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Abstract 

In Islam, marriage can be categorized into two groups: temporary (Nikah mut'ah) and 

permanent. The former was ubiquitous during the Qajar dynasty, always existing in 

Iranian history and continued when the Qajar dynasty ruled over Iran. Generally 

speaking, it may be noted that temporary marriage was established in the history of Iran. 

Depending on various social conditions such as insecurity, famine, economic crises, or 

peace and quiet and improved economic situations, this type of marriage probably had 

various functions under different circumstances and historical periods, however. Based 

on this, the main question of this research is that what were the social functions of 

temporary marriage seen in marriage contracts during the Qajar dynasty? That is, why 

did temporary marriage occur during this period? The major claim is that the practice of 

temporary marriage stemmed from different reasons including to sexual appeal, earning 

income and addressing women’s basic needs, taking religious tips, female infertility, 

escaping everyday life, learning marriage etiquettes, the instrumental view of a man 

toward a woman as an ornament of the house, prosperous men’s efforts on keeping up 

with the Joneses, females’ contributions in agriculture, and political and economic 

interests. 
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چكيده
ازدواج دائم و موقت باشد؛ در عصر قاجار ازدواج در دين اسالم به دو صورت دائم و موقت مي

موقـت  هـاي مختلـف تـاريخي ممكـن بـود ازدواج      در شـرايط و دوره  گرفـت؛  نيز انجام مـي 
هاي مختلفي داشته باشد و برحسب مقتضـيات جامعـه ازجملـه نبـود امنيـت، قحطـي، كاركرد

هاي متنـوعي داشـته مشكالت اقتصادي و يا صلح و آرامش و بهبود وضعيت اقتصادي، كاركرد
هـاي اجتمـاعي ازدواج اصلي پژوهش حاضر اين است كـه كـاركرد   سؤال بر اين اساس، باشد.

قاجار به چـهي  ديگر، ازدواج موقت در دوره عبارت بوده است؟ به قاجار چهي  موقت در دوره
دورههاي اصلي ازدواج موقت در اين  گرفت؟ مدعاي اصلي اين است كه كاركرد عللي انجام مي

هاي اوليه زنان؛ زجمله ارضاي نيازهاي جنسي؛ كسب درآمد و تأمين نيازا گوناگوني بنا به علل 
؛ يادگيري آداببيرون آمدن از زندگي يكنواخت مرد ؛نازا بودن زن عقدي مرد سفرهاي زيارتي؛

ـ  يچشـم  هـم  و چشـم  و خانـه  نـت يز عنوان همسرداري؛ نگاه ابزاري مرد به زن به مـردان  نيب
؛ خدمت به زن عقدي يا براي كمك در كارهاي كشاورزي؛ مصالح سياسي و اقتصاديثروتمند

گرفت. صورت مي
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  .مقدمه1
ترين مسائل رايج تاريخ بشري ازدواج است. ازدواج در ايران نيز تحت تأثير زمان و  يكي از مهم

توانست انواع مختلفي داشته باشد. با ورود اسالم به ايـران،   حسب فرهنگ و دين هر دوره مي به
بر ازدواج دائم، سه نوع ازدواج موقت  ايران باستان هم عالوه. (در دو نوع ازدواج رواج پيدا كرد

نـوع اول   ).88: 1377وجود داشت كه عبارت بـود از: چگـري، ايـوگين و سـتوري(مظاهري،     
شد. اين نوع  ترين نوع ازدواج در ايران محسوب مي ترين و اصلي ازدواج، نكاح دائم بود كه مهم

كردنـد و اگـر زمـاني     طور دائـم بـا هـم ازدواج مـي     ازدواج به اين صورت بود كه مرد و زن به
خواستند از هم جدا شوند يا به اصطالح طالق بگيرند، بايد شرايط ويژه و الفاظ مخصـوص   مي

به خود را انجام دهند. اما نوع ديگر ازدواج، نكاح منقطع يا متعه بود كه به موازات ازدواج دائم 
ايـران رواج دارد. ايـن نـوع ازدواج، شـباهت و     در ايران وجود داشت و تا بـه امـروز هـم در    

باشد.  ترين تفاوت اين نوع ازدواج، وجود مدت و اجرت مي هايي با نكاح دائم دارد. مهم تفاوت
بايست مدت ازدواج آشكارا معلـوم باشـد. ديگـر آنكـه ميـزان       يعني در ازدواج موقت حتماً مي

توانست از يـك   د. ميزان مدت در سند مياجرت يا مهريه هم حتماً بايد در سند ازدواج قيد شو
تـوان كـاركرد اجتمـاعي     ساعت تا نود و نه سال باشد، كه با استفاده از همين شاخص مدت مي

توانست از يك شاخه گل تا پول  اين نوع ازدواج را مشخص كرد. همچنين ميزان اجرت هم مي
سـر مـدت و اجـرت بـه     هرحال، بعداز اينكه زوج و زوجه بـر   نقدي و اجرت جنسي باشد. به

از پايان آن مدت،  شود و پس توافق رسيدند و نيز صيغه هم جاري شد، مدت ازدواج شروع مي
شوند. البتـه ايـن نـوع ازدواج     طور خودكار و بدون ذكر هيچ لفظي، از هم جدا مي مرد و زن به

  دانستند. فقط ميان شيعيان رواج داشت و اهل سنت اين نوع ازدواج را مردود مي
 تهران يشهردار يسرشمار ن نوع ازدواج در عصر قاجار رواج فراواني داشت؛ براي مثالاي
 نيـ ا البتـه كه  داشته وجود تهران در اي غهيص زن 430 تعداد كه كند برآورد مي ق1301 سال در

(شـهري،   اسـت  شـده  اشاره آن به دوران نيا منابع در كه است مواردي آن از كمتر اريبس تعداد
گـزارش شـده    زين رانيا ساكن يها يخارج موقت ازدواج نيهمچن دوره). در اين 63: 1/1368

اما متأسفانه تعداد اسـناد ازدواج موقـت در مراكـز آرشـيوي      ؛ )145- 140م: 2010(فلور،  است
 اما ؛كند پژوهشگران بسيار دشوار مي ي باشد و اين كار را براي تحقيق همه جانبه بسيار اندك مي

توانـد بررسـي درخـوري در ايـن      آمد كه مي  دست قاجار به ي سند از دوره 35هرحال تعداد  به
هـاي اجتمـاعي ازدواج    رابطه كرد. از اين رو، مسئله اصلي پژوهش حاضر آن است كه كـاركرد 

منظور اثبات و پاسخ  نامه هاي اين دوره چه بوده است؟ به موقت در دوره قاجار با توجه به متعه
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زيرا بدون توجه به كتب تاريخي،  ؛ ن پرسش ناچار بايد به كتب تاريخي و اسناد رجوع كردبه اي
گرفتـه، مـدعاي    هاي اسناد متعه به دست آورد. با بررسي صورت توان تحليل درستي از داده نمي

هاي اصلي ازدواج موقت در ايـن دوره متناسـب بـا شـاخص      اين پژوهش آن است كه كاركرد
لذت جنسي و ارضاي شهوات؛ تأمين مايحتـاج زنـدگي و   عبارت است از: ها  نامه مدت در متعه

هاي سياسي و امنيتي؛ برقراري پيوند با  كسب درآمد براي زنان؛ سفر به شهرهاي زيارتي؛ كاركرد
  خانواده شاهي و بزرگان قاجاري.

  
  پژوهش هدف 1.1

 قاجـار،  ي دوره در موقـت  ازدواج ياجتمـاع  يها كاركرد ليتحل و نييتب پژوهش، نيا از هدف
 يرو علـل  بـه  مقاله نيا در. است شاهان نيب در زين و) ييروستا و يشهر( مردمي   عامه نيدرب

 بـه  نيهمچن. است شده پرداخته گوناگون يها حوزه در ازدواج نوع نيا به مردان و زنان آوردن
شايان ذكر است كه  .است شده توجه زين فوق در شده ادي گروه دو يها يبند دسته شيگرا علل

سند متعه رجوع شد و از آنها هم براي غناي بيشتر مقاله و نيز بـراي اثبـات    25در اين مقاله به 
  مدعا كمك گرفته شد.

