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Abstract 

This article is an analytical critique of Kamail Ahmadi’s A House on Water; A 

Comprehensive Research on Engagement Intimacy Contract (Sighe Mahramiat) and 

Temporary Marriage (2019) from a -social science viewpoint with an emphasis on the 

methodology. Having organized this critique generally in two dimensions, including formal 

and content critiques, the authors criticize the content methodologically in two parts: 1) 

content review; 2) methodological. The first part counts the problem, which finds 

according to general method logics, and the other part concentrates on criticizing this 

research using respectively qualitative and quantitative methodological criteria. Form and 

content evaluation of the book reveals that despite enjoying positive and attention-worthy 

aspects such as studying a challenging and common subject and spreading the domain of 

the study to several important cities of the country, the study lacks methodological and 

coherence of academic research in general and various methodological shortcomings 
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especially in qualitative and quantitative aspects make its results be regarded as authentic 

and reliable. According to the results, the necessity of extensive studies with observing 

methodological principles towards temporary marriage issue has been felt. 

Keywords: Kamail Ahmadi; Research on Engagement Intimacy Contract (Sighe 

Mahramiat); Temporary Marriage; Marriage in Iran; Kamail Ahmadi’s A House on Water. 
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  ؛ای بر روی آب خانهکتاب  نقدی بر

 ؛رانیا در موقت ازدواج و تیمحرم ۀغیصدرباب  جامع یپژوهش

 شناسی بر روش تأکیدبا 
*صالحهخدادادی

***رویاپورتقی،**محسنبدره

 چكیده
 ۀغیصر دربرا    جرام   یپژوهشر  ؛آ  یرو بر   یا خانره بر  تارا     این مقاله نقدی تحلیلی

بررا رویدرر د   ،(۷۹۳۱تامیررا ادیرردی    ۀنوشررا،  انیررا در موقررت ازدواج و تیررمح م
شناسی است. نگارندگان، پس از نقد شردلی، تارا     روش بعدب   تأتیداالجایاعی و با  علم
 را اناقراداتی  اول بخرش . انرد  ب رسی ت ده نقد روشی( 2 نقد محاوایی و( ۷بخش  دو را در
 دیگر   بخرش  در و دهتر   ادصرا   ،اسرت  وارد تارا   دانرش بره   منطق عیومیلحاظ  به  ته

 فنرون  ترا  اسرت  ت ده تالش بنیادین روشعنوان  به تیفی روش اسافاده از رغم علی نویسنده
از  تارا   ایرن  گی د،تار  به خود پژوهش نگارش و اج ا ب ای انتوأمرا  تیی و تیفی روشی
 تره،  دهرد  نقد شدلی و محاوایی تاا  نشران مری   .است شده نقد یادشدهروشی  بعد ه دو
یر  موورو     ۀتروجیی ماننرد مطالعر    های مثبت و قابا ب خورداری اث  از ویژگی رغم علی

 ،تر دن میردان تحقیرق در چنرد شری  میرم تشرور        طور گسرا ده  چالشی و مباالبه و هیین
و اشداالت ماعدد  است ی و انسجام ی  پژوهش علیی رعایت نشدهمند روشدرمجیو ، 
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اتدرا   قابرا  ناایج آن چندان تا شود سبب می تییخصوص در ابعاد تیفی و  شناخای به روش
های اجایاعی ماقن وگسا ده برا رعایرت    ، لزوم انجام پژوهشرو ازاینو معاب  تلقی نشوند. 

 شود. موقت ادساس می ازدواج ۀمسئلدربا  شناخای  اصول روش

 بر   ای خانره مح میت، ازدواج موقت، ازدواج در ایر ان،   ۀادیدی، صیغ  تامیاها: کلیدواژه
.آ  روی
 

 . مقدمه۱

صریغۀ  دربرا    جرام   یپژوهشر  آ ؛ یرو بر   یا خانه تاا  نقد و ب رسی به نوشاار این در
از دو منظر  شردلی و    ،(۷۹۳۱  تامیرا ادیردی   ۀنوشرا  ، انیا در موقت ازدواج و مح میت

