دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده  /مقاله ترويجی /دورة  ،26شمارة  /74بهار و تابستان  /1400صص 115 :ـ 85

مطالعة تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در
حقوق ایران و انگلستان
فاطمه همتی حاجی پیرلو*

رقيه سادات

1

تاريخ دريافت ،1399/8/10 :تاريخ پذيرش1399/12/20 :

مؤمن2

چکیده
غریزة جنسی از طبیعیترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین
اسالم ،برنامة جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر ،تدارک دیده است .نظام
حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسالمی ،ازدواج دائم را بهعنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است
و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد ،ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین
مینماید .نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را بهعنوان اصلیترین راه پاسخگویی به این نیاز در
نظر گرفته بود؛ اما در دهههای اخیر ،نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید ،عرفی و همباشی در جوامع
غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیة رفع نیاز مذکور گردیدهاند .با توجه به گسترش ارتباطات در
عصر حاضر ،جامعة ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکالتی مواجه شده است.
نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای ،با رویکرد تطبیقی به حقوق
ایران و انگلستان ،به تبیین ماهیت و ویژگیهای هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم ،در این دو نظام
پرداخته است .نتیجة حاصل نشان میدهد که درمیان نهادهای فوق ،ازدواج موقت از امتیازات بیشتری
برخوردار است و در هنگام ضرورت ،میتواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

کلیدواژهها
ازدواج ،ازدواج موقت ،ازدواج سفید ،ازدواج عرفی ،همباشی ،حقوق انگلستان ،حقوق ایران.
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مقدمه
نکاح ،سنتی فطری و نهادی اجتماعی است که از ديرباز در جوامع انسانی وجود داشته و تمام
اديان و قوانين ،راهکارهای رفع نيازهای گوناگون افراد را ذيل آن تعريف نمودهاند؛ زيرا
مصلحت فرد و جامعه در اين است که زن و مرد پيمان ازدواج ببندند و خانوادهای تشکيل
بدهند .در بعد فردی ،نکاح ماية آسايش و مانع آلوده شدن انسان میگردد و در بعد اجتماعی
نيز ،جامعهای سعادتمند میشود که روابط زن و مرد در آن قانونمند و بر پاية اصول صحيحی
استوار شده باشد .مهمترين نهاد در اجتماع ،خانواده است و سعادت يا شقاوت هر جامعه به
وضعيت نهاد خانواده بستگی دارد .خانوادة سالم فرزندان مفيدی تربيت میکند که به پيشرفت
و رشد جامعه کمک میکنند؛ درحالی که فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربيت صحيح
محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعهاند (امامی و صفايی ،1395 ،ص .)37
نظامهای حقوقی مختلف در سطح جهان ،به موضوع ازدواج توجه کرده ،با وضع مقرراتی،
سعی در سامان دادن اين پديده دارند .نظام حقوقی اسالم (که منبع نظام حقوقی ايران
میباشد) در شرايط عادی بر ازدواج دائم تأکيد دارد؛ اما اين مسئله سبب نشده است تا از
تمهيد نهادی برای شرايط استثنايی که امکان ازدواج دائم وجود ندارد ،غافل گردد .پيشنهاد
اين دين آسمانی به کسانی که به داليل مختلف نمیتوانند بهصورت دائمی ازدواج کنند ،مُتعه
يا ازدواج موقت است .البته اجرای اين حکم به سهولتی که بسياری از مردم تصور میکنند،
نيست و ضوابط محکمی برای آن وضع شده که همگی درجهت حفظ حرمتها و عفت جمعی
است .با وجود اين طرح متقن ،پس از تحوالتی که برای خانواده در غرب اتفاق افتاد ،خانوادة
ايرانی نيز به فراز و نشيبهايی گرفتار آمد که وضعيت آن را از دهههای سابق متمايز کرد
و با حرکت بهسوی روابط خارج از چارچوب ،اساساً بنياد خانواده به خطر افتاد .درواقع با
بغرنج شدن مسائل اقتصادی ،افزايش سن ازدواج و همچنين ورود ارزشهای جهانی ازطريق
ابزارهای جديد ارتباطی ،بهتدريج رفتارهای جديدی نيز درميان جوانان ايرانی شکل گرفته که
از مهمترين آنها ،گسترش روابط جنسی پيشازازدواج است (آزاد ارمکی و همکاران،1391 ،
ص .)45
کشورهای غربی ازجمله انگلستان (که موضوع تحقيق حاضر میباشد) با مفهوم ازدواج
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موقت بيگانه نيستند و نهاد يادشده بهصورت يک سنت در تاريخ اين کشورها جاری بوده
است .مطابق متون تاريخی ،متعه از قرن چهارم ميالدی در غرب جريان داشته است؛ برای
مثال ،در روم ،همسران متعهای با همسران ساده تفاوتهايی داشتند؛ ازقبيل اينکه متعه برای
همسرش جهيزيه نمیآورد ،او مانند زن دائم به طبقة اجتماعی شوی ارتقا نمیيافت ،اطفال
وی ازلحاظ قانونی به پدر ملحق نبودند و فقط به مادر تعلق داشتند (ميرخانی ،1379 ،ص.)22
اما امروزه چنين نهادی منسوخ شده است و نهادهايی همچون همباشی ،ازدواج عرفی و...
جايگزين آن گرديدهاند.
خانوادة ايرانی نيز از اين نهادهای نوظهور تأثير پذيرفته و اين در حالی است که پديدههای
مزبور بههيچوجه با آموزههای دينی و فرهنگی جامعة ايرانی همخوانی ندارد و متأسفانه
برخی از جوانان بدون شناخت کافی از ماهيت اصلی آن ،تن به اين نوع پيوندها داده ،با
مشکالت بسياری مواجه میشوند (رحمتآبادی و کاريزی ،1396 ،ص  .)78علیرغم رواج
روزافزون اين مسئله ،پژوهش تطبيقی جدیای دربارة آن صورت نگرفته و همين امر سبب
ايجاد کجفهمیها و شائبههای بسياری شده است .ازاينرو ،در تحقيق حاضر ،دو نظام حقوقی
ايران و انگلستان مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا مشخص گردد درصورتی که امکان
ازدواج دائمی و رسمی وجود نداشته باشد ،برنامة جايگزين هريک از اين نظامها به چه
صورت خواهد بود و اين برنامهها چه ويژگیها و تبعاتی به همراه دارند.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1ازدواج
نکاح يا ازدواج در قانون مدنی ايران و بسياری از کشورها ،همچون قانون مدنی فرانسه،
تعريف نشده است ،اما عدهای از حقوقدانان در تعريف آن گفتهاند :نکاح قراردادی است که به
موجب آن ،زن و مرد در زندگی با يکديگر شريک و متحد شده ،خانوادهای تشکيل میدهند
(امامی و صفايی ،1395 ،ص  .)30ممکن است گفته شود اين تعريف ،نکاح منقطع را در بر
نمیگيرد؛ ولی میتوان گفت در نکاح منقطع نيز ،تشکيل نوعی خانواده مدنظر است و شرکت
در زندگی و اتحاد زن و مرد تحقق میيابد؛ اگرچه خانوادهای که بدينسان تشکيل میشود،
به استحکام و ارزش خانوادة ناشی از نکاح دائم نيست و تعاون و همبستگی خانوادگی در
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نکاح دائم به مراتب بيشتر است.
همانطور که مشخص شد ،نکاح در حقوق ايران بر دو قسم است :نکاح دائم و نکاح منقطع
که آن را متعه و نکاح موقت نيز میگويند .در اين نوشتار به مناسبت موضوع پژوهش ،از
بحث دربارة نکاح دائم صرف نظر و به نکاح منقطع بسنده میشود.

 .2متعه
کتاب قاموس المحيط دربارة کلمة متعه چنين آورده است :چيزی که بدان بهرهبرداری
میشود ،اما بهرهای کم و زودگذر و بهمعنای مشک آب و دلو طناب چاه است؛ گفته میشود
برای او متعهای نيست؛ يعنی بهرهای نيست  ...نکاح المتعه نکاحی است که در عقد ،وقت آن
تعيين شود (کريمی ،1387 ،ص  .)10در کتاب العباب درمورد متعه چنين نوشته شده است:
مرد با زن شرط میکند که چيزی به او بدهد برای مدتی معين؛ درمقابل ،آن زن خويش را
در آن مدت در اختيار مرد بگذارد؛ بدون اينکه در اول ازدواج صورت گيرد يا بعد طالق داشته
باشد (موراتا ،1358 ،ص .)13

