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گذاري نهاد خانواده در ايران براي گسترش اشكال  هاي سياست تحليل ظرفيت
  1مشروع خانواده

  

  3سيدحسن حسيني 2مينا عزيزي،
  

  )15/02/96 پذيرش خيتار، 14/02/96 افتيدر خي(تار
  

  چكيده 
هايي  ويژه درقالب شكل هاي اخير در حوزة خانواده و به با توجه به تغييراتي كه در سال

ايم، و با درنظرگرفتن اولويتي كه نظام جمهوري اسالمي براي  زيستي شاهد بوده از هم
كال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع تداوم و تقويت اش

نمايد. در  هاي نوظهور ضروري مي هاي سنتي خانواده و اين زيست مشروعيت در صورت
هاي موجود در اين حوزه و با استفاده از روش  با مرور نظريه ايم اين مقاله كوشيده

سو، و تحليل نظرهاي  ن، ازيكهاي فكري گوناگو با نخبگاني از طيف تخصصي مصاحبة
آنها در نسبت با مباني نظري مرورشده، ازسوي ديگر، به درك بهتري از روند تغييرات 
حوزة خانواده، منابع و موانع مشروعيت اشكال متنوع خانواده، نسبت رويكردهاي 

حمايت هاي  گيري ازدواج و نيز بديل بخشي در شكل گذارانه و اشكال مشروعيت سياست
حاكي از اين واقعيت است كه  اين مطالعه ية نهاد خانواده در ايران برسيم. نتايجاز آت

مفهومي و اعتقادي وجود  نظري، هاي شاي براي گشاي اميدواركنندههاي  همچنان روزنه
 بر ،هاي نظري موجود گو ميان سنت و كردن امكان گفت متوان با فراه و ميدارد 

  ميان جوانان نسل حاضر افزود. مقبوليت اقدام به تشكيل خانواده در
  .خانگي، مشروعيت زيستي، هم گذاري، هم خانواده، سياست واژگان كليدي:

   
________________________________________________________ 
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  مقدمه و بيان مسئله
هاي اخير، شاهد انواعي از زيست مشترك ميان زنان و مردان مجرد زير يك سقف طي سال

هاي  واجهه با اين پديدهمشود. از آنها ياد مي 1زيستي هاي مختلفي چون هم هستيم كه با عنوان
دهد  مرور جوامع را تحت تأثير قرار مي نوظهور محصول روندهاي متأخر دوران مدرن است كه به

كنند.  و جامعة ما نيز از آنها مصون نيست. جوامع گوناگون همواره از قواعدي كلي پيروي مي
اجتماعي جديد، دهد كه با وجود مقاومت دربرابر مسائل  تجربة جوامع ديگر نيز نشان مي

هاي گوناگون  جوامع، هرچند با تقدم و تأخرهاي زماني متفاوت، از تجربيات جديد در عرصه
را   توان خانواده گردند. مثال آن، افزايش طالق است كه بايد گفت ديگر هرگز نمي عقب بازنمي به

د كه به آن ميزان ثبات در شكل سنتي برگرداند، بلكه بايد آن را در مسيري هدايت كر
هاي  زابودنش تا حد ممكن كاهش يابد. بنابراين، اگر وضع قواعدي براي اين پديده آسيب

دنبال شناخت مسئله و شناسايي  تر به اجتماعي جديد ضروري است، بايد هرچه سريع
   كردن آسيب آنها بود. كارهايي براي كم راه

خانواده و تحليل تناسب هاي حوزة گذاريمنظور درك بهتر چگونگي سياست مقالة حاضر، به
گو با متخصصان حوزة خانواده پرداخته و با بازخواني و مرور  و آن با واقعيات جاري، به گفت

زيستي را در نسبت با اين اشكال  اهداف و خصوصيات انواع مشروع و قانوني ازدواج، الگوي هم
  شده كاويده است.   پذيرفته

  
  پيشينة پژوهش

كند كه  مة خود به اقسام جديدي از استقالل از خانة پدري اشاره مينا ) در پايان1390لطيفي (
جنس را دركنار  زيستي با فرد غيرهم افتد و هم ديگر مانند گذشته لزوماً با ازدواج اتفاق نمي

ويژه در شهرهاي  داند كه اخيرًا در ايران و به تنهايي) يكي از اشكالي مي زندگي مجردي (به
كند  شوندگان، به اين مسئله اشاره مي هاي مصاحبه و با استناد به روايتبزرگ رواج يافته است. ا

دربارة قواعد و باورهاي حاكم بر زندگي مستقل، يا دانشجويي و  كه برخالف تصور عمومي
دور از خانواده، اين شكل از زندگي براي افراد با آشفتگي محض و  نسبتاً مستقل، و به

ي، معنوي و فكري مترادف نيست. درواقع، نتايج كار لطيفي هاي اخالق رفتن تمام بنيان ازدست
ها مزايايي نهفته باشد كه در  واجد اين معناي مهم است كه حتي ممكن است در اين جدايي

  مؤثر باشند.» فرد«تقويت 
________________________________________________________ 

1. Cohabitation  
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شناسي الگوهاي روابط جنسي  سنخ«اي با عنوان  ) در مطالعه1390آزادارمكي و همكاران (
زيست از  بودن آن و بيم افراد هم غيرقانوني زيستي، به وجود هم» انپيش از ازدواج در اير

اند.  هاي نوظهور پرداخته مواجهه با قضاوت عمومي و نيز امتناع اغلب مسئوالن از توجه به پديده
  »خانواده شبه«اي از اين الگوهاي زعم آنها، همين مسئله باعث شده است كه هرگز آمار رسمي به

  منتشر نشود.
 ةاصلي خانواد ةاز دو گون در اثرش ميشلب ضرورت پرداختن به مسئلة مشروعيت، دربا

در توصيف تمايل  .)166: 1354كند (ميشل،  زيستي ياد مي مبتني بر هم ةشرعي و خانواد
 اي از شيوه ةمثاب اين الگو به »حق گزينش« ةسخن از مطالب ،زيستي گسترش به الگوي هم روبه

اعتنا هستند و ازنظر آنها ازدواج با  اي نسبت به ازدواج بي عده هكاين« .زندگي مشترك است
زيستي)  (هم حق زندگي با اتحاد آزاد ةخاطر مطالب هب ،هاي سوداگرانه ننگين شده است ارزش

  .)183 همان،» (پاياپاي كامل زن و مرد بود ةجوي مبادل و توان در جست است كه در آن مي
گيري  توان ازمنظر شكل الگوهاي ازدواج را مي شود كه تحول يادآور مي نيز سگالن

گيري مكاتب جديدي  شدن تحوالت ديني با شكل . توأمكردهاي اصالح ديني نيز مطالعه  جنبش
در گشايش بيشتر فضا  ،نگريستند قدسي مي هاي طبيعي و غير  ها را از دريچه كه حقوق انسان

عدم  ةواسط به ،الگوي مقبول كليسا ،دريجت به .ثر بودؤزندگي مشترك م ةبراي ظهور الگوهاي تاز
گذاشت و امكاني هم  به افول مي تناسب با واقعيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود، رو

  .)128: 1388(سگالن،  شد ق عام و مطلوبات كليسا فراهم نمييگو ميان عال و گفت يبراي احيا
الگوهاي خانواده يادآور شده ) حضور عيني يا ضمني عامل دين را در موضوع 1386( حسيني

 .بودن پيمان زناشويي است سخن از ديني ،كه در تعريف كساني چون كوئن و گود درحالي ،است
عام مشروعيت را مطرح كرده كه دين را دركنار عرف و قانون  ةقاعد) نيز 1354 (ميشل،مالينوفسكي 

رور تعاريف گوناگون، ازدواج را پس از م ،پذيرد. حسيني يكي از منابع تحقق مشروعيت مي منزلة به
  .داند كه به تأييد قانون، عرف يا دين رسيده باشد پيوند جسماني و مشتركي مي

زن و  ةشدن اين پيوند است كه به رابط شناخته اصلي و بارز اين تعريف، عرفي و قانوني ةنكت«
مرد را مجاز به  و عنوان يك مجوز رسمي و قانوني، زن . اين پيوند به بخشد... مرد مشروعيت مي

كه  ،سازد و از روابط آنها داند و نسبت به يكديگر متعهد مي داشتن روابط جنسي و زناشويي مي
  .)75- 74: 1386(حسيني، » كند حمايت مي ،انجامد به تشكيل خانواده مي
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به  ،يكي از منابع تأمين مشروعيت ازدواج ةمثاب به ،دين را مهم است؛ زيرااستدالل حسيني 
شود كه  متذكر مي ،مشروعيت ةاو با طرح مقول 1.گرداند شناختي بازمي تحليل جامعهمدار 

