
9      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست ویکم، بهار 1400، شماره 80

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Spring 2021, No 80

واکاوی مشکالت اجتماعی زنان دارای تجربه   ازدواج موقت
 ساکن شهر قم

مقد  مه: ازدواجموقتعلیرغممشروعیتدینیوقانونیآنبهعنوانیكی
ازمسائلچالشبرانگیزدرجامعهمطرحاست.دراینمیانتعدادیاززنان
ازدواج به اقدام مواجههستند آن به كه مختلفی و دلیلشرایطخاص به
ازدواجموقتوكودكان اینكهزناندارایتجربه موقتمیكنند.علیرغم
آناندرزندگیبامشكالتمتعددیروبهرومیشوند،اطالعاتبرنامهریزان
وسیاستگذارانجامعهدربارهاینقشراندکاست؛بنابراینضروریاست
این هدف گیرد. قرار موردمطالعه زنان از دسته این زندگی زیسته تجربه

مطالعهواكاویتجاربزناندارایسابقهازدواجموقتدرشهرقماست. 
براساسرویكردتحلیل ازروشكیفیو استفاده با اینمطالعه روش: 
مصاحبه طریق از پژوهش دادههای است. انجامشده عرفی محتوی
نیمهساختاریافتهباپانزدهنفراززناندارایتجربهازدواجموقتوچهارنفر
ازمددكاراناجتماعیمرتبطبااینگروهاززنانجمعآوریشدهاست.روش
نمونهگیریپژوهشبهصورتنمونهگیریهدفمنداستوجمعآوریدادهها
تازماناشباعادامهیافت.جوانبمربوطبهصحتدادههامدنظرقرارگرفت

وتحلیلدادههابااستفادهازكدگذاریوطبقهبندیكدهاانجامگرفت.
یافته ها: دراینمطالعهپسازچندینمرحلهتحلیلوادغامكدهایمشابه
درنهایت728كداستخراجشد.كدهایاصلیدرچهاردهزیرطبقهوزیر
طبقاتدرچهارطبقهنهاییطبقهبندیشدندكهعبارتانداز1.»مؤلفههای
فردی«،2.»عواملخانوادگی«3.»محیطاجتماعیآسیبزا«و4.»آسیبهای
طبقات از ناامن« »حریم شامل پژوهش این اصلی درونمایه چندگانه«.

ذكرشدهاستخراجشد.
بحث: زناندارایتجربهازدواجموقتیكیازگروههایهدفپنهانو
سختدردسترسمرتبطباحوزهمددكاریاجتماعیهستندكهبامشكالت
مختلفیدرزندگیفردی،خانوادگیواجتماعیمواجههستند.لزومتوجهبه
كاهشمشكالتمختلفاینگروهاززنانوافزایشكیفیتزندگیآناندر

سطوحمختلف،بهویژهازسویمددكاراناجتماعیضروریاست.
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Exploring the Social Problems of Women with 
Temporary Marriage Experience in Qom

Introduction: Temporary marriage, despite its religious and 
legal legitimacy, is a challenging social issue. However, a 
number of women accept temporary marriage due to the 
specific circumstances which they are facing and the prob-
lems they have. Although the women with temporary mar-
riage and their children face many problems, there is not suf-
ficient information about the different aspects of their lives.  
Method: This study was conducted using qualitative 
method and based on the Conventional Content Analysis 
approach. The research data were collected through semi-
structured interviews with fifteen women with temporary 
marriage experience and four social workers associated 
with this group of women. The research sampling method 
was purposeful sampling and data collection continued 
until saturation. The aspects related to the accuracy of the 
data were considered and data analysis was performed us-
ing coding and classification of the codes. 
Findings: Out of interviews, 728 the codes were extracted at 
several stages of the analysis and integration of similar codes 
in four main categories include 1) “Individual components”, 
2) “Family Factors”, 3) “The harmful social environment”, 
and 4) “Multiple social deviances”, and 14 subcategories, 
respectively the main theme of this research, “unsecured pri-
vacy” was extracted  from the mentioned classes.
Discussion: Women with temporary marriage experience 
are one of the hidden and hard-reaching target groups 
related to the field of social work who face various prob-
lems in individual, family, and social life. It is necessary 
to pay attention to reducing the various problems of this 
group of women and increasing their quality of life at 
different levels, especially by social workers.
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Extended Abstract

Introduction: Marriage and family forms are among the issues that in most soci-
eties are affected by social, economic, and cultural changes as well as other con-
ditions governing society. There is no doubt that new social changes have made 
new conditions for marriage, causing a clear distinction between styles and types 
of marriage in a traditional and modern society. Temporary marriage, despite its 
religious and legal legitimacy, is a challenging social issue. However, a number 
of women with temporary marriage due to the specific circumstances that they 
are facing, have many problems. Although the women with temporary marriage 
experiences together with their children face many problem,  there is not suffi-
cient information about the different aspects of their lives. Hiding and tabooing 
this style of marriage can have a variety of effects on the health of these types of 
families, especially women. In fact, the various aspects of the women’s health, 
including physical, mental, and social ones, can be heavily influenced by this type 
of marriage.
The Review of the few related studies carried out in this area revealed the follow-
ings :
1) Not applying  formal sexual education
2) High likelihood of transmission of HIV/AIDS
3) The incidence of sexually transmitted diseases
4) The high probability of abortion and its effects
5) The experience of sexual violence
6) The phenomenon of single mothers

Among other problems, it seems that women are more prevalent in this group.
In addition, in the social sphere, women who are temporarily married may have 
some problems, such as: legal and social problems caused by the probable birth 
of children, emotional problems caused by multiple and short-term marriages, the 
negative attitude of members of society towards women who are temporarily mar-
rying, and the emergence of many problems in social relationships are among the 
issues that will highlight the importance of various studies, especially social work 
studies. (12)
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One of the specialized groups that can be pathology of this type of marriage and 
extracting the direct experience of women with temporary marriage is social 
workers (15). in the first step, given the lack of knowledge in this field, it seems 
that the focus of social workers’ studies on the discovery of direct experiences of 
these individuals to be able to provide a clear understanding of the situation and 
conditions of their lives, provide the necessary fields for enhancing their health 
and reducing outcomes and potential problems.
The main purpose of this study is analyzing experiences and identifying individu-
al, family, and social problems of women with temporary marriage history. As the 
literature review suggests, this research study can be regarded as one of the first 
studies of social work that investigates the concept of temporary marriage from 
women’s point of view.it can also be considered as a step towards providing spe-
cialized services to this group of women as one of the target groups of social work.
According to the review of related literature, in general, in addition to legal and 
religious studies in temporary marriage, two categories of studies have studied 
temporary marriage. The first category includes a large part of studies in the field 
of temporary marriage, which is to be investigated the attitude of different demo-
graphic and age groups, especially young people towards temporary marriage. But 
in spite of accepting the undeniable importance of this research, it seems that in 
these studies, the direct experience of temporary marriage on the part of women 
has not been specifically considered as the focus of this study.
However, few studies in the second category have been taken into concentration 
on the part of women, but there are also significant differences in the type of study 
and the method of data collection as well as the desired goals in the current re-
search. Therefore, there is a need to conduct new study so as to assess the status 
of this group of women and use the results of the research in order to facilitate 
appropriate interventions of social work in order to reduce problems and improve 
personal, family, and social well - being of women with temporary marriage ex-
perience. It is also necessary for social workers to explore the life experiences of 
such women. The purpose of this study is to examine the experiences of women 
with a temporary marriage in the city of Qom.
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Method: This study was conducted using qualitative method and based on the 
Conventional Content Analysis approach. The research data were collected 
through semi-structured interviews with 15 women with temporary marriage ex-
perience and four social workers associated with this group of women. The re-
search sampling method was purposeful and data collection continued until satu-
ration. The aspects related to the accuracy of the data were taken into account and 
data analysis was performed using coding and classification of the codes.

Findings: This study aimed to investigate the experiences of women with tempo-
rary marriage history. The research method of this study is qualitative and, using 
the semi-structured interview and conventional content analysis method, attempts 
were made to provide answers to the following there questions: 
* What are the contributing factors in the tendency of women towards temporary 
marriage?
What are the personal/ family problems of women during the interim marriage?
* What are the social problems of women during the interim marriage?
728 codes were extracted from the interviews at several stages of the analysis and 
integration of similar codes in four main categories, which include 1) “Individual 
components”, 2) “Family Factors”, 3) “The harmful social environment”, and 4) 
“Multiple social deviances”, and 14 subcategories. The main theme of this re-
search was “insecure privacy” that extracted from the mentioned classes.