دیدگاه اسالم درخصوص ازدواج
اسالم بهعنوان کاملترين دين الهی ،تمامی جوانب را در نظر گرفته و برای هريک از ابعاد
زندگی بشر تدبيری انديشيده است که موجب پويايی اين دين و انطباق آن با تغييرات مختلف
سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...میگردد .به بيان ديگر ،از خصوصيات دين مقدس اسالم اين
است که هميشه بر حاجات ثابت انسان مهر ثابت زده است ،اما حاجتهای متغير را تابع
حاجتهای ثابت قرار داده و اين اعجازی است که در ساختمان دين به کار رفته (مطهری،
 ،1362ص  .)122ازدواج و تشکيل خانواده نيز بهعنوان يکی از نيازهای انسان ،مورد توجه
دين مبين اسالم قرار گرفته و احکام متعددی بر آن بار شده است .اسالم با در نظر گرفتن
مصلحت فرد و جامعه ،به ازدواج دائم تأکيد دارد و تنها در شرايطی نکاح موقت را تجويز
میکند که امکان ازدواج بهصورت دائم وجود ندارد.
آنچه در آيات و روايات متواتر بر آن تأکيد شده و در سيرة معصومين بسيار مورد توجه
است ،امر به نکاح دائم میباشد .قرآن کريم میفرمايد :و البته بايد مردان بیزن و زنان
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بیشوهر و کنيزان و بندگان شايستة خود را به نکاح يکديگر درآوريد ،اگر آن مردان و زنان
فقيرند ،خدا به لطف و فضل خود آنان را بینياز خواهد فرمود 1.در اين آيه ،تأکيد بر آن است
که هرکس از مسئوالن جامعه و خانواده مأمور است که به نکاح افراد بدون همسر بينديشد
و اگر قيد صالحين میآورد ،کنايه از اين است که قبل از آنکه شخص صالحيت و پاکی را از
دست دهد ،درصدد ازدواج دائم او برآييد و مشکل اقتصادی را مانع ازدواج دائم قرار ندهيد؛
زيرا غنای مالی را ،مطابق اين آية کريمه ،خداوند در پرتو ازدواج ،خود ضمانت کرده است،
ولی ضمانت صالحيت اخالقی را به عهدة برنامهريزان زندگی فرد قرار داده که با حمايت و
کمک خود ،وی را در تشکيل خانواده تشويق و استمداد نمايند .حتی اسالم دريچة روزی و
گشايش رزق را در گرو ازدواج دائم نهاده و میفرمايد :الرزقُ معَ االهلِ و العَیال و ازدواج دائم
را متضمن سکونت و آرامش برای زن و مرد میشمارد (ميرخانی ،1379 ،ص .)11
با عنايت به موارد گفتهشده ،معلوم میشود که دين اسالم از يک طرف ،ازدواج دائم را
اصل میداند و از طرفی ،سعی در ترويج ازدواج موقت بهجای ازدواج دائم را امری ناصواب
میشمارد .نهاد يادشده نهتنها با واقعيات عرفی جامعة ما همخوانی ندارد ،بلکه عدم تبيين
صحيح آن حتی میتواند به تضعيف بنيان خانواده و بیبندوباری افراد مغرض منجر گردد.
در همين زمينه ،روايتی از حضرت امام

رضا(ع)

منقول است که به پيامدهای ناگوار

سوءاستفاده از اين حکم الهی اشاره دارد« :از اصرار بر متعه امتناع کنيد و سنت [ازدواج
دائم] را به پای داريد .با پرداختن به متعه ،از همسران خويش غافل نشويد تا آنان از دين خدا
روی گردانند و از دوستی ما منصرف شوند و بر بنيانگذار اين [متعه] متعرض شده و ما را
نفرين نمايند» (کلينی ،1388 ،ص  .)452در حديثی ديگر از حضرت امام صادق(ع) نقل شده
است« :حماد گويد امام(ع) به من و سليمان بن خالد فرمودند :بهتحقيق متعه ازجانب من برای
شما دو نفر مادامیکه در مدينه هستيد ،حرام شده؛ زيرا ارتباط شما با من زياد است و نگرانم
که عمل شما مورد مواخذه قرار بگيرد و بگويند :اينها اصحاب جعفر بن محمد میباشند» (حر
عاملی 1376 ،ق ، .ص  .)450از نمونههای بيانشده ،کامالً پيداست که ائمة اطهار اگرچه معتقد

 .1وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ و َالََّالِحِنََ مَِْ ََِِاُُِِمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْ ِنهِمُ اللَهُ ِمَْ فَضْلِهِ (نور.)32 ،
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به اباحة متعه بودهاند ،اما در شرايطی که کوچکترين احتمال سوءبرداشت وجود داشت،
بهصراحت از آن منع کردهاند.
با تمام اين تفاسير ،نمیتوان متعه را که حکمی الهی است ،به کلی کنار گذاشت؛ بلکه الزم
است اين مفهوم دينی تبيين شود و شرايط و ويژگیهای آن برای همگان بيان گردد تا در
موقعيتی که انجام ازدواج دائم برای فردی ميسر نيست ،به اين نکته آگاه باشد که دين مبين
اسالم برای وضعيت استثنايی او نيز ،چارهانديشی کرده و بدين ترتيب ،وی را از پناه بردن
به دامن نهادهای بروندينی بینياز نموده است .بديهی است که بيان چنين مطالبی بهمعنای
ترويج متعه و جايگذاری آن بهعنوان راهحل اصلی اسالم برای پاسخگويی به نيازهای افراد
نيست و تنها بهعنوان نهاد جايگزين ازدواج دائم مورد بررسی قرار میگيرد.

ازدواج موقت و ویژگیهای آن
متعه يا نکاح منقطع يا چنانکه امروزه مصطلح گرديده ،ازدواج موقت يا به تعبير عامة مردم،
صيغه از ابتدا در اسالم مشروع شناخته شده است .برخی آن را جزء سنن پيش از اسالم
میدانند که اسالم آن را قبول کرده و بهاصطالح جزء احکام امضايی است (اسدی مهماندوستی،
 ،1388ص  .)16آيهای که در تجويز متعه به آن اشاره شده ،آيه  24سورة نساء است« :بر شما
حالل است با مال خويش زنی به همسری برگزينيد و پاکدامن باشيد و به زنا آلوده نگرديد و
مهر زنانی را که به متعه میگيريد ،بپردازيد که اين امر بر شما

واجب است»1.

بدين ترتيب ،در اينکه ازدواج موقت در ابتدا در اسالم وجود داشته ،هيچ شکی نيست و تنها
در نَسخ آن ميان شيعه و سنی اختالف است؛ به اين صورت که شيعيان قائل به بقای آن
هستند و اهل سنت بر تحريم آن بهواسطة سنت استناد میکنند (نيشابوری ،بیتا ،ص .)1241
در همين زمينه ،از جابر بن عبداهلل انصاری چنين نقل شده است :ما در زمان رسول

اکرم(ص)

و در زمان ابوبکر و نيمی از دوران خالفت عمر ،متعه اختيار میکرديم .سپس عمر آن را بر
مردم قدغن ساخت .سخن عمر در تحريم متعه چنين است :دو نوع متعه در

عهد رسولاهلل(ص)

 .1وَ أُحِلَ لَ ُكمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تََْتَغُوا بِأَمْوَا ِلكُمْ مُحَِّْنِنََ غَنْرَ مُسَافِحِنََ فَمَا اسْتَمْتَعْ ُتمْ بِهِ مِنْهََُ فَآتُوهََُ أُجُورَهََُ فَرِيضَةً.
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وجود داشت که من هر دو را قدغن میکنم و متخلفان را مجازات خواهم نمود .يکی متعة حج
(حج تمتع) و ديگری متعة زنان (مکارم شيرازی ،1354 ،ص  .)337برخی از اهل سنت در
مقام توجيه اين اقدام خليفه گفتهاند که متعه ،نخست توسط خود پيامبر(ص) تحريم شده بود و
عمر بهعنوان خليفه و مجری شرع ،بر نهی پيامبر(ص) تأکيد مجدد نموده است؛ درحالی که
صراحت بيان خليفة دوم راه را بر اين توجيه میبندد و جايی برای بحث باقی نمیگذارد که
تحريم متعه نه ازجانب رسولاهلل(ص) که از طرف خود خليفة دوم صورت گرفته است (قنبريان،
 ،1396ص  .)175اين اقدام درواقع بدعتگذاری ،اجتهاد به رأی ،مقابله با نص و بهنوعی
تجاوز به حريم شرع است .خليفة دوم درحالی به اين عمل دست يازيده است که خود درمقابل
اهل رأی فرياد اعتراض برمیآورد و میگويد :از اهل رأی دوری کنيد که آنان دشمن سنت
هستند و مردم را نيز گمراه کردهاند (مقدسی 1419 ،ق ،ص  )154و حال آنکه در اينجا ،خود
بهصراحت اذعان به تحريم خودسرانة متعه مینمايد.

ارکان ازدواج موقت
صیغه
در ازدواج موقت ،همانند ساير عقود ،تنها اراده و رضايت زن و مرد برای تحقق عقد کافی
نيست؛ بلکه بايد از الفاظی استفاده کرد که قصد طرفين را مبنیبر ازدواج موقت برساند .متعه
در زمرة عقود و درنتيجه نيازمند ايجاب و قبول است .ايجاب مانند نکاح دائم ازطرف زن
است و با يکی از الفاظ «انکحتک»« ،زوجتک» و «متعتک» منعقد میگردد .قبول نيز ازطرف
مرد و به لفظی که دال بر رضايت باشد ،صادر میشود .ترتيب ايجاب و قبول اهميت چندانی
ندارد .صيغة متعه بنابر عقيدة عالمه حلی ،بايد به لفظ ماضی باشد؛ اما اکثر علما معتقدند
خواندن آن به لفظ مضارع نيز جايز است ،مشروط به آنکه قصد انشا وجود داشته باشد
(طباطبايی 1308 ،ق ،ص 113؛ موراتا ،1358 ،ص .)20