  
  پژوهش هيفرض و پرسش 2.1

 چه قاجار دوره در موقت ازدواج ياجتماع يها كاركرد كه است آن حاضر مقاله  ياصل پرسش
 شـده  يم انجام مردم مختلف اقشار نيب  ازدواج نوع نياچه عللي   به گريد عبارت به است؟ بوده

ارضـاي   : ازجملـه  گونـاگون  علـل  بـه  دوره آن در كه است آن رو  شيپ پژوهش يمدعا است؟
نازا بودن زن عقدي  هاي اوليه زنان؛ سفرهاي زيارتي؛ نيازهاي جنسي؛ كسب درآمد و تأمين نياز

؛ يادگيري آداب همسرداري؛ نگاه ابزاري مـرد بـه زن   بيرون آمدن از زندگي يكنواخت مرد ؛مرد
؛ خدمت بـه زن عقـدي يـا بـراي     ثروتمند مردان نيب يچشم هم و چشم و خانه نتيز عنوان به

 .است گرفته يم انجام ازدواج نوع نياكمك در كارهاي كشاورزي؛ مصالح سياسي و اقتصادي 
) ريعشـا  ،ييروستا( يرشهريغ زنان و يشهر زنان ي دسته دو به را زنان ستيبا يم دوره نيا در
 نيا به ينوع به زين يخيتار كتب و ها سفرنامه ها، نامه متعه مانند اول دست منابع رايز ؛ كرد ميتقس

  . اند قائل تفاوت
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 غهيص به يكشاورز يكارها به كمك اي يتنگدست و فقر ليدل به شتريب يرشهريغ زنان درواقع
 در يگـر يد مـرد  ازدواج بـه  بـودن  نازا اي مسافرت ليدل به اغلب يشهر زنان يول،  آمدند يم در
  .آمدند يم
  

 روش پژوهش  3.1

 ي اي و مطالعـه  گردآوري اسناد و تحليل آنها در اين پژوهش، براسـاس روش كتابخانـه   ي شيوه
  اسناد استوار است.

 
  پژوهش  نهيشيپ 4.1
 صـورت  اول دسـت  منابع بر هيتك با يمستقل پژوهش تاكنون پژوهش نيا موضوع با ارتباط در

 خيتـار  تيوضـع  يبررس به» قاجار دوره در زن« نعنوا با يكتاب در شيدلر يبشر. است نگرفته
منصـوره   .دارد موقـت  ازدواجي  دربـاره  يمختصـر  اشـارات  نيهمچن و پرداخته زنان ياجتماع

بـه بررسـي    »ه ق 14اجتماعي زنان در آغاز قـرن   موقعيت«اي تحت عنوان  اتحاديه نيز در مقاله
ازدواج موقت نداده است. محمدامير  ي اوضاع اجتماعي زنان پرداخته است اما توضيحي درباره

اجتماعي نهـاد ازدواج در دوره  - ساخت فرهنگي«با عنوان  اي احمدزاده و محمد نيازي در مقاله
د. نويسندگان در بخشي با عنوان ازدواج نپرداز به بررسي نهاد ازدواج در دوره قاجار مي »قاجار
هاي اجتمـاعي ازدواج موقـت    مهار نيروي جنسي درون خانواده، فقط تيتروار به كاركرد ،موقت

  د.نده ولي هيچ توضيح مفصلي درباره آنها به دست نمي اند در اين دوره اشاره كرده است
  
  در نكاح منقطع . نقش مدت 2

گيـرد؛ نكـاح دائـم و نكـاح      طور كه آمد؛ نكاح در شريعت اسالم به دو صورت انجام مي همان
قـانون مـدني در تعريـف نكـاح      1075گويند. ماده  منقطع كه در اصطالح قرآني به آن متعه مي

اين  . اگرچه»نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد«دارد:  منقطع بيان مي
ولي چند تفاوت اصلي ميان اين دو نوع ازدواج ،  هاي زيادي دارند دو نوع ازدواج با هم شباهت

طور كه  باشد؛ اولين تفاوت، همان درواقع تمايز اين دو نوع ازدواج در چند مورد مي ؛ وجود دارد
تصـميم  يعني در نكاح منقطع زن و مـرد   ؛ در تعريف قانون مدني نيز آمده، در مدت نكاح است

از پايان مدت، اگر مايل بودند كه دوباره مـدت   طور موقت با هم ازدواج كنند و پس گيرند به مي
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كنند ولي اگر مدت تمام شود و هيچ تجديـدي هـم در عقـد     را تمديد كنند، عقد را تجديد مي
 ي اين در حالي است كه فلسفه ؛ شوند صورت نگيرد، با انقضاي مدت، مرد و زن از هم جدا مي

  ). 211: 1385(محقق داماد،  نكاح دائم ايجاد نسل و دوام آن است
 دارد وجود اساسي ركن و شرط دو موقت ازدواج در تفاوت دوم در اجرت يا مهريه است.

 نشـود  مشخص مهريه ميزان موقت عقد در اگر بنابراين، ؛ است مهريه ميزان و مدت تعيين آن و
 همچنـين )  م.ق 1095 ماده. (گردد مي باطل عقد بماند، مجهول يا و باشد نداشته ماليت مهر يا
 مجهول شرط اگر و است عوض مهر نكاح در اين زيرا باشد، مجهول مهر نبايد منقطع، نكاح در

 است، نكاح اين اصلي اركان از يكي مهر چون و شود مي ساقط مهر شود، مهر به جهل موجب
 را آن و نمايـد  امتنـاع  مهـر  تسـليم  از تواند مي مرد كه است گفتني. شود مي باطل نيز عقد پس

 اگر همچنين .كند مهر تمام گرفتن به منوط را تمكين دارد حق نيز زن و سازد تمكين به موكول
 و اسـت  الوقوع محتمل امر عليه معلق شود، تعيين منشأ در تعليق شكل به مهريه موقت نكاح در

 عـالم  در شـده  انشـاء  ي مهريـه  ماهيـت  اگرليكن  است؛ شده تعيين زوجين انشاء قصد با مهريه
 بنـابراين،   ؛ شد خواهد عقد بطالن موجب امر اين باشد، شده معلق ديگري امر وقوع به  ،اعتبار

 .»بنمايـد  آن در بخواهـد  كـه  تصرفي نوع هر تواند مي و شود مي مهر مالك زن عقد، مجرد به«
 مدت اتمام زن، با شوهر نزديكي عدم ازدواج، زمان در زن فوت مانند، حوادثي كه است گفتني
 1098 ،1097 ،1096 مـواد ( كنـد  نمـي  ساقط را مهر شوهر، ازطرف عقد زمان بخشيدن با عقد
  )م.ق

تفاوت سوم، اراده و آزادي بيشتر زوج و زوجه در نكاح موقت است. درواقع زوج و زوجه 
بيشـتر اراده خـود را    نسـل و تمكـين   ،توانند درباره شرايط عقد، مانند مدت، نفقـه، اجـرت   مي

ق م). ايـن در حـالي اسـت كـه در نكـاح دائـم يـك سـري          10(مـاده   دخالت و لحاظ كننـد 
هايي وجود دارد كه اگر طرفين هم نخواهند آن را بپذيرند، باز هم قانون اين اجازه را  محدوديت
زاده  وثيـق  ؛32- 31: 1388(لطفـي،   باشـد  دهد. نفقه، توارث و طالق از اين موارد مي به آنها نمي

  ).58: 1380انصاري، 
هاي مذهب شيعه است و در فقه اهـل سـنت    تفاوت چهارم در آن است كه متعه از ويژگي

 1سـوره نسـاء   24 ي اين ازدواج مجاز نيست. فقهاي شيعه براي اثبات اين نوع ازدواج، بـه آيـه  
  ).17: 1370(صفايي و امامي،  كنند استناد مي