Discussion: Women with temporary marriage experience are one of the hidden 
and hard-reaching target groups related to the field of social work, facing various 
problems in individual, family, and social life. It is necessary to pay attention to 
reducing the various problems of this group of women and increasing their quality 
of life at different levels, especially by social workers. 
According to the findings of this study, one of the most important challenges of 
temporary marriage that leads to vulnerability of a large proportion of women 
involved with this type of marriage, is the lack of a well-documented law on mar-
riage registration Temporary and how to follow these women’s legal rights
Therefore, to prevent the violation of human rights and legal rights of these women 
and to avoid abuse of some people in the society, it is necessary to revise laws re-
lated to the temporary marriage and the recognition of these laws. In other words, 



      14      14

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      14

since this type of marriage is not known, it is not possible to separate this group of 
women from other groups including prostitutes, so that if a temporary marriage is 
a kind of marriage we must have the right legal path in this regard.
It also seems that in the studied population, the majority of women who are tem-
porarily marrying are from divorced and widowed women who face significant 
economic, familial, and social problems. Therefore, social workers and specialists 
are required in supportive centers, including the Welfare Organization, the special-
ized information is needed to analyze the main problems of these women and to 
carry out appropriate professional interventions in this field
There is no doubt observance of  the principle of accepting and gaining confidence 
in the group as well as the efforts of social workers to tackle discrimination and 
stigma in relation to these women will have a significant impact on the process 
of implementing programs and professional and educational interventions in this 
area.
Taking account of the fact that there have been few social studies on temporary 
marriage, there is a need for more research, in particular qualitative research in 
this area. By extracting some of the problems of this group of women through this 
study, it is suggested that, at the same time, mixed-method studies should be used 
to design appropriate specialist programs and interventions.
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مقدمه
ازدواجواشكالخانوادهازجملهمسائلیاستكهدراكثرجوامعتحتتأثیرتغییراتو
وضعیتاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیوسایرشرایطحاكمبرجامعهقراردارد)آلندورف
وتورننتون2015،1(.یكیازانواعازدواجها،كهدرگفتماناسالمیمطرحواماچالشبرانگیز
از ازدواج نوع این .)2014 همكاران، و )كالنتری است )مدتدار( موقت ازدواج است،
مختصاتقوانینخانوادهدرایراناستودرقوانینسایركشورهاوجودنداردوازدیدگاه
مذهبجعفریكهمذهبرسمیكشورمابهشمارمیآیدوطبققوانینخاصخودكه

توسطعلمایدینیبرایآنتعیینشدهاست،صورتمیگیرد)محققداماد،2017(.
باوجودشواهدیغیررسمیمبنیبرافزایشازدواجموقتدرجامعهایراندرسالهای
از واقع نیست.در ازدواجهادردسترس این تعداد پیرامون دقیقی اطالعات آمارو اخیر،
آنجاییكهازدواجموقتدربیشترمواقعبهصورتغیررسمیصورتگرفتهودرمدارک
هویتی)شناسنامه(،ثبتنمیشود،اطالعاتمناسبودقیقیازشیوعوبروزآندركشور
دردسترسنیست.بااینحالباتوجهبهمنابعغیررسمیبهنظرمیرسدكهاینپدیدهروند

فزایندهایدارد.
پنهانوتابوماندناینسبكازازدواجمیتواندتأثیراتمختلفیبرسالمتایننوعاز
خانوادههاوبهویژهزنانداشتهباشد.درواقعجنبههایمختلفسالمتزناناعمازجسمی،
روانیواجتماعیمیتواندبهشدتتحتتأثیرایننوعازازدواجقرارگیرد)رافعی،2004(.
بابررسیمطالعاتاندكیكهدراینحوزهصورتگرفتهاست،عدماستفادهازآموزشهای
جنسیرسمیواحتمالباالیانتقالویروسایدزوبروزبیماریهایمقاربتی،احتمالباالی
بارداریسقطوعوارضآن،تجربهخشونتجنسی،پدیدهمادرانتنها2،ازجملهمشكالتی

1 .Allendorf and Thornton
2 . Single mothers
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استكهبهنظرمیرسددراینگروهاززنانشایعترباشد)پریشی،2010(.
ممكن میكنند موقت ازدواج به اقدام كه زنانی نیز اجتماعی درحوزه این بر عالوه
آمدن دنیا به از ناشی اجتماعی و قانونی ازجملهمشكالت استدچارمشكالتیشوند:
فرزنداناحتمالی،مشكالتعاطفیناشیازازدواجهایمتعددوكوتاهمدت،نگرشمنفی
ازدواجمیكنند،خوردنبرچسبصیغهایو بهزنانیكهبهصورتموقت جامعهنسبت
بروزمشكالتعدیدهدرروابطاجتماعینیزازجملهموضوعاتیاستكهاهمیتمطالعات
مختلفبهویژهمطالعاتمددكاریاجتماعیرابیشازپیشپررنگترخواهدكرد)صادقیو

همكاران،2007(.
است بوده محدود زنان موقت ازدواج درحوزه شده انجام مطالعات میرسد نظر به
ازدواجموقت، از زنان از اینگروه وهمچنیندراینمطالعاتتجربیاتودرکمستقیم
ازدواج ایننوع كهمهمترینمنبعبرایدسترسیبهاطالعاتصحیحدرخصوصتجربه

میباشد،كمترموردتحلیلوواكاویقرارگرفتهاست.
یكیازگروههایتخصصیكهدراینراستامیتواندبهآسیبشناسیایننوعازازدواج
واستخراجتجاربمستقیمزناندارایازدواجموقتكمككند،مددكاراناجتماعیهستند
)ترابیمومنوهمكاران،2018(.درگامنخستباتوجهبهكمبوددانشموجوددراین
زمینه،بهنظرمیرسدكهبهتراستتمركزمطالعاتمددكاراناجتماعیبركشفتجربیات
آنها، زندگی ازوضعیتوشرایط داشتندرکدرستی با بتوان تا باشد افراد این مستقیم
زمینههایالزمبرایارتقاءسالمتاینافرادوهمچنینكاهشپیامدهاومشكالتاحتمالی

منتجازآنفراهمشود.

ادبیات تحقیق
الزمبهذكراستكهدرخصوصپیشینهوتاریخچهازدواجموقتدرمنابعموجود،
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تفاسیرمتفاوتومتعددیبیانشدهوهمینامردسترسیبهاجماعنظرواحددراینزمینهرا
دشوارساختهاست،بااینوجودبراساسمطالعاتانجامشدهتوسطمحققدراینزمینه،

جمعبندیزیرارائهمیشود.
دوران در موقت ازدواج همان یا متعه موجود، گزارشهای به توجه با بهطورخالصه
بنابراین است. نبوده اسالم دین خاص و داشته رواج نیز اسالم ظهور از پیش جاهلیت
ازدواجموقتازجملهازدواجهایمرسومدرعربستانبودهوسپسدراسالمنیزبادرنظر
گرفتنشروطوقیودیدرآنموردتأییدوپذیرشقرارگرفتهاست)منتظریمقدم،2006(.
همچنیندرموردتداوممشروعیتازدواجموقتدردیناسالم،میانفقهایشیعهامامیهو
اهلتسنناختالفنظروجوددارد،اهلتسننقائلبهاینامرهستندكهازدواجموقتتا
زمانخلیفهدومدرمیانمسلمانانرایجبودهامااززمانیكهویآنرانهیكردوپسازآن
اهلسنتهمرأیبهتحریمازدواجموقتدادند،درحالیكهامامیهبااستنادبهروایاتوآیه

24سورهنساءدرقرآننظراهلتسننراردمیكند.
زرتشتی دین در ازدواج انواع از متفاوتی طبقهبندیهای امروزی پژوهشگران همچنین
داشتهاند،امابهطوركلیوبنابرروایتیدرایرانباستانبهجزازدواجپادشاهزنیكهدرواقع
همانازدواجدائمومرسومبودهاست،سهنوعازدواجموقتكهعبارتندازچگری،ایوگین
وستوریرواجداشتهاست،كاركردآشكارهرسهنوعازدواجیادشدهصرفابهدنیاآوردن

پسریابهعبارتیدیگرتولیدمثلبودهاست)مقدم،2019(.
بهتعبیرعامهبه»صیغه«معروف یا نامهای»نكاحموقت«»متعه« به ازدواجموقتكه
استعبارتازآناستكهمردیبازنیكهازدواجباویمانعشرعینداشتهباشدبهمدت
معینومهریهمعینازدواجكندوبهمجردتمامشدنمدتمعین،زنومردازهمدیگرجدا

میشوندبدونآنكهاحتیاجبهطالقداشتهباشند)طاهری،2014(.
همچنینبرخیازنظریاتوجوددارندكهمیتوانبهازدواجموقتارتباطداد،ازجمله
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میتوانبهنظریههایكنشمتقابل،ماركسیستی،مبادلهاجتماعی،فمنیستی،دیدگاهاسالمی
اشارهكرد،دراینقسمتباتوجهبههدفپژوهشبهبررسیچندنمونهازایننظریهها