مدت
مدت در ازدواج موقت بايد مشخص باشد و بهنحوی تعيين گردد که احتمال کم و زياد
شدن در آن وجود نداشته باشد .مادة  1075قانون مدنی نيز در اين خصوص وضع شده
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است« :نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معينی واقع شده باشد» .از مفهوم مادة مذکور
به دست میآيد که چنانچه مدت در متن عقد ذکر نشود ،متعه منعقد نمیشود و به عقد نکاح
دائم مبدل میگردد .اين نظر مشهور فقهای عظام است و به نظر میرسد برگرفته از روايت
ابن بکير از امام صادق(ع) باشد که فرمودهاند« :اگر مدت را ذکر کند ،متعه است و اگر ذکر
نکند ،بهعنوان نکاح دائم پابرجا میماند» (امامی ،1368 ،صص  101و 102؛ امينی و آيتی،
 ،1389ص 124؛ احمد بن حنبل 1214 ،ق ،ص  .)589البته دستة ديگری از فقها نيز معتقدند
که درصورت عدم ذکر مدت ،اصل عقد باطل میشود و به نکاح دائم نيز تبديل نمیشود؛ زيرا
اجماعاً ثابت شده که ذکر مدت ،شرط متعه است و لذا هرگاه شرط منتفی شد ،مشروط نيز
منتفی میگردد (محقق داماد ،1374 ،ص  .)216قانون مدنی در مادة  ،1075قول مشهور فقها
را پذيرفته است .دليل اين موضوع را بايد در قصد متعاملين در انعقاد نکاح جستجو نمود.
ازآنجا که ذکر مدت يکی از شرايط اساسی نکاح متعه است و عدم ذکر آن نمیتواند افادة
قصد متعاملين بر انعقاد عقد نکاح دائم نمايد ،میتوان بطالن عقد را از عدم درج شرط نتيجه
گرفت؛ چراکه از ابتدای کار نيز ،قصد و ارادة هر دو بر انعقاد نکاح موقت استوار بوده است
نه نکاح دائم.

مهر
مهر يا صداق که به فارسی کابين گفته شده ،مالی است که زن بر اثر ازدواج ،مالک آن
میگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن میشود (امامی ،1395 ،ص  .)156طبق مادة 1078
قانون مدنی ،هر چيزی را که مالکيت داشته و قابل تملک نيز باشد ،میتوان مهر قرار داد.
در ازدواج موقت ،الزم است که در متن عقد ،مهريهای از مال معلوم ذکر شود و مقدار آن
از زيادت و نقصان محفوظ باشد .اگر به ذکر مهريه اخالل کرد ،بدون خالف ،عقد باطل است
و دراينباره روايات مستفيضه وجود دارد (حر عاملی 1376 ،ق ،صص  465و  .)466مادة
 1095قانون مدنی در همين راستا مقرر میدارد :در نکاح منقطع ،عدم مهر در عقد موجب
بطالن است.
با اينکه تفاوتهايی ميان احکام مهر در نکاح دائم و موقت وجود دارد ،ولی بعيد است
تفاوت ماهوی چشمگيری بين آنها باشد و شباهت بيشتر نکاح منقطع به عقد اجاره نمیتواند

مطالعة تطبیقی نهادهای جايگزين ازدواج  /...فاطمه همتی حاجی پیرلو و رقیه سادات مومن 93 

منشأ تفاوت ماهوی چندانی در بين اين دو گونه از مهر شود (حلبيان و ناصری مقدم،1397 ،
ص  .)59درمورد ماهيت مهر در نکاح موقت ،به دو روايت زير استناد میشود.
 روايت اسحاق بن عمار :به حضرت ابوالحسن(ع) گفتم :زن به ازدواج موقت درآمده و
به نفع مرد شرط کرده که هر روز نزد او بيايد تا به شرط مرد وفا کند يا اينکه شرط کرده
در روزهای معلومی نزد مرد بيايد و نسبتبه مرد عهدشکنی میکند  . ...پس آيا برای مرد
جايز است که به مقدار روزهايی که نيامده از [مهر] زن کم کند؟ حضرت فرمودند :به مقداری
که زن وفا نکرده از مهر منع میشود مگر ايام حيض (حر عاملی 1424 ،ق ،صص  61و .)62
 روايت عمر بن حنظله :به حضرت ابوعبداهلل(ع) گفتم :زن را بهمدت يک ماه به ازدواج
درمیآورم به مهر مسمی و او مقداری از ماه میآيد و به مقداری وفا نمیکند .حضرت
فرمودند :به مقداری که از تو منع کرده ،از صداق او کم میشود ،مگر ايام حيض؛ پس آن
ايام برای اوست (همانجا).
فتاوا 1نيز مؤيد آن است که درصورتی که زن به مدت وفا نکند ،از مهر او کاسته میشود.
پس در ازدواج موقت ،جنبة اجرت بودن مهر ،بروز بيشتری دارد؛ هرچند ماهيت آن تغيير
نمیکند (حلبيان و ناصری مقدم ،ص .)60

ویژگیهای ازدواج موقت بهعنوان نهاد جایگزین ازدواج دائم
همانطور که پيشتر گفته شد ،پيشفرض يک ذهن سالم اين است که هر شريعت پويا و هر
قانون همهجانبهای بايد بتواند برای تأمين نيازهای گوناگون جوانان يا کسانی که نمیتوانند
ازدواج دائم داشته باشند ،بهترين راهحل ممکن را با کمترين عوارض منفی ارائه کند .اسالم
بهعنوان کاملترين دين آسمانی ،از ازدواج موقت بهعنوان نهادی نام میبرد که همة ابعاد آن
واقعگرايانه ،روشن و متعهدانه است (نظافتی ،1396 ،ص  .)56درواقع اسالم نگاهی حکيمانه

 .1برای مثال« ،زوجة موقت چنانچه از وطی بدون مانع شرعی (مانند مرض يا ايام عادت ماهيانه) امتناع
ورزد و تمکين ننمايد ،بهنسبت از همان مدت مهريه ساقط میگردد و زوج میتواند درصورت پرداخت تمام
مهريه ،آن مقدار را مسترد نمايد» (استفتائات ازدواج موقت ،مندرج در سايت www.hashemishahroudi
.).org
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به جامعه و مقتضيات آن دارد و بهترين راهکار را ارائه میدهد .اين درحالی است که در
مسيحيت رهبانيت و ترک ازدواج توصيه شده است و اخيرا نيز انديشمندان غربی از
خويشتنداری جنسی ياد میکنند و شعار ايشان اين است« :فقط خويشتنداری جنسی تا
هنگام ازدواج» .هرچند اصل چنين برنامهای گامی مثبت به شمار میرود ،در شيوة اجرا
نقايصی دارد که سبب ناکارآمدی آن شده

است1.

اهم داليلی که میتوانند ازدواج موقت را بهعنوان نهاد جايگزين ازدواج دائم در شرايط
خاص معرفی نمايند و سبب رجحان آن بر نهادهای مشابه غربی شوند عبارتاند از:
 5ـ  .1معين بودن مدت :طبق مادة  1076قانون مدنی ،مدت در نکاح موقت بايد کامالً معين
باشد .مشخص بودن مدت امتياز ويژهای است؛ چراکه در چنين ارتباطی ،زن و مرد از ابتدا
برای زمان معينی برنامهريزی میکنند و چون میدانند رابطه ،موقت است ،آنچنان وابستة
يکديگر نمیشوند و به اين دليل که پايان مدت و جدايی از ابتدا متصور است و مسئلة دور از
انتظاری برای طرفين نيست ،آسيب کمتری وارد میشود .درحالی که در همباشی اساس بر
موقت بودن همخانگی نيست و خصوصاً دختران ضربات روحی شديدی را متحمل میشوند؛
چراکه در اين رابطه ،هيچ قيد بهخصوصی وجود ندارد و فرد میتواند بیمقدمه به آن خاتمه
بخشد .بديهی است که شوک و آسيب حاصل از اين امر بسيار عميقتر از رابطهای همچون
ازدواج موقت است که زمان پايان آن از ابتدا مشخص گرديده.
 5ـ  .2تأمين مشروع نياز جنسی :در نکاح موقت ،ارضای نياز جنسی نهتنها بايد در شأن
انسان باشد و به شخصيت و عزت فردی و اجتماعی او آسيب نرساند ،بلکه زمينة رشد مادی
و معنوی او را نيز فراهم کند .دوستی و رابطة بدون چارچوب به بدترين و نکوهيدهترين
وجه ،در پی احقاق اين حق است؛ درحالی که اسالم با ارائة راهکاری همچون ازدواج دائم و
موقت ،ضمن تأمين نياز بشر ،کرامت او را نيز حفظ میکند (نظافتی ،1396 ،ص .)64
 5ـ  .3عده :طبق فقه اسالمی ،درصورت جدايی زن و مرد از يکديگر (خواه در ازدواج موقت
و خواه در ازدواج دائم) ،چنانچه بين ايشان زناشويی صورت گرفته باشد ،زن موظف است
مدتی از ازدواج مجدد خودداری کند .اين درحالی است که در همباشی ،همخانهها به حفظ عده

1. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/5534/52661
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پايبندی ندارند و مکرر ديده شده است که برخی زنان از رابطهای به رابطة ديگر وارد شدهاند
و در حاملگیهای ناخواسته ،خود زن هم نمیداند اين فرزند از آنِ کدامين شريک جنسی است
و به اين ترتيب ،نسب فرزند امری مجهول میگردد و در بزرگسالی ،فردی بیهويت و تهی از
اعتمادبهنفس است که از حقِ داشتنِ پدرِ واقعی محروم شده (نظافتی ،1396 ،ص .)65
 5ـ  .4هويتبخشی به کودکان :در فقه اماميه ،ولد ناشی از زنا به زانی و زانيه ملحق
نمیشود؛ مسئلة مذکور به اين دليل است که حريم خانواده محترم شمرده شود و ارزشهای
اسالمی نيز مورد حمايت قرار گيرند .مطابق مادة  884قانون مدنی و رأی وحدتروية شمارة
 617مورخ  ،1376/4/3کودکان نامشروع از والدين خود ارث نمیبرند و درنتيجه بار گناه
ديگران را بايد کودک نامشروع به دوش بکشد و بهدليل مسائلی از اين دست ،به فردی
بیهويت و سرگردان تبديل میشود .واقعيت اين است که عدم توجه به اين کودکان يا تحقير
آنان سبب بروز مخاطرات فراوانی برای جامعه میگردد .درحالیکه در ازدواج موقت ،تکليف
فرزندان از همان ابتدا ازلحاظ نسب و  ...کامالً مشخص است و پدر بايد مانند فرزندان ناشی
از ازدواج دائم ،از اين کودک نيز مراقبت کند .هويت فرزند و انتساب او به والدين شرعی و
قانونی خود نيز کامالً معلوم است (همانجا).
داليل باال بهرغم محدوديت ،بهخوبی برتری ازدواج موقت را نسبتبه رقبايش نشان
میدهند و بيانگر آناند که در وضعيت فعلی جامعه ،بهترين راه برای افراد ناتوان از ازدواج
دائم ،نکاح موقت است .گرچه از سياق قانوننويسی ايرانی ،اينطور استنباط میشود که اصل
بر ازدواج دائم میباشد ،برای آن دسته از اشخاص که قادر به اين کار نيستند ،نسخة ازدواج
موقت تجويز میشود تا از انواع روابط نامشروعی که از آنها نام برده شد ،در امان بمانند و
خواست خداوند متعال ،که همان سالمت و پاکی جامعه میباشد ،اجرايی گردد.
پس از بررسی ازدواج موقت و ارکان آن در نظام حقوقی ايران ،معرفی نهادهای
مشابه که در نظام حقوقی غرب (و انگلستان بهمناسبت موضوع تحقيق) ،سر بر آوردهاند،
ضروری مینمايد .لذا در بخش بعدی به انواع مفاهيم مشابه ازدواج موقت پرداخته میشود.
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ازدواج موقت و مفاهیم مشابه در نظام حقوقی انگلستان
بسياری از حقوقدانان انگليسی معتقدند که ازدواج عبارت است از :اتحاد داوطلبانة يک مرد
و يک زن دربرابر افراد ديگر ( .)Welstead and Edwards, 2013, P.17اين عبارت کوتاه،
تعريف کامل و مناسبی را از ازدواجهای امروزی به دست نمیدهد؛ چراکه ازدواجهای عصر
حاضر بهسختی تا انتهای عمر افراد تداوم میيابند و طالق نيز بهراحتی قابل انجام است.
ضمناً با تصويب قانون «تشخيص جنسيت» انگلستان در سال  ،2004ازدواج تنها به زن و
مرد محدود نمانده و در بخشهای متعددی از اين قانون (ازجمله مواد  12 ،11و  ،)21ازدواج
با همجنس و چندهمسری نيز قانونی تلقی گرديده است .متأسفانه امروزه زوجين در ضمن
مراسم ازدواج ،جايگاه همسری را میپذيرند؛ اما بسياری از آنها اطالعات اندکی از حقوق و
تکاليف ايام زوجيت دارند و تنها در زمان بروز مشکل از اين مسائل آگاه میشوند
(.)Welstead and Edwards, 2013, P.17
در سالهای ميانی دهة  60ميالدی ،همخانگی در اروپا آغاز شد و در مرحلة اول در شمال
اين قاره و در سوئد به وقوع پيوست (آزاد ارمکی و همکاران ،1391 ،ص  .)48در اواخر اين
دهه ،تحوالت گستردهای در کشورهای اروپايی و آمريکايی رخ داد که در وهلة اول به انقالب
جنسی منجر شد و به مرور ،گفتمان ،نگرشها و رفتارهای جنسی را دچار تغيير کرد .از
مهمترين نتايج اين انقالب ،گسترش روابط پيش از ازدواج در غرب بود که بهتدريج به ساير
نقاط جهان نيز سرايت کرد .در اين دوره ،رابطة جنسی به امری عادی بدل شد که قبل از
ازدواج نيز دستيافتنی مینمود .سپس توسعة الگوهای ازدواج سفيد سبب تضعيف بنيانهای
ازدواج گرديد و ارزشهای جامعه را تغيير داد؛ بهطوری که جوانان از زندگی مشترکِ بدون
ازدواج ،استقبال بيشتری به عمل آوردند (.)Grossbard, 2014, P.2
پديدة مزبور پس از کسب مقبوليت در کشورهای يادشده ،گسترش بيشتری يافت و در
مرحلة دوم ،در دهة  70ميالدی به کشورهای مرکز اروپا مانند فرانسه ،اتريش ،سوئيس ،آلمان،
هلند و انگلستان اشاعه يافت .سپس در مرحلة سوم از حيات تاريخی خويش ،در اوايل دهة
 1980ميالدی ،به جنوب اروپا و کشورهايی چون ايتاليا ،پرتغال ،اسپانيا و يونان انتقال يافت.
بدين ترتيب ،همخانگی در اروپا با درنورديدن سرزمينهای گوناگون ،بهتدريج از رفتاری
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انحرافی و نابهنجار به رفتاری بهنجار و پيشپاافتاده تغيير معنا داد (آزاد ارمکی و همکاران،
 ،1391ص .)48
امروزه زندگی بدون ازدواج به يک سبک زندگی رايج در غرب تبديل شده است؛ بهطوری
که بيش از دوسومِ زوجهای آمريکايی پيش از ازدواج رسمی ،مدتی را بدون ازدواج با يکديگر
زير يک سقف میگذرانند (رحمتآبادی و کاريزی ،1396 ،ص  )81و اگر در گذشته تنها سن
ازدواج باال رفته بود ،با نهادينه شدن تفکرات نوين ،تعداد ازدواجها نيز کاهش چشمگيری
يافت .بنابراين روابط جنسی در گذشته در اروپا و بالتبع انگلستان کموبيش سر و سامانی
داشته است؛ اما امروزه با گسترش فرويديسم و آنارشيسم جنسی ،حصارهای اخالقی در
روابط زن و مرد کامالً فروريخته است .برای مثال ،زنا پيشتر در حقوق غرب جرم تلقی
میشد ،اما امروزه فقط درمورد روابط نامشروع متأهلين صدق میکند و اين نوع زنای
محصنه ،که در حقوق کيفری اسالم اشد مجازات را دارد ،در کامنالی امروزی فقط برای
متضرر ،حق طالق ايجاد میکند که برای زانی هيچگونه بازدارندگی ندارد .اکثر زوجين در
انگليس ،از ازدواج بهعنوان قدم دوم ،پس از شروع رابطه ،ياد میکنند که آداب و رسوم خاص
خود را دارد .به نظر اين افراد ،رابطة پيشازازدواج تا حد زيادی به تصميمگيری درخصوص
آيندة زندگی مشترک کمک میکند (.)Bruce, 2012, P.3
با توجه به موارد مزبور و علیرغم اينکه رابطة مشروع زن و مرد در حقوق ايران ،ذيل دو
عنوان ازدواج دائم و موقت تعريف شده ،در نظام حقوقی غرب ،اين رابطه تنها به ازدواج محدود
نمانده و به شاخههای بيشتری تقسيم شده است .در اينجا هريک از اين مفاهيم مختصراً تعريف
و سپس علل گرايش به آنها مشخص میشود و پيامدهای فردی و اجتماعی آنها در مقايسه با
ازدواج موقت ،بهعنوان راهکار نظام حقوقی ايران ،مورد بررسی قرار میگيرد:

مفهوم ازدواج سفید
ازدواج سفيد نوعی رابطة عاطفی ـ جنسی بين زن و مرد است که زوجين بدون خواندن
صيغة عقد نکاح ،اقدام به تشکيل زندگی مشترک میکنند (محمدی اصل ،1393 ،ص  .)20علت
اين نامگذاری سفيد بودن شناسنامة دختر و پسر و درج نشدن نام آنها در شناسنامة يکديگر
است (رحمتآبادی و کاريزی ،1396 ،ص .)79
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امروزه در غرب ،معموالً از دو نوع عمدة ازدواج سفيد ياد میشود :ازدواج سفيد پيش از
ازدواج و ازدواج سفيد بدون ازدواج .در الگوی اول ،ازدواج سفيد مرحلة مقدماتی و آزمايشی
برای رسيدن به ازدواجی بهتر است؛ اما در الگوی دوم ،ازدواج سفيد اساساً جايگزين ازدواج
رسمی و قانونی شده است و برخالف الگوی اول ،فرزندآوری به وفور ديده میشود .امروزه
در کشورهای مرکز و جنوب اروپا و همچنين اياالت متحدة آمريکا ،الگوی ازدواج سفيد بدون
ازدواج بهسرعت در حال گسترش است که بدون شک ،تأثيرات مهم و عميقی را در طوالنی
مدت بر ساختار اين جوامع بر جای خواهد گذاشت (قنبريان ،1396 ،ص .)175

مفهوم ازدواج کامنال (ازدواج عرفی)
ازدواج عرفی ازدواجی است که در آن زن و شوهر بدون تشريفات رسمی و بدون کسب
مجوز ازدواج ،مدتی با هم زندگی میکنند و خود را درمقابل دوستان ،خانواده و جامعه
بهعنوان متأهل معرفی مینمايند .برای آنکه ازدواجی عرفی تلقی شود ،چند الزام کلی وجود
دارد:


زوجين بايد با هم زندگی کنند (اين شرط الزم است اما کافی نيست)؛



هر دو طرف بايد از حق قانونی برای ازدواج برخوردار باشند :هر دو بايد 18سالة تمام
و عاقل بوده و با شخص ديگری ازدواج ننموده باشند؛



هر دو بايد مايل به ازدواج باشند؛



بايد درمقابل ديگران خود را بهعنوان فردی متأهل معرفی نمايند ،از نام خانوادگی
1

يکسان استفاده کنند و حساب بانکی /کارت اعتباری مشترک داشته باشند؛


طرفين بايد دگرجنسخواه باشند و در کشوری زندگی نمايند که ازدواج عرفی را به
رسميت

میشناسد2.