 نیازمنردیم.  موقرت  ازدواج و صیغۀ مح میت ۀاز مسئل تع یفی به ،درابادا. پ دازیم محاوایی می
 ترا  است موردانافا  ته گویند ماعه جیت آن از را زنان ۀماع است  آمده ق آن قاموسدرتاا  
از  نقرا  ؛ بره 220ترا:    ق شری بری   نردارد  معلروم  مردت  ته دائم نداح خالف هب معلومی، مدت

 شر    مر د  آن در تره  است ندادی ماعه اصفیانی الف(. طبق تع یف راغب ۷۹۱۳می خانی 
 چرون  و باشرد  داشاه دوام معلومی زمان تا نداح این و بدهد زن به را معلومی مال ته تند می
 آورده دلری  عالمره  (.۵6۵: ۷۹02راغب   شوند جدا هم از طالق بدون ،شود سپ ی آن زمان
 معینری  مردت  بر ای  را زنی م د ته این از است عبارت و بوده موقت نداح هیان ماعه: است
 درآورد خرود  ترزویج  بره  آن ماننرد  معینری  یها زمان یا سال ی  یا ماه ی  یا روز ی  مانند
 جانرب  از مردت  مرابقی  برذل  یا اجا انقضای محض به زن نداح این در(. ۵۷۳ :۷۲26 دلی 

 ندراح  تره  دارند نظ  اتفاق ف یقین علیای (.۷0، ۳: ۷۹۳2خیینی   شود می جدا زوج از شوه 
عنروان   بره  مسرلیین  میران  عیر   خالفت زمان از مدتی و ابوبد  و( ص  پیامب  زمان در ماعه
 و ابادره  ترداوم  امرا  ،نیسرت  اخاالفری  آن در و اسرت  شرده  شرناخاه  مشر و   و مباح عیلی

، ازدواج ه درال  بره  (.۷۷2: ۷۹۳۷ دیگر ان  روسراایی و   اسرت  مرورداخاالف  آن مش وعیت
یر  ازدواج مشر و    عنروان   بره در جوامر  شریعی اثناعشر ی     تبر   بره موقت در فقه امامیه و 

رسییت شناخاه شده است و ب خی شیعیان درطول تاریخ اجایاعی خرود آن را میارسرت    به
هرای   و رخصرت هرا   جاته ایرن نرو  ازدواج نسربت بره ازدواج دائرم سریولت       اند. ازآن ت ده
اجایراعی، فقر  یرا     ۀاجایاعی مانند طبقر    واجد بوده و با ب خی ش ایط اقاصادیی را ت  بیش 
نظر    هم در افرواه عامره و هرم در    ،های ف هنگ جنسی تنش ماقابا داشاه است مسئلهو  ،غنا

منردی در سرط     مسرئله هایی را ایجاد ت ده است. گاهی این  مندی وران مسئله ب خی از دانش
 هرای  ددود و ثغور این نو  ازدواج بوده و گاهی نیز به ب رسی دقوقی ور   فقیی های ب رسی
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شرود تره ازدواج موقرت     می ت   زمانی ب جساه مسئلهعلم اجایاعی نیز تشیده شده است. این 
 ای انری طر ح   ۀجنسری در وورعیت تنرونی جامعر     ۀی ب ای مردی یت غ یرز  تار راه  عنوان  به
 ،ضای دانشگاهی ای ان طنین ایجاد ت ده اسرت در ف ته اخی اً ای از مطالعات اجایاعی .شود می

دربرا   ی دانشگاهی وگو گفت  اث  یادشده از تامیا ادیدی است ته نقد آن درراساای تداوم 
 رسید.  نظ   به  ازدواج موقت و وری 

ازآن، محاروای   شرود. پرس   به مع فی تاا  و سپس نقد شردلی آن پ داخاره مری    ،درادامه
و نقرد   ،تیفری   خای در سه محرور نقرد محاروایی، نقرد روش    شنا ب  بعد روش تأتیدتاا  با 
 شود.   ب رسی می تیی  روش
 