پرداختهمیشود.
نظام تأثیرچهارخرده اجتماعیتحت معتقدندكهكنشهای نظریهپردازانكنش برخی
به باتوجه تأثیرمیگذارند، بریكدیگر اقتصادیوسیاسیعملمیكنندو دینی،حقوقی،
مفهومكنشمیتوانگفتكهاقدامبهكنشازدواجموقتتوسطافراداگرچهتحتتأثیر
از خارج آن ارادی وجه اینحال با است، ارادی و میگیرد مذكورشكل نظامهای خرده
بهازدواجموقت چارچوبنظاماجتماعیقرارنمیگیرد،یعنیزنانومردانیكهتصمیم
بنابراین اقتصادیمتأثرخواهندبود، نهادهایدینی،حقوقیو از اینتصمیم میگیرنددر
كنشازدواجموقتمطابقباآنچهدرنظریهكنشمطرحمیشودكنشداوطلبانهامادرقالب

اجتماعیاست)كالنتریوهمكاران،2015(.
همچنیندربررسیپدیدهازدواجموقتباتوجهبهنظریهماركسیستیوفمنیستیكه
است، اقتصادی و اجتماعی بهرهكشیهای و نابرابریها تبیین و سرمایهداری شرایط متوجه
میتوانازدواجموقترابادیدگاهانتقادیموردتبیینقراردادواینگونهاستنباطكردكهاین
نوعازدواجبهنوعینتیجهنوعیساختارنابرابراجتماعیواقتصادیدردسترسیزنانبه

منابعقدرتدرجامعهمیباشد)بربروگلو2019،1(.
میتواند موقت ازدواج مبادله نظریه اساس بر كه داشت مفروض میتوان همچنین
از متفاوتفراهمكندو نسبتهای به البته برایهردوجنس امتیازهایمختلفی پاداشهاو
طرفیدیگرعواملمختلفازجملهشرایطاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیجامعهمیتواند
ارزشاینپاداشهاراتحتتأثیرقراردهد.درواقعباتوجهبهنطریهمبادلهتمایلوعدمتمایل
افرادیابهعبارتینگرشمثبتیامنفیآناننسبتبهازدواجموقتتابعیاستازارزشو

1 . Berberoglu
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پاداشیكهاینرفتاراجتماعیمیتواندبرایآنهافراهمكند)حائری،2014(.
ازحیثتجربینیز،بهطوركلیبراساسمرورمتونعالوهبرمطالعاتفقهیوحقوقی
درازدواجموقت،تاكنوندودستهازمطالعاتبهبررسیازدواجموقتپرداختهاند،دسته
اولشاملبخشزیادیازمطالعاتدرزمینهازدواجموقتمیباشدكهبهبررسینگرش
گروههایجمعیتیوسنیمختلفبهویژهجوانان،درخصوصازدواجموقتپرداختهاست.
بهعنوانمثال،صادقیوهمكاراندرسال1386درپژوهشخود،باعنوانواكاویمسئله
ازدواجواعتبارسنجییكراهحلبهبررسینگرشجوانانمجرددرموردازدواجموقتو
ابعادوجهاتآسیبزایآنپرداختهاند،اینمطالعهباتحلیلدادههایمربوطبه6100جوان
مجرد15تا29سال،دریافتكهازدواجموقتبهعنوانراهحلمسئلهازاعتبارومقبولیت

اجتماعیبرخوردارنیستوبامخالفتشدیدارزشیجوانانهمراهمیباشد.
بهرغمقبولاهمیتغیرقابلانكاراینپژوهشهابهنظرمیرسددراینمطالعاتتجربه
اینموضوعمورد بهعنوانمحورمطالعه بهطورویژهو ازدواجموقت مستقیمزناندارای

توجهقرارنگرفتهاست.
بااینحالتعداداندكیازمطالعاتدستهدومباتوجهوتمركزبیشتریدرحوزهاین
زنانواردشدهاند،بهعنواننمونهزاهدوخیریخامنهدرسال1390درتحقیقخودكهبا
پوشش تحت خانوار سرپرست زنان نگرش سنجش به است شده انجام توصیفی روش
قبولی علت زن، كهسن دریافتند و پرداختهاند موقت ازدواج به شیراز شهر امداد كمیته
فرزندان، تعداد فرهنگی، و نیازهایجنسی امنیتی، نیازهای اقتصادی، نیازهای سرپرستی،
مستمریدریافتیازكمیتهامداد،امكاناترفاهیوتحصیالتزنبانگرشزنبهازدواج

موقتدرارتباطهستند.
همچنینمطالعهدیگری،باعنوانمقایسهسالمتعمومیوبهزیستیروانشناختیزنان
سرپرستخانوارباوبدونازدواجموقتدرسال1393توسطنجفیوهمكارانباروش
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علیمقایسهایانجامشدهاست.نتایجاینپژوهشنشاندادهاستكهبهطوركلیسالمت
زیرمقیاسهاي و دارد معناداري تفاوت گروه دو بین در روانشناختی بهزیستی و عمومی
سالمتعمومیدرزنانسرپرستباازدواجموقتپایینتراززنانسرپرستبدونازدواج
موقت ازدواج با سرپرست زنان در روانشناختی بهزیستی زیرمقیاسهاي و است موقت
در »خودمختاري« زیرمقیاس فقط و نكردهاند موقت ازدواج كه است زنانی از بیشتر

بهزیستیروانشناختیدرهردوگروهتقریبًادریكسطحآماريقراردارند.
گردآوری روش و مطالعه نوع نظر از توجهی قابل تفاوتهای نیز فوق مطالعات در 
دادههاوهمچنیناهدافموردنظرمحققباپژوهشحاضرمشاهدهمیشود.لذانیازبهانجام
پژوهشحاضربهمنظورارزیابیوضعیتاینگروهاززنانواستفادهازنتایجپژوهشدر
انجاممداخالتمناسبمددكاریاجتماعیبرایكاهشمسائلومشكالتوارتقاءسالمت

فردی،خانوادگیواجتماعیزناندارایتجربهازدواجموقتضروریبهنظررسید.

روش
رویكردتحقیق:پژوهشپیشرویازنوعمطالعاتكیفیبودهوباروشتحلیلمحتوای
عرفیانجامگرفتهاست،برخالفتحقیقاتازنوعكمیكهبرمبنایفلسفیپوزیتیویسمو
عینیگراییقراردارندوبهدنبالارزیابیوتحلیلروابطعلیبینپدیدههاازطریقابزارو
براساستئوریهاوقوانینعلمیازپیشتعیینشدههستند،تحقیقكیفیمتمركزبرتفسیر
باتوجه ومعناومطالعهواقعیتهایپویاازطریقیكدیدگاهكلنگربهپدیدههایهستی
بهمحیطوزمینهوارزشهاوتجاربوادراكاتروزمرهوشرححالافرادبناشدهاست
ازپژوهش ومحققجزءاصلیتحقیقومفسردادههااست.درواقعتحقیقكیفیشكلی
اجتماعیاستكهانسانرادرمحیطوزمینهباتمامپیچیدگیهایشموردتوجهقرارمیدهد



21      

واکاوی مشکالت اجتماعی زنان دارای تجربه   ازدواج موقت ساکن شهر قم
Exploring the Social Problems of Women with Temporary Marriage Experience

21      

)مایرینگ2014،1(.ازنظردنزینولینكلن،محققانكیفیبرطبیعتساختارمنداجتماعی
واقعیت،ارتباطنزدیكبینپژوهشگروموضوعپژوهشوعواملموقعیتیكهپژوهشرا
شكلمیدهد،تأكیددارند)مهرداد،اسكوییوسیدفاطمی،2017(.هدفازپژوهشحاضر
نیزمطالعهپدیدهازدواجموقتباتوجهبهتجربهوادراکمستقیمزناندرگیربااینازدواجو
بهدستآوردنشناختودانشومعرفتازطریقاستخراجمعنایاینمحتوااست،درواقع
بهعلتنبودناطالعاتدقیق،عمیقومورداطمیناندرزمینهشرایطواقعیومشكالتو
چگونگیزندگیزناندارایسابقهازدواجموقت،لزومتوجهوكشفتجربیاتمستقیماین
گروهاززنانودسترسیبهاطالعاتغنیوهمهجانبهبهمنظورتدوینبرنامههایكمكی
تخصصیوكاهشآسیبدراینزمینهازطریقانجامروشكیفی،دارایاولویتبیشتری

است.
مشاركتكنندگان:شامل15نفراززناندارایسابقهازدواجموقتدرشهرقمبودند،كه
بااستفادهازروشنمونهگیریهدفمندكهدارایتجربهكافیومرتبطوتمایلبهشركتدر
اینمطالعهراداشتندانتخابشدند،ایننمونهگیریتازمانیادامهیافتكهافزایشاطالعات
ومفاهیموتنوعهایجدیدبهدستنیامدومحققاطمینانكسبكردكهبهاشباعدردادهها