با عنايت به موارد فوق ،مشخص میشود که عبارت ازدواج عرفی برای افرادی به کار
میرود که به شکل رسمی ازدواج نکردهاند اما با يکديگر زندگی میکنند و معتقدند همزيستی
1. https://family.findlaw.com/marriage/common-law-marriage.html
2.www.investopedia.com/financial-edge/0210/marriage-vs.-common-law-what-itmeans-financially.aspx

مطالعة تطبیقی نهادهای جايگزين ازدواج  /...فاطمه همتی حاجی پیرلو و رقیه سادات مومن 99 

ايشان همانند زوجين قانونی است؛ درحالیکه در الگوی اول ازدواج سفيد ،به رابطه به
چشم مقدمهای برای ازدواج نگاه میشود و الگوی دوم نيز فاقد قيود فوق است و هر نوع
ارتباط بدون ازدواج قانونی را در بر میگيرد .درواقع ازدواج سفيد نسبتبه ازدواج عرفی،
مفهومی عامتر است و با سهولت بيشتری انجام میشود.
ازدواج عرفی از سال  1753اعتبار خود را در حقوق انگلستان از دست داده است و لذا اگر
زن و مردی بدون ازدواج با يکديگر زندگی کنند ،آثار و مزايای مترتب بر ازدواج رسمی بر
رابطة ايشان بار نخواهد شد .البته همچنان افرادی وجود دارند که از اين موضوع غافلاند و
همين مسئله سبب نگرانی دولت انگلستان شده است .درنهايت گروهی از مشاوران گرد هم
آمدند تا راهکارهايی را درجهت حذف ازدواج عرفی ارائه دهند و بیاعتباری اين ازدواج را به
جامعه ابالغ نمايند.
دادگاهها نيز تالش میکنند تا افرادی را که از کشورهای ديگر به انگلستان میآيند از تبعات
سوء رابطة بدون ازدواج برهانند (.)Welstead and Edwards, 2013, P.17
نکتة بعدی آن است که در ازدواج عرفی ،همانطور که در متن ذکر شده ،طرفين معتقدند
ارتباط ايشان مشابه ازدواج قانونی است و لذا الزم است حقوق قانونی هم برای ايشان در
نظر گرفته شود؛ يعنی اصل را بر اين گذاشتهاند که با يکديگر ازدواج کردهاند و کار تمام شده
است؛ درحالیکه در الگوی اول ازدواج سفيد ،به رابطه بهچشمِ مقدمهای برای ازدواج نگاه
میشود و الگوی دوم هم فاقد قيود الزم برای به رسميت شناخته شدن است و هر ارتباط
بدون ازدواج قانونی را میتواند در بر بگيرد .درواقع سفيد نسبتبه عرفی ،مفهومی عامتر
است و انجام آن نيز بسيار راحتتر میباشد

مفهوم همباشی
هنگامی که ازدواجی بدون رعايت تشريفات قانونی صورت بگيرد ،دکترين کامنال از آن با
عنوان همباشی ياد میکند .برخی از انديشمندان دراينزمينه اظهار میدارند :وقتی زن و مردی
برای مدتی طوالنی و تحت شرايط خاصی با يکديگر زندگی میکنند و ديگران از ايشان بهعنوان
زن و شوهر ياد مینمايند ،نوعی ازدواج قانونی بين ايشان در نظر گرفته میشود ،حتی اگر
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هيچ مدرکی دال بر ازدواج آنها يافت نشود ( .)Welstead and Edwards, 2013, P.28دکترين
فوق مبتنیبـر انديشهای است که اعتقاد دارد مفقود شدن مدارک ازدواج يا ثبت نشدن آن
امری دور از ذهن نيست و لذا نبايد به هر رابطة مشکوکی برچسب بیاعتباری زد.
همباشی غالباً کوتاهمدت است و با ازدواج يا جدايی زودهنگام طرفين به پايان میرسد .البته
درصد اندکی از افراد نيز همباشی را برای مدتی طوالنیتر يا برای هميشه حفظ مینمايند .با
افزايش شمار اين افراد ،همباشیهای بلندمدت نيز نرخ صعودی را تجربه میکنند
( .)W. Waggoner, 2015, P.215ازنظر جامعهشناسی ،اختالفاتی مبنیبر اين وجود دارد که
آيا بايد برای همباشی نيز مانند ازدواج با همجنس ،چارچوب قانونی تعريف شود يا خير و
قانون خانواده تا چه حد بايد روابط خصوصی را تنظيم کند« .نکتة اصلی در اين رابطه استقالل
و حمايت است .از يک طرف ،عدهای استدالل میکنند که همباشی يعنی انتخاب عدم ازدواج و
بنابراين تحميل رژيم ازدواج به آن ،انکار اختيار افراد است .از سوی ديگر ،گروهی معتقدند که
صرف نظر از عدم رعايت تشريفات قانونی در همباشی ،بايد بهمنظور محافظت طرفين از
آسيب ،عواقب قانونی بر اين رابطه در نظر گرفته شود .عالوهبر اين ،عدهای نگراناند که به
رسميت شناختن همباشی باعث از بين رفتن جايگاه ويژة ازدواج در جامعه شود و مايلاند اين
دو پديده را کامالً متمايز نگه دارند» (.)Whiting, 2020, P.52
مسئلة فوق ضمن تصويب اليحة مشارکت مدنی در پارلمان انگلستان مورد بحث قرار گرفت
و درنهايت دولت اعالم کرد که «درمورد رابطة همباشی ،شرکای غيرهمجنس نيازی به قانون
مشارکت مدنی ندارند؛ چراکه حق ازدواج پيشتر برای ايشان به وجود آمده است و تنها شرکای
همجنس مشمول اين قانون خواهند بود .اين ديدگاه منطقی به نظر نمیرسد؛ زيرا به اين توجه
نکرده است که در همباشی با وضعيتی مواجهيم که حداقل يکی از طرفين قادر به ازدواج نيست؛
چراکه قبالً ازدواج کرده است و نمیخواهد يا نمیتواند طالق بگيرد .برخی از افراد نيز بهدليل
مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سياسی تمايلی به ازدواج يا ورود به رابطه با همجنس در خود
احساس نمیکنند .عدة ديگری ممکن است خواهان رسمی کردن رابطة خود باشند ،اما فعالً از
آمادگی الزم برای اين کار برخوردار نباشند .هيچيک از اين افراد از مخاطرات روابط غيررسمی
آگاهی ندارند و زمانی به اين امر پی میبرند که در وضعيتی بغرنج گرفتار آيند و از حقوق
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زوجين يا شرکای قانونی بیبهره بمانند .چنين وضعيتی معموالً در پايان روابط ايجاد میشود»
(.)Welstead and Edwards, 2013, P.28
نظر به مشکالت موجود ،دادگاه عالی انگلستان نااميدی خود را از وضعيت ابراز نموده و
خواستار تغيير قوانين انگليس شده است؛ زيرا درحالیکه انگلستان و ولز از پذيرش قانونی
ازدواج همجنسگرايان استقبال کردهاند ،همباشی دگرجنسگرايان همچنان توسط دولت
بهعنوان يک معضل اجتماعی و تهديدی برای ازدواج رسمی تلقی میشود و فاقد قانونی متقن
و جامع میباشد (.)barlow, 2015, P.1
همباشی به چند طريق صورت میگيرد:
الف .هريک از طرفين برای خود منزلی دارد ،ولی بهطور مرتب طرف ديگر را مالقات میکند.
ب .يکی از طرفين به منزل ديگری نقل مکان میکند.
ج .رابطه به فرزندآوری منتهی میشود.
البته عدهای نيز وجود دارند که در عين برقرار بودن رابطة همباشی ،وانمود میکنند که
ازدواج کردهاند تا پس از گذشت مدتی ،از مزايای کسانی که بهصورت رسمی ازدواج کردهاند،
بهرهمند گردند .اين افراد نمیدانند که چنين امری در انگلستان امکانپذير نيست (Welstead
.)and Edwards, 2013, P.28
پس از بررسی نهادهای فوق ،الزم است به اين سوال پاسخ داده شود که دليل استقبال
افراد از آنها چيست.