كنـد:   مقـرر مـي   1076 ي تعيين مدت در نكاح موقت، در مـاده  قانون مدني با تأكيد بر لزوم
دهد كه علم تفصيلي نسـبت بـه    . اين ماده نشان مي»مدت نكاح موقت بايد كامالً معين شود«
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). معني ايـن مـاده از قـانون مـدني بـدين      120: 1376(لنگردوي،  مدت نكاح موقت الزم است
اي نداشته باشد و ابتـدا و انتهـاي آن    شبهه طور دقيق ثبت شود و هيچ معناست كه مدت بايد به

بايست كامالً مشخص باشد، حتي اگر مدت نكاح يك روز يا يك ساعت و يا سي يا چهـل   مي
  ).79: 1384(گنجي،  سال باشد
 نظـر  اختالف فقها ميان ،شد خواهد چه نشود، ذكر مدت منقطع نكاح در اگر اينكه درمورد

؛ 48- 21/47(حرعـاملي،  شـود  مـي  مبـدل  دائم به نكاح عقد كه دارند عقيده بعضي دارد؛ وجود
: 1388(شـهيد ثـاني،    اسـت  باطـل  عقد كه دارند عقيده ديگر برخي )،2/290موسوي الخميني، 

 باشـد،  شـرط  ايـن  فاقد عقد چنانچه پس است، شرط مدت تعيين منقطع، نكاح در زيرا )،203
 ازدواج در اگـر  كـه  ايـن  بـر  مبني يا ماده مدني، قانون در كه است گفتني همچنين. است باطل
 ي مـاده  مـدني  قـانون  در ايـن،  ندارد. برخالف وجود است، باطل عقد نشود، ذكر مدت موقت
 آن بطـالن  موجـب  موقـت،  ازدواج در مهريـه  نكـردن  تعيـين  كه شده اعالم صراحت به 1095
  شد. خواهد

  
  مدت ميزان 1.2
 نـدارد،  وجـود  موقـت  ازدواج در مـدت  تعيـين  بر مبني اي ماده مدني قانون در آنكه به توجه با

 يـا  يك مثالً كوتاه بسيار است ممكن مدت. بود خواهد گذارتأثير بسيار اينجا در طرفين ي اراده
 نباشـد  روز نصـف  از كمتـر  كه آنست بهتر اما باشد، سال 99 مثالً طوالني بسيار يا ساعت چند

 پيش آن ميزان در اختالف كه باشد قاطع طوري به بايد مدت همچنين).  25آبادي، برگ  (خاتون
  ).188: 8/1385 مدني،( نيايد

 اينكه مانند باشد، نشده تعيين مدت آن انتهاي و ابتدا ولي شود ذكر مدت عقد، ضمن در اگر
 سال يك آغاز نكند معلوم و دربياورد خود موقت نكاح عقد به سال يك مدت به را زني مردي،

 عقـد  اطالق زيرا گردد؛ مي محسوب عقد زمان از آن ابتداي است شده گفته است، زماني چه از
  ).102: 5/1370 امامي،( شود شروع بالفاصله مدت كه دارد اقتضاء

 ، كـرد  بايـد  چه بگيرد، قرار عقد از منفصل موقت، نكاح در مدت اگر كه مسئله اين درمورد
 ماه از را مدت شروع ولي درآورد، خود موقت نكاح به ماه سه مدت به را زني مردي، آنكه مانند
 و نـدارد  موقت نكاح بودن منجز با منافات امر اين كه برآنند دانان حقوق از برخي ، دهد قرار بعد

 بـه  پيوسـته  بايـد  موقـت  ازدواج مدت آغاز« دارند عقيده ديگر برخي اما ؛ (همان) است صحيح
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: 1384 گنجـي، ؛ 121: 1376 لنگرودي، جعفري( ».دباش آن جداي نبايد و باشد عقد انعقاد زمان
80.(  

 كـه  اسـت  مرد اين ديگر، عبارت به ؛ ببخشد زن به را مدت تواند مي مرد موقت ازدواج در
 اسـت،  ذمه ابراء موقت، ازدواج در بخشش. كند بذل را مدت از بخشي يا مدت تمامي تواند مي
  نيست. معتبر زن قبول آن در رو، اين از
  
  ازدواج موقت در عصر قاجارجتماعي . علل ا 3

قاجار به چـه   ي طور كه خاطرنشان گرديد، اين پژوهش بر آن است كه عقد متعه در دوره همان
گرفت؟ در اين قسمت به علل روي آوردن مردمان اين دوره به عقد موقت اشاره  عللي انجام مي

ي اسـنادي و  هـا  خواهد شد. همچنين گفتني است كـه نويسـندگان مقالـه صـرفاً براسـاس داده     
  دادند. گرا مبرا مي اند و خود را از رويكردهاي جنسيت تاريخي دست به قلم شده

  
  ارضاي نيازهاي جنسي  1.3

گرديد.  دليل كمبود امكانات و مشقات سفر، زمان بسيار زيادي صرف آن مي قاجار به ي در دوره
افـراد مـدت طـوالني از    هاي تجاري و بازرگـاني، معمـوالً    ها خصوصاً سفر كاروان در اين سفر

(فلور،  آوردند همسران خود دور بودند و در اين زمان بود كه مردان به اين نوع ازدواج روي مي
  : نويسد ميدر همين رابطه  ). پوالك37: 1387
 تقريبـاً  و بـرد  نمي همراه را خود زن هرگز واليات، به مأموريت يا جنگ سفر در ايراني مرد

  ).147: 1368(پوالك،  دگير مي اي صيغه كند، مي درنگ زيادي مدت كه جايي هر
ها معموالً بسيار كوتاه بود، زيرا تمام افرادي كـه در ايـن كـاروان قـرار      مدت اين نوع صيغه

تـوان حـدس زد كـه     داشتند، هدفشان كسب منفعت و سود بود و نه اختيار همسـر، پـس مـي   
  گرفت. با مدت قليل انجام مي  اين ازدواج ي عمده

دليـل دوري مـردان از    بـه بـود،   كاروانهـا  استراحت محل كه نيز ها كاروانسرا ديگر، رفازط
نـوع   همچنين اينهاي جنسي بود.  شدن نياز محلي براي اين نوع ازدواج و برآورده ،همسرانشان

؛ 217: 2536(مـوزر،   بـود  متـداول  بسـيار  نمايند، مي توقف ها كاروان كه هايي منزل در ازدواج 
  ). 149: 1369گروته، 
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 و عرب پادارهايرچا كه بود كاروانسرايي) فردوس باغ( آقا قبر پشت الدوله مونسي  گفتهبه 
كه محلي براي ازدواج  بود خانه صيغه يك كاروانسرا اين نزديك و انداختند مي بار آنجا در عجم

داد كه بـه   ميواقع شرع مقدس اين اجازه را به مردان در ؛ )124: 1380الدوله،  (مونس موقت بود
توانسـت از يـك    جز زن عقدي خود، به ازدواج متعه هم روي آورند. مدت اين نوع ازدواج مي

ساعت، يك روز و يا يك ماه باشد. البته گفتني است كه نويسندگان به سندي كه مـدت آن بـه   
ساعت يا يك روز باشد برنخوردند، ولي همان طور كه شرع اجازه داده است، اين كـار مـانعي   

مشـهد  باشد و مربـوط بـه شـهر     ماه مييك ترين مدتي كه عقد متعه صورت گرفته،  دارد. كمن
  2باشد. مي
  

  هاي اوليه براي زنان تأمين نيازكسب درآمد و   2.3
قاجار به علل مختلفي همچون جنگ، قحطي و ... ممكن بود زنـان ازنظـر مـالي بـا      ي در دوره

 هاي كسب درآمد بود. ادوار براي زنان يكي از راهو شوند. ازدواج موقت ر بهمشكالت زيادي رو
  : نويسد مي زمينه اين در براون