دستیافتهاست.
محیطپژوهش:محیطپژوهششهرقمبودهومحلمصاحبههانیزبنابراحساسراحتی

ورضایتمشاركتكنندگاندرمكانهایمختلفیتعیینشد.
نیمهساختاریافته2 عمیق مصاحبه روش از دادهها برایجمعآوری دادهها: جمعآوری
استفادهشد،قبلازمصاحبهبازنانیكهمعیارورودبهمطالعهوهمچنینتمایلبهمصاحبه
راداشتنددرزمینهموضوعمصاحبه،زمانومكانآنهماهنگیالزمانجامشد.راهنمای

1 . Mayring
2 . Semi-Structured
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پرسشهایمصاحبهباتوجهبهادبیاتتحقیقوبادرنظرگرفتناهدافآنتوسطمحققو
باراهنماییاساتید،طراحیوبهاجرادرآمد.همچنینقبلازشروعمصاحبه،برقراریرابطه
مناسبوسعیدرجلباعتمادمشاركتكننده،زمینهرابرایمصاحبهبهتروراحتترآماده
میكرد،سپسمصاحبهبامعرفیمحققوبیاناهدافتحقیقوهمچنیناخذرضایتآگاهانه
ازمشاركتكنندگانباسؤاالتكلیوبازآغازمیشدودرادامهمصاحبهنیزمحققباپرسش
سؤاالتیدیگربراساسراهنمایمصاحبهوپاسخمشاركتكنندگانبرایدستیابیبهاهداف
پژوهشوبررسیعمیقترآنجهتمیداد.الزمبهذكراستكهدرطولمصاحبه،مكالمات

بااجازهومیلمشاركتكنندگانبهمنظوربررسیدقیقاطالعاتضبطگردید.
ابتدا مطالعه این در محتوا، تحلیل روش كدگذاری اصول اساس بر دادهها: تحلیل
انجام ازآنمتنجهتتحلیلو پیادهسازیشدوپس محتوایمصاحبههایضبطشده
كدگذاریاولیهآمادهشد.درمرحلهبعدبازخوانیكدهایاستخراجشدهومقایسهكدهای
مشابهومتفاوتبایكدیگرمنجربهتشكیلزیرطبقاتوپسازآنبراساستشابهوارتباط

زیرطبقات،طبقاتاصلیتشكیلشدندودرنهایتمفهوماصلیاستخراجشد.
كیفیتتحقیق:دراینپژوهشمحققبادرگیریمداومبادادهها،حداكثرتنوعدرانتخاب
مشاركتكنندگان،همچنینبررسیدادههاتوسطاساتیدوتیمپژوهشقابلیتاعتباردادهها
راتقویتكردهمچنیناستفادهازنمونهگیریمبتیبرهدفوارائهروندانجاممصاحبهها،
پرسشهاوكدگذاریهاوطبقهبندیآنهادرجلساتبامتخصصینفرصتیفراهمكردتامحقق
برقابلیتانتقالیافتههایپژوهشبیفزاید،برایاطمینانمحققچندنمونهازمصاحبههاو
كدگذاریهایانجامشدهرادراختیارتیمپژوهشقراردادتاموردتحلیلوبازبینیقرارگیرد.
بهمنظوررعایتاصلتأییدپذیریمحققتالشكردتاحدامكانپیشفرضهایخودرادر

روندجمعآوریوتجزیهوتحلیلدادههادخالتندهد.
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یافته ها
ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت  کنندگان

دراینپژوهشبا15نفراززناندارایسابقهازدواجموقتمصاحبهشد.همچنیندر
اینمرحلهجهتغنایدادههایبهدستآمدهبا4نفرازمددكاراناجتماعیكهدرزمینه
بودند تخصصی تجربه دارای زنان، از گروه این به مشاورهای و تخصصی ارائهخدمات
مصاحبهشدوباانجام19مصاحبهدادههاتكراریشدندواشباعدراطالعاتحاصلشد.

میانگینسنیزناندارایتجربهازدواجموقت2/36سالبود.ازمیانكلمشاركتكنندگان
10نفراززنانمطلقهیابیوهبودندودرواقعسابقهازدواجدائمراداشتند،همچنین5نفر
بهازدواجموقت اقدام ازازدواج، اولینتجربه نیزدردورانتجردو ازمشاركتكنندگان
كردهبودند.دفعاتاقدامبهازدواجموقتبین1تا4مرتبهبینمشاركتكنندگانمتغیربوده
و7نفرازمشاركتكننندگاندرازدواجموقتخودصاحبفرزندشدهبودند.9نفردارای
تحصیالتدیپلموزیردیپلمو3نفردارایتحصیالتفوقدیپلم،2نفرلیسانسو1نفر
نفر ازكلمشاركتكنندگاندرمطالعه4 ازنظرشغل لیسانس. دارایتحصیالتفوق هم
اززنانخانهداربودندوسایرمشاركتكنندگاندرمشاغلآرایشگری،قالیبافی،خدمات،

منشیگریویكموردحسابداریمشغولبودهاند.
)1 شامل اصلی طبقه 4 در كدگذاری و دادهها تحلیل از پس پژوهش این یافتههای
مؤلفههایفردی،2(عواملخانوادگی،3(محیطاجتماعیآسیبزا،4(آسیبهایچندگانه،
خالصهشد.همچنیندرونمایهاصلیاینپژوهششامل)حریمناامن(،ازطبقاتمذكور

بهدستآمد.اینطبقاتبههمراهزیرطبقاتآندرنمودار)1(نمایشدادهشدهاست.
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شکل )1( طبقات و زیرطبقات استخراج شده
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مفهوم اصلی
حریمناامنبهمنزلهدرونمایهاصلیدرواكاویتجاربزناندارایسابقهازدواجموقت
شكلگرفت.براساسایندرونمایهزناندارایتجربهازدواجموقتقبلازاقدامبهازدواج
موقتوپسازآنباآسیبهاوتجربههاییروبهروهستندكهبیانگرتضعیفحریمزندگی
آسیبها، از مجموعهای با خود خانوادگی روابط در زنان از گروه این بهطوركلی آنهاست.
محدودیتهاوهمچنینرفتارهایطردكنندهمواجهشدهودرنتیجهاحساسامنیتالزمرادر
محیطزندگیخانوادگیخود،تجربهنمیكنند.ازطرفیدیگراینزناندرجامعهوتعامالت
اجتماعیخودنیزبهعلتوضعیتمطلقهبودنوتجردوبیهمسریباانواعمزاحمتهاویا
پیشنهاداتجنسیوازدواجموقت،مواجهشدهكهبهنحویاحساسناامنیرابرایاینزنانبه
همراهداشتهاست،ازسویدیگراكثریتاینزنانبهدلیلوضعیتتأهلوهمچنیندرصورت
آشكارشدنتجربهازدواجموقتشانبهشدتدرروابطاجتماعیخودموردقضاوت،بدبینیو
طردوتبعیضهایمختلفاجتماعیقرارگرفتهوهمینامرموجبازبینرفتنفرصتبرای
بهبودشرایطوایجادحریمناامنبرایآنانمنجرمیشود.ازسویدیگرمواجههاینزنانبا
مشكالتونیازهایمالی،بحرانتنهایی،ناامیدیازازدواجدائمموجبتقویتاحساسناامنی

ونگرانیازآیندهحتیباوجوداقدامبهازدواجموقتدراینزنانشدهاست.
همچنیناینزناندرطولازدواجموقتوزندگیباهمسرموقتخودنیزبامشكالت
مشكالت قانونی، و حقوقی محدودیتهای و مسائل جمله از بودند، شده مواجه مختلفی
ناكامیو انتطاراتواحساس تأمین ازدواج،عدم ایننوع بارداریوفرزنددارشدندر
همچنینداشتناحساسامنیتموقتوهمزماندلهرهموقتیبودنازدواج،ازجملهمواردی
ازدواج به ازاقدام اینزنانپس ناامنیوبالتكلیفیدر بهاحساس بهنوعیمنجر بودكه

موقتشدهبود.
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مؤلفه های فردی . 1
یكیازطبقاتاصلیكهدراینپژوهشاستخراجشدمؤلفههایفردیمیباشدبهاین
را موقتشرایطی ازدواج به تصمیمگیری در پژوهش مشاركتكنندگان اكثریت كه معنی
مطرحنمودندكهنشاندهندهمهمترینزمینههایمؤثردرتصمیمگیریجهتاقدامبهازدواج
دائم، ازدواج از ناامیدی نیازعاطفی، نیازمالی، طبقه زیر 4 از طبقه این است. بوده موقت

باورهایمذهبی،شكلگرفت.
دراینبخشیكیازمفاهیممهمیكهاكثرمصاحبهشوندگانمطرحنمودندمربوطبه
نیازهایمالیومشكالتاقتصادیخودبود.بهطوریكهایننیازمالیبهشدتبخشهای
مختلفزندگیاینزنانراتحتتأثیرقراردادهبودودرنتیجهبرخیازاینزنانبرایتأمین
نیازهایمالیخودمجبوربهازدواجموقتشدهبودند.یكیازمشاركتكنندكاندرخصوص

مشكالتمالیمؤثردرازدواجموقتخودگفت:
اینآقاشم نیازهایمالیمیخواستمصیغه بیشتربخاطر »راستشوبخوایدمن
خیلیدنبالزنوشوهریواینانبودمخبمنحتینمیتونستمخرجومخارج
بچههاموتأمینكنمگفتماگهصیغهاینمردشمحداقلتایهحدیمشكالت

مالیمحلمیشه«)57سال،خانهدار،4تجربهازدواجموقت(.
همچنیندرزمینهرفعنیازعاطفیبرخیمشاركتكنندگاندرگفتههایخودبهاحساس
ازدالیل بهیكهمدموحامیوهمچنینشكلگیریوابستگیهایعاطفی نیاز دلتنگیو
اقدامبهازدواجموقتخوداشارهنمودندوهمچنینتعداداقلیتینیزنیازجنسیورفعآن

رادرازدواجموقتعنوانكردند.

