهر،مکان و زمان اقامت خودهستند که فارغ از
نظریه به تحدي با متفکران و روشنفکرانی از جامعه مسلمانان در مرحله دوم این ؛اسالمی را خواهند داشت

خروج ۀ اسالم با نوعی اجتهاد به روز زمینپردازد که عامدانه با محجور قلمداد کردن برخی احکام اجتماعیِمی
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و مذهبیمان العۀ، به دو دستحاضرنوشتارِاین دسته از مخاطبان . کنندفراهم میاز دینراجوانان
از اسالم ان دینی قابل تقسیم هستند که هر دو دسته در عدم امکان اجراي برخی احکام اجتماعیِروشنفکر

اما یکی با اعتقاد به قطعیت .القول هستنددر دوران معاصر متفقجمله بیشتر احکام ناظر به زنان و ازدواج 
هاي ناسب و متناسب فرهنگها را در شرایط کنونی ماستدالالت فرهنگی اجراي آنۀاحکام اسالمی، بر پای

بیند و دیگري به دلیل اعتقاد به تصلب و تحجر احکام اسالمی و تعلق حقوق اسالمی به زمان موجود نمی
ناکارامد و عمالًدر دوران مدرن، ناظر به روابط اجتماعی دختر و پسر را قدیم، اجراي برخی احکام اسالمیِ

نگرانی و نی و بعضاًکه با سکوت و تأز علماي دین قرار دارند در گروه نخست طیف وسیعی ا. داندناکافی می
هستند که تماماًبسیاري از روشنفکران مسلمان،دومةو در رداندتحوالت اجتماعی نشستهةدلسوزي به نظار

حاضر ضمن ۀدر نتیجه نظری. اندایستادهبراي نشان دادن قوام مدل غربی به مثابه الگوي برتر، راست قامت
و هاي موجودبرخالف منش آنان با نقد دیدگاه، تماماًداردغدغهرام به روش و نگرش این متفکراناحت

پردازد که ضمن ابتناي تام بر احکام اسالمی، مدل جایگزین اسالمی میۀبه ارائمجدانه منفعالنه انگاشتن آنان،
. گردددر جوامع معاصر تلقی میحقوقی دختر و پسر مسلمان –کلیدي براي روابط اجتماعی به مثابه شاه

حق همسري و روابط دختر و پسر در شریعت اسالمی: فصل اول
اما شاید براي . ازدواج تنها مکانیسم مقبول جوامع قدیم و جدید در تدبیر روابط دختر و پسر بوده است

همیت دارد، این کنترل روابط دو جنس مخالف اۀلبشر معاصر به میزانی که امروز مسئگذشتگان از اسالف 
هاي بزرگ براي بررسی تاریخ تمدن بشري هرچند نشان از نزاع. ساز نبوده استساز یا بحرانلهۀ مسئرابط

توان یافت که در آن بر شکل روابط دختر و پسر تصریح عشق یا خیانت در عشق دارد اما کمتر سندي می
دهی دیان نقش محوري در تکامل و سامانن ااي دانست که براساس آتوان فرضیهدلیل آن را می. شده باشد

یک از اقوام شکلی مشروع از نکاح یا یا به دیگر سخن هر. اندهاي قدیم داشتهبه مناسبات اجتماعی انسان
در ادیان قدیم همچون قابل ذکر است که ».براي هر قومی نکاحی است«که چرااند روابط مشروع را داشته

تنها قانون حاکم رعایت اصل دختر و پسر ممنوع نشده است،ۀرابطۀلمسئهیچگاههم یهودیت و نصرانیت 
در دو دین جداي از بحث فلسفی، لذا . یابدها بوده است که در قالب ازدواج مشروعیت میمحرمیت در آن

و پسر وجود دارد و آن ازدواج است یهودي و مسیحی تنها یک راه حل مشروع براي روابط مشروع دختر 
گردد و مسیحی و یهودي میمنؤمدختران و پسران اما طبیعی است که این مجوز تنها شامل .)1377توماس، (
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هاياغلب از دید ادیان ازدواجهمچنین . ]1[شوددو اعتقاد متفاوت از ادیان دیگر نمیةلذا این جواز در برگیرند
هایی شباهتهمدر این خصوص.مدنی موجود بدون مجوز عقد کلیسا یا کنیسه نیز فاقد اعتبار شرعی است

.)1988الوین، مک(وجود دارد با دین اسالم
ست هیچ بخشی از نیازهاي طبیعی انسانی را نادیده ااست که مدعییاما شاید بتوان گفت اسالم تنها دین

ناظر نگرفته و همواره دنیا و آخرت، روح و جسم، معنا و ماده، عقل و دل، معاش و معاد، فرد و جمع و شرایط
یري گدر این میان بهره. )59: األنعام(داردوحیانی ۀامور نیز پایا را در کنار هم دیده است، همۀهبه آن

هاي خلقت را تمهید شرایط براي یکی از فلسفهآدم دانسته و اساساًرا حق بنیمعقول و معروف از نعمات دنیا
قوانین طبیعی و در نتیجه حقوق طبیعی نیازهاي واز اینرو همیشه به. داندکمال انسانی در این جهان می

توان بر این اساس می. ه شدت مخالف استانسان عنایت تام داشته و با سرکوب نیازهاي و غرایز طبیعی ب
اسالم با . گفت شاید هیچ دین، مرام و مکتبی به میزان اسالم به امر روابط دختر و پسر اهتمام نورزیده است

در اسالم توجه به جنس . ترسیم حدود و ثغور روابط مشروع زن و مرد پرداخته استرویکردي فعاالنه به
مخالف با هدف ازدواج و نیز تکمیل ایمان جزء سنت نبوي قلمداد شده و گریزندگان از آن در قالب رفتارهاي 

د و بند قیبیياز سوي دیگر در افتادن در دامن هوسرانی جنسی و ارضا.اندراهبانه به شدت مذمت شده
الفرقان(.دهدحیوانی تنزل میۀگناهانی قلمداد شده که انسان را از مقام انسانیت به ورطشهوات نیز از اشد :

سودمند و هدفمند با ،ارتباط سالم،به همان میزان که اسالم با جماعت بودنتوان گفت از این منظر می. )44
،، شهري و روستایی را مورد تأیید و تأکید قرار دادههمنوعان و شهروندان اعم از زن و مرد، دختر و پسر

تذاذهاي زا و شکسته شدن حریم محرم و نامحرم و کشانیدن تمتعات و الاختالط و ارتباط ناسالم و آسیب
. به بیرون از آن مورد نهی و نکوهش قرار داده استراعاطفی و هیجانی داخل خانواده،بصري، جنسی

به وحیدستی و با استناد تی نداشته و با گشادهر  مقام قانونگذاري هم خساسالم در این خصوص حتی د
هاي تعامل مثبت و مشروع دختر و پسر را مقدس جلوه داده و پیام داده تا هر جوان و پیري از شیوهعمالً

و تردید )235- بقره(دختر و پسر با رعایت تقوا و بدون نگرانی از رزق الهی به سوي پیوند زوجیت قدم گمارد

در مباحث آتی .)33: النور(تعالی دانسته استرا، همردیف شک و شرك به خدايو ترك کینه توزانه آن
شیوه برون رفت از آن، در ن حادث در وضع روابط مشروع و نیزتحلیل بحراضمن توصیف نگاه اسالمی، به

.م کردقالب طرح جایگزین صحبت خواهی
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حق دائم بر ازدواج دائم در اسالم : گفتار اول
را خارج از سنت مسلمانی نآاز یگرداناسالم تنها دینی است که ازدواج را به شدت تمجید نموده و روي

کید و تعمد دارد آفرینش تأهمواره در خلقت بر زوجیت به مثابه بنیان تداوم امر طبیعت وقرآن کریم. داندمی
این نهاد به قدري مهم است که )39: القیامۀ؛ 45: النجم(داندنث میؤرا مخلوق از مذکر و مهاو انسان

در منظر خداى «: اندهم فرموده)ص(پیامبر اکرم. )3: اللیل(پروردگار متعال بر اساس آن قسم یاد کرده است
از ]2[)122مجلسی، (» .تاستر و عزیزتر از تشکیل خانواده برپا نشدهمتعال، هیچ نهادى در اسالم محبوب

هایى که براى آن وارد شده و افزون بر آن همه تأکیدات دینى و ارزشمنظر حقوق طبیعی و عقالنی نیز 
حل مشکالت و ها، راهلیتئوگیرى صحیح، تعیین مسدر جهت شکلهایى که افزون بر آن همه دستورالعمل