 معرفی کتاب .۲

نگرراری  شناسرری اجایرراعی و مرر دم ارشررد مرر دم  دارای مرردرک تارشناسرری ،تامیررا ادیرردی
 طنرین (، ۷۹۳۲  ی انزنان در ا ۀخان ۀدرزمین پژوهشی: سنت نام به مانند دارد؛ آثاری ،تصوی ی
ای بر    خانه( است. تاا  ۷۹۳0  ای ان در دخا ان زودهنگام ازدواج دربا  یپژوهش :سدوت
است و محاوای مطالب تارا    گفاار پیش  و  ،ی، یادداشای از ناش گزار سپاس  شاما  روی آ 
و  ،هرا تار راه  ، بنردی  جیر  فصرا جداگانره سرامان یافاره اسرت. درنیایرت نیرز         نیز در چیار

اسرت و منراب  و اعرالم      نگرارش درآمرده   فصا نیایی تاا  بههایی است ته بعد از نیاد پیش  
آوری   ی، نویسنده به ش ح توتاهی از رونرد جیر   گزار سپاس  بخش آن است. در بخش  پایان
ی از اف ادی ته وی را در روند انجام پرژوهش  گزار سپاس  پ دازد و پیش از   های خود می  داده

های قبلی خود پ داخاه و ذتر  تر ده اسرت      پژوهش اند به ذت  سای   و اتیام تاا  یاری ت ده
پژوهش فعلی از خالل پژوهش قبلی خرود برا موورو  ازدواج زودهنگرام تودتران       ۀته اید
 گ فاه است.   نشئت  

هرا در    در بخش یادداشت ناش ، وی به ش ح مخاص ی از چگونگی تنظیم روابرط انسران  
د و درادامه مبنای قرانون رسریی تشرور    پ داز  خصوص روابط زناشویی می   جوام  مایدن، به

ب ای ب ق اری رابطه بین دو نف  را ازدواج دائرم و موقرت نرام بر ده و بره توصریف مخاصر         
پر دازد. وی معاقرد اسرت      ن ازدواج موقرت مری  ان و مخالفر او نقا علا موافق ازدواج موقت

طرور    تردام بره    ازدواج موقت بوده و هری   تأییدتحقیقاتی ته تاتنون انجام شده است غالباً در 
برار   اما پژوهش مندرج در تاا  اخی  ب ای نخساین ،اند اجایاعی نپ داخاه ۀجام  به این پدید
و اجایاعی بردون سروگی ی و برا     ،مبانی تاریخی، دینی، دقوقی چیارچو   به این پدیده در 
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و  ،شی  تیر ان، مشرید   ر سه تالند ۳0و  ۳۵های   اسافاده از روش تیفی تئوری زمینه در سال
 است:  آمده 2۵ۀ اصفیان صورت گ فاه است. ب ای مثال در صفح

و  ،ازدواج موقت ه ازچندگاهی از ط یق مقامات رسریی تشرور، ت یبرون نیراز جیعره     
ازدواج موقرت صرورت    ۀشود... تحقیقات ماعرددی تراتنون دربرار    رودانیون مط ح می

اند. امرا در ایرن پرژوهش بردون نگراه       ه مووو  داشاهنگاه ارزشی ب غالباً ته ه استگ فا
 شرود  ب رسری مری   ازدواج موقرت...  ۀیرد ط فری پد  دارانه و برا رعایرت اصرا بری     جانب
 .(2۵: ۷۹۳۱  ادیدی

ته از بطرن پرژوهش اول    ه است  ت د تأتید گفاار پیش  پس از یادداشت ناش ، نویسنده در 
دخار ان( موورو  ازدواج تودتران را اسراخ اج تر ده اسرت و دردرین انجرام          ۀخود  خان

یدری از عوامرا    صیغۀ مح میرت پژوهش ب رسی جام  ازدواج زودهنگام دریافاه ته باور به 
اخاصرار بره    صرورت  بره   ( و درادامه 2۲ هیان:  هیس ی در ای ان است اصلی در رواج تودک

 اشاره ت ده است.   مح میتصیغۀ ن اها و ب خی علا مدافعآمد پیب خی 
ای   با عنوان تلیات پژوهش، نویسنده پس از ذتر  مقدمره   ،در فصا اول تاا  فصلاول:

شناخای از خانواده و ازدواج پ داخاه است و درخرالل آن رفاارهرای    موجز به تع یفی جامعه
ه بره  نویسرند  ،جنسی زنان و م دان را در ف هنگ غ بی و اسالمی تش ی  ت ده است. درادامه

اهییرت سرن در ازدواج    ۀتوصیف مووو  ازدواج در مناب  دینی و ف هنگی پ داخاه و مسئل
 را تبیین ت ده است.