درهمینراستامشاركتكنندهایكهتجربهطالقداشتهاستنیازعاطفیخودراجهت
ازدواجموقتاینگونهشرحداد:

»یعنیبااینكهمنمشكلمالیداشتمولیبیشتربخاطررفعتنهاییمبودكهتن
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بهازدواجموقتدادمخبمنمیتونستمنیازمالیمروتاحدیباكاركردنرفع
كنمولیاینكهیهمردیتوزندگیمباشهكهبهمنتوجهكنهوپایحرفامبشینه

واقعانیازداشتم«)34سال،شاغل،1تجربهازدواجموقت(.
یكیازنكاتحائزاهمیتیكهدراكثرمصاحبههاازسویمشاركتكنندگانمطرحشد
ناامیدیازازدواجدائمدربیناینزنانبود،درواقععدموجودگزینهمناسبازدواجدائم
ودربرخیازمواردنیزترسازشكستمجدددرصورتازدواجدائم)مجدد(زمینهورود
با بود،درهمینراستامشاركتكنندهای راموجبشده ازدواجموقت رابطه به زنان این

تحصیالتلیسانسكهاولینتجربهاشازازدواج،ازدواجموقتبودگفت:
»ترجیحیبرازدواجموقتبردائمنداشتمولیچونموقعیتوگزینهدلخواه
برایمنفراهمنبودخبهمینباعثشدهبودكهمنبااینآقاواردازدواج
موقتبشمیعنیمنسال90یهچیزیتقریباحدود30سالسنداشتمبعدگفتم
منتاحاالكهازدواجنكردمبعدازاینهمبعیدمیدونمكهازدواجكنمحاالیه

صیغهموقتبخونیمبینخودمون«)39سال،شاغل،1تجربهازدواجموقت(
همچنیندراینبخشتأثیرباورهایمذهبیدرانتخابازدواجموقتدرگفتههایتمامی
مصاحبهشوندگانبهروشنیمشهودبودواینباورهایمذهبیبهنحویدرتصمیمگیری

جهتاقدامبهازدواجموقتزنانمؤثربودهاست.
بهعنوانمثالمشاركتكنندهایباتحصیالتفوقلیسانسكهاولینتجربهاشازازدواج،

ازدواجموقتبودهاستگفت:
»ببینیدبیشترباورهایمذهبیمنبودكهنمیخواستمباكسیدوستباشمو
گناهكنممیخواستمبرمسمتیهرابطهشرعیبتونمنیازهاییكهدارمروازاین

طریقرفعكنم«)27سال،شاغل،2تجربهازدواجموقت(.
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عوامل خانوادگی. 2
یكیازطبقاتاصلیكهدراینمطالعهاستخراجشدوازاولویتمهمینیزبرخوردار
استعواملخانوادگیاست.درواقعبراساسگفتههایاكثریتمشاركتكنندگانمطالعه
وجودعواملخانوادگیتأثیراتمهمیدرزندگیاینگروهاززنانداشتهواینعواملبه
نوعیآنهارابهسمتانتخابسبكزندگیازدواجموقتسوقدادهاست.درواقعیكیاز
مفاهیممهمیكهتوسطاكثریتمشاركتكنندگان،درمراحلابتداییمصاحبهباصرفقابل
توجهیاززمانتوصیفمیشدبیانتجربیاتومشكالتخانوادگیقبلازاقدامبهازدواج
موقتبودكهنشاندادنقشعواملخانوادگیدرتصمیمگیریبهازدواجموقتاینگروه
اززنانازاهمیتباالییبرخورداربودهاست.اینطبقهاز3زیرطبقهباعناوین،اجباربه

ازدواجموقت،نابسامانیخانواده،رفتارهایطردكنندهخانواده،پدیدارشد.
یكیازنكاتحائزاهمیتدرگفتههایبرخیازمشاركتكنندگان،مربوطبهرفتارهای
برخیازخانوادههادرتحتفشارقراردادنفرددرتصمیمگیریبرایازدواجموقتبود،
بهطوریكهبرخیاززنانمشاركتكنندهدرپژوهشوبهویژهزنانمطلقه،تجربهمشتركیاز

فشارخانوادهجهتازدواجموقتراگزارشكردند.
یكیازمشاركتكنندگانكهسابقهازدواجدائمرانداشت،اولینتجربهخودراازازدواج

اینگونهشرحداد:
و بابام خونه برگشتم دوباره نداشتم رو جایی و بودم آواره مدتكه یه »بعد
نامادریمهمهنوزاونجابودباهربدبختیكهشدهبودقرارشدمناونجازندگی
كنمولیبعدیكیدوماهیهمردروآوردتوخونهوگفتیاصیغهاینشویااز
خونهبروبیرونوبخاطربدهیخودشقولمنوبهاینمرددادهبود«)36سال،

شاغل،3تجربهازدواجموقت(.
مطرح مشاركتكنندگان اكثریت كه دیگر مهم تجربیات از یكی خانوادگی زمینه در 
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میكردندوجودسابقهناهنجاریوآشفتگیدرتاریخچهزندگیخانوادگیاینزنانبود،
بهطوریكهتعدادقابلتوجهیازآنهاتجربهطالقوازهمگسیختگیخانوادگیراداشتند
زنان خانوادگی شرایط بارز ویژگی از اجتماعی و اقتصادی مشكالت وجود همچنین و
مشاركتكنندهدرپژوهشبود.بهعنواننمونهمشاركتكنندهایباداشتن2بارسابقهطالق

شرایطخانوادگیخودرااینچنینتوصیفكرد:
زن داداشم چون یعنی بود فامیلی ازدواج و بود سالگی 14 اولم »ازدواج
داداشمومیخواستمیگفتنیكیبایدبدینیكیبایدبگیریددیگهمنمبخاطر
همینمجبوریازدواجكردمو17سالگیهمطالقگرفتم،پدرومادرممازهم
جدازندگیمیكنندالبتهطالقنگرفتنفقطجدازندگیمیكنندبعد17سالگی
همرفتمپیشپدرمتاچندماههمونجابودمبعداونجاهمچونپدرمازدواج
كردهبودیعنیازدواجموقتیهخانومیداشتكهصیغهایبودمنمچونخیلی
اونجاسختمبوددوبارهازدواجكردماونمبامردیكه19سالازخودمبزرگتر
بوددوبارهازاونمتوسن21سالگیجداشدم)نفسعمیقهمراهباناراحتی(«

)27سال،شاغل،2تجربهازدواجموقت(
خانوادگی عوامل درخصوص كه مهمی مفاهیم از دیگر یكی میدهد نشان یافتهها
مربوط شد مطرح مطالعه این مشاركتكنندگان اكثریت توسط موقت، ازدواج زمینهساز
بهمجموعهایازرفتارهاوباورهایموجوددرخانوادهآنهابودكهموجبرویاروییاین
زنانبابرخیازرفتارهایطردكنندهدرمحیطخانوادهوهمچنینبروزاحساساتیهمچون
احساسسرباری،احساستحقیرشدنوبیارزشی،احساسمحدودیتوكنترلشدندر

آنهاشدهبود،نكتهایكهدراینجامطرحمیشودتصمیماینزنانبهفاصلهگرفتنازمحیط
تحتفشارخانوادگیوقرارگرفتندرمسیرازدواجموقتبهعنوانتأمیننیازهایسركوب

شدهدرخانوادهاست.
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بهعنواننمونهمشاركتكنندهزیراحساسخودراازرفتارهایطردكنندهخانوادهاینگونه
شرحداد:

زن یه شاید میكردم زندگی باهاش من و كرد می صبر من پدر اگه »شاید
دست از زیباییمو شاید میشدم موفقتر زندگیم تو شاید میشدم خدایی با
نمیدادمویهازدواجمجددموفقمیكردمپدرمفكرمیكردكهچونمنطالق
گرفتمبههرزگیكشیدهمیشمبعدكهپدرمفوتكردبرادرامومادرمازمن
خواستندكهازخونهپدرمجدابشممیگفتنبروخرجیخودتوازماجداكنما
دیگهحوصلهبچههاتونداریم)بغض(كهبعدشهماومدمقمودرگیرازدواج

موقتدومیشدم«)40سال،شاغل،3تجربهازدواجموقت(.