به عنوان واقعیاتى ملموس، و اى دارد هاى گستردهشمنافع و ارز،تحکیم روابط خانوادگى، صادر شده است
نازل هم اى ازدواج آیهةدرباراگرخوانیم که حتىمى) ع(در سخنى از امام رضا. روشن استگانبراى هم

نشده بود و سنت و روایتى نیز وجود نداشت، همان نیکى به خویشان و أنس و الفتى که با دیگران در آن 
ى هست که انسان عاقل و خردمند رغبت به آن کند و انسان موفق و کاردان به آن اوجود دارد به اندازه

دین استۀاز این منظر تجرد و تنهایی نه طبیعی و عقالنی و نه شرعی و توصی]3[)122مجلسی، (»شتاب کند
:نویسدوست میشمارد و در رساله السیاسه که منسوب به اخانواده را از افاضل ارکان مدینه میسیناابن. ]4[
ازدواج است که منجر به ۀلسئنخستین موضوعی که شارع و قانونگذار باید در مورد آن قانونگذاري کند، م«

باید ...زیرا بقاي نوع بشر وابسته به ازدواج است اید مردم را به ازدواج تشویق کندشارع ب. شودیحفظ نسل م
اموال شهر است دچار ارث که بنیان ۀله نگردد و مسئسب و قرابت دچار شبهوقوع ازدواج عیان باشد تا ن

توان به آشکارا معترف بود که شاید هیچ مکتب و بنابراین می.]5[)448، 1956ابن سینا،(»تباهی نگردد
در این ها نداشته و نتوانسته است اسالم توجه الزم به وضع طبیعی و قوانین طبیعی انسانةمرامی به انداز

در قوانین اسالمی به ویژه در ارتباط با زن و مرد و روابط . ارائه دهدبا حدودي مشخص وقی حقی نظامراستا 
ها بپردازد هر چند این امور خواهد تا به اجراي آندو به صراحت، قوانین گفته شده و از حاکم میحقوقی آن

اسالم بر خالف . نمایداي دیگر نامطلوب جلوهتلقی شده و در دورهیخوباي از سوي مردم قانوندر دوره

حق ازدواج)234: هبقر(یا بیوه)235: ةالبقر(زنان مطلقهسایر ادیان براي تمام زنان و مردان حتی مردان و 

اما آنچه در خصوص این افراد همواره مد نظر اسالم است پرهیز از قرارهاي پنهانی و . مجدد قائل شده است
و گناهى بر «: و قواعد محرمیت در نظر باشددر آن ملحوظ الف شرع است مگر آنکه انگیزه ازدواج صریحاًخ
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و یا در دل تصمیم بر این خواستگارى کنید) اندرانشان مردهاز زنانى که همس(شما نیست که به طور کنایه، 
و با خواسته (ها خواهید افتاد؛ یاد آندانست شما بهخداوند مى). بدون اینکه آن را اظهار کنید(کار بگیرید 

ها قرار زناشویى نگذارید، مگر اینکه به طرز ولى پنهانى با آن) شکل معقول، مخالف نیستطبیعى شما به 
و بدانید ! ها سرآیداقدام به ازدواج ننمایید، تا عده آن) ولى در هر حال! (اظهار کنید) ایهبه طور کن(اى پسندیده

»)235: ةبقر(!و بدانید خداوند، آمرزنده و بردبار است! از مخالفت او بپرهیزید! دانددر دل دارید، مىخداوند آنچه را

را با تعیین گردد که اسالم آناز این منظر حق بر ازدواج و همسري حقی بنیادین براي بشر تلقی می
در اسالم نکاح . ده استهشدار دابراي انجام آن تشویق کرده و بر سرباززنندگان از آن، یید کردهحدودي تأ

ةآن نیز مبتنی بر نوعی وعدۀلذا تضمین آتی.]6[گرددتلقی می) ص(ممدوح و جزء سنت نبوي امر مقدس،
همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و کنیزان صالح و مردان و زنان بى«: گرددالهی تلقی می

دهنده سازد؛ خداوند گشایشنیاز مىاوند از فضل خود آنان را بىدرستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خد
ترین از سوي دیگر طالق نیز مجازي مبغوض است و لذا گفته شده است مبغوض).32: النور(»!استو آگاه 

زندگی مشترك توانند در صورت عدم امکان تداومبا این حال طالق ممنوع نیست و زوجین می. حالل است

لبته رعایت شروطی در آن واجب که ا)231: ةالبقر(دعوا و نامهربانی، از هم جدا شوندجدال،با نیکی و نه

تجرد -هرچند ممنوع نیست- بنابراین آنچه در اسالم سخت نهی شده .]7[)1378:362آملی، جوادي(است 
این . ازدواج دائم و موقت وجود داشته استةهمواره دو شیوبراي این منظور در اسالم. و تنهایی زیستن است

له اتفاق تی شده است اما همواره بر این مسئدو سبک بسته به مقتضیات زمان و مکان دچار تحدید و تعطیال
.گرددة نبوي محسوب میالذکر در قرآن بوده و جزء سنت و سیروجود داشته است که در اسالم الگوهاي فوق

هاي رایج دیگر ادیان و مکاتب قدیم در قالب ازدواج و همسري با کنیزان هم اسالم سبکعالوه درهب
هاي فرهنگی اسالم و رویکرد کالن دین در خصوص به دلیل سیاستزمان معمول بوده است که به مرور 

به امروز با ت تا اما دو مدل اولیه در قالب ازدواج دائم و موق. روش اخیر منسوخ شده استحذف بردگی، عمالً
. در جوامع اسالمی معمول و مرسوم بوده استافت و خیزهایی

حق موقت بر ازدواج موقت در اسالم معاصر: گفتار دوم
بوده است ) ع(و معصومین ) ص(ازدواج موقت از جمله نهادهاي حقوقی مرسوم در عهد نبی مکرم اسالم

ل حقوقی، پیرو این جع. خطاب از آن نهی شددوم عمربنۀنبوي با حکم خلیفةسفانه برخالف سیرکه متأ
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اما در عصر حاضر بنا به به اهل سنت حکم به حرمت آن دادند،معروف کثیري از علماي مسلمانجمع 
در خاورمیانه به دلیل ساختار سنتی . دالیل پیشین بحران خانواده در میان مسلمانان به اوج خود رسیده است

لذا در میان کشورهاي مسلمان شاید . ه از حساسیت باالیی برخوردار استو مذهبی آن مسائل زنان و خانواد
در بین اهل سنت به دلیل حرمت صیغه یا . تر از ایران باشدتوجه به وضع خانواده و زنان به مراتب ضروري

هاي علماي اهل سنت و به ویژه راه تئوري. اندهاي معاصر به بحرانی عظیم برخوردهنکاح منقطع، دولت
هاي جالبی در برخی مجالت حقوقی و اجتماعی تبدیل هاي اخیر به فکاهیاالزهر طی سالهاي مفتیحل

متعدد، باالخره علماي هاي به بعد، طی کنفرانس1382اخیر به ویژه از سال ةکه در دتا این]8[شده بود
: النساء(به مستند قرآنیمالًبا قرائتی متفاوت تحت عنوان ازدواج به شرط طالق و ازدواج مسیار عاهل سنت

شیعیان از این منظر .]9[و سنت رایج در عصر نبوي و استدالالت جواز آن در عصر حاضر بازگشتند)24
شمارنداز طریق عقد موقت را نیز مجاز میمبتنی بر عقد دائم ندانسته و اجراي آن ازدواج و همسرگزینی را لزوماً

هاين اهل سنت نیز با در نظر گرفتن برخی تفاوتچنانکه گفته شد، معیار در بیته همکه الب]10[)ازدواج متعه(
مجاز شمرده شده تا از فحشا و منکر ]12[و ازدواج مسیار]11[النکاح بشرط الطالقجزئی تحت عناوین 

م هایی که در عدرغم احتیاطبهدلیل بازگشت علماي اهل سنت به نهاد ازدواج موقت .]13[جلوگیري شود
جامعه شهري، افزایش متوسط سن ازدواج ۀتوسعۀدر نتیج.]14[استعمال این واژه دارند بسیار ساده است

هاي ازدواج، الزامات تحصیلی براي شگرف سن بلوغ و سن اجتماعی آنان، باال رفتن هزینهۀجوانان، فاصل
منجر به شیعی عمالًبی غیردر جوامع عر... موم و محدود شدن تعدد زوجات دائمتحصیل شغل مطلوب، مذ