آن را  ۀدر بخش مبانی تراریخی ازدواج موقرت، سرابق    نویسنده در فصا دوم،فصلدوم:
و در بخش بعدی نویسنده در مبانی دینری و فقیری ازدواج    ت ده در اقوام و ملا مخالف ذت 

ب اسراس آیرات و روایرات و     وقت به ذت  دالیا ق آنری و روایری جرواز و د مرت ماعره     م
 نوعی از ازدواج برین اهرا    اخایارات ددومت پ داخاه است. در هیین بخش، ازدواج مسیار

(. ۷66-۳۵هیران:    های آن با ازدواج موقت ب شی ده شده است  و تفاوت تیاسنت( و تشاب
نون مدنی به تووری  ارتران ماعره و اثر ات دقروقی آن      در بخش سوم، نویسنده ب اساس قا

های ازدواج موقرت و دائرم را     ها و تفاوت و عده پ داخاه و اشا اک ،یعنی ارث، نفقه، انحالل
ثبرت ندراح موقرت     ۀو مسرئل  ،و درنیایت سه مووو  سن دخار ، اذن ولری   ه است  ذت  ت د

ش چیرارم، بعرد از ذتر  مبرانی     ت. در بخر اسر  ب اساس قانون مدنی را موردب رسی ق ار داده
شناخای ازدواج موقرت را   و دقوقی در سه بخش قبا مبانی اجایاعی و روان ،تاریخی، دینی

ارتبا  جنسری و   ۀدر مسئلشناسی  . نویسنده در این بخش مبانی نظ ی جامعهه است  دادش ح 
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 سپس چیرار شناسان غ بی و داخلی تووی  داده و  تشدیا خانواده را ب اساس دیدگاه جامعه
و نیاز اقاصادی را چیار دلیا اصرلی انجرام    ،و توجه اجایاعی، داشان ف زند تأییدنیاز عشق، 

. ه اسرت   هرای پژوهشری خرود تشر ی  تر د       ها را ب اسراس یافاره    ازدواج موقت دانساه و آن
 .  ه است  پایان ب د های ازدواج موقت فصا دوم را بهآمد پینویسنده با ذت   ،درنیایت

های میردانی، نویسرنده بعرد از شر ح توتراهی        با عنوان یافاه ،در فصا سومم:فصلسو
و جنسری   ،روش پژوهش خود به تووی  ش ایط علی یعنی عواما اقاصادی، عراطفی  ۀدربار
و اجایراعی را از   ،ای، نویسنده دیرن، سراخاار قرانونی     . در قسیت عواما زمینهه استپ داخا

. در انایای ایرن فصرا، پریش از    ه است  داد را موردب رسی ق ار ها  ای دانساه و آن  عواما زمینه
 طرور  بره   های ازدواج موقت، آمد پیی و ب د راه  های تیی پژوهش با تووی  تنش   اعالن یافاه

 (.26۲-262هیان:   اجایاعی پ داخاه استلحاظ  به مبسو  به نقد ازدواج موقت 
دراباردا نویسرنده    ،هرا نیاد پیش  و  ،تار راه  بندی،  با عنوان جی  ،در این فصافصلچهارم:

 /صریغۀ مح میرت  و در هیین بخش مفیوم   بندی از پژوهش پ داخاه خالصه و جی  ۀبه ارائ
هررا و تار راه   ،. در بخررش بعررده اسررت  ( ارائرره شررد۷۹۳۱-۷۹۳۵  ازدواج موقررت در ایرر ان

مخاصر ی از پرژوهش     ۀو درنیایرت در بخرش سرخن پایرانی نایجر       هایی داده شدهنیاد پیش  
 .ه است  نگارش درآمد یادشده به
 

 . نقد کتاب۳

 یو ظراه   ینقد شدل بعد از. ه است  را موردنقد ق ار داد یادشدهبخش تاا   سهاین مقاله در 
 نیر ا در نیرز  پرژوهش  روش و د دیرو نقد و ه است  پ داخاه شد تاا  ییمحاوانقد  بهتاا  
 . این نوشاار پس از نقد شدلی ب  نقد محاوایی مای تز خواهدشد.  است آمده بخش
 