 اسـت،  ديگـر  جاهاي از تر زياد كرمان در مخصوصاً ولي است، متداول ايران تمام در صيغه
 بابـت  صيغه زن يك كه وجهي مختصر هستند، فقير خيلي ايران مردم اينكه ي واسطه به زيرا
 بـا  مـادر  و پـدر  و نمايـد  مي توجه قابل او براي كند، مي دريافت خود موقتي شوهر از مهر

  ).534: 1375، براون(شود آنها عايد چيزي كه دهند مي صيغه به را خود دختران رضايت،

صورت جنسي باشـد. در شـهرها و در    صورت نقدي و يا به اين كسب درآمد ممكن بود به
ن يك روحاني صيغه عقد را بين زنان و مردان هايي وجود داشت كه در آ خانه كاروانسراها صيغه

صورتي است كه مرد ملزم به پرداخـت آن   خواند. از آنجا كه اجرت يا مهريه در عقد متعه به مي
كردند بـه ايـن نـوع ازدواج     است و حتماً بايد در سند ذكر گردد، براي همين اين زنان سعي مي

  روي بياورند. 
  نويسد:  الدوله مي مونس

 ييآقا كي به تومان سه اي تومان دو درمقابل را او ،شد مي ساله نُه ـ هشت تا دختر كرماندر 
 را يگـر يد دختر و خواند مي پس را او ي صيغه ماه سه دو بعداز هم آقا آن. دادند مي غهيص

  ).336: 1380الدوله،  (مونس كرد يم غهيص تومان سه درمقابل



 129   )زنديهاحمد دستوان و حسن ( ...هاي اجتماعي ازدواج موقت  كاركرد

 

به ازدواج موقت، بايد گفت كه مدت آن كوتاه بـود. بـه ايـن     نسبت دررابطه با اين رويكرد
 ي كردنـد بـا صـيغه    شكل كه زناني كه هدفشان از اين نوع ازدواج كسب درآمد بود، سعي مـي 

بعداز پايان مدت ثانيا   برداري كنند و  مدت اوالً هم از اجرت تعيين شده در سند متعه بهره كوتاه
  آيند. صيغه به عقد موقت ديگري در

  
 سفرهاي زيارتي  3.3

يـا هنـوز شـوهري اختيـار      بـوده شـد كـه اكثـراً بيـوه      اين نوع ازدواج بيشتر زناني را شامل مي
تنهايي مسافرت كنند، مخصوصاً سـفري كـه    توانستند به چون نمي ،. به همين منظوربودند نكرده
 ي صيغهدرواقع  آوردند. مدت روي مي زيادي با محل زندگي آنها داشت، به عقد كوتاه ي فاصله

 . بود ازدواج نوع اين علل از ديگر يكي مشهد، يا كربال سفر به رفتن براي شدن، پادارهارچا

  : نويسد مي الدوله مونس
 پادارهـا رچا صـيغه  ببـرد،  كربال به را آنها كه نداشتند محرمي و راه خرج كه ها زن زا بعضي

 چاپاردارهـا  صـيغه  شـرط  اين به ها زن اين. رفتند مي مشهد يا و كربال به آنها با و شدند مي
 در يـا  شـد،  مي تمام شان صيغه كه همين ها خانم كرباليي. ببرند كربال به را آنها كه شدند مي

 دوبـاره  كـه  اين يا و شدند مي ها خوان روضه و ها خوان نامه زيارت ي صيغه و ماندند مي كربال
- 124الدولـه، همـان:    (مـونس  گشتند مي بر ايران به و شدند مي عرب پادارهايرچا ي صيغه
125 .(  

  :نويسد مي ازدواج نوع اين از انتقاد با نيز كرزن
 دريـا  يـا  خشكى راه از كه خرسند و ساده زوار اى عده كه كنم مي اظهار بسيار تأسف با من

 آن كه شوند مي ترغيب است، شده بيان كه كيفيتي با روند، مي امام بارگاه كردن زيارت براى
 خوشـي  عنوان به هم انگليسي بومى زبان در چنانكه اى تازه سفر با را لذت و عيش روزگار
  ).231: 1367(كرزن،  .نمايند تجديد شود، مي تعبير جانانه

 ي نوعي مجبور بودنـد كـه صـيغه    هاي زيارتي به شود گفت اين زنان براي سفر عبارتي مي به
ها و درامان ماندن از راهزنان براي زنان  ها، مشقت مردي شوند. دليل آن را شايد بتوان در سختي

كردند.  بيان كرد. مدت كوتاه صيغه در اين سفرها بستگي به مسافت راهي داشت كه آنها طي مي
را  شد و قصد سفر به كـربال  پاداري ميرچا ي براي مثال، طبيعي بود كه اگر زني از تهران صيغه
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شد و قصد سفر به مشهد را  داشت، نسبت به زني كه از همان تهران صيغه چارپادار ديگري مي
  داشت، مدت عقد بيشتر بود.

 
  نازا بودن زن عقدي  4.3

امـا   داشت؛فراوان  ي و به او عالقه بودافتاد كه مرد داراي يك زن عقدي  گاهي اوقات اتفاق مي
  ).54تا:  (سي.كوپر، بي كرد مييز اختيار بودن زن، يك زن متعه ن نازادليل  به

السلطنه چهار زن دو روز پيش گرفتـه و   حضرت نائب«: نويسد السلطنه در اين باره مي عين
خيال دارد سه و چهار زن ديگر بگيرد تا بخـت كـدام يـاري كنـد و اوالد نرينـه بزايـد. خيلـي        

  ) 340: 1/1374(قهرمان ميرزا سالور، » .خوشبخت خواهد بود كسي كه پسري بياورد
از آنكـه مـرد از بـاروري زن عقـدي خـود نااميـد        زيرا پس ؛بلند بود معموالًمدت اين عقد 

و چون مراحـل بـارداري     آورد تا از زن متعه صاحب اوالد شود شد، به عقد موقت روي مي مي
شـود بلنـد درنظـر     ت را ميانجاميد، مدت اين نوع ازدواج موق طول مي سال به 1ماه تا  9حدود 

شـد،   خود صـاحب اوالد مـي   ي گرفت. همچنين مرد اگر چهار زن عقدي داشت و از زن متعه
توانست او را به نكاح دائم خود درآورد، پس ممكن بـود او را بـه عقـد     طبيعي بود كه مرد نمي

  ساله درآورد.  99موقت بلند 
 بيمـار  زن كـه  هسـتند موقـت كسـاني    شوهران حقيقت در« نويسد: رابطه مي هميندالماني در

  ).238: 1335(دالماني،  »دارند.
 99ها وجود داشت كه در آنها مدت صيغه  نامه شده تعدادي از اين نوع متعه در اسناد بررسي

  3باشد. ساله مي
 

  تنوع طلبي مردان   5.3
 ه روي بيـاورد دليل زندگي يكنواخت با زن عقدي خود به زن صيغ آمد كه مرد به گاهي پيش مي

 دختـر  كيـ  ) و ممكن بود37: 1358(فرانكلين،  كردند و اصالً توجهي به سن و سال دختر نمي
 تيـ موقع و يمـال  وضـع  موارد، نيا در. در آورند هفتادساله مرد كي ازدواج به را ساله  چهارده
نـوع  البتـه ايـن    ).836 :1382 تـاجبخش، (دختـر  نظـر  و دهيعق نه و بود موردنظر مرد ياجتماع

زيرا طبقات متوسط و ضعيف  ؛شد ازدواج با اين ويژگي بيشتر به طبقات باالي جامعه مرتبط مي
جامعه فرصت و نيز امكانات الزم و كافي براي اختيار كردن يك زن ديگر را نداشتند. از اسـناد  

سـط بـه   هاي اين دوره با مـدت متو  نامه متعه اكثركه  توان دريافت ميجامانده از دوران قاجار  به
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، 16445- 296، 029381- 999، 008660- 210(ساكما:  شد افراد باالي طبقات جامعه مربوط مي
، سايت دنياي زنان در عصر قاجار، سند ازدواج موقت احمد شاه قاجار و كبري 026068- 296