علل گرایش به نهادهای جایگزین ازدواج در انگلستان
افراد و بهويژه قشر جوان به داليل متعددی از نهادهای جايگزين ازدواج دائم استقبال
مینمايند و چنين رابطهای را به ازدواج دائمی ترجيح میدهند .برخی از علل توجه به اين
نهادها عبارتاند از:

گسترش روابط دختر و پسر
با گسترش ارتباطات و افزايش حضور زنان در جامعه ،ايجاد رابطه ميان زن و مرد نيز
با سهولت بيشتری انجام گرفت و تأثير چشمگير آزادیِ بیسابقة روابط جنسی با گسترش
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همخانگی از دهة  1980ميالدی آشکار گرديد .در همين ارتباط ،بايد کاهش کنترل والدين بر
روابط آزاد و رفتارهای جنسی فرزندان را نيز مورد توجه قرار داد .جوانان امروز در غرب،
فرزندان سلفی هستند که در دهة  1960ميالدی جريان موسوم به انقالب جنسی را به راه
انداختند يا در آن حضور داشتند و ازاينرو نسبتبه نسلهای پيشين ،تمايل و نيز قدرت
کمتری برای اعمال نظارت و کنترل فرزندان خود دارند (بستان ،1392 ،ص .)64

نظریات فمینیستی
پذيرش نظريات انديشمندان مکتب فمينيسم از ديگر داليل گسترش نهادهای جايگزين
ازدواج میباشد .اين انديشمندان در دفاع از آزادی تا آنجا پيش میروند که ازدواج و تشکيل
خانواده را به بردگی تشبيه میکنند و آن را بردهداری قانونی برمیشمارند (چراغی کوتيانی،
 ،1393ص  .)81به همين دليل ،معتقدان به فمينيسمِ راديکال مفهوم زوج آزاد را دربرابر مفهوم
ازدواج مطرح میکنند .نظرية زوجِ آزاد نوعی همزيستی مشترک بين زن و مرد است که
برمبنای آن هيچ مسئوليت حقوقیای بر عهدة طرفين نمیآيد ،بلکه فقط پاسخی به نيازهای
جنسی است و غالباً نيازهای عاطفی را برآورده نمیسازد (همان ،ص .)115

معضالت اقتصادی
دشواریهای مالی و اقتصادی نقش تعيينکنندهای در رويگردان شدن افراد از ازدواج دائم
و استقبال از نهادهای جايگزين دارند .استقالل اقتصادی و ثبات شغلی ازجمله پيشنيازهای
ازدواجاند؛ اما امروزه اين دو عامل بهسختی با يکديگر جمع میشوند و عوامل ديگری همچون
بيکاری ،تورم ،دشواری در يافتن شغلی دائمی و  ،...سبب عدم گرايش جوانان به ازدواج
میگردند.
اين بدين معناست که جوانان در سن ازدواج ،شرايط ازدواج را ندارند و فاصلة بين بلوغ
جنسی و اقتصادی آنها زياد میشود .درنتيجه زمينههای شکلگيری رفتارهای جنسی
نامتعارف و پيدايش پديدة همخانگی فراهم میگردد (آزاد ارمکی و همکاران ،1391 ،ص .)55
بهعالوه در ازدواج ،هزينههای هنگفتی جهت تهية جهيزيه ،برگزاری مراسمات مختلف و ...
وجود دارد و حال آنکه در نهادهای يادشده ،خبری از اين مخارج سنگين نيست .بنابراين دو
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نفر به اندازة استطاعت مالی خود ،هرکدام بهتنهايی خودشان را تأمين میکنند (رحمتآبادی
و کاريزی ،1396 ،ص .)86

گریز از مسئولیتپذیری
ازدواج نيازمند تعهد زوجين و پذيرش مسئوليت درقبال يکديگر است که همين مسئله سبب
محدود شدن آزادی ايشان نسبتبه دوران تجرد میگردد .اين امر عامل مهمی در عدم گرايش
جوانان امروزی به ازدواج است .درمقابل ،هريک از نهادهای جايگزين ،چون نه الزاماً در
جايی ثبت میشود و نه تعهد و مسئوليت مهمی را ايجاد میکند و هميشه و بدون هيچ دليلی
قابل به هم زدن است و همچنين اگر زن و مرد از هم سير شوند ،میتوانند زنان و مردان
ديگری را تجربه کنند ،محبوبيت بيشتری در ميان زنان و مردانِ بهاصطالح آزادِ غربی پيدا
کرده است (سميعی ،1393 ،ص .)50

زندگی آزمایشی
پيشتر اشاره شد که عدهای از افراد به نهادهای جايگزين ازدواج روی میآورند تا آنها را
در کسب شناخت کافی از نگرشها ،رفتارها و خلق و خوی يکديگر ،پيش ازازدواج ياری کند.
آنها اصطالحاً میخواهند از نزديک ،همسر آيندة خود را تجربه کنند تا بهصورت
چشموگوشبسته ازدواج نکنند (همان ،ص  .)51اين افراد تصور میکنند که با ازدواج پس از
آزمايش زندگیِ مشترک ،سازگاری بيشتری را تجربه خواهند کرد؛ اما اکثر پژوهشهايی که
در استراليا و ساير کشورهای غربی دربارة اين موضوع انجام شده ،نشانگر روندی کامالً
معکوس بوده است؛ يعنی ازدواجهايی که با زندگی مشترک غيررسمی همراه بوده ،اغلب در
مقايسه با ازدواجهای رسمی و دائم ،عمر کوتاهی داشته است (رحمتآبادی و کاريزی،1396 ،
ص .)85
حال بايد ديد درصورتی که امکان ازدواج دائم موجود نباشد و افراد ناچار به انتخاب
روشهای ديگری برای برآوردن نيازهای خود باشند ،راهکار پيشنهادیِ کداميک از نظامهای
حقوقیِ ايران و انگلستان ،بيشتر هدف فرد را تأمين و مسائل کمتری برای او ايجاد مینمايد.
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بررسی تطبیقی ابعاد نهادهای جایگزین ازدواج در ایران و انگلستان
اگرچه در نظام حقوقی ايران ،ازدواج موقت بهعنوان يک راهکار ثانويه مطرح میشود و تنها
در شرايطی مجاز است که ازدواج دائم مقدور نباشد ،اما به هر صورت ،نوعی ازدواج است
و انتخاب چنين نهادی به داليل متعدد ،بر روابط خارج از ازدواج ارجحيت دارد .نهادهای
مذکور به دليل عدم برخورداری از چارچوبی مشخص و به دليل آنکه به اندازة ازدواج ،تحت
حمايت قانون قرار نمیگيرند و ضوابط محکمی برای آنها تعريف نشده است ،پيامدهای
بسياری در زندگی افراد خواهند داشت که برخی از آنها به شرح ذيل میباشند (با توجه به
آنکه موضوع اين گفتار مقايسة نهادهای جايگزين نظام حقوقی انگلستان با ازدواج موقت ـ
بهعنوان راهکار نظام حقوقی ايران ـ میباشد ،از تکرار صفت «موقت» خودداری میگردد):

روابط مالی طرفین
صرفنظر از مبحث مهريه ،که در بخشهای قبل درخصوص آن توضيحاتی ارائه شد ،در
اين بخش ،به مسئلة ارث و نفقه در ازدواج موقت پرداخته میشود و سپس روابط مالی
زوجين در نهادهای موازی غربی مورد اشاره قرار میگيرد.
در مادة  1077قانون مدنی چنين آمده است :در نکاح منقطع ،احکام راجعبه وراثت زن و
مهر او همان است که درباب ارث مقرر شده است .طبق مادة  940همان قانون نيز ،زوجينی
که زوجيت آنها دائمی است و ممنوع از ارث نباشند ،از يکديگر ارث میبرند .در اين قانون،
مادهای که تصريح به ارث زن و شوهر در ازدواج موقت نمايد ،وجود ندارد؛ اما از مفهوم
مخالف مادة  940که شرط ارث بردن زن و شوهر از يکديگر را فقط مربوط به ازدواج دائم
دانسته است ،چنين استنباط میشود که در عقد ازدواج موقت ،زن و شوهر از يکديگر ارث
نمیبرند.
شرط ارث در ازدواج موقت به سه طريق مفروض است:
الف .شرط ارث برای هر دو :اگر زن و شوهر در ضمن عقد ازدواج موقت ،شرط نمايند
که از يکديگر ارث ببرند ،برخی قائل به اين هستند که اين شرط صحيح است.
ب .شرط ارث برای يکی از طرفين :هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت ،شرط شود که فقط
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يکی از زوجين از ديگری ارث ببرد ،شرط صحيح است.
ج .عدم ارث ولو با شرط :زن و شوهر در ازدواج موقت از يکديگر ارث نمیبرند ،حتی اگر
شرط شده باشد (گنجی ،1384 ،صص  123و .)124
با توجه به عدم ذکر توارث زوجين در ازدواج موقت در قانون مدنی ،به نظر میرسد اگر
چنين شرطی بين ايشان شود ،شرط باطل است؛ زيرا شرط توارث در اين مسئله ،شريک
نمودن غير وارث در ترکهای است که متعلق به ورثة قانونی متوفی است و درنتيجه برخالف
قوانين آمرة ارث میباشد .البته اگر در ضمن ازدواج موقت ،زن و شوهر يا يکی از آنها شرط
کند که پس از مرگ ،ديگری در قالب وصيت از او ارث ببرد ،چنين شرطی تا مقدار ثلث صحيح
است (امامی ،1368 ،ص .)109
درخصوص نفقه ،وفق مادة  1113قانون مدنی در عقد انقطاع ،زن حق نفقه ندارد ،مگر اينکه
شرط شده باشد يا عقد مبنیبر آن جاری شده باشد .بنابراين در ازدواج موقت ،مرد عهدهدار
مسئوليت نفقة زن نيست ،اما چنانچه حق نفقه ازسوی زن در حين عقد ازدواج شرط شود و
مرد آن را بپذيرد ،صحيح است؛ زيرا هر شرطی که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد ،نافذ
میباشد و شرط حق نفقه نيز همينطور است.
چنانچه طبق شرط مذکور ،مرد ملزم به پرداخت نفقة همسر خود باشد ،ولی از دادن آن
استنکاف نمايد ،طبق مادة  1111قانون مدنی ،زن میتواند به دادگاه رجوع کند .دادگاه ميزان
نفقه را تعيين و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد .اگر خودداری شوهر از پرداخت
نفقه بهدليل عجز و عدم توانايی در تأدية آن باشد يا شوهر بدون جهت نفقة زن خود را
نپردازد و دادگاه هم نتواند شوهر را ملزم به پرداخت نفقه کند يا اجرای آن ممکن نباشد ،زن
میتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و دادگاه شوهر را اجبار به بذل مدت کند و درصورت
استنکاف وی ،دادگاه خود ،زن را رها و باقی مدت را بذل نمايد .اين مسئله در مادة 1129
قانون مدنی منعکس شده است.
موضوع ديگری که در ازدواج موقت مدنظر قرار میگيرد ،مسئلة ثبت نکاح است .مادة 21
قانون حمايت خانواده مصوب  1391در اين زمينه مقرر میدارد :نظام حقوقی جمهوری
اسالمی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی ،نکاح دائم را که مبنای تشکيل
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خانواده است ،مورد حمايت قرار میدهد .نکاح موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون
مدنی بوده و ثبت آن در اين موارد الزامی است :باردار شدن زوجه ،توافق طرفين و شرط
ضمن عقد.
با توجه به اين ماده ،مشخص میشود که رويکرد اصلی و اولية قانونگذار ،عدم لزوم ثبت
بهدليل اولويت نداشتن اين نوع ازدواج (نسبتبه ازدواج دائم) و خصوصی دانستن آن است؛
اما در شرايطی برای پيشگيری از سوءاستفاده ،ثبت را الزم میشمارد.
بنابر آنچه گفته شد ،معلوم میشود که روابط مالی زوجين در اسـالم ،بهخوبی خطکشی
شده و خداوند متعال برای فروض مختلف ،راهکارهای متعددی را ارائه نموده است .حال
بايد ديد آيا تنظيم روابط در نظام حقوقی انگلستان نيز ،به همين اندازه کارگشاست يا نواقصی
دارد.
بهطور کلی ،کسانی که بهعنوان زوج مورد شناسايی قرار میگيرند ،از بسياری از مزايای
زوجينی که بهصورت قانونی ازدواج کردهاند بهرهمند میشوند .بخشی از مزايا عبارتاند از:
الف .واجد شرايط بودن برای دريافت خدمات تأمين اجتماعی؛ البته اين زوجها بايد ثابت
کنند که سالهايی را با يکديگر زندگی کردهاند.
ب .استحقاق دريافت مزايای کارفرما (همچون بيمة سالمت) ازطريق همسر؛
ج .معافيت از ماليات هدايا؛
د .معافيتهای زناشويی نامحدود درزمينة امالک؛
ه .امکان مطالبة کسر سود وام مسکن (درصورت مالکيت مشترک يک خانه)؛
و .ارث بردن از اموال همسر تا زمانیکه ارادة معتبری وجود داشته باشد (اما اگر همسری
فوت کند ،فرزندان و ساير اعضای خانواده ارث میبرند و همسر زنده از آن برخوردار
نمیشود)؛
ز .استفاده از وکالتنامة پزشکی همسر (درصورت عدم توانايی فرد ،همسرش درخصوص
مسائل پزشکی او تصميمگيری خواهد