شکلینقد9.9
چرا  رسریده اسرت. گ چره      اناشارات شی ازه با قط  رقعری بره   در ۷۹۳۱این تاا  در سال 
خروردن   و پرس از چنرد برار ورق    یسرت صحافی آن م غرو  ن  ،تم است دجم تاا  نسبااً

تارا ، بخرش مشخصرات     ۀنامر  شوند. در شناس مجزا بدل میهای  تاا  به ب گهای  نسخه
صرفحه دارد. در   2۲0تره درواقر     دردرالی  ،ه اسرت   صفحه مع فی شد ۹62ظاه ی تاا  با 

اما مطرابق مشخصرات نشر  تارا  در      ،ذت  شده است ۷۹۳۲بخش مع فی تاا ، چا  اول 
رسد رنگ تی ه و تصوی ی از دریای ناآرام در هروایی   می نظ  به  . ه است  مناش  شد ۷۹۳۱سال 
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خواهرد وور     گویا طر اح جلرد مری    ،گ فاه و طوفانی ط ح مناسبی ب ای جلد باشد. درواق 
 ای را نشان دهد.   ثبات چنین رابطه بی
 

کلیکتابنقد3.9
ر ( نقد روشی موردب رسی قر ا 2 و ( نقد محاوایی۷تاا  را در دو بخش اصلی نقد  این مقاله
عیومی بیان شده اسرت و در بخرش دیگر     لحاظ  به . در بخش اول، اناقاداتی را ته ه است  داد

 مط ح خواهد شد.   ۀنقد روش تیفی و تئوری بنیادین مورداسافاده نویسند

 نقد محتوایی 3.2.1
 و دغدغره  ته گونه آن را موقت ازدواج سندهینو دارد اناظار مخاطب تاا ،عنوان   به باتوجه( ۷
 ازدواج تودتران  نیبر  یم ز سندهینو اما ،باشد گذاشاه یب رس و بحث به است جامعه ۀمسئل
سراالن   برزرگ  موقرت   ازدواج و انرد  ت دهازدواج  صیغۀ مح میتسال( ته با  هجده  ی اف اد ز
صریغۀ  نام  است به یسنا جیاز ناا یدی یهیس  تودک»: دیگو  یم۷۲ۀ صفح در مثالً  گذارد.  ینی

صریغۀ  نویسرنده بایرد میران     ،درواقر  «. است جیرا ی انیا یها خانواده یب خ نیته ب مح میت
فقرط   صریغۀ مح میرت   ،تروجیی  قابا هیس ی تفاوت قائا شود. در موارد و تودک مح میت

از نارایج آن باشرد،    هیسر ی  ترودک   شود تا  جنسی منج  نیی ۀو به رابط رددالت صوری دا
بره اهییرت    توجره  نیز مناج شود. با هیس ی تودک  به  ته چه بخشی از آن نیز ادایال دارد اگ 

 هرم قر ار   تنار در هیس ی تودک  با ازدواج موقت و  صیغۀ مح میتاگ  ق ار است  ،مووو 
 ۀمح میرت بره رابطر    هرای  صریغه  الزم است این تفدی  انجام شود ته چره تعرداد از   ،گی ند

، هنگرام ب شری دن   ۷۵ۀ تاا  ازجیله صفح یدر چند جا چنین، هم  . ه است  جنسی منج  شد
 دخار ان،  خصروص  به سال، و سن تم اف اد نیب تیت دن مح م با پ رنگ ،صیغۀ مح میت جیناا
 ۀشدن از ادامر  مانند مح وم ؛شود یم انآموز  دانش شاما فقط ته است دهت  ذت  را ییهاآمد پی
 نیچنر  ،ازدواجنرو  از   نیر در ا یجنس ۀوجود رابط  یهنگام تش  ،صفحه نیهی در .ایتحص
 یبر ا  ژهیر و بره  یجرد  یجنسر  یها بینو  از ازدواج با آس نیدر ا یجنس ۀرابط» :ه است  آمد