كه افرادي از طبقات پـايين بـه    آمد خيلي كم پيش ميو ) 1A16180، پنجاه سالخانم به مدت 
بـراي   ؛ روي بياورند يعني براي بيرون آمدن از زندگي يكنواخت، اين نوع ازدواج با اين ويژگي

 و عقـدي  زن سهاو  زن شصت ازميان ،هرم قدرت قرار داشت رأسكه در  شاه الدينرناص ،مثال
 ).97: 1377بيگـي،  ؛ حسـن  238: 1383؛ تـانكواني،  82- 81: 1367(كـرزن،   بودنـد  صيغه بقيه

 بيـاورد  صيغه براي تازه زن چند تا رفت مي اطراف روستاهاي به ساله هر تهران حاكم همچنين
ظر قدرت و طبقه به قشر ناز ،حاكم تهران هم بديهي است ).830: 1/1374(قهرمان ميرزا سالور، 

علـت نداشـتن    بنابراين، اين افراد توانگران بودند كـه بـه   ؛ باالي جامعه عصر قاجار تعلق داشت
دادنـد.   اقتصادي و... و براي سرگرمي و تنوع اين ازدواج را انجام مـي مشكالت  مشكالتي نظير

وجـه را بـه عقـد    مدت اين نوع ازدواج نيز متغير بود و بستگي به زوج داشت كه چـه مـدت ز  
  موقت خود درآورد.

  
  رييادگيري آداب همسردا 6.3
قاجار معموالً رسم بر آن بود كه دختران و پسران را در سنين كـم بـه عقـد موقـت     ي  دورهدر 

: 1367؛ هنري اليارد، 1393: 1393؛ مالكوم، 407- 406تا:  (دو گوبينو، بي آوردند يكديگر در مي
بندوباري جنسي و ارضاي شهوات ختم نشـود   ). اين كار براي مرد بدان علت بود كه به بي100

دسـت   ترشدن سن پسر و تجربيات بـه  زندگي زناشويي را بياموزند. بعداً با بزرگ ي ثانياً شيوهو 
پسر بـراي او يـك زن عقـدي مـي      ي آوردن شغلي آبرومند، خانواده دست آمده و همچنين با به

  ). 155: 1366؛ ليث، 138: 1369(مادفون روزن،  گرفتند
  نويسد:  پوالك در همين رابطه مي

ـ  و سالگي يازده يا سيزده حدود در باشد، معتبر ي خانواده از گاههر اننوجو مثالً  در يحتـ  اي
 كه يهنگام ،گيرند مي شود، مي دهينام غهيص كه يقرارداد زن كي شيبرا بزرگترها ،يسالگ ده

 با يواقع ازدواج به يو ،رسد مي ديرس يم يواقع رشد سن به وكند  مي دايپ يكار و كسب
  )146: 1368 پوالك،(د. ده يم در تن ،بود يمحترم خانواده از كه يدختر

مدت اين نوع ازدواج هم بستگي به پسر داشت تا زماني كه زندگي زناشـويي را بيـاموزد و   
  هم شغلي مناسب براي خود فراهم كند.
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  نگاه ابزاري مرد به زن 7.3
ند و اين سواي آن دهد كه به تعداد محدود زن متعه اختيار ك شرع اسالم به مرد اين اجازه را مي

تواند چهار همسر دائمي نيز داشته باشد. معموالً در اين دوره تعـدد زوجـات يـك     است كه مي
  اي بين شاهان، شاهزادگان، حاكمان ايالت و ثروتمندان بود.  جاافتاده ي پديده

: نويسـد  مـي  او. اسـت  تـر  رايـج  بسيار درباريان در ازدواج نوع اين كه است معتقد راوندي
 كردنـد،  نمـي  مسئوليتي هيچ قبول و دادند نمي كار به تن چون درباري مردان و زنان طوركلي به«

(راونـدي،   »گرديـد.  مـي  جنسـي  تمـايالت  فرونشـاندن  و عياشـي  متوجه فكرشان و نيرو تمام
8/1368 :464(  

شاه به زن تا حدي بود كـه هـر    الدينرزياد ناص ي كاساكوفسكي، عالقه ي همچنين به نوشته
) امـا  135: 1355(كاساكوفسكي،  كرد خود اضافه مي ي گرفت و به حرمسرا يك صيغه ميهفته 

: 1354(صفا،  داشت او استطاعت به يبستگ، باشد داشته توانست مي مرد كه يزنان ي عدهطبيعتاً 
پس اين ثروتمندان يا  ؛ آمدند چنين كاري برنمي ي ) و اصوالً مردمان فقير و روستايي ازعهده27

ها زن را به عقد خود درآورند. همچنين بايد  توانستند ده قاجاري بودند كه مي ي ن جامعهتوانگرا
خود و نيز داراي اصـل   شأن پايه و هم هاي هم از خانوادهكه  يادآور شد كه اين توانگران با زناني

كردند. البته اين مالحظات مخصوص چهار زن عقدي مرد بود، اما در  ونسب بودند، ازدواج مي
  ).216: 1377(ماساهارو،  اي، اين مالحظات چندان مهم نبود بطه با زنان صيغهرا

قاجار باعث شد تـا ايـن    ي شده در دوره تعدد زوجات و نيز اين عرف پذيرفتهي  اين پديده
دوم  ي داشته باشـند و در درجـه    ابزاري و كاالگونه نگاهاول به زن يك  ي افراد توانگر در درجه

بر اينكه سـعي   براي خود باشند تا عالوهحرمسرايي ان هركدام در پي ايجاد شد تا مرد باعث مي
؛ بلكه همچنين در پي آن بودند تا از همگنان كردند مي در افزايش تعداد زنان در حرمسراي خود

چشـمي بـين ايـن افـراد مـي       خود در اين كار عقب نيفتند، كه اين كار خود باعث چشم و هم
) و 423: 1356(فالنـدن،   كردنـد  ازدواج زنان را خريد و فـروش مـي  مردها در اين نوع  گرديد.
   عنوان يك كاال درنظر گرفته شود. زن بهشدند  ميباعث 

شـاه بـود، در ايـن بـاره      هـاي حرمسـراي ناصـرالدين    الدوله كه خود يكـي از نديمـه   مونس
  نويسد:  مي

 كه است آن يبرا گله ميگويم كه نيا. باشد نداشته حرم يتو زن گله كي كه بود يمرد كمتر
 و انيـ اع هاي خانواده زن. بود خانه ينتيز ءيش كي ي منزله به مرد درنظر شيپ سال صد زن

 يتـر  مفصـل  ودسـتگاه  دم ،شد يم شتريب شوهر كار رونق هرچه رايز بود؛ تر بدبخت اشراف
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: 1380الدولـه،   (مـونس .افـت ي يم شيافزا نسبت همان به زين شيها اليع تعداد زد، يم هم به
194 .(  

الزم به ذكر است كه تعدد زوجات در ايـن دوره خـود علـل مختلفـي داشـت كـه باعـث        
 اي و يماريب مردان، بر زنان كثرث ي،تيجمع تناسب عدم گرديد اين پديده تداوم داشته باشد. مي
 متعـدد  زنان و حرمسرا داشتن بهداشت و فقدان ،مكرر يها مانيزا خاطر به زنان عيسر شدن ريپ

 در ايـران پـا   يچنـدزن  شد نظـام  باعث مي خود خودبه بود، مرد ثروت و شوكت اي از كه نشانه
چون بيشتر اين  ؛  ). مدت عقد اين نوع ازدواج هم اصالً مشخص نبود23: 1375(دلريش،  بگيرد

ي نوعان خود در پر كردن حرمسرا مردان نگاه ابزاري به زن داشتند و اصوالً در پي رقابت با هم
از اتمام مدت، مـرد   زنان كوتاه باشد تا پسي  صيغهشد تا مدت  خود بودند، اين خود باعث مي

(ويشـارد،   كـرد  رها توان مي راحتي به را ها بتواند زن ديگري را سريعاً جايگزين كند، زيرا صيغه
دت آن ). الزم به ذكر است كه نبايد به هيچ يك از موارد ذكر شده در باال و ميزان م220: 1363

زيرا گاهي ممكن است كه خالف آن نيز مصداق داشته باشـد پـس    ،صورت مطلق نگريست به
  بهتر آن است كه نگاه نسبي به آن داشته باشيم.