محیط اجتماعی آسیب  زا. 3
دراینطبقهبندیمنظورازمحیطاجتماعیآسیبزامربوطبهعواملمختلفاجتماعی
استكهعمدتًادرمحیطاجتماعیوتعامالتوروابطفراترازخانوادهقرارداشتهوموجب
به درمعرضتصمیمگیری بیشتری احتمال با پژوهش در زنانمشاركتكننده است شده
عوامل این كه بودند معتقد مصاحبهشوندگان اكثریت درواقع گیرند. قرار موقت ازدواج
توانستهبوددراقدامبهازدواجموقتیاتفكردربارهمبادرتبهآندراینزنانتأثیرگذار
باشد،ازطرفدیگرازآنجاییكهازدواجموقتاینزنانبامقبولیتاجتماعیروبهرونشده
بوددوبارهنوعدیگریازآسیبهارادرتعامالتاجتماعیخودگزارشكردندكهموجب
تشدیدمشكالتاینگروهاززنانشدهبود.اینطبقهشامل3زیرطبقهباعناوینتقاضای

باالیجنسی،انگاجتماعی،تبعیضاجتماعیاست.
درزمینهوجودتقاضاوپیشنهادباالیرابطهجنسیوازدواجموقتدرمحیطاجتماعی

مشاركتكنندهدیگریچنینگفت:
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»پیشنهادصیغهتادلتبخوادداشتممنهمیناالنینیبگمانقدیهستنكهنگو
)انزجاروعصبانیت(ترجیحمیدمبسوزموبسازمولیاینكارونكنممیگمكه
انقدراالنهستندورواطرافمونتادلتبخوادمنهمیناالنزنگبزنم60نفر
منتطرهستندكهجواببدمیكیباپولیكیبیپولیكیهرجوركهبخوای
یكییهساعتهمیخوادیكیدوساعتهیكیدهساعتهحاالیهزنباشرایطخاص
هرچقدرهمكهبخوادخودشونگهدارهواالانقدربهشپیشنهادمیشهكهاصاًل
فكرمیكنهازدواجموقتتوسرنوشتشهوباالخرهبایدجوابیكیازاینآدمها

روبده«.)32سال،شاغل،2تجربهازدواجموقت(
اكثریت گفتههای در آن مصادیق كه بود دیگری مهم مفهوم اجتماعی انگ همچنین
زنانمشاركتكنندهدرپژوهشعنوانشد.درواقعاینزناندرمحیطهایمختلفزندگی
اجتماعیخودباانواعرفتارهایمنفیازجملهتهمت،نگاههاوگفتارهایطعنهآمیز،بدبینی
اجتماعیخود درروابط اوقات بیشتر در كه داشتند اعتقاد و بودند مواجهشده وشایعه
بهعنوانعاملاصلیهوسرانیمردانوبرهمزنندهزندگیمشترکافرادمتاهلموردقضاوت
وبدبینیسایرینوبهویژهسایرزنانقرارگرفتهوطردشدهاندوهمینامرموجبافزایش
مشكالتوروابطمحدودوانزواطلبیاینزنانگشتهاست.درهمینزمینهبهعنواننمونه
مشاركتكنندهایكهسابقهطالقداشت،نوعنگاهاطرافیانرانسبتبهخوداینگونهشرح

داد:
»تودیدمردماینجوریهكهوقتیمطلقهشدییابیوهشدیفقطبایدبچسبیبه
زندگیتواصاًلهمازخونهدرنیایوكالبامردجماعتهیچجانبایدبرخورد
داشتهباشیمثالشایداگرشوهرداشتهباشیوبایهمردبگوبخندكنیمورد
نداشتهباشهولیاگهزنمطلقهزنبیوهیاحتیزنصیغهایاینكاروانجامبده
بااینباشهفردابچسبهبهاونیكی)عصبانیت(باور ببینامروزمیخواد میگن
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كنیداینحرفهاروهمهرومنخودمشنیدم«.)40سال،شاغل،1تجربهازدواج
موقت(.

مشاركتكنندگان اكثریت توسط كه بخش این به مربوط طبقههای زیر از دیگر یكی
عنوان مشاركتكنندگان اكثریت بهطوریكه میباشد، اجتماعی تبعیض مطرحشد پزوهش
كردندكهدرنهادهاوسازمانهایمختلفتجربهانواعتبعیضوبیعدالتیرانسبتبهحق
اندكهدرنهایت وحقوقخودوهمچنینفرزندانشانكهحاصلازدواجموقتبودداشته

منجربهبروزمشكالتعدیدهایبرایاینگروهاززنانشدهبود.
مشاركتكنندهایكهسابقه2بارازدواجدائمداشتدرخصوصپیگیریحقوقفرزندان

حاصلازازدواجموقتخودگفت:
»منیهمدتپیگیرتحتپوششقراردادنبچههامبودمبخاطرهمینیهمددكار
برایبازدیدمنزلاومدهبودخونمبهممیگفتحاالشایدتوبخوایسالدیگه
همدوبارهصیغهیكیدیگهبشیوبایهبچهدیگهبیایوبگیبچههامشدن
انگاردنیارو میفتم یادحرفایاونمددكار باورتوننمیشهمنهروقت تا سه
سرمخرابمیشه)گریهكردن(اینمبخاطراینبودكهبچههایمنمالازدواج

موقتبود«)27سال،شاغل،2بارسابقهازدواجموقت(.

آسیبهای چندگانه. 4
به باتوجه بودند نموده ازدواجموقت به اقدام آنكه از پژوهشپس مشاركتكنندگان
میزاندستیابیبهاهدافوتأمیننیازهایمختلفخوددرازدواجموقتوهمچنینمسائلو
مشكالتپیشآمدهدرطیازدواجموقتخودپیامدهاوآسیبهایمختلفیراگزارشكردند.

بهطوریكهاینطبقهاز4زیرطبقهپدیدارشد.
یكیازمهمتریندغدغههایمشاركتكنندگانپژوهشوجودچالشهایقانونیموجود
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درثبتازدواجموقتوهمچنیندریافتحقوحقوقدرازدواجموقتمطرحشدكهاین
امردربرخیازمشاركتكنندگانمنجربهبروزمشكالتمختلفیجهتاقدامقاطعقانونی
شدهبود،درهمینراستامشاركتكنندهایكهدرطولازدواجموقتخوددچاربارداری
شدهبودوبامشكالتقانونیزیادیجهتاثباتبارداریوثبتازدواجموقتخودمواجه

شدهبوددرخصوصتضییعحقوقزنانیكهاقدامبهازدواجموقتدارندچنینگفت:
»ولیبنظرماگهیهزندائمباشهبهحقوحقوقشبهتررسیدگیمیكننتایك
زنصیغهایتنهاحقوحقوقزنصیغهایاینهكهفقطهمونمدتیكهبااونمرد
رفتوآمدكردهفقطهمونمدتدیگهبعدشتموممیشهومیرهواقعاازنظر
قانونیدرحقزناییامثالمنظلممیشهیاازدواجموقتنباشهیااگههست
مثلهرموضوعدیگهاییهقانوندرستیبراشتعریفكننچرااینهمهسكوت

وبیتوجهیمیكنن«)40سال،شاغل،1بارتجربهازدواجموقت(.
ازدواجموقتخوددچار پژوهشدرطول زنانمشاركتكنندهدر از برخی همچنین
اینكهازدواجموقتشانرا باتصور نیز بارداریهایناخواستهوهمچنیندربرخیازموارد
تبدیلبهازدواجدائمكنداقدامبهبارداریوآوردنفرزندكردهبودند،اماطبقگفتههایاین
زنانپسازآنبارفتارهایطردكنندهوحتیانكارهویتفرزندمتولدشدهازسویهمسر

موقتواجباردرسقطجنینخودمواجهشدهبودند.
مشاركتكنندهایدرخصوصبارداریناخواستهخوددراولینتجربهخودازازدواج