 سرنده ینو پرژوهش، در  نیبنراب ا  ....«دهرد  یتم رخ م نیچون در سن است: اوالً راه هم  دخا ان 
سرنت    یر  عنروان  بره   و با علا مخالف بلده  نیازدواج موقت نه در تیام سن یبارها به ب رس

ب اسراس  » :ه اسرت   مرد آ 2۷۱ۀ صرفح  در. اسرت  شراه دا اشارهسال هجده   یز اف اد نیبغلط 
 ،الباره  .«شرود  یمر سرال اشراره   هجرده    یر ز صریغۀ مح میرت  به  ،قیتحق نینیونه در ا ۀجامع
 .ه اسرت   اشراره ندر د   یبه سرن خاصر   2۷۷ۀ خود در صفح ۀنیون ۀجامع  یدر تش  سندهینو
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دو ام  جردا از هرم    ،زیتاا  ن ناش از نظ   ،صیغۀ مح میت و موقت ازدواج بودن یدی ۀمسئل
 ایر در ازدواج موقرت  » :ه اسرت   ناش  آمد ادداشتیدر بخش  26ۀ ته در صفح ینحو به ست،ین

ایرن دو  برودن   یدر یبر    زیر ناش  تاا  ن نیبناب ا«. زن و م د... تیروا صیغۀ مح میتهیان 
ازدواج زودهنگام تودتران   یعنی سنده،ینو یقبلپژوهش  به توجهبا صحه گذاشاه است. عنوان

 و اثر   تره  رسرد   یمر  نظر   بره    ،شرد  مناش  ش ان هیین از سویته  ،سدوت نیطنته با عنوان 
 اسرت   گذاشراه  اثر   زیر ن یو یفعلر  ترار  ب  سندهینو ذهن در تودتان ازدواج پژوهش تیاهی
 یبر ا  ییعلرت آشرنا   ته میدن است بره  صیغۀ مح میت نیجاته ب تاآن (،2۲ :۷۹۳۱ادیدی  

 موقرت،  ازدواجو  (دیگ  ی   وآمد اف اد نامح م خانواده با  ب ای تسییا رفت مثالً    ازدواج دائم
 وجره  دائرم،  ازدواج یبر ا  ییآشرنا  از  یر غ یا  زهیانگ ه  با مش و  دار  مدت یا  رابطه عنوان به  
 بارهرا ماعره   یهاآمد پیاثبات وجود  یمخالف تاا  ب ا یها و در قسیت نشود قائا یزیتیا
 و نیسرن   یسرا  یرو آن یهاآمرد  پری  بره و  شود یم اشاره هیس ی تودک  ب وز  درآن  تأثی    به

 .شود ینی پ داخاه 2۷6 تا 26۲ و صفحات 260 تا 262 از صفحات  یبه غ جامعه اقشار
 آورده است: ۀنویسنده در صفح

به این نو  ازدواج ابرزاری بر ای    م دساالری...دلیا وجود هنجارهای سنای و ف هنگ  به
بره دیردگاه م اجر      توجره  برا  ،صیغۀ مح میتشود و  جنسی ف زندان نگاه می تنظیم رفاار

برا  تقلید، هیان نداح موقت بین تودتان و نوجوانان است، اگ چه این صیغه ب ای افر اد  
 .(2۷0: ۷۹۳۱ ادیدی  شود سنین باالت  نیز جاری می

 ۀبرار  چنرد  تدر ار  بر   عرالوه  ،یفعلر  پژوهش رد قبا پژوهش تأثی    اثبات یاب  مدعا شاهد
اذعران   2۲ۀ در صفح سندهینو .است تاا  درطول تودتان ازدواج مض ات به اشاره ،مووو 

 صیغۀ مح میرت   انیا در زودهنگام ازدواج جام  یب رسانجام پژوهش  نیداشاه است ته د
 اسرت،  تر ده  قلیرداد   انیر ا در هیسر ی  ترودک    ازدواج در یاصل عواما از یدی عنوان به   را

 رسد از عواما اصلی آن باشد. نیینظ   به  ته  دردالی
آمروزان،    ت ک تحصیا دانرش  هیس ی تودک   آمد پیت ین   نویسنده معاقد است ته میم (2
وی  ۀته آیا دخا ان موردمصرادب  است اما مشخص ند ده ،(2۵هیان:   است ،ویژه دخا ان  به