از جوانان بودند امکان داشتن روابط سالم و این دسته از شهروندان که عموماًسیس نهادي شد که برايتأ
مطالعات میدانی کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا . مشروع در چارچوب قوانین اسالم را مهیا نمود

یکی از دالیل استقبال از این راه حل بحران .]15[واز استطرفداران این جةالعادنشان از افزایش فوق
که در حقیقت ناظر به دخترانی است که با گذر از سن متعارف ) پیردختري(کالنی است مشهور به العنوسه 

کنند همچنان مجرد زندگی می]16[)سالگی در روستا و قبیله20سالگی در شهر و 30اغلب (ازدواج 
، 2004در سال ]18[شناسی مصر به نقل از االهرامسسات جمعیتؤدر آمار یکی از م.]17[)2008ماجده، (

از ، در عربستان بودندازدواج ةدختران آمادآن درصد 17که بودمیلیون9تعداد این افراد در مصر بیش از 
صد یون و هفتمیان این جمعیت شانزده میلیونی بومی، در حدود یک و نیم میلیون نفر یا به عبارتی یک میل

میلیون و 4هزار نفر از مجموع 300، در تونس یک میلیون و باالي سی سال بودندهزار نفر از دختران 
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جرد میلیون م11در الجزایر . انددرصد دختران و زنان مذکور مجرد مانده38هزار نفر زن و در اردن 900
به این دلیل . دندارو پنج سال سنباالي سیمار الجزایر آها طبق مرکز ملی نوجود دارد که پنج میلیون از آ

تالش براي همسریابیاي سسات خیریهؤمدر این خصوص . ه استگرفتنام »بلد العوانس«کشور بیوگانالجزایر
مار سال آمار این کشور بیش از نیمی از زنان همواره مجردند و طبق آدر سوریه طبق مرکز .]19[کنندمی

،2011ینابر، (اندگذشته است هیچگاه ازدواج نکرده29شان از ی که سندرصد دختران60حدود 1995
batraonline.com(]20 [ درصد پسران به دلیل مشکالت اقتصادي و مالی همواره مجرد می50بیش از و -

خلیج فارس چون امارات متحده، به تشکیل ۀکشورها از جمله کشورهاي حاشیدر نتیجه بسیاري. مانند
.]21[)2007،الغامدي(هستندها مشتاقان این مجموعهزنان اند و بیشترابی روي آوردهسسات همسریؤم

جز توصیه به صبر و ) دختر مجرد(و عانس ) پسر مجرد(عزب هاي موجود براي افراد حلراهاز بینحال 
شود؟ دیگري غیر از ازدواج موقت یافت نمیۀبینانتساهل در ازدواج مطلوب، آیا راه عملی و واقع

سبک زندگی اسالمی؛ مدل معمول و معقول جهانی:گفتار سوم
ست که اهاي فرهنگی براي جوانان آنمذاهب و مکاتب اسالمی در خصوص سیاستۀوجه مشترك هم

ةناپذیر از قانونگذاري در حوزتنها عنصر جداییکنونی عمالًۀنکاح منقطع، خواسته یا ناخواسته در بره
شناختی، طبیعی و را جدا از مسائل روحی و روانشود و دلیل جواز آنن تلقی میمسلماةسالمت خانواد

الذکر و نوسان اخالقی رایج بین پسر و دختر در جهان فطري، دینی و شرعی، به تنهایی آمار جمعیتی فوق
مین دلیل کند به هلیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مىازدواج دائم مسئوچراکه . کنداسالم توجیه می

آماده ازدواج دائم ،گیردفشار غریزه قرار مىتوان یافت که از اول بلوغ طبیعى که تحتپسر یا دخترى را نمى
درت بلوغ اجتماعى و قتافاصله بلوغ طبیعى خاصیت عصر جدید این است کهبه تعبیر استاد مطهري . باشد

دیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از قةدر دوران ساداگر«:کرده استرا بیشتر تشکیل عائله 
یک. پذیر نیستامکانآمد، در دوران جدید ابداًشد برمىاو گذاشته مىةعمر به عهدشغلى که تا آخرةعهد
شدن در امتحان آخر خیر و ردکه دبستان، دبیرستان و دانشگاه را بدون تأ-موفق در دوران تحصیل پسر

تواند گردد و از این به بعد مىالتحصیل مىفارغسالگى25در -شگاه گذرانده باشدسال و یا در کنکور دان
کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه سال هم طول مىچهارتا سه قطعاً. درآمدى داشته باشد

مطهري، (».ندکمیطىرا یک دختر موفق که دوران تحصیل همچنین است. ازدواج دائم گرددکند و آماده 
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به لزوماًامااز سوي دیگر ممکن است برخی از افراد دختر یا پسر به بلوغ جنسی رسیده]22[)22، 1371
. اي مستقر و ثابت برسندتا به درك بناي نهاد خانوادهباشندبلوغ عقلی نرسیده و نیز رشیده هم نشده

مختار بودن کافى نیست که شخص ) 3(ودن و بالغ ب) 2(عاقل بودن،) 1(ت در قانون اسالم به این جه
خواهند دخترى که مىازدواج پسر و. مال و ثروت خود تصرف کندازدواج تصمیم بگیرد و یا درةبتواند دربار

ازدواج، چیستی ، یعنى مفهوم رسیده باشندرشد عقالنى کافى بهصحیح است کهزمانیتشکیل خانواده دهند
وارد نشوندمهمیکورکورانه در موضوعى به این تادر سرنوشت درك کنند راها و تأثیرش مسئولیتآن،

بر سایر شرایط عالوهکند الزم استخواهد ازدواجمىي کهدختر یا پسربنابراین)229، 1373مطهري، (
در جالب آنست که این سنت سابقاً. هم داشته باشد» رشد«قدرت و اختیار،،عقلعمومى یعنى بلوغ،

آزاد و با اراده بودن دختر و پسر در ،رشیدهده است و عاقدان بر عاقل، بالغ، شها همواره رعایت میعقدنامه
تواند گواهی بر این مسئله هاي ازدواج در ایران معاصر میقبالهمروري بر .]23[کردندضمن عقد تصریح می

در هر . لی میانه و مشروع استازدواج موقت راه حدر اینجا طبعاً.]24[)ش1385:140طیباتی، (باشد 
هاي دوستی و ازدواج موقت تمامی مزایاي سبک،]25[رغم تبلیغات سوء دشمنان نامعقول اسالمبهصورت 

ت بتوان أو شاید به جررا دارد) 1990دووي نیود، (همسري جوانان در جوامع غیراسالمی و به ویژه غربی 
. را نداردها هاي آنیک از آفتگفت که در عین حال هیچ

از غرب رسیده بود موقتاگر طرح ازدواجچنانکه بارها توسط حقوقدانان مسلمان هم گفته شده است، 
نه امکان ازدواج دائم را دارند و نه برخی لزوماً. شدها تلقى مىها در میان تجددمآبترین طرحیکى از مترقى

یا به ،]26[خواهند گرفتار گناه و عزب بودن شونداي به این سبک ازدواج دارند اما در عین حال نمیعالقه
نتیجه آنکه دو راه بیشتر باقى ]27[)1389عباسی، (شوند » زناي ذهنی«خواهند دچار تعبیر برخی حتی نمی

را هاآنو میت به دست نامرئی شیطان بسپاریمم اسادآخود را چون مدل اقتصاد آزاد ۀجوانان جامع-1: ماندنمى
زه دهیم از به یک پسر اجا«استاد مطهري به روى خود هم نیاوریم؛ ةد رها کنیم و بنا به فرمودبه حال خو

بار سقط نامشروع داشته باشد و چندین ۀها پسر رابطو به یک دختر اجازه دهیم با دهصدها دختر کام برگیرد
ایم، روح اجازه داده» اویاًمتس«کمونیسم جنسى را بپذیریم؛ و چون به پسر و دختر جنین کند، یعنى عمالً

فکران این ایم، زیرا روح اعالمیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوتهاعالمیه حقوق بشر را از خود شاد کرده
» متساویاً«است که زن و مرد اگر بناست سقوط کنند دوش به دوش یکدیگر و بازو به بازوى هم و باألخره 

میل طبیعی هاي جوانان در این خصوص گذري گذرا به نوشته).64، 19ج: 1375مطهري،(» .سقوط کنند
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که دختران با عفت در سکوتند و پسران متهورانه در تب و و این)304، 2008هري، (دهدجوانان را نشان می
آن بیشتر بر ما هاياي شگفتیاصول انسانی شریعت اسالمی را که در هر دوره-2؛]28[تاب و بیان آنند