 
  ي يا براي كمك در كارهاي كشاورزيخدمت به زن عقد 8.3

اي بگيرد تـا در كارهـاي خانـه و نيـز      مرد ممكن بود براي كمك به زن عقدي خود، زني صيغه
 زن كيـ  ارزش گـاه  چيهـ شيل زنـان متعـه    ي كمك به زن عقدي، او را ياري كند. البته به گفته

  ). 86: 1362(شيل،  شدند زن عقدي محسوب مي خدمتكار ينوع به و نداشتند را يعقد
  : نويسد مي باره اين در ويشارد

 بـه  كـه  دشون مشغول خدمتكاري به ثروتمندان بزرگ هاي خانه در شوند مي ناچار زنان گاه
 خـدمت  تـا  آينـد  مي در كسي عقد به دوم ي درجه زن عنوان به گاه و گويند مي) باجي( آنها
 گونـاگون  هـاي  بيماري اسير دري، دربه سالها از پس هم تعدادي. بكنند را او تر محبوب زنان
  ). 220: 1363(ويشارد،  .كنند مي اخراجشان رحم بي اربابان و شوند مي

كارهاي كشاورزي خـود ازقبيـل درو كـردن محصـول، زنـي را صـيغه       گاهي هم مرد براي 
  : نويسد در اين باره مي كرد تا او را در اين كار ياري كند. دالماني مي

 ابريشم، و زيتون توتون، برنج، محصول برداشت موقع در مازندران، و گيالن اياالت در مثالً
 و دارنـد  مـي  وا زراعتـي  كارهـاي  بـه  را آنها و كنند مي موقت ازدواج زن چندين با دهقانان
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 اين رسد، مي پايان به هم قرارداد مدت و ندارند كاري ديگر و شد نزديك زمستان كه همين
  ). 268: 1/1335(دالماني، .كنند مي بيرون خانه از را بدبختان

بر كمك به اقتصاد  بين عشاير بسيار رواج داشت و اين عالوه زوجات تعدد گفتني است كه
   :هاي مربوط به دامداري و عشايري هم زودتر به سرانجام برسد شد تا كار خانواده، باعث مي

 آن و داشـت  كامـل  رواج يچنـدزن  آن دنبـال  به بود، ديتول اساس يدامدار كه ريعشا نيبدر
 يمهم سهم يدام اقتصاد در زنان رايز. دارد دام تعدد با بخصوص و يدامدار  با ميمستق ي رابطه
 جابيا بدوشد، را گوسفند معدود تعداد تواند مي تنها يزن هر كه نيا و كار ميتقس اثر بر و دارند
 قـدرت  چون ،شود مي تمام مردان سود به امر نيا البته. شود اديز خانواده زنان تعداد كه كند مي

 موقـت  ازدواج از اسـتفاده  راه نيبهتر ،كارگر يروين يگران ليدل به و هست آنها دست ياقتصاد
 گيرنـد،  مـي  زن شوهرشان يبرا و روند مي يخواستگار به خود ارشد زنان يموارد در. باشد يم
  ). 226 :1379 ،يكسر؛ معتضد( .كاهد يم آنها يكش بهره زانيم از كه رايز

 هـم  سـر  پشت كنند، دايپ شتريب درآمد و بشود تر سبك كارشان كه نيا يبرا مردهاهمچنين 
 گرفـت  يمـ  عهـده  بـه  را شوهر يكارها از يقسمت كي يالتيا يها زن از هركدام و گرفتند مي زن

  ). 217: 1380الدوله،  (مونس
 ذكور اوالد به شتريب هرچه ازين بود، جيرا ريعشا از ياريبس انيدرم كه يراهزن و چپاول البته

). مدت عقد در اين نـوع ازدواج متفـاوت بـود. بـه ايـن      30: 1375 ش،يدلر( داد يم شيافزا را
مرداني كه زني را بـراي خـدمت بـه زن عقـدي خـود بـراي يـك مـدت طـوالني           صورت كه

آوردند، اگر مردي  خـدمت زن   مدت طوالني به عقد خود در مي اي را به خواستند، زن صيغه مي
داد. درارتبـاط بـا    خواست، مدت ازدواج موقت را كوتاه قرار مي عقدي را براي مدتي كوتاه مي
شاورزي و ... هم بايد گفت كه مدت در اين نوع ازدواج كوتاه بود ياري زنان به مردان در كار ك

  و اين مدت كوتاه بستگي به اتمام برداشت محصوالت داشت.
  
  مصالح سياسي و اقتصادي  9.3
است كه اين مورد مربوط به شاه و خانواده شاهي اسـت و بيشـتر ايـن كـاركرد ازدواج      گفتني

موقت يعني مصالح سياسي و اقتصادي به شخص شاه مربوط مي شود و آنچنان كه بايد و شايد 
ارتباطي مستقيمي با توده هاي مردم اين دوره ندارد. البته اين سخن به اين معني نيست كه توده 

چ وجه براي اين مسائل ازدواج نمي كنند، بلكه هدف از اين سخن آن است كه هاي مردم به هي
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علـل   نيتـر  مهـم  يكي از بررسي اطالعات مربوط به شاه تفاوت زيادي با توده هاي مردم دارد.
؛ سـرنا،  65: 1363(بـل،   ي و اقتصـادي اسـ يس مصـالح  را يسـلطنت  ي خانواده و شاه يها ازدواج
شـاهي و   ي براي مثال ناصرالدين شاه چهل همسر از خانواده. ددا مي ليتشك )224- 223: 1362

 نـوع  نيـ ا گرچـه ). 12: 1362(عضـدالدوله،   ساير شعب قاجاريه در حرمسـراي خـود داشـت   
 يبـرا  اوقـات  يگـاه  اما شد، يم شاه دختران و خواهران حال شامل مواقع شتريب در ها، ازدواج
 بـه  ي ايالـت را رؤسـا  دختـران  از يكـ ي حـداقل  كـه  دنديكوش يم زين التيا يرؤسا كردن آرام

اهرم قدرتي داشته باشند تا در مواقع مختلف، از ايـن اهـرم    خود نزد تا بياورند شاه يحرامسرا
قدرت استفاده كنند. همچنين ازدواج دربين سران خوانين نيز رواج داشت كه هدف از آن اتحاد 

 و قوانلو نيب كه بود نيا زين محمدخاناغآ تيوص ايگو) 63: 1383(كوليور رايس،  ميان آنها بود
). همچنـين  53: 1389(كسـري،   شود جاديا ياتحاد ازدواج قيازطر )قاجار ليا ي رهيت دو( دولو

 باعـث  تـا  بـود  يكشـور  بزرگان با مانيپ جاديا و صلح يبرقرار يبرااي  اين نوع ازدواج وسيله
، اوقات از ياريبس در. باشد جامعه در صلح و تيامن  جاديا يبرا ينيتضم اي ها جنگ فرونشاندن

 از ،بعـد  به يناصر عصر از ژهيو به شيخو منصب و مقام حفظ يبرا يكشور يامرا و انيدربار
افتـاد كـه    ). گـاهي اتفـاق مـي   220: 1378(معتضـد و كسـري،    جسـتند  يم سود ها ازدواج نيا

بـر آنكـه    با اين كار، عالوهكردند تا  خاطر مصلحت با يكديگر ازدواج مي هاي درباري به خانواده
(بـروگش،   توانستند نفوذ بيشتري هـم در جامعـه داشـته باشـند     شدند، بلكه مي با هم فاميل مي

1367 :202.(  
 كوشـيدند  مـي  قاجارهـا  آن، برابـر  كه شده گزارش يموارد« نويسد: پوالك در همين رابطه مي