تره   تحصریا بودنرد یرا خیر  یرا ایرن       ۀشدن دردال تحصیا یا مصیم بره ادامر   پیش از صیغه
ایرن نقرد    ،اند یرا خیر . بنراب این    تحصیا را داشاه ۀند دن امدان عیلی ادام درصورت ازدواج

یرا   ،جرنس   وارد است ته شاید این اف اد به علا مخالفی ازجیله دوری راه، نبود مردرس هرم  
 اند. تحصیا نداشاه ۀقگی به تحصیا امدان ادامعال دادن بی نشان
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سرال  هجده ، ه  ازدواجی ته زی  ه است  آمد هیس ی تودک  در تع یف  ۹2ۀ در صفح( ۹
نام دارد و سند این ادعا مفاد تنوانسیون دقوق ترودک اسرت    هیس ی تودک  وقو  بپیوندد  به

سررال طبررق تع یررف سررازمان یونیسررف مصررداق هجررده  نیررز ازدواج زیرر  2۲ۀ و در صررفح
و موورو    ه اسرت   است تره در هر دو مرورد بره هری  منبعری اسراناد نشرد         هیس ی تودک  
ماعره  دربرا   نرد و الزامری نردارد تره     ا های مافاوتیو مووو  پژوهش مقوله هیس ی تودک  

 مط ح شود.   هیس ی تودک  مووو  
هرای ای انری، هر  پرنج       تحرول در خرانواده  در بخش تبیین اجایاعی ماعره در ایر ان،   ( ۲
غی ای انری هسراند و اسرافاده از نظ یرات      اسرت  شان اسراناد شرده   شناسی ته به نظ یه جامعه

(. در ۵۷–۲0هیران:    ای انری خرالی از اشردال نیسرت     ۀغی ای انی ب ای ت سیم ش ایط خانواد
 زادارمدری آ هرای  پرژوهش  ازتوانسرت   نویسرنده مری   ،شناسری  بخش ب رسی نظ یات جامعره 

تر دن پرژوهش    شناسان ای انری بر ای برومی    ( و سای  جامعه۷۹۳۷  صادقی فسایی ( و۷۹۳6 
 .ه است  خود اسافاده تند ته مغفول ماند

تره   بر این  مبنری  را خرود  ۀدینی و دولای، نویسنده عقیرد های  گذاری در بخش سیاست( ۵
ددومرت   تأییدنواده ای انی مورددا معضالت خا تار راه  عنوان  به ،ازدواج موقت، بنابه دالیلی

و ب ای اثبرات آن برا ذتر  مینوعیرت چندهیسر ی و       ه است  بعد از انقال  است مط ح ت د
 بردون ذتر     ۷۹۵۵ دساور ف ح پیلروی در سرال   ها به  مینوعیت درج عقد موقت در عقدنامه

 ۀدربرار  ۷۹0۲ رفسرنجانی در سرال   هاشیی ۀط ف تیس  به خطب و ازآن ۲۵ۀ منب ( در صفح
 ۵۹ۀ  بدون ذتر  منبر ( در صرفح    جلوگی ی از مفاسد اخالقی تار راه   عنوان به  ازدواج موقت 

ازدواج » ده است. در هیین صفحه، نویسرنده بره پژوهشری برا عنروان     ت سعی در اثبات ادعا 
دفا  مطالعرات دقروقی م ترز     توسطته « ر تعدیا روابط نامش و  جنسیدآن  تأثی   موقت و 
تر دن ادعرای    صورت گ فاه اساناد ت ده است و درادامره بر ای محدرم   های مجلس  پژوهش

است ته از این منب  هم تشویق دین بره انجرام    ت دهخود به آثاری از م تضی مطی ی اساناد 
بخواهرد   یادشدهته مطلب   چه رسد به این ،(۱6-0۷: ۷۹0۵  مطی ی دریافت نیست قابا ماعه

ی از سوی ددومت ب ای درا معضرالت   تار راه  عنوان  بهماعه  ۀمؤید ادعای ایشان، یعنی ارائ
 (.۵0–۵۷ :۷۹۳۱ادیدی   باشد ،دردال گذار ای انی ۀجامع
 معیروالً  ،ادعا شده است ته م دانری تره بره ماعره گر ایش دارنرد       ،۵۳ۀ در صفح( 0