عنوان هبه اهتزاز در آوریم و نهادي چون ازدواج موقت را در طرحی کاربردي و متهورانه بشودمینمایان
دستور تعامل سالم در رفتار اجتماعی دختران و پسران جهان اسالم به مثابه طرح نجات اجتماعی براي 

.القراي اسالمی هدیه کنیموضعیت کنونی ام

میجایگزین مبتنی بر شریعت اسالۀنظری: فصل دوم
هاي مهم از دغدغهۀ اسالمی ایرانوضعیت روابط سالم جوانان به ویژه تعامل سالم دختر و پسر در جامع

مقام معظم ةخانواده و ازدواج همواره از موضوعات مهم هر جامعه بوده و به فرمودۀلمعاصر است، به تبع آن مسئ
براي سازيزمینه.]29[)1390اي، اهللا خامنهآیت(شودیک ایران در وضع معاصر تلقی میۀرهبري، موضوع درج

مین حقوق و انجام وظایف متقابل انسانی و جامعه اسالمی در راستاي تأوجواناننجوانان و رشد اجتماعی 
گیري درست از امکانات در راستاي تعالی بهره. هاي حقوق اسالمی استشان از آمال و آرمانشهروندي

از اینرو . د خود یکی از لوازم سعادتمندي جوانان در جامعه تلقی گرددتوانشخصیت فردي و اجتماعی می
محابایی و انزوا و عرفان افراطی از یکسو و نیز تشویق به بینام ترغیب به تزهد، تهجد،همحابا بتاختن بی

ی عقلی و شعور جمعۀانرژي جوانی از سوي دیگر، از عوامل سد توسعۀگري به نام آزادي و تخلیالابالی
رسد به رسمیت شناختن وضعیت جوانی آنچه در این میان حیاتی به نظر می. جوانان در یک جامعه خواهد بود

هایی بالقوه است که باید در نیازهایی بالفعل که مبتنی بر توانایی. هاستاي از نیازها و توانائیبا مجموعه
ل طبیعی به جنس مخالف در راستاي هر جوان میۀیکی از نیازهاي اولی. خدمت همدیگر استخدام شوند

هاي عشقی اصیل و مقدس را فراهم توان بنیانهمین نیاز می. ارضاي نیازهاي روحی و جسمی خویش است
اي هاي هر احساس پاکی را یک تنه تخریب کرده امیدهاي فرد را به ویرانهکه برعکس بنیانسازد و یا این

ت بر روابط دختر و پسر به ویژه در آغاز و شکوفایی این نوع نیاز از این منظر نوعی نظار. امید مبدل کندبی
. رسدعقالنی به نظر می

هاي متفاوتی داشته باشد، اما در شریعت اسالمی الگوي اذن تواند سبککنترل و نظارت میةهرچند شیو
هان امروز نیز هر در ج. سفارش شده استبسیارپدر یا مشاوره و مشورت با بزرگان به ویژه والدین ةو اجاز

که چنین شورهایی گیرد به ویژه آناز این الگوها بهره میفرد بالغ و عاقلی براي هر امر خطیري طبیعتاً
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جا باید به مکانیسمی بنابراین در این. در صالحیت نزدیکان اعم از خویشان و دوستان هم باشدمستقیماً
ام میل جنسی، ازدواج و تشکیل خانواده، از آفات بیاندیشیم که ضمن پاسخگویی به یک نیاز طبیعی به ن

ولیت فردي و اجتماعی هم در امان باشد و در عین حال پیگیري آن براي جوانان به ئسبکسري و فرار از مس
نام ه هاي غیر شرعی بمحدودیتست که اجا آنمهم در این. تعقیب امر مهمل یا ناممکن جلوه نکندۀمنزل

. الید و متدینان را برگرد افسردگی و گذر از لذت زندگی و عزلت و افسوس نکشاندشریعت، دامان دین را نیا
اعجازي در دین مبین اسالم است که از هر نوعهاي اول استخراج و معرفی یکی از گوهردر نگاه هدف پس 

تر است و بر بنیان طبیعی نوعی مهندسی اجتماعی استوار گردیده است که المکان و علوم طبیعی مقدم
.»خوانشی عاطفی از ازدواج موقت«: الزمان قدرت تعمیمی و تکثیر دارد

حق دائم بر ازدواج موقت در اسالم:گفتار چهارم
چون برد که تحت عناوین مختلف در اسالم عالوه بر نهاد ازدواج دائم باید از نهاد ازدواج موقت هم نام

هایی در میان خود اسباب حب و بغضهاهاز این واژیک هرکاربردةو البته شیوصیغه یا متعه هم رایج شده
توان گفت خارج از نزاع اي بر این حق میدر یک استدالل سه مرحله. مسلمانان و غیر مسلمانان شده است

نام حق بر ه تواند منکر اصلی بهیچکس نمی)1(تماعی و ادبی، در یک نگاه حقوقی،کالمی، تاریخی، اج
مبتنی بر حقوق فطري انسانی است و انکار آن برابر با ۀراکه این اصل یک اصل پایچ. ازدواج در اسالم باشد

ازدواج در اسالم در دو ) 2(با سرشت اسالم سازگاري ندارد؛انکار محکمات از حقوق انسانی است که اساساً
رایج بوده ائمه معصومینةسنت نبوي و نیز سیرۀ دینی در قرآن کریم،بخش موقت و دائم به مثابه یک روی

اندبدان آگاه و عامل بودهبعد از آن، عموماًدوم و بعضاًۀاست و مسلمانان قبل از عقاب، تحذیر و تحریم خلیف
بحث مهم . موقت بر ازدواج موقت استدائم یا حقّتوان محل نزاع باشد تصور حقّآنچه می) 3(اما ؛]30[

لکه نسبت به هر فرد مسلمان در هر عصري و آنست که نه نسبت به کل حقوق اسالمی و تاریخ آن ب
گونه به دیگر سخن آیا ازدواج موقت همان؟نه دائمباید موقت باشد،دواج موقت به مثابه یک حق، ازکشوري

و همیشگی نیست، به همان نسبت حق متعلق بر آن هم براي هر فرد بودهکه از نام آن پیداست که موقتی 
دائم؟ باید موقتی باشد و غیر

که ازدواج موقت و حق بر ازدواج موقت را دیدگاهی.توان از دو دیدگاه مهم یاد کرددر این خصوص می
زمانی که در سفر مثالً. کندبه مثابه حق براي فرد ظهور مییتنها در شرایط خاصوداندغیردائم و نسبی می
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ج موقت ذکر شده کی در مباحث ازدوان گردد که به نیآحرج و امثال یا در حضر باشد اما دچار مانع، عسر،
توان چنین تصور کرد که براي همگان و همیشه حقی ذیل در ازدواج موقت نمیبر اساس این دیدگاه. است

ۀزمینداراي شرایط ازدواج موقت هستند که عموماًاز این منظر تنها افرادي. داردعنوان ازدواج موقت وجود 
در این طبیعتاً. اندنگاه حداقلی دچار عسر و حرج شدهیا حتی در یکم ندارند و ئمناسبی براي ازدواج دا

مند از حق بر ازدواج توان دختران و پسران برخوردار از امکان مالی، عقلی و اجتماعی را بهرهرویکرد نمی
عموم معتقدین به ازدواج موقت طرفدار این نگاه هستند و ازدواج موقت را در حقیقت حقی . موقت دانست

منافع ازدواج موقت طبعاًدر این نسبیت. دانندزمانی و مکانی موقت میةقت براي افرادي خاص در دورمو
اي به نفع منافع عمومی جامعه اسالمی، حد و هوردر دلت اسالمی هم باید لحاظ شود تاحاکم شرع یا دو

اي از شرایط قابل بنابراین در این برداشت از ازدواج موقت مجموعه. بر این نهاد وضع کندیحصرهاي خاص
در این . وز تمسک برخی افراد به ازدواج موقت را فراهم آوردتواند مجحرج میۀ عسر و زیرمجموعتعریف 

.یابندولویت میمعلول و مریض و امثال آن اشیخ و شیخه،:داراي محظوریت همچونافراددیدگاه عموماً
یک حق موقت همچون خود ازدواج موقت ،توان گفت که حق بر ازدواج موقتمیانه میدر دیدگاه