موقتوهمچنینپیامدهایآنچنینگفت:
باردار بشهمن تموم ماهكه اونشیش تا ماهعقدكردیم رفتیمشیش »دوباره
طوری چكاركنم نمیدونستم بودم ماهه 4 دیگه حاملهام فهمیدم وقتی شدم
نبودكهازشرشهمراحتبشمدیگههیچیدیگهمجبورشدمنگهشدارم،
شوهرمهرجوریكهبودمیخواستازشراینبچهخالصبشهحتیبچهمنو
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وقتی8ماهمبودازممیخواستسقطكنمخودشمیگفتیهدكتریهست
نمیشه دید بعدكهدیگه تومنمیگیره میلیون باطلشده5 كهمجوزشهم
اونمنشد برهدنبالزندگیخودشكه بهیكیهركی میگفتبچهروبدیم
حتییهمدتممجبورشدمبچهموتحویلشیرخوارگاهبدم«)37سال،خانهدار،

1تجربهازدواجموقت(.
در مشاركتكننده زنان از بسیاری كه بود این مصاحبهها طول در توجه قابل نكته
اینپژوهشتجاربیازاحساسناكامیوشكستدرتأمیننیازهاوخواستههایخودرا
بهعلتمشكالتی ناكامی ایناحساس بهطوریكه بیانكردند را ازدواجموقت درطول
وابستگیهای همسرموقت، سوی از حمایت عدم و فریبخوردگی و رهاشدگی همچون
آنها به موقت ازدواج درطول نیازها تأمین وعدم ارزشی بی احساس عاطفییكطرفه،

دستدادهبود.
بهعنوانمثالمشاركتكنندهمطلقهایتجربهخودراازاحساسطردشدگیوبیارزشی

درازدواجموقتاینگونهشرحداد:
زن برام میخواد مامانم میگفت وابستهاششدم من فهمید كه ماه »بعدچند
بگیرههیچیدیگهمنمدیدمالكیوابستهاششدمخالصهتایهسالباهمموندیم
منآخراشفهمیدمكهنامزدداشتهوبهمندروغمیگفته،)مكث(منحس
میكنممیخواستبهمحالیكنهكهببینفكرنكنكهمنباتوكهیهزنمطلقه
هستیازدواجمیكنممنبایدبایهدخترازدواجكنموقتیاینجوریحرفمیزد
ازدواج بدبختیمیكردم«)37سال،شاغل،2تجربه خیلیاحساسحقارتو

موقت(.
امنیتموقتبود.به اینطبقهاستخراجشدمفهوم از اززیرطبقاتیكه ادامهیكی در
واسطهازدواجموقتاینزناننوعیازامنیتپیداكردهبودندواینخوشحالیراداشتند
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كهفعالپناهگاهیدارند،درواقعازطرفیامنیتموقتبرایاینزنانازنداشتنامنیتبهتر
بودهوازبرخیازمشكالتیكهدربخشفردیمطرحشدرهاپیداكردهبودند.

مشاركتكنندهایكهاولینتجربهاشازازدواجازدواجموقتبود،بهنكاتقابلتوجهی
درزمینهاحساساتمثبتومنفیناشیازوضعیتازدواجموقتخوداشارهكرد:

هم االن میده گیجی احساس بهم ازدواج این آخر بودن مبهم »گاهی
نمیدونممتاهلهستمیامجردیجوردوگانگیدارمخیلیوقتهادلتنگمحمد
)همسرموقت(میشمونمیتونمكنارشباشمخیلیاذیتممیكنهولیفعاًلفقط
باهاش میكنم دردودل كافیه برام كنارمه همینكه میكنم فكر عشق بهحس
ازنظرجنسیآرومموگاهیگردشمیریمولیكاًلازدواجموقتبارروانی

واجتماعیزیادیداره«)27سال،شاغل،2بارتجربهازدواجموقت(.

بحث
اینپژوهشباهدفواكاویتجاربزناندارایسابقهازدواجموقتانجامشد.روش
تحلیل روش و نیمهساختاریافته مصاحبه از استفاده با و بوده كیفی پژوهش این تحقیق

محتوایعرفیبه3سوالاصلیمطرحشدهپاسخدادهشد،سؤاالتبهشرحزیراست:

عواملتسهیلكنندهدرگرایشزنانبهازدواجموقتچیست؟●
مشكالتفردی-خانوادگیزناندارایتجربهازدواجموقتچیست؟●
مشكالتاجتماعیزناندارایتجربهازدواجموقتچیست؟●

برایدستیابیبهپاسخپرسشهایفوق،یكیازمهمترینطبقههایاستخراجشدهدراین
نیازهاومسائلفردیمؤثر مطالعهطبقهمؤلفههایفردیاست،اینطبقهحاكیازوجود
درانتخابازدواجموقتنظیرنیازهایمختلفمالی،عاطفیوجنسیوهمچنینباورهای
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مذهبیمشاركتكنندگاندرپژوهشبودكهبهنحوینقشمؤثریدرگرایشآنهابهازدواج
موقتداشتهاست.اینیافتهبانتایجمطالعهزاهدوخیریخامنهكهنیازاقتصادیرابهعنوان
نیاززنانسرپرستخانواردرازدواجموقتذكرمیكند)زاهدوخیریخامنه. مهمترین
یافتههای با مطالعه، این در نیازعاطفی مفهوم استخراج همچنین دارد. همخوانی .)2012
مطالعاتكالنتری)كالنتریوهمكاران،2014؛محمدی،2019؛نجفیوهمكاران،2015(.

دراشتراکاست.
باتوجهبهاینكهیكیازمهمترینیافتههایاینبخشمربوطبهمشكالتاقتصادیو
نیازهایمالیمؤثردرازدواجموقتاكثریتزنانمشاركتكنندهدرپژوهشبودهاست،بنظر
میرسدبااستفادهازتئوریماركسیستیمیتوانبهبحثوبررسیبیشتریدراینزمینه
پرداخت،درواقعتحلیلهایماركسیستیبیانمیكندكهروابطنابرابرسلسلهمراتبیدرجامعه
سرمایهدارینقشپررنگیدرحمایتوبازتولیدنابرابری،بیكاریوبیثباتیاقتصادیو

آسیبدرجامعهدارد)اوكلی2015،1(.
طبقه، این كه بود خانوادگی عوامل طبقه شده، استخراج طبقههای از دیگر یكی
نشاندهندهوجودمجموعهایازمشكالتازجملهنابسامانیهایمختلفاجتماعی،اقتصادی
ومواجههبارفتارهایطردكنندهوتجربهاجبارومحدودیتدرتاریخچهزندگیخانوادگی
مشاركتكنندگاندرپژوهشبودكهبهنحویبهعنوانیكعاملتسهیلكنندهدراقدامبه

ازدواجموقتاینگروهنقشداشتهاست.
مطالعاتمتعددنشاندادهاندخانوادهدرتصمیمگیریبهازدواجموقتاینزناننقش
زیادیداشتهاست.بهعنواننمونهیافتههایمطالعهپریشینشاندادمعموالًزنانیكهسابقه

خانواده، تنگدستی فقرو قبیل از زمینهساز، خانوادگی مشكالت دارند را موقت ازدواج
ازدواجمجددپدروبیتعهدینسبتبهفرزندان،خشونت،خودكشی،طالقو...رادارند

1 . Oakley
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)پریشی،2010(.
كالنتریوهمكاراننیزدرتحقیقخودباعنوانمطالعهكیفیشرایطوزمینههایازدواج
موقتزنانبهفشارهایخانوادگیبهعنوانیكیازعواملپذیرشازدواجموقتازسوی
برخیاززناناشارهداشتند)كالنتریوهمكاران،2014(.مطالعهریاحینیزنشانمیدهد
بخشزیادیاززنانبهعلتعدمبرخورداریازحمایتهایاجتماعیخانوادهخودكهدر
واقعبهعنوانیكنهادغیررسمیاجتماعیمحسوبمیشود،اقدامبهازدواجموقتمیكنند

)ریاحی،2015(.
اجتماعی محیط طبقه پژوهش، این در شده استخراج طبقات از دیگر یكی همچنین
باساختارهایمعیوباجتماعی اینزنان نیزنشاندهندهمواجهه اینطبقه آسیبزااست.
همچونوجودتقاضاهایباالیرابطهجنسیدرجامعهوتجربهانگوتبعیضدرمحیط
ومشكالت مسائل بازتولید و تشدید و موقت ازدواج زمینهساز عامل بهعنوان اجتماعی،
ناشیازآندربیناینگروهاززناناست.همانطوركهاشارهشدیكیازمفاهیممهمدر
اینزمینهمربوطبهوجودتقاضایباالیجنسیازسویبرخیازمرداننسبتبهاینگروه
اززناندرمحیطهایمختلفاجتماعیاست،دراینزمینهنیززنانمطلقهبهعلتوضعیت
موقت ازدواج وهمچنین روابطجنسی پیشنهاد مناسبیجهت گزینه بهعنوان تأهلخود
محسوبشدهاند.دراینزمینهعسگریوجوادیاننیزدرمطالعهخوداشارهكردندكهدر
جوامعیمانندجامعهمازنانبیهمسرازجملهزنانمطلقهبهعنوانگزینههایمناسبجهت
كامجوییهایجنسیمورداشارهقرارگرفتهوازتقاضایازدواجهاینامطلوبوبدونشرایط
حقوقیگرفتهتاموارددیگریمانندتقاضایصیغهمواجهمیشوند)عسگریوجوادیان،