 ةبرآمده از ضرورت شناسايي رابط ،كند كه مالينوفسكي نيز ادعا مي چنان، عموميت اين امر
متنوع زماني و  عوامل ،نامشروع و طرد آن در بسترهاي عرفي، قانوني و شرعي است و درنتيجه

  .)75 همان،ثرند (ؤنامشروع م ةابطمكاني در تشخيص ر
  

  رويكردهاي نظري كليدي
  الگوي نظري تورنتون و همكاران

زيستي و تأهل را بررسي كرده و براي  ) سه مقولة تجرد، هم2007الگوي تورنتون و همكاران (
تعيين نسبت ميان آنها پنج حالت اصلي و ممكن شناسايي كرده است: نخستين نسبت، تجرد و 

زيستي را ازجهت  شمرد. نسبت دوم، تأهل و هم ا ازجهت تضاد با تأهل يكسان ميزيستي ر هم
هاي مستقلي براي  زيستي جايگزين داند. در نسبت سوم، تأهل و هم تضاد با تجرد يكسان مي

گزيني جنسي  زيستي را درجاتي مختلف از شريك تجرد هستند. نسبت چهارم، تأهل و هم
تر اين  م، تأهل بخشي از فرآيند تحقق تأهل است. بررسي دقيقداند. نهايتاً، در نسبت پنج مي

هاي حقوقي و اجتماعي برآمده از آنهاست.  ها، در گرو توجه به شئون و داللت نسبت
واسطه نيز هست كه پس از طرح الگوي تورنتون و همكاران، به سراغ دوركيم و پارسونز  همين به

كار خود به ارائة شرحي از خصوصيات خانوادة  قسيمكه دوركيم بنابر نظرية ت ايم. درحالي رفته
پردازد، پارسونز تصويري آرماني از خانواده را مركز بحث خود قرار داده و از تأمالت  مدرن مي

  نظر كرده است.  حقوقي دوركيم صرف
  شرح  نسبت

تضاد همسان 
 2زيستي تجرد و هم

  با ازدواج

زيستي با تجرد و  هم تأكيد بر مزيت تاريخي ازدواج، نفي ضمني تفاوت
گذار از حالت فرديت به زندگي   مثابة تفرد، پذيرش انحصاري ازدواج به

  زيستي هاي حقوقي و اجتماعي مبتالبه هم خانوادگي، انكار چالش

________________________________________________________ 
اسالمي ايران عامل دين جايگاهي  يجهت براي ما اهميت دارد كه در نظام جمهور  بر عنصر دين ازاين تأكيد. 1

 ةشناختي، تحوالت حوز هاي فرهنگ يافته است. اين در حالي است كه در ادبيات معمول جامعه فراتر از بقية مؤلفه
طه نيز هست كه در مباحث متأخر درباب واس همين شود و احتماالً به دين از اقسام تحوالت فرهنگي قلمداد مي

 توان يافت.  زيستي نشان چنداني از چالش اين الگوي زندگي با نهاد دين نمي هم

2. Cohabitation  
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  شرح  نسبت

تضاد همسان تأهل 
  زيستي و هم

  با تجرد

هاي ازدواج، يادآوري  زيستي، نفي ضمني مزيتترفيع جايگاه هم
زيستي و ازدواج، پذيرش  يكسان يا مشابه هم كاركردها و عملكردهاي

هاي گذار از فرديت به حيات  بديل  مثابة زيستي و ازدواج به هم
  هاي عرفي، اجتماعي و حقوقي ازدواج خانوادگي، انكار مزيت

زيستي  تأهل و هم
   مثابة به

هاي  جايگزين
  مستقل تجرد

 زيستي با ازدواج و تجرد، پذيرش هاي قطعي هم لحاظ تفاوت
زيستي، تعريف دو فرآيند  هاي حقوقي و اجتماعي مبتالبه هم چالش

زيستي،  مجزاي گذار از فرديت به تأهل و گذار از فرديت به هم
مثابة الگوهاي مستقل حيات  زيستي و تأهل به برشماري هم

هاي هنجاري موجود ميان ازدواج و  خانوادگي، تأكيد بر تفاوت
  زيستي به ازدواج همزيستي، عدم توضيح روند تبديل  هم

زيستي  تأهل و هم
  همچون

درجاتي از 
  گزيني شريك

الگوهاي حيات خانوادگي، مثابةزيستي و ازدواج بهپذيرش هم
هاي اقتضايي تفرد و  منزلة جايگزين زيستي به برشماري ازدواج و هم

مثابة نقطة عطف گذار از تجرد به  تجرد، توجه به سكونت مشترك به
زيستي به ازدواج، تمايز  لحاظ اهميت نسبت هم حيات خانوادگي،

چندان جدي، عدم لحاظ واقعيات  زيستي از روابط غيرپاينده يا نه هم
  گيري حاكم بر فرآيندهاي تصميم

 زيستي همچون هم
اي از فرآيند  مرحله

  تحقق تأهل

اي از اختيار تأهل، تعريف  مثابة مرحلهزيستي بهمبتني بر فرض هم
زيستي موفق، تعيين واحدهاي خانوادگي  غايت هم منزلة ازدواج به

  ها شدن ازدواج برپاية ميزان نهايي
  )98-93: 2007زيستي و ازدواج (تورنتون و همكاران،  هم گانة تفرد،  پنج

  
  آرماني ةخانواد و پارسونز

دوركيم مبني بر كاهش شديد كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي نهاد  نظريةپارسونز با پذيرش 
 2. كاركردگرايي ساختاريقرار داد 1نظام اجتماعي ةدر نظري را خانواده ،مدرن ةاده در جامعخانو

جايگاهي  كردن فرزندان و حفظ شخصيت بزرگساالن محيط اجتماعي ةمثاب پارسونز به خانواده به

________________________________________________________ 
1. Social System 
2. Structural Functionalism  
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هاي  تكميلي ميان نقش ةوجود رابط ،از نظرگاه پارسونز ).75: 1384(برناردز،  بديل بخشيد بي
در خانواده ضروري است كه فقدان  1»تعادل«اي از  ن معناست كه وجود گونهه آنگر و ابزاري ببيا

شود مبناي  اي مي گيري الگوي هسته ب شكلسبآن تهديدزاست. پارسونز عقالنيتي را كه 
كارانه قرار داده كه عمالً زنان را از تالش براي تغيير جايگاه فردي و  استداللي محافظه

اگر منطق  .مواجه استمنتقدان جدي  ةپارسونز با مناقش دارد. الگوي دور نگاه ميشان  اجتماعي
بر  فشارينيازمند تغيير باشد، امكان پا ،گوناگون هاي ضرورت ةواسط به ،تقسيم كار در خانواده

  الگوي مطلوب پارسونز وجود نخواهد داشت.
  

  كار جنسيتي  ها و بازگشت به منطق تقسيم راپاپورت
 ،در رويكردي متعارض با الگوي پارسونز )،1388(سگالن،  ها دوشغلي راپاپورت ةوادالگوي خان

هاي جنسيتي متعارف در خانواده برآمده است.  از تغيير نقش ناشيهاي  درصدد بررسي تنش
هاي  خروج از كليشه ةكنند كه گروه خانوادگي دربار ها به تصميم مهمي اشاره مي راپاپورت

هاي  سود و زيان ا توجه بهاين تصميم را ب رويِ  هاي پيش آنها بديلگيرد.  جنسيتي خود مي
. اهميت چنين الگوهايي در تأكيد بر نقصي است كه پارسونز اند مترتب بر هريك فهرست كرده

هاي زندگي خانوادگي به رويكرد مبتني بر تقسيم كار وارد كرده است.  با غفلت از بقية شكل
دهند كه  هاي همسران، نشان مي شدن نقش الت ناشي از نزديكها، با آگاهي از معض راپاپورت

ها  كنش رو نيست، بلكه تعدد ميان نظام خانوادگي برآمده از چنين وضعيتي لزوماً با آشفتگي روبه
انجامد كه همسران از آنها آگاه  هايي مي تبع آن، انديشيدن به دشواري به افزايش پيچيدگي و به

كنند. ممكن است  ريزي مي هاي خود، براي سازگاري با آنها برنامه شوند و به فراخور ظرفيت مي
شدن همسران با تضادهاي كار و  ها و مواجه هاي همسري، اين دشواري مخالفان تقرب نقش