. نیست مگر آنکه شخص با اختیار خود در قالب شرط یا نذري چنین فرضی را براي خود در نظر گرفته باشد
است که البته ممکن است در یک براي هر فردو بالقوه که اصل وجود این نهاد مبتنی بر حقی دائمی چرا

گردد و در عنوان حق بالقوه همواره حقی دائمی تلقی میه این حق ب. اجرایی گرددبالفعل و شرایط خاص 
در . تواند اعمال گرددمالی و وجود مقتضی چون عقل و اراده میاز با مفقود بودن موانع اجتماعی،شرایط نی

ازدواج موقت دارد اما امور منجر به توسل به ازدواج موقت محدود و هر مسلمانی حق دائم براین نگاه طبعاً
میل بر رفع نیاز از اصول مهم انعقاد آن . نیستحصرهمچون خود حق موسع و بی حد وموقت است و لزوماً

در این نگاه . تر دیدیم این معنا قابل استنباط استگونه که پیشنآاز بررسی آراء شهید مطهري . جنسی است
مبتنی بر اراده یا رشد و تعقل هم یعنی لزوماًنی بر اضطرار باشد،مکن است حتی ازدواج موقت امري مبتم

چون رشد . سیس نهادي موقت براي ارضاي سالم میل خویش بکشاندة جنسی فرد را به تأنباشد بلکه غریز
در ازدواج عهده بگیرد وخواهد به کارى که مىآنةمشروط در ازدواج دائم یعنى لیاقت و شایستگى ادار

بنابراین در فقه و سنّت اسالمى این مطلب به صراحت در . عمل خویش در جامعهموقت یعنی فهم آثار عملیِ
، تنها عقل و بلوغ کافى نیست در فقه اسالمى محرز و مسلّم است که براى ازدواج. آمده استمورد ازدواج

که براى دختر نیز کند، همچنانتواند با دخترى ازدواجنمىکه عاقل و بالغ است یعنى یک پسر به صرف آن
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الزم استنیز نیست؛ عالوه بر بلوغ و عقل، رشد بودن و رسیدن به سنّ بلوغ دلیل کافى براى ازدواجعاقل
احتیاط شاید از این منظر و براي.)312، 1373-3مطهري، ج(جا غیر از رشد است عقل هم در این.]31[

ن خصوص است که دختر باکره در وضعیت معمول و طبیعی باید اذن ولی را براي ازدواج موقت بیشتر در ای
ثابت و دائم باشد از سوي ةتواند معیاري براي تشکیل خانوادبنابراین صرف بلوغ جنسی نمی. تحصیل کند

شود اگر گفته میرواز این. وردآتواند بناي صحت زوجیت را فراهم می) و نه اکراه(دیگر هر نوع اضطراري 
را برایش الزم کند که پزشک ازدواجاى پیدا مىنیست، ولى بیمارىوجه مایل به ازدواجمرد و یا زنى به هیچ

.)299، 1373-2مطهري، ج(کند، ازدواجش صحیح است مىدهد و او به حکم اضطرار ازدواجتشخیص مى
موقت، تنها حول اندیشه وجود هر نوع اضطرار از در این دیدگاه نگاه حداکثري بر حق دائم بودن ازدواج

رفع نیاز ان این نهاد هم رسالتی در حدیبنکند وجمله غلیان جنسی است که مجوز ازدواج موقت را صادر می
. نداافراد جوان داراي محدودیت و اضطرار در اولویت ازدواج موقتدر این دیدگاه عموماًلذا . استجنسی

موقت نیست بلکه که ازدواج موقت حقّنآتوان مدعی شد که عالوه بر اکثري میحددر یک نگاهاما 
ف رفع نیاز جنسی هم نیست بلکه دائم بر ازدواج موقت محدود به صری دائم است، در عین حال حقّحقّ
دگان و از این منظر برخالف نظر اول اولویتی براي سالخوردگان و از کارافتا. تواند شامل آن باشد یا نباشدمی

یا بر خالف نظر دوم در انحصار جوانان مبتال به اضطرار جنسی نیست بلکه هر فرد مسلمانی هرچند غیر
به دیگر سخن ازدواج . تواند بدان تمسک جویدمی-از منظر سیاسی-یا نابالغ - از منظر اجتماعی-رشید 

داشتن تمام شرایط نیاز با داشتن و یاتواند در شرایط نی دائم براي هر فرد مسلمان است که میموقت حقّ
در این نگاه نیز طبیعتاً. در نگاه اول و دوم مشهود است، اعمال گرددچونان که ازدواج دائم و نیز تلویحاً

افراد است و نه ةارادري باشد منتها این شرایط در دستهرچند ممکن است شرایط ابتدایی و مقدماتی ضرو
یل جنسی و توسعه آن به سوم با دیدگاه دوم در عدم حصر ازدواج موقت به تماتفاوت مهم این نظر . اجتماع

دنبال بیان یک نگاه این نگاه برخالف نگاه مکانیکی سابق، به . استعاطفی و احساسییا »حسی«ةحوز
ازدواج موقت، این ازدواج هر چند شرعی بیشتر بر این باور است که مبتنی بر مستندات چونارگانیکی است،

،گردددر نگاه دوم تلقی میاین نهادرامش طرفینی هم گردد که غایت آساز ارضاي جنسی و ممکن است زمینه
بین دختر و پسر در جامعه »دوستی حالل«نوعی تنهاسیس تواند براي تأاما در عین حال ازدواج موقت می

بر وتی با ازدواج موقت مبتنی شروط و تعهدات طرفینی و آتی آن هیچ تفاالمی بنا شود و در این صورتاس
. کاهداز تعهدات معهود و انتظارات مقبول در ازدواج  موقت نمیاین تفسیر حداکثري یعنی . نگاه اول و دوم ندارد
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شرایط آتی و آثار شود و نه تعهدات،به روابط محرمانه تسهیل می»ورود«به دیگر سخن در نگاه اخیر تنها 
مقدم بر اجراي عقد ازدواج باشد و البته براي این ،اخیر باید آگاهی از تعهداتۀبراي این منظور در نظری. آن

چون براي . بینی کردپیشاز سوي والدین و دولت را هاي قانونی یا حاکمیتیتوان نظارتمنظور حتی می
لذا .فراد هستند که مسئول عمل خویشنداما در نهایت این اکند حالل بودن آن صرف عقد شرعی کفایت می

ۀتوان مصداق رابطست که نوعی دوستی حتی در حد متعارف میانآسوم ۀهاي مهم نظریاز ویژگی
نیاز است در این راستا نه لزوماً. شودمحرمانه و مشروع باشد که در ذیل ازدواج موقت تعریف و تسهیل می

الزم است در ) 2(وم چون منظر نخست باشد و نه همچون دیدگاه د»جسمی«فرد در عسر و حرج ) 1(تا 
صرف وجود عسر ) 3(بلکه . باشد تا ازدواج موقت براي او به مثابه یک حق تجلی کند»جنسی«عسر و حرج 

گیري از حق بالقوه بر ازدواج موقت و بالفعل کردنتوان مجوز بهره، روحی و یا احساسی می»حسی«و حرج 
برداري از آن اختیار، عقل، آگاهی و ها شرط بهرهاست چون تنو همگانیزمانیدر هراین حق . حق باشدآن

منظور از مثالً. منتها هر یک از این شروط سطح حداقلی خود را دارد،یعنی همان شرایط ازدواج. بلوغ است
مراد وبلوغ شرعی یا جنسی است،ن است و مراد از بلوغآآگاهی، آشنایی به نهاد ازدواج موقت و آثار حقوقی 

که امروزه در مرسوماز رشد اجتماعی است طرفین هر چند ممکن . استدر زمان عقدنبودنمجنون ،از عقل
مجموعه موارد تفسیري مشابه از . هاي حقوقی و سیاسی هجده سال تمام است برخوردار نباشداغلب نظام
.شیعه مندرج استالذکر هم در کتب فقهیشروط فوق

اراده آزاد افراد که ممکن است ) 3(وستی حالل مبتنی بر د) 2(ورود به نوعی )1(بنابراین تسهیل در 
استوار است از مبادي و مقاصد نیز مدار شریعت ) 5(تبادل احساسات صمیمانه باشد و بر ) 4(براي صرفاً

موقتتفاوت اصلى و جوهرى ازدواجکه در نتیجه با توجه به این. استدر مقاله حاضر نظریه دوستی اسالمی 
است، چون وابسته به اراده و » آزاد«از لحاظ حدود و قیود موقتئم در این است که ازدواجبا ازدواج دا