.)2018
مشاركتكنندگانهمچنینبهتجاربمشتركیازانگاجتماعیپسازاقدامبهازدواج
موقتاشارهكردند.برخیازاینزنانازراهبردهایمختلفیجهتاجتنابازمواجهشدن
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باایننوعانگدرپیشگرفتهبودندكهدراینزمینهبهمواردیهمچونپنهانكردناین
نوعازدواجویاكاهشروابطاجتماعیاشارهكردند.احمدیوهمكاراندرمطالعهایدرپی
آسیبشناختیازدواجموقت/صیغهمحرمیتبیانكردندكهبسیاریاززناندارایتجربه
درباره بودن صیغهای اجتماعی انگ از ترس و جامعه منفی دید علت به موقت ازدواج
بسیاریازمشكالتیكهبرایزندرحینازدواجموقتبهوجودمیآیدسكوتكردهو

اعتراضینمیكنند)احمدی،2019(.
همچنیناینیافتهبانتایجمطالعهریاحیكهنشانمیدهدازدواجموقتهنوزدرجامعه
ماموردپذیرشاجتماعیقرارنگرفتهوموجبمیشودبرچسبناهمنواییوحتیكجروی
انجاممیدهند،دراشتراکاست)ریاحی، ازدواجموقت بركسانیزدهشودكه اجتماعی

.)2015
نظریه به استناد با میتوان زنان از گروه این با مرتبط اجتماعی انگ درخصوص
برچسبزنیپیامدهایمختلفایننوعانگرادرزندگیاینزنانموردبررسیوتحلیل
قرارداد،همانطوركهدریافتههایاینمطالعهاشارهشدازدواجموقتبرخالفمشروعیت
دینیوقانونیكهدرجامعهمادارداماهنوزموردپذیرشعرفاجتماعیقرارنگرفتهاست
بنابرایندرزمینهازدواج ازهنجارهایمعمولدرجامعهمیدانند، انحراف وآنرانوعی
قبیل از زنان از اینگروه با مرتبط منحرفانه برچسبهای نیزممكناست زنان این موقت
هرزگی،منجرشودتاهویتاینزنانبرمبنایویژگیهایایننوعازواژههاشكلگرفتهو
اینافرادبهتدریجبرچسبواردشدهرابپذیرندومتناسبباآنبهكنشبپردازند)لینك1

وهمكاران،1989(.
دربخشبعدیاستخراجطبقهآسیبهایچندگانهنیزروایتكنندهتأثیراتمختلفازدواج
موقتدرزندگیاینگروهاززناناست،یكیازمهمترینچالشهاییكهدراینبخشاز

1 .Link
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طریقاكثریتمشاركتكنندگانوبهویژهزنانمطلقهمطرحشدمربوطبهچالشهایقانونی
الزامقانونیدر مراحلثبتازدواجموقتبودكهدربرخیازمواردبهعلتعدموجود
ثبتمحضریورسمیایننوعازدواجوصدورصیغهنامههایغیررسمیازسویبرخیاز
روحانیون،اینزناندچارمشكالتعدیدهایدراثباتودریافتحقوحقوققانونیخود
شدهبودند.همچنیندرخصوصمفادومحتوایقانونیازدواجموقتنیززنانبااشارهبه
بهرهمندیبیشترمردانازمزایایایننوعازدواجكهمنجربهآسیبپذیریبیشترزنانشده
استاظهارناامیدیونارضایتیداشتند.اینیافتهبانتایجمطالعهرافعیكهاشارهبهمشكالت
وپیامدهایناشیازعدمثبتقانونیصیغهبرایزناندارد،همسواست)رافعی،2004؛

احمدیوهمكاران،2019(.
با مواجهه بخش، دراین زنان گفتههای از آمده دست به مهم مفاهیم از دیگر یكی
شدن باردار همچنین و ازدواج طول در ناخواسته بارداریهای و فرزنددارشدن چالشهای
این درهردوصورت كه بوده زنان ازسوی دائم ازدواج به موقت ازدواج تبدیل امید با
بارداریهاباانكارهویتفرزند،مخالفتواصراربهسقطغیرقانونیجنینازسویمردهمراه
بودهاستوهمینامرموجببروزتنشهاومشكالتزیادیدراینزنانشدهاست،اینزنان
همچنیناظهارداشتندكهپسازمتولدشدنفرزندخودنیزبارفتارهایطردكنندهوعدم
حمایتهمسرموقتخودازجملهعدماقدامجهتدریافتشناسنامهوپرداختنفقهفرزند
روبهروشدند،یافتههایاینبخشنیزبامطالعه)محمدی،2019؛پریشی،2010(همسواست.
باتوجهبهیافتههایاینمطالعهیكیازمهمترینچالشهایازدواجموقتكهمنجربه
آسیبپذیریبخشزیادیاززناندرگیرباایننوعازدواجوفرزندانحاصلازآنمیشود،
بحثنبودقانونمدونوقاطعدرخصوصثبتازدواجموقتونحوهپیگیریومطالبه
حقوققانونیتوسطاینزناناست،لذاجهتپیشگیریازتضییعحقوقانسانیوقانونی
اینزنانوسوءاستفادههایبرخیازافرادفرصتطلبدرجامعه،اصالحوبازبینیقوانین
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مربوطبهازدواجموقتورسمیتبخشیدنبهاینقوانینضرورتدارد.همچنینتعیین
تكلیفوخارجكردنآنهاازوضعیتتعلیقوبالتكلیفیكهدرحالحاضردرجامعهدارند
است،بهعبارتیچونتكلیفایننوعازدواجدرجامعهمامشخصنیستامكانتفكیكاین
گروهاززنانازسایرگروههاازجملهزنانروسپیبهراحتیفراهمنبودهوهمینامرانجام
مداخالتمددكاریوحرفهایرانیزدچارابهامومشكالتینمودهاستبنابرایناگرازدواج

موقت،یكنوعازدواجهستمابایدمسیرقانونیدرستیرادراینزمینهداشتهباشیم.
باتوجهبهنتایجاینپژوهشبنظرمیرسددرجامعهموردمطالعهاكثریتزنانیكهاقدام
بهازدواجموقتدارندازبینزنانمطلقهوبیوهایهستندكهبامشكالتعدیدهاقتصادی،
خانوادگیواجتماعیمواجههستند،لذاالزماستمددكاراناجتماعیومتخصصانشاغل
درمراكزحمایتیازجملهنهادكمیتهامدادوسازمانبهزیستیاطالعاتتخصصیموردنیاز
جهتواكاویمشكالتاصلیاینزنانوانجاممداخالتحرفهایمناسبدراینحوزه
راكسبنمودهواجرانمایند،بدونشكرعایتاصلپذیرشوجلباعتماداینگروهو
همچنینتالشحرفهایمددكاراناجتماعیدرجهترفعتبعیضوانگموجودنسبتبه
اینزنان،تأثیربهسزاییدررونداجرایبرنامههاومداخالتتخصصیوآموزشیدراین

حوزهخواهدداشت.
یافتههایاینمطالعهنشانمیدهدكهاكثریتزناندارایتجربهازدواجموقتازگروهها
وهستههایپنهانوآسیبپذیراجتماعیسختدردسترسبوده1وبهدلیلتجربهفشارهای
و حمایتی وخدمات مداخالت دریافت نیازمند اجتماعی، و خانوادگی و فردی مختلف

حرفهایسازمانهاوگروههایمتخصصومرتبطهمچونمددكاراناجتماعیهستند.
همچنیندرحوزهپژوهشینیزباتوجهبهاینكهتاكنونمطالعاتاجتماعیاندكیدرحوزه
بررسیازدواجموقتزنانانجامگرفتهاست،لذادراینحوزهنیازبهتحقیقكمیوكیفی

1 . hard to reach Vulnerable groups
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بهویژه و زنان از گروه این با مرتبط مختلف متخصصان طریق این از تا هست بیشتری
مددكاراناجتماعیقادربهتدوینپروتكلهایتخصصیدراینحوزهباشند،بهطورویژهدر
زمینهتحقیقكیفیمیتوانبهضرورتانجاممطالعاتنظریهزمینهای1اشارهنمودكهشرایط
تصمیمگیریبهازدواجموقتراتاپیامدهایآندراینگروهاززنانرابهصورتفرآیندی
نشاندهد.همچنینبااستخراجبرخیازمشكالتاینگروهاززنانازطریقاینمطالعه،
پیشنهادمیشودكههمزمانبامطالعاتكمیوكیفیازمطالعاتمداخلهاینیزجهتطراحی

برنامههاومداخالتتخصصیمناسباستفادهنمود.
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