هاي  حال، زوج زندگي خصوصي را مستمسكي براي تأكيد بر رويكرد خود قرار دهند. بااين
دهند. بنابراين، بازگشت به آنچه دوركيم  را ترجيح ميها اين الگو  امروزي با وجود تمام دشواري

  رسد. نظر مي كند ضروري به كار بيان مي دربارة پيامدهاي حقوقي تغيير قواعد تقسيم 
شود كه در مقابل  مثابة شكل جديدي از تقسيم كار خانوادگي مطرح مي به ها كار راپاپورت

عالوه، اين  شاهد رواج نسبي آن هستيم. به گيرد و امروزه در ايران نيز خانوادة سنتي قرار مي
هاي خروج از الگوي متعارف خانوادگي را مطرح  ترين تنش جهت كه برخي از مهم  از اين نظريه

 احتماالًشدن خانواده  دقت در اين نكته الزم است كه دوشغليويژه،  ؛ بهكند شايان توجه است مي

________________________________________________________ 
1. Salance  
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 ،حال ن است. بااينهمسراطح رضايت عمومي س يمعناي افزايش برخورداري اقتصادي و ارتقا به
  تأييد تجربي اين ادعا چندان هم ساده نيست. ،ندك كه سگالن اشاره مي چنان

  
  خانواده و ازدواج موقت در جمهوري اسالمي

از ( شناسي نهاد خانواده آسيبشرحي را كه در كتاب  ،شناخت الگوي اسالمي نهاد خانوادهبراي 
ايم.  دادهعرضه شده است مبنا قرار  )قم ةعلمي ةحقيقات زنان حوزمحصوالت دفتر مطالعات و ت

زيرا زمينه را براي  ؛نگاه كاركردگرايانه به خانواده منتفي است 1،)1388( شناس شرح حق مطابق
شناس  بيان ديگر، حق كند. به فراهم مي ي ديگرواگذاري تدريجي كاركردهاي خانواده به نهادها

مثابة  ، بهارزشي كه با اقدام به ازدواج ،داند مي حائز ارزش ذاتي ميخانواده را در رويكرد اسال
شناس مترادف با  ماندن در تجرد ازنظر حق ترتيب، باقي همين شود. به محقق مي ،دارانه عملي دين

هاي  محدوديت ةواسط تداوم جايگاه نازل شخصيتي است و بنابراين اقدام به ازدواج را نبايد به
  انداخت. تأخير اقتصادي به

  
  2ازدواج موقت در اسالم

دو ركن  )1386( رسد ازدواج موقت جايگزين اصلي ازدواج در اسالم است. حسيني نظر مي به
محدوديت زماني و پرداخت مالي. نفي هريك از اين  :شمارد اصلي را براي ازدواج موقت برمي
مهريه و بدون تعيين زمان توان با پرداخت  نمي ،پس .انجامد اركان هم به ابطال اين رابطه مي

توان به ازدواج قيد محدوديت زماني بخشيد، اما از  به ازدواج كسي درآمد و نيز نمي» موقتاً«
اينكه حضور مرد در ازدواج موقت  ديگر مهم ةازاي مالي آن خودداري كرد. نكت  تعيين مابه

موقت را پرداخته و  ةازاي برقراري اين رابط او كسي است كه مبلغ مابه .نيست» سرپرستانه«
در  يهيچ ملزوم ةمندي از اين رابطه را نيز توافق كرده و ديگر مسئول تأمين و تهي مدت بهره

زيرا با  ؛داردگرايش اي به عدم تشبه به ازدواج  زندگي زن نيست. روشن است كه چنين رابطه
قي مهريه و جلب مبلغ تواف ةدر موقعيت محاسبصرفاً  مرد را ،عمالً ،سرپرستي حذف عنصر تعهد

________________________________________________________ 
  ).خانواده به اسالمي رويكرد :1388 شناس، حق(ر.ك:  است قائل نيز سازي نظريه قابليت اسالمي رويكرد براي. 1
وجود  يميان تشيع و تسنن در موضوع حدود كاربردپذيري ازدواج موقت در زمان حاضر تفاوت آشكار اگرچه. 2

حساب آوريم كه به فراخور مشخصات  دارد، موضع ما در پژوهش حاضر اين خواهد بود كه متعه را سنتي اسالمي به
هاي مزبور  كردن تفاوت ود. درواقع، ظرفيت اين پژوهش نيز ما را از برجستهتوان درصدد ارزيابي آن ب و ابعاد مي

دوران عدم قابليت تشكيل  كردن يمثابة بديل شايان تأمل براي ط دارد. آنچه اكنون اهميت دارد طرح متعه به بازمي
  داريم.  را مفروض ميهاي فكري گوناگون است. اين بديل تباري اسالمي دارد و ما نيز تبار  خانواده ازسوي جريان
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تر از اقدام  شك سهل اي بي تحقق چنين رابطه .دهد رضايت زن براي آن مدت معين قرار مي
ازدواج خواهد بود (حسيني،  قصدجدي با  اي هبراي تشكيل خانواده و حتي اقدام براي آغاز رابط

1386 :122(.  
اسالمي ازدواج موقت  عوامل اجتماعي گوناگوني در ايجاد امكان ،گويد بنابر آنچه حسيني مي

توان به فقر، عدم استقرار و سكونت دائم و مهاجرت مكرر  اين عوامل مي ةاند؛ ازجمل بوده  سهيم
غايت مذموم  مقابل ازدواج نيز زنا بوده است كه در شريعت اسالمي امري به ةاشاره كرد. نقط

 ،يد شرعي و مالي داردكه ق يمدت پايدار ازدواج به توافق كوتاه ةاست. رواداشتن تبديل رابط
ناپذير است.  اند توجيه براي كساني كه قادر به پذيرش الگوي متعارف خانواده بوده ،عموالًم
بخشيدن به گزينش  تحساب آورد براي مشروعي بيان ديگر، ازدواج موقت را بايد سنتي به به

اند يا  نبودهقادر به تشكيل خانواده  ،هردليل، يا اساساً شريك جنسي ازسوي كساني كه به
آنها   هاي مكرر بوده است. شواهدي كه حسيني به مندي آنها از خانواده دچار قوت و ضعف بهره

 است آنان خارج ةجواناني كه ازدواج دائم از عهد .كند نيز بر همين موضوع تأكيد دارد اشاره مي
 1با تمسك به متعه د كهبنيا اين حق را مي ،خود دورند ةدفعات از خانواد و نيز متأهالني كه به

رجوع به ادبياتي كه متعه را بديلي اسالمي و در تضاد با زنا و  2شريك جنسي اختيار كنند.
به نياز جنسي يا فرونشاندن  يتوجه بي .يد همين معاني استؤكند نيز م راني قلمداد مي شهوت

يا بعيد  ازجمله مواردي است كه ادبيات مزبور براي جوانان ناممكن، غيرعقاليي ،عطش آن
به  همسلماني ك وضعيت شدن اضطراري است كه از بحرانياي  همتعه گزين پس،شمرده است. 

برقراري روابط پايدار  ةتواند اين رابطه را مقدم و البته نمي، داردنياز برقراري روابط جنسي 
ز توانند ا مخاطب متعه كساني باشند كه ميرسد  نظر مي به كند. جلوگيري مي، خانوادگي كند

كه  و همچنان، ازدواج و تشكيل خانواده سلب مسئوليت كنند. با همين منطق ةخود دربرابر گزين
گيرد كه از تعلق و  مي كساني قرار ةوقتي متعه مورد استفاد ،شواهد متعدد حاكي از آن است

شود كه اين  مواجهمندي خانوادگي برخوردارند، ممكن است با واكنش منفي كساني  بهره
هاي مكرر  ند. سفارشبين با ساختار پايدار خانواده ميرا در تضاد  و موازي موقت ،قطعساختار من

________________________________________________________ 
 فقها برخي اينكه توجه جالب. هست نيز آن چيستي ةدهند نشان خوبيبه كه است مندي بهره متعه لغوي معناي. 1
رسد كه  نظر مي گونه به اند. اين و به كاربرد تعابيري چون نكاح منقطع روي آورده اندكرده يخوددار متعه كاربرد از

 كه است  كه نكاح منقطع تعبيري تأكيد بر هدف جنسي برقراري رابطه دارد، درحالي متعه داللت بر ةاستفاده از واژ
 ).1386 دايكندي، محقق(ر.ك:  نيست تشخيص قابل  آن در يآشكار يگذارهدف چنان