بخشد و زمان را قرارداد طرفین است و حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى بیشتر به طرفین مى
ی بسیار سیال دارا باشدتواند سیر تعهدات حداکثري تا حداقلی را در فضایدهد، میها قرار مىدر اختیار آن

که موضوع تر از یک ازدواج دائم از منظر تعهدات طرفینی باشد در صورتیتواند سختمییعنی عمالً.]32[
دیدگاه . تعهدات حداقلی داردکه عمالًاي متعهدانه در حد دوستی حالل باشدرابطهتوافق ضمن عقد و یا

در که گفته شد توضیح بیشتر آن.، نه سقف آنداردوقتاج مسوم خواهان نگاه ویژه به این کف کارکرد ازدو
دار شدن و تولید نسل کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچهازدواج دائم، هیچ
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گوییم فارغ از این حال می. جلب رضایت طرف دیگر ضرورت نداردموقتجلوگیرى کنند، ولى در ازدواج
توانند براي صرف تبادل احساسات صمیمانه به دات ذاتی ازدواج موقت، دختر و پسر میفرایند با توجه به تعه

در . و امثال آنفرزند براي درمان مرض، ارضاي شهوت، استخدام نهاد ازدواج موقت توسل جویند و نه صرفاً
کید بر ورود قت تأن در تفسیر سوم از ازدواج موبنابرای. به زوجین استداده شدهحقیقت، این نیز نوعى آزادى 

در صورت رضایت توانددوستی حالل و محرمانه است که میآزاد طرفین به کانونةآسان مبتنی بر اراد
به دیگر سخن اگر در ازدواج . ازدواج دائم گرددیاجنسی وۀتر در حد رابططرفین، منجر به روابط پیشرفته

طلبد، در تفسیر اخیر البدایه میعهدات محکمی را فیقواعد و تخت،هاي سدائم ورود به نهاد خانواده ضمانت
که در ضمن عقد چنین تعهداتی را شرط از ازدواج موقت، این تعهدات پسینی هستند و نه پیشینی، مگر آن

دور از انتظار نیست صی، طرفینی، خانوادگی و دولتی در فرایند عقد موقت نظارت و کنترل شخبنابراین . کنند
شود که در ازدواج موقت به دلیل بناي نهاد ازدواج یا کید میینرو تأاز ا. ه نیکی تضمین شودتا حقوق متقابل ب

آگاهی از اصول ازدواج موقت و تعهدات آن و اضطرار و اکراه بنا شده ودوستی حالل بر احساس و نه لزوماً
فرار از پایبندي به امور هاي هرچند این امور نباید به مثابه سنگ،آثار احتمالی در حد ضرورت الزم است

.مشروع شریعت تبلیغ شود

نتیجه
عاطفی بین دختر و پسر بر محبت استوار است، نظریه ۀازدواج و هر نوع عالقۀبا قبول این مفروض که پای

شناسی از آن و تحلیل وضع موجود و آسیب) 2(توصیف موضوع، ) 1: (دوستی اسالمی در سه مبحث کالن
این نظریه مدعی است که عالوه . ارائه گردیدبومیغیرهاي رایج ظریه جایگزین بر مدلدر نهایت ارائه ن) 3(

شمول و تواند جهاندهی مشروع به وضعیت جوانان جامعه اسالمی، به مثابه یک رویکرد جهانی میبر سامان
تنی بر فقه و هاي الزم براي آن، مبضمانتفرادینی تلقی گردد از آن روي که شاکله قانونی این روابط و

عمومی ةتسري این قواعد بر حوز. تعریف شده است) به ویژه در مذهب شیعه(شریعت اسالمی به نیکی 
تواند عالوه بر فواید فراوان بر تحکیم ساختار خانواده و سالمت جامعه زنان و جوانان، در روابط اجتماعی می

از این منظر اطالق . الق عاطفی هم باشدعنوان الگویی در برابر طه عین حال در بخشی از مسیر خود ب
. اخالقی و دینی داردابط مبتنی بر حس دیگر دوستی، منشأدوستی اسالمی یا حتی ازدواج عاطفی بر این رو

:بندي موارد زیر را متذکر شدعنوان یک جمعهتوان ببراي تبیین بیشتر مسیر نظریه در این خصوص می
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. مبدل شده استاز منظر قانونی ر در دنیاي امروز به بحرانی جهانی هاي ازدواج و روابط دختر و پسبحث
و ) 2011کورتز، (آمار باالي گریز از ازدواج سنتی و کاهش شدید فرزندان مشروع ناشی از ازدواج در غرب

عموم . کندجایگاه سالم روابط انسانی و بنیان خانواده را تهدید میۀلمسئ،برخی کشورهاي شرقی و آفریقایی
خویشتن را متعهد به خانواده و نظام قانونی ،طبق قوانین اساسی و عادي خودها براي جبران این خأل دولت

وابط آزاد سیل رو به رشد ر. مردان نمانده استلتوقانون و بیرون آن چندان در دست دةاند اما حوزآن کرده
دراست تا روابط مشروع صرفاًسیس نهادهاي جدیدي در جهان خانواده شده و حق اختیار منجر به تأ

اي از نهادهاي براي این منظور مجموعه. مدت سابق تفسیر نگرددنظام سنتی، مذهبی و بلندةمحدود
توانند ها نمیهمه دولتبا این. همزیستی دو جنس به مثابه نوعی از علقه زوجیت قانونی شمرده شده است

رواز این. کردن رفتارهاي ناهنجار و غیرمتعارف آنان باشندبه دنبال قانونیپیرو شهوات شهروندان خود صرفاً
توانروابطی که دیگر نمی. گرددغیرقانونی و نامشروع تلقی میدختر و پسر،بسیاري از روابطعمالًست که ا

گیرگریبانوابط افراطی که عمالًدر وراي این ر. دست و پا کردبنیان حقوقی و یا عرفی مستحکمی براي آنان 
توان از روابطی نو و مبتنی بر قوانین عقالنی سخن گفت که ها و کشورهاي دین گریز شده است میولتد

ه روابطی مبتنی بر علقه زوجیت که به تدریج ب،شوندهاي کالن در جهان تبدیل میکم و بیش به روایت
هاي حاکم نقش انهرسدر این راستا عنوان رفتاري عمومی و عرفی در جهان رو به گسترش است و البته 

مرسوم ال از مدل اسالمی در خصوص جوانان یا میزان مشروعیت تعمیم روابط ؤسحال،. اندمهمی ایفا کرده
.به جوامع اسالمی همواره دغدغه رهبران، مسئوالن و دینداران مسلمان بوده استدر غرب بین دختر و پسر 

تردید این بخش از حیات فرد را نادیده نگرفته و یکه اسالم به مثابه یک دین خاتم و جامع بتلقیبا این 
یا دین آن را ابراز داشته و یا اینکه از اجراي مناسب و اگر روابطی عقالنی براي بشر متصور است یقیناً

متناسب آن جلوگیري نخواهد کرد، براي این وضعیت جدید هم تدابیري سنجیده اندیشیده است که باید از 
اي از زندگی جوانان آکنده از شور و واقعیت آنست که برهه. ر بنیان شرع استخراج گرددمنابع دینی و مبتنی ب

بخش مهمی از . حرارت مقدس اما ناپایدار و موقتی است که هرچند گذران است اما قابل اغماض نیست
به روعمشجوانان و نیز پاسخ مقبولهاي جوامع از عدم مدیریت مطلوب و تربیت ها و ناهنجارينابسامانی

از این قانون و طبیعت انسانی وامع اسالمی از جمله ایرانجوانان جعموم . ها در این دوره استنیاز آن
اي هستند که نه امکان کاشت هاي چیده شده از باغچهجوانان در این دوره به مثابه گل. نیستندمستثنی 
تنها یک راه وجود دارد و . ر دستان باغباندمدت آنان وجود دارد و نه امکان داشت بلنددر باغچه ها مجدد آن
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ها در یک لیوان مملو از آب زالل است تا حداقل براي مدتی از آسیب و آفت محیط در آن نگهداشتن آن گل
. آمان باشند تا بلکه در فرصت آتی ریشه دوانده و در زمین و خاك مناسب قرار گیرند و رشد کنند

سیس نهاد أها، تروابط اجتماعی انسانةاهکارهاي اسالمی در حوزبا این مفروض که یکی از بزرگترین ش
دوستی اسالمی در واقع با الهام از این نهاد، در بخش مهمی از رسالت خود ناظر ۀازدواج موقت است، نظری