ـ ا از تـا  بدهند يهمسر به گريد ريعشا و التيا اي و كردستان انيوال از يكي به را يخانم شاهزاده  ني
  ).240: 1368، پوالك (».كنند دايپ مشترك منافع آنها با قيطر

  : سدينو يم خاطراتش نيز در السطنه تاج
 شـتر يب امـالك  كسـب  و مقام آوردن دست به يبرا سالطين و اشراف خاندان ازدواجمعموالً 
 ،ياصل مقصود گرفتند، يم پسرانشان اي خودشان يبرا مردم كه را ما تمام. گرفت يم صورت
 كـه  يتخطـ  و يتعـد  هرگونـه  خانه، در سلطان دختر داشتني  واسطه به كه بودند خودشان
 مـردم  يبـرا  اي اسـلحه  كـه  مـا  چاره نشوند. بي مؤاخذه ،كنند مي مردم جان و مال به نسبت
  ). 43: 1371(تاج السلطنه،  .ميبود

  ينـ يچ نـه يزم و يكش نقشه و يحسابگر با يدربار و يسلطنت يها ازدواجپس طبيعي بود كه 
: 1388(حجـازي،   نبـود  آن ياصـل  هـدف  همسـر  داشتن اي و مثل ديتولي  انديشه و بود همراه
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). مدت اين نوع ازدواج بلند مدت بود، زيرا چون اكثر مرزهاي ايران در زمان قاجار دچـار  143
زيادي وجـود داشـت، درنتيجـه تـا      هاي آشوب و ناامني بود و نيز در داخل كشور هم درگيري

عنوان سپري براي حفظ ايران عمل  اياالت بهرؤساي  ها برقرار بود، دختران  زماني كه اين آشوب
  دانستند. شاهي مرتبط مي ي نوعي خود را با خانواده كردند و به مي
  
  گيري . نتيجه 4

در ايـران نيـز دو نـوع    هاي تاريخ بشري ازدواج اسـت. بـا ورود اسـالم     ترين پديد يكي از مهم
ترين و  شد كه مهم صورت دائم آن محسوب مي ازدواج رواج پيدا كرد. نوع اول ازدواج، نكاح به

ترين نوع ازدواج در ايران بود. نوع ديگر ازدواج، نكاح منقطع يا متعه بود كه بـه مـوازات    اصلي
تـرين   رواج دارد. مهـم  ازدواج دائم در ايران وجود داشت و تا به امروز هم كمـابيش در ايـران  

بايست  باشد. يعني در ازدواج موقت حتماً مي تفاوت اين نوع ازدواج، وجود مدت و اجرت مي
مدت ازدواج آشكارا معلوم باشد. ديگر آنكه ميزان اجرت يا مهريه هم بايد در سند ازدواج قيـد  

داد اسـناد ازدواج  شود. اين نوع ازدواج در عصر قاجار رواج فراواني داشـت، امـا متأسـفانه تعـ    
در مراكـز آرشـيوي بسـيار انـدك      كه به عنوان مهمترين منبع كمكي اين پژوهش بودند، موقت

  دست قاجار به ي سند از دوره 35هرحال، تعداد  كند. اما به باشد و اين كار را بسيار دشوار مي مي
عي شـد كـه   خوبي براي پژوهش در اين عرصه باشد. در اين پژوهش س كمكتواند  آمد كه مي

منظور تالش براي فهم اين علـل   بررسي شود. به رقاجا ي علل اجتماعي ازدواج موقت در دوره
توان دريافت علل  گرفته مي با بررسي صورت ؛ اجتماعي به كتب تاريخي و اسناد هم رجوع شد

هـا بـدين ترتيـب     نامـه  اجتماعي ازدواج موقت در اين دوره متناسب با شاخص مدت در متعـه 
سـفرهاي   ،هاي اوليه براي زنان كسب درآمد و تأمين نياز ،ارضاي نيازهاي جنسيمي.باشد: 
نگـاه   ، يـادگيري آداب همسـرداري   ،تنوع طلبي مـردان  ،نازا بودن زن عقدي مرد، زيارتي

مصـالح سياسـي و    ،خدمت به زن عقدي يا براي كمك در كارهاي كشاورزي ،ابزاري زن
  اقتصادي.
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  ها يمهضم
  نمومه اي از اسناد متعه

  
  سند شماره يك
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  سند شماره دو

  
  ها نوشت پي

 

  مهرشان را به عنوان فريضه ،ايد  و زنانى را كه متعه كرده فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً. 1
  .اى به آنان بدهيد

(سـايت دنيـاي    ق در شهر مشهد 1337ماه در سال يك نامه استاد ميرزا و فاطمه خانم به مدت  متعه. 2
. البته اسناد متعه با مدت بسيار كوتاه ديگـري هـم وجـود    69A14126زنان در عصر قاجار، ش سند: 

 ق 1342ماه در سال چهار نامه شكراهللا و زرين خانم به مدت  توان به آنها اشاره كرد؛ متعه دارد كه مي
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 1334ماه در سـال  دو مشهدي اكبر و فاطمه خانم به مدت  نامه اقا ). متعه296- 026068(ساكما، ش: 
نامه حاجي محمـد   ). متعه220A1252(سايت دنياي زنان در عصر قاجار، ش سند:  ق در شهر مشهد

زنان در عصر قاجـار،   (سايت دنياي تهران ق در شهر 1333ماه در سال چهار و ربابه خانم به مدت 
ق در شـهر   1297ماه در سـال  دو نامه آقا ميرزا آقا و حاجي خانم به مدت  ).  متعه1A902ش سند: 
نامه سـيد   ). متعه149، برگ 4319 ش ملك، موزه و كتابخانه ن،يالمحرر آداب: يخط نسخه( خراسان

 ).296- 24932(ساكما:  تتماجيق در روستاي  1298ماه در سال چهار ميرزا و آمنه خانم به مدت 

(سـايت   ق1340سال در شـهر زنجـان و درسـال     99نامه ميرزا ابوالقاسم با عاليه خانم به مدت  متعه. 3
 99نامه حاجي ميرزا علي اصغر و مريم خان به مـدت   ). متعه119A1252دنياي زنان در عصر قاجار، 

نامـه   ).  متعـه 65A1252عصر قاجـار،   (سايت دنياي زنان در ق1338سال در شهر ورامين و در سال 
 ق1336سال در شهر طهران و در سال  99ميرزا حسين علي خان انتصارديوان و بتول خانم به مدت 

  ).208A1252سايت دنياي زنان در عصر قاجار، (
  
  نامه كتاب
ـ ا يملـ  كتابخانه و اسناد سازمان - 026068 ،296- 26068 ،296- 026068 ،296- 24932): سـاكما ( راني

296، 026068 -296، 026068 -296، 026068 -296، 026068 -296، 026068 -296، 16445 -
296، 008660 -210، 008658 -210، 29381 -999، 008655 -210، 29932 -999 .  
 846 كارتن ،210 ثبت شماره به 936 كارتن): كمام( ياسالم يشورا مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه،
  .174 ثبت شماره به
  .4319شماره  ملك، موزه و كتابخانه ن،يالمحرر آداب
 كتابخانـه  و اسـناد  مركـز : تهـران  ،)متعـه  و نكاح عقود( ل،ياسماع بن باقر محمد ،يآباد خاتون ينيحس

  .3704 شماره تهران، دانشگاهي مركز
  كتب

  .  زوار: تهران ،يديسع اصغر يعل ترجمه اورسل، سفرنامه ).1353(ارنست اورسل،
  ، تهران: كتابفروشي اسالميه.5). حقوق مدني، ج 1370امامي، حسن(

  . صفار: تهران ،يمنصور اهللا حيذب ترجمه ان،يرانيا انيم در سال كي ).1375(ادوارد براون،
  ترجمه مهندس كردبچه، تهران: اطالعات.سفري به دربار سلطان صاحبقران، ). 1367بروگش، هينريش(