کرد)1.

1. https://www.investopedia.com/financial-edge/0210/marriage-vs.-common-law-whatit-means-financially.aspx
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کميسيون حقوق نيز در سال  ،2007برنامة پيچيدهای برای مسائل مالی رابطة همباشی
پيشنهاد کرد که در آن چنين آمده است« :همباشی همواره يک روية اجتماعی قابل توجه بوده
که امروزه در حال گسترش است و در آينده نيز ،به اين روند ادامه خواهد داد .البته صرف
اين مسئله دليل قانعکنندهای برای اصالح قانون نيست ،اما همگان اين نکته را پذيرفتهاند که
حقوق کنونی از جامعيت الزم برخوردار نيست و اين امر منجر به ايجاد شرايط ناخوشايندی
میشود که تأثيرات چشمگيری بر نسبت جمعيت بر جای میگذارد  ...ما از دولت میخواهيم
که اقدامات الزم را برای ارائة راهحلهای قانونی به اين بخش از جامعه به عمل آورد و با
عواقب مالی اين قضيه ،به وجهی عادالنه برخورد نمايد» ( Welstead and Edwards,
.)2013, P.101

انحالل روابط
رابطة زن و مرد ممکن است به جدايی بينجامد و در اين مسئله ،تفاوتی ميان ايران و انگلستان
وجود ندارد .آنچه سبب ايجاد تفاوت میشود ،واکنشی است که هريک از نظامهای حقوقی
در مواجهه با چنين وضعيتی بروز میدهند:
به نظر میرسد ازدواج موقت به پنج طريق منحل میگردد:
 .1فسخ نکاح :فسخ در لغت و در مفهوم فقهی آن ،به معنای بر هم زدن و قطع کردن است
(جعفری ،1377 ،ص  )126و در ازدواج موقت در رديف ايقاعات میباشد؛ يعنی تنها به ارادة
صاحب حق واقع میشود و نيازی به رضايت همسر او ندارد .موارد فسخ در نکاح موقت به
دو دستة عيوب مشترک و اختصاصی تقسيم میشود .تنها عيب مشترکی که بهموجب مادة
 1121قانون مدنی برای هريک از زن و مرد ايجاد حق فسخ مینمايد ،جنون است؛ مشروط
به آنکه استقرار داشته باشد.
عيوب اختصاصی نيز دارای دو نوع عيوب اختصاصی مرد و عيوب اختصاصی زن
هستند .خصاء ،عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مرد طبق مادة  1122قانون مدنی موجب
حق فسخ برای زن است و وفق مادة  1123همان قانون ،قرن ،جذام ،برص ،افضا ،زمينگيری
و نابينايی از هر دو چشم در زن نيز ،حق فسخ نکاح را به مرد میدهد.
 .2بذل مدت :بذل مدت دراصطالح عبارت است از واگذاری بقية مدت ازدواج موقت .ازدواج
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موقت با بذل مدت ازطرف شوهر منحل میگردد و رضايت يا عدم رضايت زن در آن تأثيری
ندارد .لذا بذل ،ايقاعی است که تنها به ارادة شوهر واقع میشود و به تشريفات ديگری نياز
ندارد .به همين دليل ،مرد میتواند مدت باقیمانده را در هنگامی که زن در حيض يا در طهر
مواقعه نيز باشد ،ببخشد.
 .3انقضای مدت :انقضای مدت به اين معنی است که مدت عقد به خودیِ خود تمام شود.
درواقع پس از خاتمة مدت معهود ،زوجين نسبتبه يکديگر نامحرم میشوند و زن بايد عده
نگه دارد.
عدة زن در سه مورد ذکرشده در غيرحامل ،مطابق مادة  1152قانون مدنی ،دو طهر است،
مگر اينکه زن به اقتضای سن ،حيض نبيند که در اين صورت  45روز است .عدة زن حامل
نيز طبق مادة  ،1153تا وضع حمل میباشد.
 .4فوت :اگر در اثنای رابطة زوجيت موقت ،يکی از زن يا شوهر فوت نمايد ،عقد ازدواج
منحل میگردد و چنانچه مرد فوت کرده باشد ،زوجه بايد عده نگه دارد .عدة وفات ،وفق مادة
 1154قانون مدنی  4ماه و  10روز است ،مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت ،عدة
وفات تا موقع وضع حمل است؛ مشروط بر اينکه فاصلة بين فوت شوهر و وضع حمل از 4
ماه و  10روز بيشتر باشد و اال مدت عده همان  4ماه و  10روز خواهد بود.
 .5انفساخ :انفساخ در ازدواج موقت از بديهيات انحالل در عقد است و چنانچه پس از عقد
ازدواج موقت ،مرد يا زن مرتد شود ،عقد از همان موقع منفسخ میشود و رضايت يا عدم
رضايت هيچ يک تأثيری در انفساخ عقد ندارد (امينی و آيتی ،1389 ،ص .)120
همانطور که مشاهده میشود ،نظام حقوقی ايرانی ـ اسالمی طرق انحالل رابطه را بهطور
کامل احصا و تکليف زن و مرد را چه درخصوص عده و چه دربارة مهر ،به تفصيل مشخص
نموده است .درحالیکه در حقوق انگلستان ،چنين تقسيماتی صورت نگرفته و برخی مسائل
نيز مغفول واقع شده است که همين امر مشکالت عديدهای را برای هر يک از طرفين به وجود
میآورد.
امروزه بحثهای گستردهای در باب وضعيت طرفين در پايان اين روابط مطرح میشود.
عدهای معتقدند بايد با اين افراد دقيقاً همانند زوجين قانونی برخورد شود و دستة ديگری بر
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اين باورند که در همباشی ،زوجين میتوانند بدون دخالت دادگاه بهطور غيررسمی از هم جدا
شوند 1.روث ديچ در اين خصوص چنين میگويد« :با پايان يافتن همباشی ،زن ديگر محتاج
مرد نيست و مرد نيز درقبال او مسئوليتی ندارد .پس بهتر است هيچ نوع دخالت قانونی در
همباشی وجود نداشته باشد و مسائلی همچون وصيت و دارايی ،به توافقات طرفين و عرف
محل واگذار شود .من میتوانم مستدالً ثابت کنم که قانون همباشی ،آزادی زنان را نقض
میکند ،موجب تضعيف رابطه میشود و بسيار هزينهزاست .بهجای ايجاد چارچوبهای
کليشهای و قالبهای ازدواج سنتی ،شخصیسازی و استفاده از توافقنامهها را برای
حلوفصل محدوديتهای قانونی و احترام به انتظارات و سهم افراد پيشنهاد میکنم»
(.)Welstead and Edwards, 2013, P.199
درمقابل ،بارون هيل ،عضو دادگاه عالی انگلستان ،معتقد است بايد قانون اسکاتلند را مورد
توجه قرار داد که تکليف مسائل مالی را در پايان همباشی مشخص کرده است .هيل بر همين
اساس ،پيشنهاد کميسيون حقوق مبنیبر اصالح قوانين فعلی را ،که سبب بیعدالتی شدهاند،
قابل تحسين میداند؛ چراکه با افزايش نرخ همباشی و فرزندان ناشی از آن و همچنين باور
عمومی به اينکه رسالت حقوق ،محافظت از افراد است ،تغيير قانون و ارائة راهکارهای
متناسب ضروری مینمايد.
کميسيون حقوق اخيراً مسائل مالی را در رابطة همباشی مورد توجه قرار داده و اين امر
منجر به ارائة دو پيشنهاد گرديده است؛ البته مادامی که دولت دست به وضع قوانين جديدی
نزده است ،اين پيشنهادات صورت جدی به خود نخواهند گرفت .کميسيون مذکور متوجه شد
که بسياری از افراد در پايان رابطه ،دچار عسر و حرج میشوند و اين مسئله نهتنها بر آنها،
بلکه بر فرزندانشان نيز تأثيراتی بر جای میگذارد؛ بهنحوی که حتی ممکن است ايشان را به
کمکهای مالی دولت نيازمند نمايد .اکثريت قريب به اتفاق مردم معتقدند طرفين همباشی بايد
حق درخواست کمک مالی از شريک خود را در پايان رابطه داشته باشند؛ درحالیکه گروه
ديگری عقيده دارند بايد به اين افراد پيش از ورود به هرگونه رابطهای ،اطالعاتی درمورد