گناه، از مشروعات مقبول ۀبا این هدف که آنان بدون دغدغ. به تنظیم روابط صحیح و سالم جوانان است
مناسب براي ریشه دواندن و حرکت به سوي تشکیل یک خانواده ۀمند گردند تا زمان و زمینهشریعت بهر

اند و محور خواه و ناخواه به این دوره اندیشیدهتمام مکاتب خدامحور یا دنیا. آیداستوار و ازدواج پایدار فراهم 
هاي وحیانی وجود دارد که در دورهدر اسالم راهکاري. کننداي متفاوتی را ابتکار و اعمال میهاکنون راه حل

سفانه سنت نبوي در این خصوص با اکراه مهري قرار گرفته و متأمختلف توسط دوست و دشمن مورد بی
هایی در جوامع اسالمی منجر به بروز ناهنجاري،نتیجه منطقی این اهمال و عدم اهتمام. نگریسته شده است

سفانه به هر میزان سیاست متأ. دینی یافتغیرا در جوامع بعضاًرتوان نظیر آنمیمعاصر شده است که کمتر
نگاهی به کشورهاي . جوامع اسالمی بر شریعت بیشتر اصرار کرده از این حکم بیشتر فاصله گرفته است

بحرانی که . در ارتباط با وضع جوانان استهاهاي آنایران، مصر، الجزایر و عربستان به نیکی گویاي بحران
حداقل این نظریه . گشت به اجراي شرافتمندانه این حکم اسالمی در قالب این نظریه مقدور نیستجز با باز

حق دائم بر دوستی حالل است که کف انتظارات ةکه مبتنی بر حکم اسالمی ازدواج موقت است در بردارند
دیرزمانی سنت نیزگونه که گفته شد در بین برادران اهلهمان. تواند تلقی گرددحقوقی در نهاد متعه می

البته روشن است . هاي بیشتر اجتماعی در امان بمانندآسیباحیا شده است تا بلکه ازنیست که نهادي مشابه
طلبان از نیکی سودجویان و فرصتهاي نظارت و پایش نیز باید در میان باشد تا مثل هر امر خیر وکه زمینه

هاي دلسوز و انسان دوست را ن ماند و این رسالت دولتحواشی حکم حذف شوند و قانون از تخریب در اما
. طلبدمی
:نوشتپی

به حرمت ازدواج مؤمن 15: 34نیز در سفر پیدایش باب . از ازدواج مؤمن با کافر نهی شده است4–3: 7در سفر تثنیه باب - 1
. با کسی که ختنه نشده اشاره شده است

:و با اندکى تفاوت در222، ص103نوار، جبحاراال، »اللَّه تعالى و اعزّ من التزویجى ما بنى فی االسالم بناء اَحب ال«- 2
. 383، ص3من ال یحضره الفقیه، ج«؛4، ح1ابواب مقدمات نکاح، باب؛3، ص14الشیعه، جوسایل
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لقریب و تألف البعید، ما رغب فیه العاقل ، لکان ما جعل اللَّه فیه من برّ اۀمتبعۀسنّو الۀمنزلۀآیۀکحتکن فی المنالو لم«- 3
.264، ص103بحاراالنوار، ج،»اللبیب و سارع الیه الموفّق المصیت

هاي رها شده از کامجوییوارسته و(هستم » بتّلهمت«من زن : آمد و عرض کرد) ع(قر آمده است که بانویی به محضر امام با- 4
: امام فرمود. هم به فضیلت برسمخوامی: چرا؟ او گفت: امام فرمود. کنمازدواج نمی: گفتنزد تو چیست؟ » تبتّل«: امام فرمود)دنیا

اگر ازدواج ! از این تصمیم دست بردار» انه لیس احد یسبقها الی الفضل. احق منکطمۀانصرفی فلو کان ذلک فضال لکانت فا«
هاي معنوي از حضرت زهرا پیشی یچ کس در تحصیل ارزشزیرا ه.نکردن ارزش معنوي بود حضرت زهرا به آن از تو سزاوارتر بود

.هم آمده است)ع(این روایت در خصوص نقل قولی از محضر امام صادق . )219، ص100بحاراالنوار، ج(نگرفته است
هره، ابوعلی سینا، شفا، به کوشش زکریا یوسف، قا؛.ق.ه1404سینا، شفا، منشورات مکتبه ایت اهللا مرعشی نجفی، قم، ابن- 5

1956 ،448.
.منیفمن رغب عن سنتی فلیسالنکاح السنتی : قال النبی صلی اهللا علیه و اله- 6
یکی از ، مثالًشودمعلوم میشرایط و حدود آن کامالً،ذیر آن از طالق، با بررسی احکاماهتمام اسالم به اصول خانواده و تح- 7

به حکم دهنده اهد مزبور عادل نبودند طالق باطل است گرچه طالق، حضور دو فرد عادل است که اگر دو ششرایط صحت طالق
عادل نبوده یا در ظرف ، معلوم شود که یکی از آن دو نفر اصالًه طوري که اگر بعد از اجراي طالق، بیا موضوع آگاه نبوده باشد

اسراء، : ن در آینه جالل و جمال، قم، زجوادي آملی. حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طالق باطل خواهد بوداستماع طالق و
.362، ص 1378

در اواخر عالوه بر توجه به بازگرداندن نظام بردگی و کنیزي براي حل شرعی معضالت جوانان توسط علماي االزهر، - 8
م اعالزهر در یک برنامه تلویزیونی در مصر،شمسی آقاي دکتر عزت عطیه رئیس دانشکده حدیث دانشگاه اال86اردیبهشت سال 

هاي خصوصی، زن و مرد کارمند در کنار یکدیگر مشغول کارند و عمل آنان نوعی خلوت با اجنبی در ادارات دولتی و شرکت: کرد
و این محرمیت در حد د را شیر دهد تا با هم محرم شونداست براي رهایی از این کار حرام، زن کارمند پنج بار مرد همکار خو

پاسخ حضرت آیۀاللّه . در رد این دیدگاه از منظر علماي شیعه نک. شودهم حرام نمیاج آن دو باخلوت کردن است، اما ازدو
: سبحانی به فتواي جنجالی مفتی مصري

www.ofoghhawzah.com/showdata.aspx?dataid=913626
که ازدواج میسار مادامی:کرده استروزنامه االهرام، مرکز تحقیقات دینی که تابع داراالفتاء مصر است اعالم 1386در سال - 9

.ز استیدر اسالم را دارا باشد صحیح و جاشروط و ارکان نکاح 
را از اشکال متعارف مدرن در جوامع جدید داراي بار تعهدي و ضمان شرعی خاصی است که آناز منظر شیعیازدواج موقت-10

: به این اعتبار. سازدمجزا می
. اج شرعی و قانونی و داراي آثار حقوقی خاصی استـ ازدواج موقت یک ازدو1
.ـ در ازدواج موقت مهریه و مدت ارتباط و حدود ارتباط روشن است2
.برندبرد و پدر و مادر از او ارث میـ اگر فرزندي از ازدواج موقت به وجود آید قانونی است و از پدر و مادر ارث می3
.تواند حضانت او را به عهده بگیردر در صورت تمایل میپدر است و مادةـ مخارج طفل بر عهد4
زن تا دو مرتبه پاك شدن از ،ـ در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی انجام گیرد پس از پایان مدت و یا بخشش بقیه مدت5

ده نگهدارد و از همسري با باید ع) در موردي که سن او کمتر از سن یائسگی باشد و عادت ماهانه نبیند(روز 45عادت ماهانه و یا 
.گردددیگري اجتناب نماید گرفتن عده عالوه بر علل و مصالحی که دارد موجب بهداشت روانی و جسمی براي زن می

:اي اطالعات بیشتر در این خصوص نکبر
http://www.andisheqom.com/Files/ahkam.php?idVeiw=2197&level=4&subid=2197
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تحوالت مهم در رویکرد فقهاي اهل سنت براي حل مشکالت «نقدي بر مقاله:دعوت و اصالح ایرانسایت رسمی جماعت -11
:30/2/85محمود ویسی، نوشته سایت بازتاب، در »پیچیده زنان

بنابراین .اند که نکاح به شرط طالق صحیح استگفتهپیروان مذهب شافعی و حنبلیحنفیه و بعضی از ...النکاح بشرط الطالق«
در صورتی که در نکاح به . هم هیچ شباهتی با نکاح به شرط طالق ندارد؛ زیرا در نکاح موقت باید مدت تعیین شودکاح مسیار بازن