به نساء ةسور چهاردهم ةآي در. شوديم آوردهمتعه استناد قرآني  يبرا كه است ضروري نكته اين در دقت. 2
  اند.  اند فراخوانده شده ان به پرداخت اجرت زناني كه با آنها ازدواج كردهمسلمان صراحت
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هاي  شدن امكان  توجه به حد فراهم 1،هاي استقرار يك قاعده و حكم شريعي تحليل قابليت
اساسي  ةسوءبرداشت و سوءاستفاده از آن قاعده نيز اهميت فراواني دارد. ميرخاني به اين نكت

است كه هيچ مهاري  هاي جنسي متنوعي كند كه جهان معاصر سرشار از برانگيزاننده اشاره مي
اي كه به  رابطه ،صورت كنند. دراين جنسي ترغيب مي ةوقفه جوانان را به تجرب پذيرند و بي نمي

 گشاي چنين جواناني براي تعديل چگونه راه ،دو ركن مالي و زماني دارد صرفاًبيان حسيني 
  شان خواهد بود؟ و عاطفي جنسي هاي گرايش
گذاري  گذاري مبتني بر اضطرار با سياست تمايزي كه ميرخاني ميان سياست ،رسد نظر مي به

كه به  داند ميبا رويكردي است كه ازدواج موقت را بديلي  شود متضاد ميمبتني بر اختيار قائل 
ساز متعه در شرح حسيني نيز  زمينه بخشد. از مرور عوامل دامني مي عفت و پاك روابط جنسي

اي  اي اضطراري است كه نبايد جايگاه آن را به گزينه توان دريافت كه ازدواج موقت گزينه مي
  اختياري ارتقا داد. 

  
  شناسي روش
دليل صورت  اين ، به نظران، ازطريق انجام مصاحبه رجوع به نظر تعدادي از متخصصان و صاحب

اي حمايت از نهاد خانواده پيشينة درخور توجهي در ايران ه گرفت كه پژوهش در سياست
ها و  زيستي نيز پاسخگوي پرسش هم  »تجربة زيستة«نداشت و انجام مصاحبه با حامالن 

ارزيابي تعدادي از متخصصان، كارشناسان و فعاالن حال،  هاي پژوهش نبود. درعين گذاري هدف
 نيز عميق ةعام مصاحب ةازطريق كاربرد گون ،هاي حمايت از خانواده در ايران، منطقاً سياست
 ةبرگزيده شد كه درواقع نوعي مصاحب» مصاحبه با متخصصان«. روش نمود نميميسر 

شان از يك گروه يا  استاندارد است و متخصصان حاضر در آن نيز با تأكيد بر نمايندگي نيمه
يي و انتخاب افراد منطق شناسا. )183: 1388شوند (فليك،  جريان فكري خاص برگزيده مي

نظران و  هاي پژوهش، صاحب برآمده از موضوع پژوهش است. با لحاظ محدوديت شونده مصاحبه
توان به آنها دسترسي  نخبگاني كه در اين حوزه سوابق نظري و پژوهشي يا اجرايي دارند و مي

ايي نخبگان هاي رايج در شناس برفي استفاده شده است كه ازجمله روش از روش گلوله ،پيدا كرد
زنان و خانواده  ةمتخصص، كارشناس و فعال حوز هشتبا  ،نهايتاً ).406: 1386است (ببي، 

  برخوردار بودند.ها  ها و گرايش ها، فعاليت كه از سطح مطلوبي از تنوع مسئوليت شدمصاحبه 

________________________________________________________ 
 .شريعت به وابسته يا از متأثر. 1
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 1نمتخصصامشخصات شماره

1    
  دانشگاهي

شناسي، نويسنده، پژوهشگر و امعهزن، عضو هيئت علمي دانشگاه، رشتة ج
  نظر حوزة زنان و خانواده صاحب

زن، عضو هيئت علمي دانشگاه، رشتة مديريت فرهنگي، نويسنده، مترجم و   2
  پژوهشگر حوزة زنان و خانواده

  اجرايي  3
مرد، اجرايي/ دانشگاهي، پژوهشگر، داراي سابقة همكاري با حوزة علميه و 

  تيگذاري و دول مراكز قانون
  زن، مسئول اجرايي در حوزة بانوان و جوانان، مجمع تشخيص مصلحت نظام  4
5  

فعال 
 - مدني
  اي رسانه

  اي مدني پژوه، فعال رسانهزن، پژوهشگر حوزة زنان و خانواده، قرآن
  اي مطبوعاتيفعال رسانه-شناسيزن، دكتري جامعه  6
  ي مدني و حقوقيا زن، پژوهشگر حوزة زنان و خانواده، فعال رسانه  7
  اي مدني و حقوقي مرد، پژوهشگر حوزة زنان و خانواده، فعال رسانه  8

  

و در مسير افزايش دانش الزم براي  2»معرفتي«ها  شده در تمام مصاحبه هاي مطرح پرسش
 4عميق ةاز روش مصاحب ،ها ارزيابي سياست منظور به 3مطالعه بودند. تحتهاي  ارزيابي سياست
فراخور موضوع مطالعه و ضرورت طرح  به، ها روش ما در تحليل مصاحبه ايم. استفاده كرده

عبارت است از  ،بوده است كه بنابر تعريف 5»تلخيص معنايي« ،ها جزئيات برخي ديدگاه
 ،روش تحليل  تر. در اين ها و جمالت كوتاه شده درقالب فرمول بندي معاني بيان خالصه

شوند كه مفاهيم در آنها از نو  تبديل مي يتر كوتاه هاي تتر به عبار طوالني هاي تعبار
  اند.  شده 6بندي صورت

  

  ها و نتايج تحليليافته
وگو با نتايج تحليل  آنها در گفت  با متخصصان و بازخواني  آمده از مصاحبه دست  بررسي نتايج به

موضوعات  يابي تحليل نهايي نقش مهمي دارد. هاي حمايت از نهاد خانواده در دامنه سياست

________________________________________________________ 
 .اند شده مشخص جدول در افتهي اختصاص شمارة و تخصص با افراد از كدام هر مقاله متن در. 1

2. Knowledge Questions  
 محمدپور،(ر.ك:  كند مي ابراز هايش دانسته به توجه با يا ددان مي پاسخگو آنچه از اطالع براي هايي پرسش. 3

1389 :162.(  
4. In-Depth Interview 
5. Meaning Condensation  
6. Rephrasing  
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اي كه طي مصاحبه با متخصصان به آنها پرداخته شد در جدول ذيل آمده و در ادامه،  اصلي
  نظران پرداخته شده است. تفكيك موضوع، به آراي اين صاحب به

  موضوعاتي كه در مصاحبه با متخصصان به آنها پرداخته شده است
 تعريف و معناي خانواده

  خانوادهپذيري نهاد  ثبات يا امكان تحول
  بودن تغييرات كننده نگران

  تنوع موجود در اشكال خانواده
  هاي حمايت از خانواده كيفيت سياست
  هاي حمايت از خانواده عملكرد سياست

  هاي حمايت از خانواده واقعيات مغفول در سياست
  زيستي هم

  آتية نهاد خانواده در ايران
  

  در موضوع معناي خانواده
اند، پنج تعريف  از متخصصان، معناي معمول و سنتي خانواده را واگويه كردهتن  كه سه درحالي

  اند، كه متضمن توجه به مضامين ذيل هستند: متفاوت نيز طرح شده
 پدرساالري؛ 
 هاي سنتي و مدرن؛ داللت 
 شدن حيات خانوادگي؛ هويتي 
 اصالت محيط خانواده؛ 
 وادگي.اي با اشكال نوپديد حيات خان و مواجهة خانوادة هسته 

گذاري نهاد خانواده در ايران شناسايي شدند  هاي اخير در حوزة سياست تحوالتي كه طي سال
اي  ) به درجات گوناگون با تضعيف الگوي پدرساالرانه و تجديدنظر در پاره1391(عزيزي، 

شدن تعريف خانواده همچنان فاصلة فراواني با اين تحوالت  ها مرتبط بودند، اما هويتي سنت
اي از خانواده ارائه كرده  ـ رسانه رسد تعريفي را كه فعال سياسي نظر مي . ازسوي ديگر، بهدارد

شده است. او با  هاي عرضه دست تعاريفي دانست كه متضمن معنايي فراتر از واژه  است، بايد از آن
را از  توان آن مدارانه در نظر دارد كه مي ـ محور و انسان اشاره به اين تعريف، كانوني برابري

شوندة  ـ مدني (مصاحبه اي هاي مزبور دانست. تعريف فعال رسانه رويِ سياست  هاي پيش افق
دهد، از اين نظر  اي را دربرابر الگوهاي تازة حيات خانوادگي قرار مي )، كه خانوادة هسته8شمارة 
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ش مهم او كند. پرس اي را طلب مي جالب توجه است كه درواقع، براي الگوهاي مزبور تعريف تازه
» خانواده«اي از حيات خانوادگي عنوان  هر شكل تازه  اين است كه آيا ضرورتي دارد كه به

شوندة  ـ مدني (مصاحبه اي فعال رسانهبدهيم؟ موضع اين شخص تضاد شايان تأملي با موضع 
بع مندي الگوهاي نوپديد از منا آوردن مقولة هويت، خواستار بهره ميان دارد كه با به) 7شمارة 

 مشروعيت خانواده است. 
  