  ترجمه بزرگمهر رياحي، تهران: خوارزمي.، ). تصوير هايي از ايران1363بل، گرترود(
  .  يخوارزم: تهران ،يجهاندار كاووسيك ترجمه ان،يرانيا و رانيا ).1368(ادوارد اكوبي پوالك،
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  .رانيا خيتار نشر: تهران ،تاج السلطنه خاطرات ).1371تاج السلطنه(
  .دينو انتشارات: رازيش )،هيقاجار (دوره رانيا فرهنگ و تمدن خيتار ).1382تاجبخش، احمد(
، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهـران:  2هايي درباره ايران و تركيه آسيا، ج ). نامه 1383تانكواني، ژي. ام(

  چشمه.
  . دانش گنج: تهران خانواده، حقوق ).1376(جعفر محمد ،يلنگرود يجعفر
 دهيقص انتشارات: تهران، قاجار عصر در يرانيا زن گاهيجا يبررس: خانمها خيتار). 1388(بنفشه ،يحجاز

  .سرا
  تهران: دزاشيب.، ). تهران قديم1377رضا(حسن بيگي، محمد 

 مؤسسـه : قم ،21ج  الشريعه، مسائل ليتحص يال الشيعه وسائل تا). (بيحسن بن محمد خيش ،يعامل حر
  .تراث اءيالح تيالب آل
: تهـران  ،1 ج ،)ونيهمـا  متـرجم ( يوشـ  فره ترجمه ،ياريبخت تا خراسان از ).1335(رنه يهانر ،يدالمان
  . ريركبيام
  اسالمي. غاتيتبل سازمان انتشارات: تهران قاجار، دوره در زن). 1375بشري( ش،يدلر

  تا). سه سال در ايران، ترجمه ذبيح اهللا منصوري، تهران: فرخي. دو گوبينو، ژوزف آرتور(بي
  . نگاه: تهران ،7 ج ،ياجتماع خيتار ).1368ي(مرتض ،يراوند
 ج افشـار،  رجيا و سالور مسعود كوشش به السطنه، نيع خاطرات روزنامه ).1374(رزايم قهرمان سالور،
  . رياساط: تهران ،1

  ترجمه علي اصغر سعيدي، تهران: زوار.، ). آدم ها و آيين ها در ايران1362سرنا، كارال(
ترجمه امير حسين ظفر ايلخان بختياري، تهران: امير ، تا). سفري به سرزمين دالوران سي.كوپر، مريان(بي

  كبير.
  . رسا: تهران ،1 ج ،زدهميس قرن در تهران ياجتماع خيتار ).1368(جعفر ،يشهر
  .  نو نشر: تهران ان،يابوتراب نيحس ترجمه ل،يش يديل خاطرات ).1362ي(مر ل،يش

ـ ا يملـ  فرهنـگ  يدرباره ييهايبررس( آن يمعنو مقام و يشاهنشاه خيتار ).1354صفا، ذبيح اهللا(  ،)راني
  .هنر و فرهنگ يعال يشورا يفرهنگ يهماهنگ و مطالعات مركز انتشارات: تهران

، تهران: 1). حقوق خانواده؛ نكاح و انحالل آن (فسخ و طالق)، ج 1370صفايي، حسين، امامي، اسداهللا(
  دانشگاه تهران.

  تهران: سرو.، ). تاريخ عضدي1362عضدالدوله، احمد ميرزا(
  . ياشرف: تهران ،ينورصادق نيحس ترجمه سفرنامه، ).1356(اوژن فالندن،
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ـ ا در يسكسـ  روابـط  ياجتماع خيتار م).2010(لميو فلور، : اسـتكهلم  نـوخرد، يم محسـن  ترجمـه  ران،ي
  . يفردوس انتشارات

بوشـهر: دانشـگاه علـوم پزشـكي و     ، ترجمه ايرج نبي پـور ، ). سالمت مردم در ايران قاجار1387همان(
  خدمات بهداشتي درماني بوشهر.

ترجمه محسن جاويدان، تهران: مركز ايرانـي   ،سفر از بنگال به ايران). مشاهدات 1358فرانكلين، ويليام(
  تحقيقات تاريخي.

). خاطرات كلنل كاساكوفسـكي، ترجمـه عبـاس قلـي جلـي،      1355كاساكوفسكي، والديمير آندريويچ(
  تهران: سيمرغ.

 و يعلم: انتهر ،1 ج ،يمازندران ديوح يغالمعل ترجمه ران،يا هيقض و رانيا ).1367(ليناتائ جرج كرزن،
  .  يفرهنگ

  .دانيجاو بدرقه: تهران ران،يا معاصر خيتار در زنان ).1389كسري، نيلوفر(
  ترجمه اسداهللا آزاد، تهران: كتابدار.، ). زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان1383كوليور رايس، كالرا(

  .  مركز: تهران لوند،يجل ديمج ترجمه گروته، سفرنامه ).1369(هوگو گروته،
  . عدالت اميپ انتشارات: تهران موقت، ازدواج در نيزوج روابط ).1384(حسن ،يگنج

  ، تهران: انتشارات خرسندي.1). حقوق خانواده، ج 1388لطفي، اسداهللا(
، ترجمـه حسـين   "خاطرات مباشـر انگليسـي سـردار اكـرم    "). كيش مات 1366ليث، فوربز فرانسيس(

  ابوترابيان، تهران: اطالعات.
  ). سفري به دور ايران، ترجمه علي محمد عبادي، تهران: پاژنگ.1369روزن، كنتس(مادفون 

 آستان انتشارات: مشهد ،رجب زاده هاشم: ترجمه ماساهارو، دايوشي سفرنامه ).1377(دايوشي ماساهارو،
  ي.رضو قدس

  ترجمه علي محمد طرفداري، يزد: مهر پاذين.، ). سفرنامه يزد1393مالكوم، ناپير(
 علـوم  نشـر  مركز: تهران آن، انحالل و نكاح خانواده حقوق يفقه يبررس ).1385ي(مصطف داماد، محقق

  . ياسالم
  . داريپا انتشارات: تهران ،8 ج ،)خانواده حقوق( ،يمدن حقوق ).1385(نيالد جالل ديس ،يمدن

توكـل، تهـران: نشـر    )، خانواده ايراني در دوران پيش از اسالم، ترجمه عبداهللا 1373مظاهري، علي اكبر(
 قطره.

  ي.علم انتشارات: تهران ،)قاجار عصر در زن( حرمسرا و استيس ).1379معتضد، خسرو، كسري، نيلوفر(
  .  سحر: تهران مقدم، يعل ترجمه گلبن، محمد كوشش به ران،يا و تركستان سفرنامه ).2536ي(هنر موزر،
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 روسيسـ  كوشـش  بـه  شـاه،  نيناصرالد يحرمسرا مهيند الدوله، مونس خاطرات ).1380(الدوله مونس
  . نيزر انتشارات: تهران ان،يسعدوند

  . نينو: تهران ا،يرنيپ يعل ترجمه ران،يا در سال ستيب ).1363(.يج. جان شارد،يو
ترجمه مهراب اميـري، تهـران:   ، ). سفرنامه اليارد يا ماجراهاي اوليه در ايران1377هنري اليارد، اوستن(

  وحيد.
  مقاالت 
 55ه ق)، كلك، ش  14)، موقعيت اجتماعي زنان در عصر قاجار در آغاز قرن 1373منصوره، ( اتحاديه،
  .50- 27، ص 56و 
اجتماعي نهـاد ازدواج در دوره قاجـار    - )، ساخت فرهنگي1399زاده، محمد امير، نيازي، محمد، ( احمد

س نهم، ش اول، ص  نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، (تحليلي از فرآيند و الگوي ازدواج)، پژوهش
3 -22.  

)، جايگـاه قـانوني ازدواج موقـت در نظـام حقـوقي ايـران، ماهنامـه        1380وثيق زاده انصاري، حسن، (
  .60- 57، صص 27دادرسي، ش 
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