1.https://www.citizensadvice.org.uk/family/living-together-marriage-and-civilpartnership/ living-together-and-marriage-legal-differences
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قانون فعلی داده شود تا براساس آن تصميم بگيرند که آيا خواهان چنين رابطهای هستند يا
بيشتر تمايل به ازدواج يا ورود به روابط رسمی دارند تا از اين طريق ،تحت حمايت قانون
قرار بگيرند (.)ibid, P.198 - 199
از نظر کميسيون حقوق ،هيچيک از اين دو حالت قابل پذيرش نيست؛ زيرا برخی از افراد
وارد روابطی میشوند که به اندازة ازدواج ،تعهدآور نيست و درواقع عمداً اين مسير را انتخاب
میکنند؛ چراکه تمايلی به داشتن مسئوليتهای قانونی ندارند و اين مسئله را پذيرفتهاند که
بهلحاظ قانونی ،از هيچ حقی برخوردار نباشند .در طرف ديگر ،با اشخاصی روبرو هستيم
که فاقد قدرت الزم برای قانونی کردن روابط خود هستند يا با کسی زندگی میکنند که از رسمی
نمودن رابطه امتناع میورزد .مسلماً ناديده گرفتن حق اين دسته ،دور از انصاف است.
بنابراين کميسيون مذکور پيشنهاد نموده است که به داليل ذيل ،طرفين همباشی بايد در
پايان رابطه از تسهيالت مالی برخوردار شوند:


تأمين اقشار آسيبپذير از نظر اقتصادی؛



بازسازی زندگی آنها؛



تقسيم دارايیها و اطمينان از اينکه دارايی مثبت و منفی بهطور مساوی ميان زن و مرد
تقسيم شده است (.)Welstead and Edwards, 2013, P.
با وجود تمامی اين بحثها و پيشنهادها ،هنوز هيچ قانونی برای بهبود وضعيت افرادی که

وارد چنين روابطی میشوند ،تصويب نشده و همين موضوع ،سبب سردرگمی افراد و ايجاد
مشکالت فراوانی در انگلستان گرديده است.
درخصوص چگونگی وضعيت هريک از طرفين درصورت فوت طرف ديگر نيز ،نظام حقوقی
انگلستان مقرر میدارد که اگر يکی از ايشان بدون تنظيم وصيتنامه از دنيا برود ،طرف مقابل
بهصورت خودکار از او ارث نخواهد برد؛ مگر اينکه زوجين دارای مالکيت مشترکی

باشند1.

همانطور که مالحظه میشود ،ارث بردن طرفين از يکديگر منوطبه وجود وصيتی دال بر آن
است و چنانچه فرد در وصيتنامة خود ،برای طرف ديگر به ميزان کافی مالی را وصيت نکرده

1.https://www.citizensadvice.org.uk/family/living-together-marriage-and-civil)partnership/living-together-and-marriage-legal-differences/
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باشد ،طرف زنده میتواند بـا رجوع به دادگاه ،درمورد دارايی او اعالم شکايت نمايد .ضمناً در
همباشی برخالف ازدواج رسمی ،وارث از پرداخت ماليات ارث معاف نخواهد

بود1.

یافتههای پژوهش
تمامی افراد بشر دارای نيازهايی هستند و نياز بـه تشکيل خانواده ،برقراری رابطة جنسی و
و تناسل بهصورت غريزی در نهاد ايشان قرار داده شده است .نظامهای حقوقی مختلف در
پاسخ به اين دسته از نيازها ،نهاد ازدواج را پيشبينی نموده و بـا وضع مقرراتی ،سعی در
سامان بخشيدن به اين پديده داشتهاند.
نظام حقوقی اسالم که منبع اصلی تدوين قوانين ايران میباشد ،اصالت و اولويت ازدواج
دائم را مفروض میداند؛ اما اين مسئله سبب غفلت از موقعيت استثنايی افرادی که توانايی
ازدواج دائم ندارند ،نشده و بر اين اساس از يک طرف ،ازدواج موقت را برای شرايط
اضطراری پيشنهاد کرده است و از طرف ديگر ،ضوابط محکمی را مطابق آموزههای اسالمی
برای اين نهاد وضع نموده تا عفت عمومی و حرمت افراد را حفظ نمايد و مانع سوءاستفادة
افراد مغرض از اين دستور الهی گردد.
در نظام حقوقی انگلستان ،ازدواج موقت در گذشته بهعنوان يک سنت اجتماعی رواج داشته
است؛ به اين صورت که ازدواج موقت را نوعی زندگی زناشويی میدانستند که ناشی از
ازدواج رسمی نيست؛ اما امروزه اين نهاد منسوخ شده و نهادهای نوظهوری همچون
همباشی ،ازدواج عرفی و ازدواج سفيد جايگزين آن گرديده است.
در عصر حاضر و با توجه به پيشرفتهای شگرف درزمينة ارتباطات و فناوری اطالعات،
خانوادههای ايرانی نيز از نهادهای يادشده تأثير پذيرفتهاند و بسياری از افرادی که امکان
ازدواج دائم برايشان فراهم نيست ،بهجای ازدواج موقت ،از الگوهای متعدد روابط در غرب
پيروی میکنند .اين درحالی است که هيچيک از نهادهای موجود در جوامع غربی با آموزههای

1. https://www.citizensadvice.org.uk/family/living-together-marriage-and-civilpartnership/living-together-and-marriage-legal-differences
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دينی و فرهنگی جامع ايرانی همخوانی ندارد و مشکالت زيادی را برای افرادی که بدون اطالع
کافی ،تن به اينگونه روابط میدهند ،ايجاد مینمايد.
با بررسی نهادهای جايگزين ازدواج دائم در دو نظام حقوقی ايران و انگلستان ،مشخص
میشود نهادهايی که در سالهای اخير در جوامع غربی پديد آمدهاند ،دارای ضوابط کامل و
کارآمدی نيستند و تنها در شرايط خاصی میتوانند پاسخگوی مشکالتی باشند که از رابطة
خارج از ازدواج ناشی میشوند.
اسفناکتر آنکه مطابق ادعای انديشمندان غربی ،مادامی که دولت انگلستان دست به وضع
قوانين جديدی نزند ،طرحهايی که برای نظاممند نمودن اين نهادها ارائه شده است ،تنها در
حد پيشنهاد باقی میمانند و همين مسئله باعث شده دولت انگلستان امروز با افرادی روبرو
باشد که فاقد قدرت الزم برای قانونی کردن روابط خود هستند يا با کسی زندگی میکنند که
از فقدان قوانين مناسب سوءاستفاده کرده ،از رسمی نمودن رابطه امتناع میورزد.
اين درحالی است که ازدواج موقت بهدليل بهرهمندی از ويژگیهای مثبتی همچون لزوم
تعيين مدت نکاح ،تأمين مشروع و قانونی نياز جنسی ،هويتبخشی به کودکان و درنتيجه
مشخص بودن نسب ،برخورداری از مقررات دقيق درخصوص روابط مالی طرفين ،مشخص
بودن راههای انحالل رابطه و نگاه داشتن عده ،از امتيازات بيشتری نسبتبه نهادهای غربی
برخوردار میباشد و تنها نهادی است که میتواند بهعنوان جايگزين حقيقی ازدواج دائم مطرح
گردد .اميد است که با تبيين دقيق احکام ازدواج موقت ،از گرفتار شدن افراد ناآگاه در بند
مشکالت ناشی از روابط غيرقانونی و خارج از ازدواج پيشگيری گردد و باب سوءاستفاده از
اين حکم متين الهی ،که جنبة استثنايی داشته و جهت پاسخگويی به نياز افراد در شرايط
ويژهای وضع شده است ،ممانعت به عمل آيد.
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