  پذيري نهاد خانواده در موضوع ثبات يا تحول
پذيري نهاد خانواده تنوع جالب توجهي در آراي متخصصان وجود  در موضوع ثبات يا تحول 

  دارد:
 كند؛كارانه مقاومت مي هاي محافظه گذاري كه دربرابر سياست خواه وجود جرياني تحول 
 هاي كاركردي است؛ گزينثباتي كه ناشي از فقدان جاي 
 تحولي كه محدود به ثبات در دامنة سرمشق سنتي است؛ 
  ـ اجتماعي است؛ هاي اقتصادي ها و دشواري ي كه ناشي از چالش»ناگزير«تحول 
 تأكيد بر ثبات تعريف و اشكال خانواده در ايران به ضرورت قانون، سنت و عرف؛ 
 تحول مستمري كه بستر عرفي و اجتماعي دارد؛ 
 لي كه لزوماً در تضاد با الگوي سنتي نيست؛تحو 
 بودن الگوهاي جديد است. تحولي كه متأثر از سطح كاركردي 

)، هردو، از 4شوندة شمارة  ) و مدير اجرايي (مصاحبه6شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي فعال رسانه
دهد.  مي بودن آن خبر هاي موجود نيز از منتفي اند كه حتي مرور سياست ثباتي سخن گفته

) معناي تحول را در تنوع منطقي 3شوندة شمارة  متخصص دانشگاهي و مسئول اجرايي (مصاحبه
) براي 1شمارة ة  شوند نظر دانشگاهي (مصاحبه الگوي سنتي مستحيل كرده است. معنايي كه صاحب

سطح دارد كه آيا روند آتي تحوالت نيز متأثر از   تحول ارائه كرده است، اين پرسش را در پي
ها و مشكالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود؟ اين  برخورد سرمشق مستقر با دشواري
) و  فعاالن 1شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه هاي صاحب پرسش مهم است؛ زيرا در تعريف

گيري تحولي وجود  اي ضمني به شكل )، اشاره7و  6شوندگان شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي رسانه
گيرد، بلكه ناشي از ترجيح الگوهاي نوپديد به  ها ريشه نمي كه لزوماً از وجود دشواري دارد

) مبني 5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي الگوي سنتي است. با اين اوصاف، ادعاي فعال رسانه
تواند بخش مهمي از الگوهاي نوپديد را به دايرة مشروعيت  بر اينكه بازتفسير الگوي سنتي مي
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د بسيار اهميت دارد؛ زيرا توجه به چنين نظري عمالً سطح استقبال حامالن الگوهاي بياور
 نوپديد از برخورداري از مشروعيت ديني، حقوقي و اجتماعي را روشن خواهد كرد. 

  
  بودن تغييرات كننده در موضوع نگران

تأمل دربارة ـ سنتي وصل كرده و درواقع از  عرفي ـ  كارشناسي كه ثبات را به ضرورت قانوني
بودن تغييرات نيز سر باز زده است.  كننده تحول خودداري كرده بود، از اظهارنظر دربارة نگران

كارشناس ديگري هم كه براي خانواده ثبات كاركردي قائل بود نگراني خود را از تغييراتي ابراز 
خصصان كرده است كه ربطي به موضوع تغييرات الگوي زندگي خانوادگي ندارند. بقية مت

  اند: باره آراي متنوعي داشته  دراين
 ؛زايي تداوم الگوي سنتي انگيزي و بحران مسئله 
 هاي ارضا و كنترل جنسي؛ گيري تغييرات در خأل سياست انگيزي شكل مسئله 
 هاي عادالنه، انساني و فعاالنه؛ انگيزشدن تغييرات در خأل سياست مسئله 
 ري براي پذيرش تغييرات؛گذا فزوني فقدان سياست زاشدن روبه مسئله 
 زاشدن تغييرات در تداوم بحران عدم مشروعيت؛ مسئله 
 گذاري براي تعامل الگوي سنتي و الگوهاي جديد. زاشدن فقدان سياست مسئله 

يكي از مسئوالن اجرايي از تغييرات اين حوزه نگران نيست و همين خود نكتة شايان تأملي 
زابودن تداوم الگوي سنتي سخن  ) از مسئله1شمارة  شوندة نظر دانشگاهي (مصاحبه است. صاحب

گفته است. اينكه آيا بازتفسير دامنة مشروعيت در الگوي سنتي به كاهش بحران خواهد 
انجاميد، يا آنكه اساساً مقابله با بحران در گرو خروج از الگوي سنتي و پذيرش واقعيت الگوهاي 

جواناني » عاليق) «3شوندة شمارة  مصاحبهاجرايي ( نوپديد است. متخصص دانشگاهي و مسئول
آورند، به علقة جنسي و اندامي محدود كرده است كه  جز تأهل روي مي را كه به الگوهايي به

ة بعدي او به متعه، د. اشاركنن عرضه مي» تسريع ازدواج«حاميان  كهي است نظرمشابه با نظر  به
ت است. در پاسخ به اين پرسش، حل ارضاي جنسي، نيز مشمول همين قضاو راه  مثابة به

) تفاوت جدي خود را با صاحبنظر دانشگاهي 1شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب
) و البته، قرابت فكري خود را با 7و  6شوندگان شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي ديگر و فعاالن رسانه

زعم اين استاد دانشگاه،  . به) نشان داده است5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي نظر فعال رسانه
هاي درحال تدوين و اجرا همچنان از  درصورتي تغييرات ماية نگراني خواهند بود كه سياست

اي همچنان بر مسئلة  ـ رسانه عناصر متعالي عدالت و برابري محروم باشند. البته، فعال سياسي
پذيري عدم مشروعيت  بماندن تعداد زيادي از جوانان در محدودة برچس بحران ناشي از باقي
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جهت كه بر   ) را از اين7شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي فعال رسانه تأكيد كرده است. موضع
هاي كنوني و  ضرورت پذيرش تغييرات تأكيد ندارد و صرفاً از تنش حتمي ميان سياست

) و 6شمارة  شوندة ـ مدني (مصاحبه اي گويد، بايد از موضع فعال رسانه الگوهاي نوپديد سخن مي
هاي  ) متمايز كرد. در بازگشت به سياست2شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب

هاي حمايت از نهاد  گرايانة سياست مرورشده و نيز تعهد پژوهش حاضر در ارزيابي و تحليل واقع
ظر ن ) و صاحب7شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي خانواده، بايد پذيرفت كه مواضع فعال رسانه

اند، كه  اندازه از ظرفيت جمهوري اسالمي خارج همان ) به1شوندة شمارة  دانشگاهي (مصاحبه
دانستن الگوي سنتي زندگي خانوادگي در ايران  به خانواده و قطعي» ثبات«دادن نسبت 

 رسد.  نظر مي نادرست به

  
  در موضوع تنوع اشكال خانواده

بود، همچنان با اشاره به   ايراني ابراز نگراني كرده كارشناسي كه درباب بحران اخالقي در خانوادة
الگوهاي فردگرايانه، از پرداختن به اصل موضوع تنوع در اشكال خانواده خودداري كرده است. 