».کندشرط طالق زوج نیت طالق را در ذهن دارد و معین نمی
http://islahweb.org/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=75&mode=t
hread&order=0&thold=0

اصطالحی جدید و نوعی ارتباط میان زوجینی است که در گذشته سابقه نداشته » مسیار«ازدواج : از نظر علماي اهل سنت-12
مرد از ة که حقی بر عهداست، اگرچه در سنت پیامبر داراي اصل و ریشه است و آن این بوده که مرد با زنی ازدواج کند بدون این

. تواند در کنار زن باشدزن از مرد نفقه و مسکن و اقامت را طلب نکند و هرگاه مرد خواست می. ه و مسکن قرار گیردلحاظ نفق
گیرد مشروع ط صورت مییون با عقد صحیح شرعی و رعایت شرااین ازدواج چ. اصوالً حقوق زن و اداي آن براي مرد الزامی ندارد

النساء و آتو(: آمده است4نساء آیه ةه همدیگر ممنوعیت شرعی ندارد، بلکه در سورکه بخشیدن حقوق از سوي زوجین باست چرا
.ویسی، پیشین،)فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاًنحلۀصدقاتهن 

علیه السالمدقامام صا: دوم ممنوع شده استۀنبوي بوده و در عصر خلیفةبه باور عموم مسلمانان نهاد ازدواج موقت در دور-13
در کتاب اهل سنّت نیز ). 24، حدیث 440، صفحه 14الشیعه، جلد وسائل(» لوال ما نهى عنها عمر ما زنى إالّ شقى«: یدفرماىم

تفسیر طبرى، جلد (» ما زنى االّ شقىۀالمتعلو ال ان عمر نهى عن «: علیه السالمقال على.این حدیث به طور گسترده آمده است
اگر با ازدواج موقّت اسالمى مخالفت : 130، صفحه 5و تفسیر قرطبى، جلد 140، صفحه 2تفسیر درالمنثور، جلد ؛119، صفحه 5

.شدزنا نمىبه نکرده بودند، هیچ کس آلوده 
اهل یعنى غالب برادران (جالب این که حتّى منکران ازدواج موقّت «: نویسداهللا مکارم شیرازي از علماي بزرگ شیعه میآیت-14

اند، تدریجاً به نوعى ازدواج ـ شبیه ازدواج موقّت ـ تن در هنگامى که تحت فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته) سنّت
گذارند، ولى در عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقّت نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمىمى» ازدواج مسیار«آن را اند وداده
.»!ندارد

:ازدواج مسیار) اصل الشیعه(آئین ما قادي و کالمیاعت
http://www.makaremshirazi.org/persian/compilation/book.php?bcc=21347&itg=7&bi=203&s=ct

1429من ذى الحجۀ 28و 26،دیسمبر2008د العد- 133السنۀ 44580،!الهاربات إلی زواج المسیار أون الین، رانیـا حفنـی-15
:الجمعۀهـ

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/12/26/INVE2.HTM
16- http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/25/25066.html
http://www.thenewlibya.com/July2007m/August2007/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%
D8%A9.htm

واقعیۀقصص ، مبارك بن نزال الصقیري العنزي:در کشورهاي عربینگاه کنید به خاطرات قربانیان این بحران جمعیتی -17
/ http://majdah.maktoob.com/vb/majdah2820، العنوسۀلضحایا

1429لحجۀمن ذى ا28و 26دیسمبر2008ددالع-133لسنۀا44580،!الهاربات إلی زواج المسیار أون الین، رانیـا حفنـی-18

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/12/26/INVE2.HTM:لجمعۀاهـ
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ن موضوع تالش کرد تا به ایمیۀاإلسالیۀالخیرلجمعیۀ، الشیخ شمس الدین مسئول ا»تأنیث العوانس«در کتابی با عنوان -19
ت امنیتی در سپتامبر و وقوع وضعی11سان هم کمک کند که پس از آیتی براي ازدواج ؤسسه خیریه به مرکزبپردازد و در ضمن م

.کشور این مرکز هم متأسفانه تعطیل شد
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9

: 2011، فى مصرۀالعنوسۀمشکلینایر، ةثور-20
http://batraonline.com/vb/showthread.php?794-%E3%D4%DF%E1%E5-
%C7%E1%DA%E4%E6%D3%E5-%DD%EC-%E3%D5%D1

مۀالیماسسۀمن مؤةالصادرمیۀالریاض الیوصحیفۀمن ونیۀاإللکترلنسخۀا،نساء یطلبن زواج المسیار، الغامديفاطمۀ. نک-21
14088العدد -م 2007ینایر 19-هـ 1427ذي الحجۀ 30الجمعهلصحفیۀا

http://www.alriyadh.com/2007/01/19/article217742.html
http://arb3.maktoob.com/vb/arb148277:نساء یطلبن زواج المسیار: جیۀالزوةعالم الحیا

.28- 22، صص 1371صدرا، چاپ شانزدهم، آذر : مطهري مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، تهران-22
...الیها ۀالمعظمةالباکرةتارالمخةالرشیدۀالعاقلۀالبالغ.: ..شددر مورد دختر گفته میمثالً-23
- 141و 140، ش 12دوره شناسی و فرهنگ عامه، هاي مردممرکز پژوهش، »هاي ازدواجسیري در قباله«تی،حسین طیبا-24

http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/140/html/140-66.HTM):53شهریور تیر ـخرداد و(143
ودابه مرتضایی در به تصویر کشیدن این ازدواج در فیلم اتریشی، س-براي نمونه نگاه کنید به بدفهمی کارگردان ایرانی-25

از اینرو از . این فیلم تالش دارد تا ازدواج موقت را همسو با روسپیگري در غرب قلمداد کند. »در بازار سکس«مستند خود با نام 
در بیش 2011هاي اول سال در ماه.کندواژه ازدواج موقت طفره رفته و همواره از عقد متعه با نیت نوعی قرارداد اقتصادي یاد می

. شد»آکادمی فیلم اتریش«اولةالمللی فیلم به نمایش درآمد و نامزد دریافت جایزبینةجشنوار10از 
!:ها برسدهاي یک دختر ترشیده، یکی به داد عزبیادداشت-26

http://anidalton.blogfa.com/post-823.aspx
این در بخشی از سخنان ، شبکه سوم:1389/4/21-8:34شکل امروز جامعه است،م» زناي ذهنی«،حسن عباسی-27

وقتی جوانان ما امکان ازدواج ندارند و از : ه استو گفتهها اشاره کردگونه سریالویژه جوانان با اینه او به رابطه مردم و بسخنران 
زنند که من از آن به ک تخیل سازي و مشابه سازي دست میرسند، به یها به یک غلیان و هیجان کاذب میتماشاي این مجموعه

http://www.khabaronline.ir/news-74661.aspx. کنمیاد می» زناي ذهنی«عنوان 

هاي بسیار، قواعد کار و حرف و حدیث،قت، چگونگی آدابازدواج مو-28
http://www.sonycard20.com/news/news_item.asp?NewsID=812

:1390/10/15-13:19:  ئل درجه یک کشور استله زن و خانواده از مسائمس:رهبر معظم انقالب-29
در خصوص زن و خانواده، : رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است افزودند

تفاده، در اختیار همه هاي قابل اسصورت نظریهه منابع و تعالیم اسالمیِ برجسته و متقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، ب
http://www.khabaronline.ir/detail/192701/society/family.قرار گیرد

» .متعتان کانتا محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما و اعاقب علیهما«: خلیفه دوم عمربن خطاب در عصر خالفت خود گفت-30
.)کنماش را مؤاخذه میدهندهکنم و انجاممتعه در زمان پیامبر حالل بود که من آن دو را حرام میدو (

یا رشید هستند یا غیر رشید؛ یعنى انسان عاقل و بالغ ممکن : شوندها به دو نوع تقسیم مىعاقل. اند و یا مجنونافراد یا عاقل-31
.است رشید باشد و ممکن است غیر رشید
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ات دیگر زن از مسکن و احتیاجدار مخارج روزانه، لباس،که اشاره شد در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهدهچنانمثالً-32
گردد ممکن است مرد موقت بستگی دارد به قرارداد آزادي که میان طرفین منعقد میقبیل دارو و طبیب شود ولی در ازدواج
ود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند در ازدواج دائم زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بش

.برند اما در ازدواج موقت چنین نیستارث می
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