را براي دفاع از الگوي سنتي در دستور كار » تيپ ايدئال«كارشناسي كه كاربرد نامأنوسي از 
موضوع سر باز زده است. كارشناسي كه از موضع  خود قرار داده است نيز از اشاره به اصل

كند، در همان محدوده نيز  و با تمسك به ضرورت قانوني از الگوي سنتي دفاع مي» حاكميتي«
  اند: تنوع را معنا كرده است. بقية كارشناسان آراي متفاوتي داشته

 تنوع فراوان و متمايل به اشكال جديد؛ 
  تنوع ناگزير؛ 
 دار از منطق عرفي و اجتماعي؛تنوع فراوان و برخور 
 تنوع تفسيرپذير در بستر مفهومي سنت؛ 
 .تنوع زندگي خانوادگي با وجود برخورد با الگوي سنتي خانواده 

دهد كه تنوع اشكال به آنچه  ها و قوانين موجود در حوزة خانواده نشان مي مروري بر سياست
شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي ه) و فعال رسان1شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب

گويند نزديك است. ازسوي ديگر، بايد پذيرفت كه گام اول براي پاسخ به نگراني  ) مي7
ـ مدني دربارة اهميت  اي ) و يكي از فعاالن رسانه2شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب

ئله است و همين شدن با صورت مس گذارانه و حقوقي موجود، مواجه رفع انفعال سياست
نظام جمهوري اسالمي را براي مواجهة احتمالي با واقعياتي فراتر از تصورات كنوني   رويارويي،

) پيشاپيش با 8شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي رسد فعال رسانه نظر مي مهياتر خواهد كرد. به
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وهاي نوپديد، درواقع، ارائة ايدة استقالل محتوايي، معنايي و بالتبع حقوقي و اجراييِ اين الگ
  بديلي شايان تأمل براي مواجهة مزبور عرضه كرده است.

 
  هاي حمايت از نهاد خانواده در ايران در موضوع كيفيت سياست

كارشناسي كه از ضرورت قانوني و عرفي ثبات الگويي سخن گفته است از ارزيابي هم خودداري  
  نظران متنوع است: كرده است. آراي بقية صاحب

 هاي تحول حقوقي؛ ساالرانه و مخرب ظرفيتمرد 
 منفعل در حمايت از ثبات الگوي سنتي؛ 
  ،گرايانه؛ و غيرواقع» زنانه«ناكارآمد 
  ،گرايانه؛ و غيرواقع 1»كژكاركرد«مردساالرانه، منفعل دربرابر تهديدها 
 زا؛ جديد، ضعيف و آسيب» مطالبات«با » متضاد«، »امر واقع«ربط با  بي 
 »گرايانه، ضعيف؛ واقع و غير» اضطراري«، »مردساالرانه«و » مردساخته 
 »مردساالرانه.»انتزاعي«گرايانه،  ، غيرواقع»آميز تبعيض ، 
كند كه تداوم  ) اين نكتة بسيار مهم را مطرح مي1شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب

ديد استفادة مردان از هايي را نيز همواره با احتمال و ته الگوهاي مردساالرانه عمالً خانواده
هاي فكري و رفتاري عرصة  واسطة قرابت توانند به رو كرده است كه مي هاي حقوقي روبه »مزيت«

 آراي فعال در توان مي برابري و عدم تبعيض باشند. جالب توجه اينكه اشاره به مسئلة ناامني را
 موضع اي رسانه فعاالن ندرميا ) نيز مشاهده كرد كه6شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي رسانه

ها  گذاري ـ مدني خواستار خروج سياست اي دليل كه اين فعال رسانه اين دارد. به تري كارانه محافظه
ها با  شود. بررسي سياست خاطر زنان در محيط خانواده مي از انفعال و عملكرد آنها در حفظ امنيت

انجامد  اند، به انبوهي از قوانين مي دهخوان» تهديدآميز«هايي كه اين دو نفر  نيت يافتن مستمسك
نداشته باشند. سلب » عادالنه«توانند در تفسير آنها رويكردي  كه قضات و مجريان قوانين مي

با » عدم سازگاري«روي زنان براي اثبات  كفايت، و نيز شرايط پيش صالحيت از ولي يا قيم بي
ها، به نوعي   خواندن سياست» زنانه«يي با شوهر، ازجملة اين قوانين هستند. يكي از مسئوالن اجرا

خواندن آنها با امر واقع، راه را براي بررسي واقعيات  ربط برد، اما با بي وجود تبعيض را زيرسؤال مي
) بر اشاره به مطالباتي كه اين 6شوندة شمارة  اي (مصاحبه باز گذاشته است. اصرار فعال رسانه

نظر كه  كم از اين دهندة انسجام گفتماني است، اما دست ها پاسخگوي آنها نيستند، نشان سياست
________________________________________________________ 

1. Dysfunctional 
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كند، درخور نقد است.  ها اشاره مي صرفاً با استناد به شواهد به مطالباتي فراتر از ظرفيت سياست
نظران دانشگاهي در نفي كيفيت  ـ مدني و صاحب اي حال، بايد پذيرفت كه نظر فعاالن رسانه  درعين
 است.  يكديگر نزديك شدههاي موجود بسيار به  سياست

  
  ها در حمايت از نهاد خانواده در موضوع عملكرد سياست

  هيچ ارزيابي مثبتي قابل تشخيص نيست:
 تأثير بر فرآيندهاي تحقق ازدواج؛ ي در موضوع متعه، بيا تأثيرات حاشيه 
 بودن؛»مردساخته«واسطة  تأثيرات اندك به 
 ذاري براي حريم خصوصي؛گ محوري در سياست دليل دولت تأثيرات منفي به 
 زا؛ دليل تقويت سنن آسيب تأثير يا داراي تأثيرات منفي به بي 
 واسطة فقدان سياست كلي ابالغي از رأس نظام سياسي؛ تأثير به كم 
 دليل ضعف دانش، غفلت از پيامدها و كيفيت نازل؛ زا به تأثير يا حتي آسيب اكثراً بي 
 و غفلت از دانش جنسيتي  شان و سلطةآميز يضدليل اساس تبع تأثير يا ناكارآمد به بي

 گذاري؛ سياست
 واسطة نگاه عمودي و انتزاعي. اي در اجتماعات خرد و روستايي، ناكارآمد به تأثيرات حاشيه 

كند:  ) به نكتة جالب توجهي در موضوع متعه اشاره مي1شوندة شمارة  استاد دانشگاه (مصاحبه
ق روابط جنسي موقت نتايج مثبتي دارد. اين موضع شدن نظارت شرعي بر سازوكار تحق اضافه
) به برخورداري شرع از چنين 5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي كنندة اصرار فعال رسانه تداعي

) نيز در ادامة توجه به 6شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي ظرفيتي است. فعال رسانه
ندك آنها دانسته است. يكي از مسئوالن ها، همين امر را علت تأثير ا بودن سياست»مردپسند«

كامالً از ديگران مستثني » زنانه«ها با استفاده از تعبير  اجرايي، كه در موضوع كيفيت سياست
گذاري  تالش كرد موضوع را به بطن دانش سياست» محوري دولت«شده بود، با طرح مقولة 

خواني جالب توجهي  نواده همهاي حمايت از نهاد خا ببرد. اين تالش با نتايج بررسي سياست
هاي حقوقي و البته، عطف توجه آن به  زايي آفريني اندك دولت در تحول دارد كه حاكي از نقش

نظر دانشگاهي، با اشاره به  ). ديگر صاحب1391اي است (عزيزي،  ـ هزينه رويكردي اقتصادي
ه تداوم حيات داند ك موضوع سنتي كه حذف آن ضروري است، سنت را موجوديتي تاريخي مي

هاي كنوني سازگاري ندارند. انكار  هايي است كه با واقعيت آن در گرو تجديدنظر در بخش
ها در  گرايي ضروري براي بهبود سياست توان كرد كه چنين برداشتي انطباق فراواني با واقع نمي

ولة خأل چارچوب نظام مستقر دارد. مدير اجرايي دوم، با ارجاع موضوع ارزيابي عملكرد به مق
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گذاري  برآنكه كامالً از موضوع خارج شده، امكان سياست از رأس نظام سياسي، عالوه» ابالغ«
ـ مدني  اي هاي گوناگون را نيز زير سؤال برده است. اشارة فعال رسانه ها و زيربخش براي بخش
اي از  پارهها را شايد بتوان با يادآوري تأكيد او بر وجود »پيامد«) به 7شوندة شمارة  (مصاحبه

) 5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي كه فعال رسانه كرد. درحالي پاسخ بهتر درك  مطالبات بي
ـ مدني، با اشاره به تأثير انكارناپذير  اي گرفته، ديگر فعال رسانه موضع نفي تبعيض و سلطه را پي

براي  گذاري هاي موجود در اجتماعات غيرشهري، كوچك و روستايي، خأل سياست سياست
هاي متنوع با الگوي سنتي است، متذكر  محيط شهري را، كه درواقع عرصة اصلي ايجاد چالش

ها نيز، همچون اجماع  نظران، مبني بر ضعف عملكرد سياست شده است. اجماع تقريبي صاحب
 دربارة كيفيت آنها، شايان توجه است. 

  
  ها هاي مغفول در سياست در موضوع واقعيت

ثبات ضرورت قانوني و عرفي قائل بود اظهارنظري نكرده است. در آراي  كارشناسي كه براي
  نظران ديگر تنوع مشهودي وجود دارد: صاحب
 نبودن ازدواج و خانواده، پايان قطعي دوران تسلط الگوي سنتي؛ قدسي 
 ـ خانوادگي؛ تمايل مردان به انحراف و كاهش تعهدات اخالقي 
 م خصوصي و جنسي؛گذاري براي حري ضرورت و حساسيت سياست 
 هاي غيرعقالني؛ گريزي و افزايش پيامدهاي منفي سنت گسترش ازدواج 
 گريزي؛ ها، افزايش ازدواج پيامدهاي منفي سياست 
 بودن سياست متكي بر زبان سلطه؛ قبح عمومي ترويج چندهمسري، ناعادالنه 
 .تثبيت نابرابري در الگوي سنتي خانواده، كاهش قبح طالق 

از نهاد خانواده » غيرقدسي«شناختي تفسيري  ) با نگاهي جامعه1شوندة شمارة  مصاحبهاستاد دانشگاه (
هاي پذيرش موضع  رسد ايجاد زمينه نظر مي جهت مكمل گفتمان قدسي موجود است. به  دارد و از اين

شده از نهاد خانواده باشد كه  هاي ديني ارائه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مكمل بهتري براي تبيين
  ـ مدني اي گذاري در چارچوب نظامي اسالمي تناسب بيشتري دارد. فعال رسانه البته، با ضرورت سياست

تر است، در ادامة روند خروج خود از سرمشق سنتي، نسبتي  كار )، كه محافظه6شوندة شمارة  (مصاحبه
وي كسي كه نكردن از آن شده است. طرح چنين ادعايي ازس ذاتي به مردان داده و خواستار غفلت

خواستار تثبيت الگوي سنتي خانواده است بسيار جالب توجه است. استاد دانشگاه و مسئول اجرايي 
هاي خصوصي و جنسي مجدداً از ديگران  گذاري براي حريم ) با ادعاي سياست3شوندة شمارة  (مصاحبه

آن اشاره   در جايي ديگر بهمثابة ابزار كنترل جنسي، راهبردي است كه او  ، به متمايز شده است. خانواده
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» گريزي ازدواج«حل مقابله با مشكالت جنسي دانسته است.  كرده و سپس، به متعه بازگشته و آن را راه
ـ مدني و يكي از استادان دانشگاه است كه البته، براي استاد  اي ادعاي مشترك يكي از فعاالن رسانه

ـ مدني مرتبط با غفلت از پيامدهاي  اي آن فعال رسانهزا و براي  هاي آسيب دانشگاه مرتبط با مقولة سنت
)، با اشاره به قبح چندهمسري، درواقع، 5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي هاست. فعال رسانه سياست

گيرد، لزوماً از مشروعيت عرفي،  هاي مستقر مجوز شرعي مي ادعا كرده است كه آنچه ازسوي دستگاه
زبان «كردن موضوع تنوع منابع مشروعيت، به  خواهد شد. مرتبطاجتماعي و فرهنگي برخوردار ن

توان از وجود گفتمان  ترتيب مي ، ازسوي همين فرد، از اين نظر درخور توجه است كه بدين»سلطه
مسلطي سخن گفت كه تفسير مقولة مشروعيت را در انحصار خود گرفته است. تشخيص چنين 

كند.  ال سياسي براي گسترش دامنة مشروعيت پيشنهاد ميگفتماني، با بديلي سازگار است كه اين فع
رفتن قبح طالق، مجدداً نظري متمايز  )، با اشاره به ازبين8شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي فعال رسانه

تواند موضوعي شايان پژوهش و بررسي باشد. برحسب اين ادعا، ممكن است  از ديگران دارد كه خود مي
قانوني  هاي راهرفتيشي روابط جنسي، از صورت غيررسمي خارج شود و درقالب گرايش به كاربرد آزما

 تجلي كند.  

  
  زيستي در موضوع هم

داند  زيستي را نيز الگويي مي بيند، هم  تعهد مي كارشناسي كه مردان را متمايل به انحراف و عدم 
فهوم تيپ ايدئال اي خاص از م كه نهايتاً فقط براي مردان مطلوب است. متخصصي كه استفاده

زيستي را ميان مردان مجرد يا متأهل و زنانِ اغلب  كرده است، بدون اشاره به منبع خاصي، هم
مجرد رايج دانسته است. كارشناسي كه در بحث ثبات الگوي خانواده موضعي حاكميتي داشت، 

نظران  اي تبادل جنسي موقت و التذاذي تعبير كرده است. آراي صاحب گونه زيستي را به هم
  ديگر شايستة تأمل است:

 شود؛ تنوعي كه از عرف و حتي قانون نيز تغذيه مي 
 واكنشي به عجز از ازدواج؛ 
 گيرد؛ كار مي هاي عرفي و اجتماعي را به گسترش كه بستر تنوعي روبه 
 نيست؛» انحراف جنسي«از ازدواج كه سزاوار انگ   هاي پيش واكنشي به دشواري 
 د در استقالل از نهاد خانواده بهتر تعريف خواهد شد. رس نظر مي اي كه به پديده 
)، با اشاره به اينكه قانون را نبايد سدي مستحكم 1شوندة شمارة  نظر دانشگاهي (مصاحبه صاحب

استفاده از  وبراي استفاده از عرف و قانون  كهدربرابر تحوالت الگويي دانست، متذكر شده است 
رويِ حامالن الگوهاي نوپديد  هاي متعددي پيش راه ،اقتصاديفرهنگي و  هاي اجتماعي، حداقل
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زيستي به واكنشي دربرابر عجز از  هم نظر دانشگاهي، با محدودكردن قرار دارد. ديگر صاحب
) دارد، هرچند 5شوندة شمارة  ـ مدني (مصاحبه اي ازدواج، همچنان، نظري نزديك به فعال رسانه

ـ مدني  اي رسد. فعال رسانه نظر مي تر به دواج موسعاز از  هاي پيش اشارة او به دشواري
بار نيز با ادعاي  )، همچون اشارات پيشينش به مطالبات و پيامدها، اين7شوندة شمارة  (مصاحبه

گيري الگوهايي از حيات سخن گفته  طور ضمني، از شكل زيستي، به حيات عرفي و اجتماعي هم
ـ  اي ا پس از افزايش دامنة مشروعيت بود. فعال رسانهكه درواقع بايد در انتظار تجلي بيشتر آنه

)، با تكرار ايدة خودداري از فراخواني الگوهاي برآمده از 8شوندة شمارة  مدني (مصاحبه
منزلة خانواده، درواقع پيشنهاد كرده است كه اين الگوها جايگاهي قانوني و  زيستي به هم

 خانواده رها باشند.  سياستي بيابند تا از مالحظات شريعي و كاركردي

  
  در موضوع آتية نهاد خانواده در ايران

بودن نهاد  كارشناسي كه حامي حفظ الگوي مبتني بر تعهد اخالقي و جنسي است، از محفوظ
گذاري براي حريم خصوصي و جنسي  خانواده سخن گفته است. كارشناسي كه خواستار سياست

بخش جنسي آن مثبت دانسته است. كسي  رد تعادلاست، آيندة نهاد خانواده را با يادآوري كارك
داند، تداوم الگوي سنتي را  هاي كلي مي هاي پراكنده را در گرو ابالغ سياست كه بهبود سياست

  نظران آراي متنوعي دارند: شكل تصورپذير دانسته است. بقية صاحب نيز يگانه
 تنوع در اشكال، رواج ناپايداري خانوادگي؛ 
 گذاري؛ واسطة ضعف سياست ، بهتضعيف نهاد خانواده 
 تنوع بدون محدوديت الگوها و اشكال؛ 
 فروپاشي نهاد خانواده در صورت تداوم كاربست زبان سلطه و سياست مبتني بر تبعيض؛ 
 دارند و افزايش مقبوليت عرفي الگوهاي جديد.  تنوع اشكال، خاصه آنها كه با خانواده فاصله 

) به رواج ناپايداري خانوادگي اشاره كرده كه 1 شوندة شمارة استاد دانشگاه (مصاحبه
رسد، الگوي سنتي بايد اقدامي بيش از  نظر مي كنندة كاهش قبح طالق است. به تداعي

را در دستور كار خود قرار دهد؛ زيرا نهايتاً چنين راهكاري صرفاً ارشادي است و » ستيزي طالق«
اد. جواهري از حدي از تنوع سخن گفته كه توان آن را به سطحي قانوني يا اجرايي ارتقا د نمي

صراحت از فروپاشي  اي به ـ رسانه رسد. فعال سياسي نظر مي هاي كنوني بعيد به كم با داده دست
شدن فاصلة ميان دو  دهندة جدي گفته، كه با مرور مواضع پيشين او، نشان نهاد خانواده سخن 

تداوم راهبردهاي مبتني بر  كه گفتمان مسلط به محور است، درحالي گفتمان شريعت
هاي گوناگون اصرار  داشت شعاري خانواده و جلوگيري از نقد الگوي سنتي در ساحت گرامي
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، كه درصدد  گرايانه گونه تأكيد بر مواضع واپس حوزة خانواده سابقة اجرايي طوالني داشتند. اين
بازگرداندن جامعه به مسيري است كه از آن عبور كرده يا درحال گذار از آن است، منطقي 

انديشي و تمسك به  انداختن چاره تعويق به ها و انكار آنها، گرفتن واقعيت رسد. ناديده نظر نمي به
 هاي ناشي  صرفاً به تشديد مشكالت و نارسايي» زيستي در جامعة ايران فراگيرنبودن هم«توجيه

توان ردپايي از نگاه  شود. در اين رويكرد، مي موقع به اين دست مسائل منجر مي از نپرداختن به
كننده از  آور و زن مراقبت كار جنسيتي (مرد نان پارسونزي به خانواده را ديد، نگاهي كه تقسيم

بيند و همين شكل را  كنندة نيازهاي عاطفي) در خانواده را طبيعي و ثابت مي فرزندان و تأمين
رود كه حتي  كارانه تا جايي پيش مي داند. اين رويكرد محافظه بديل كاركردي خانواده مي يگانه

دانستن ارزش  دليل ذاتي كار سنتي در خانواده را به نظرية پارسونز به تقسيم» كاركردي«سوية 
حال، جالب توجه است كه   كند. بااين ناپذيري كاركرد خانواده اساساً نفي مي خانواده و جايگزين

بودن  ناپذيري خانواده، به كاركردي انگاري و جايگزين رغم قدسي شكلي متناقض، به شناس، به حق
شود و با  ند و در اينجا عمالً به تحليل كاركردي متمايل ميك آن در ممانعت از فحشا اشاره مي

دهد كه اين تمايل  مراتب قطعي و حقوق متقابل نشان مي طرح خصوصياتي مانند وجود سلسله
  هاي مشخصي نيز برخاسته است. از علقه

شود كه دقيقاً در نقطة مقابل اين  گيري ديگري درميان گروهي از متخصصان ديده مي جهت
درستي آن را تشخيص  بيند و به گيرد. اين نوع نگاه با اينكه مسئله را مي قرار مي ديدگاه

تنها زمينة  رود. نتيجه اينكه، اين گروه نه سراغ مسئله مي دهد، با رويكرد واكنشي و افراطي به مي
  گرفتن ميزان ظرفيت آورد، بلكه با ناديده حل مسئله و فرارفت از وضعيت كنوني را فراهم نمي

كاران و مدافعان رويكرد سنتي را به  ها، محافظه گذاري ذيرش تغيير در قوانين و سياستپ
ها بيشتر متعلق به فعاالن عرصة مدني  دارد. اين دست ديدگاه مي تري وا گيري سرسختانه موضع

 اي از مسائل و مشكالت واسطه با بدنة جامعه، پاره دليل ارتباط بي اي است كه با اينكه به و رسانه
اند، پيشنهادهايشان با ظرفيت كنوني  درستي و حتي زودتر از ديگران تشخيص داده را به
  خواني چنداني ندارد. گذاري در ايران هم قانون

نظران  رويكرد سوم، كه تأييد و تأكيد اين پژوهش را نيز با خود دارد، بيشتر به برخي صاحب
بينانه از موقعيت و اذعان  با درك واقع دانشگاهي و فعاالن سياسي متعلق است. اين كارشناسان

موقع و  گيريِ به گذاري و تأكيد بر لزوم پي به لزوم پرداختن علمي و داشتن نگاهي فارغ از ارزش
تري نيز درقبال تغييرات ممكن در نظام حقوقي ايران دارند. در  هوشيارانة مسئله، موضع منطقي

زيستي، كه به الگوي تورنتون نزديك است،  ال هماي از اشك هاي پاره نظر اين گروه، مرور ويژگي
صرف عدم فراخواني منابع مشروعيت،  توان، به زيستانه را نمي دهد كه روابط جدي هم نشان مي
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اي با هر سطحي از پايداري،  مصداق فحشا دانست. اما در ايران، فرآيندي كه طي آن هر رابطه
اي برخوردار شود طي نشده  شده ي و پذيرفتهاستمرار و كاركرد بتواند از چنين جايگاه حقوق

است. اين موضوع از حساسيتي شگرف براي تحليل نهايي پژوهش حاضر برخوردار است. ازسوي 
توان روابطي را كه پايدار نيستند روابطي جدي و برخوردار از مشروعيت عرفي قلمداد  ديگر، نمي

يت دارد، انفعال پيرامون آن دسته از زيستي در ايران اهم كرد. آنچه دربارة وضعيت كنوني هم
ها، تفاوت حقوقي  اي است كه، با وجود اين ويژگي روابط جدي، پايدار، مستمر و كاركردي

  خاصي با تجرد ندارند.
واسطة نوع نگاهشان به مسائل فقهي، از ضرورت گسترش دامنة  نظران، به اين گروه از صاحب

توان تعداد زيادي از جوانان را از  ازطريق آن مي گويند كه مشروعيت و اتخاذ رويكردي سخن مي
افتادن از حلقة پذيرش عرف و قانون مصون داشت. ازنظر اينها،  خوردن و بيرون احتمال برچسب

ها با  اي از اشتراك دليل داشتن پاره دهد كه آنها به ها نشان مي زيستي واكاوي برخي از اين هم
ازگشتن به مدار عرفي، قانوني و شرعي را دارند. مسئلة انديشي و ب خانوادة مشروع، امكان چاره

شان را، كه فراتر از سطح  خواهند رابطه توانند يا نمي گونه از رابطه اين است كه نمي حامالن اين
است كه شكل اضطراري ندارد و اغلب نتيجة تشريك » گونه تعاملي ازدواج«تبادل جنسي و 

اعي و اقتصادي است، به متعه فروبكاهند كه توافقي هاي اجتم مساعي براي مقابله با دشواري
منظور تأكيد بر  ) به1379سويه است. اشاره به پژوهش ميرخاني ( مالي، جنسي، اضطراري و يك

ـ اقتصادي است كه كامالً  اي كه چنان جنسي هاي متعه صورت گرفت: رابطه همين ويژگي
تعبير ميرخاني،  ه و تبارش بينجامد. بهربط با پيشين محتمل است ترويج آن به شيوع معنايي بي

كند، بلكه صرفاً توافقي موقت  خاطر را تضمين نمي اي اضطراري ايجاد تعلق مثابة رابطه متعه به
گذارد. اين ادعاي ميرخاني كه  است كه در پايان آن هيچ تعهدي براي دو طرف رابطه باقي نمي

اي مكرر جنسي است در هماهنگي با ديگر ه جويي شدن به ابزار كام متعه كامالً مستعد تبديل
كه درميان  داند. درحالي ادعاي او است كه متعه را ابزار مناسبي براي ترويج تعهد نمي

اي به چگونگي  توان يافت كه اشاره هاي حوزة خانواده در ايران، هيچ سياستي را نمي سياست
درميان كارشناسان، يك فعال  زيستي مجدانه، پايدار و مستمر كرده باشد. حمايت حقوقي از هم

گفته، كوشيده است براي گسترش دامنة  اي، با وقوف به شكاف نظري پيش ـ رسانه سياسي
  نحوي كه روابط مزبور مصداق فحشا نباشند، بديلي پيشنهاد كند. مشروعيت، به

زيست ممكن است خواستار  هاي هم گفته، در بسياري از موارد زوج داليل پيش بنابراين، به
صورت بايد  بخشي چون متعه باشند كه در آن  حفظ فاصلة هويتي با سازوكارهاي مشروعيت

چگونگي تأمين مشروعيت آن الگوها را نيز بررسي كرد. با چنين شرحي از پيشينه و تعريف 
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