اما ب ای ادعای خود به پژوهشی تره ایرن مردعا را ب رسری      ،ووعیت مالی خوبی دارند
ی اسرت  ترار  راه  ده باشد ارجا  نشده و این مطلب با دیدگاهی ته معاقد اسرت ماعره   ت 

منردی تشردیا خرانواده و ازدواج دائرم را      علت مشدالت مالی تروان  ب ای م دانی ته به
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شاید منظرور نویسرنده از    ،الباه ( درتعارض است.۷۲۱: ۷۹۳6 دیگ ان ادیدی و  ندارند
 با ووعیت مالی موجه باشد. ماأها  م دان ماقاوی ماعه م دان 

تره مطرابق آن    ه است  مص فی را مط ح ت د ۀاث  مواجی ۀ، نویسنده نظ ی۵۳ۀ در صفح( ۱
خالف تاالی غی اعایادآور، مص فش تیایا فر د را بره مصر ف     هاگ  تاالیی اعایادآور باشد، ب

اعایراد  رابطۀ جنسری    و از آن نایجه گ فاه شده است ته اف ادی ته به دهد  میافزایش  ت  بیش 
 .ه است  اما منبعی ب ای این نظ یه ذت  نشد ،تنند میپیدا تنند به تد ار این عیا اقدام 

نویسنده مدعی است ته ب اساس تحقیقرات ازدواج موقرت برین افر اد      ،06ۀ در صفح( ۲
ن عدم تفدی  بری  ،. درواق است د دهن ذت ی رواج دارد، اما از منب  تحقیقات ت  بیش مذهبی 

م دم وجرود دارد و در تحقیقرات علیری     ۀفعا اف اد سنای و مذهبی ای ادی است ته بین عام
بایسرت تع یرف    نویسنده می ،تفدی  شوند. بناب این دیگ  ی   توق  ب  این است ته م زها از 

 داد. می آماری خود ارائه ۀ بودن ف د در جامع از مذهبی را مشخصی
دواج موقت در سای  ادیان و ملا باسراان، نویسرنده   از ۀدر فصا دوم، در مبحث سابق( ۳

به ذت  شرواهدی از دضرور مشرابه ازدواج موقرت در تشرورهای غ بری چرون، دانیرارک،         
اما در بحرث ازدواج   ،ه است  اسداتلند، روم قدیم، و مبحث مبانی تاریخی ازدواج موقت آورد
پر دازد   دواج در دین زرتشت میموقت در ای ان باساان، نویسنده تنیا به ذت  رسوم و انوا  از

به ادوار مخالف تاریخی و دینی در ای ان قبا از اسالم، اساناد فقط بره یر  منبر      باتوجه ،ته
در  چنرین،  هرم   زمرانی آن از گسرا دگی الزم ب خروردار نیسرت.      ۀآن هم بدون ذت  باز ،دینی

بخش ازدواج موقت در زمان جاهلیت، انوا  ازدواج رایج درمیان ع   پیش از ورود اسرالم  
جز نداح ماعه سرای  مروارد از انروا      ای است، ولی به ذت  شده است ته داوی ندات ارزنده

 شرود  نیرازی بره ذتر  ایرن مروارد دیرده نیری        ،باتوجه به مووو  تاا  ،نداح دائم است ته
 (.۲۲–۲6: ۷۹۳۱ادیدی  

( و مبانی دینی و فقیری  ۲۲ هیان:  در بخش ازدواج موقت، پیش از انقال  اسالمی( ۷6
در بخش اسانادات م بو  بره آیرات و روایرات در     یادشده(، موارد ۲۵ هیان:  ازدواج موقت

( و نیرز بخرش رفاارهرای جنسری و     ۵۷هیان:   دینی و دولایهای  گذاری های سیاست بخش
( هم آمده بودند. تد ار مروارد قبلری،   ۹۲هیان:   دینی و اسالمی روابط زن و م د در ف هنگ

 ص فاً با عنوانی جدید، ب ای ی  پژوهش علیی مناسب نیست.
 2۲ۀ در بخش مش وعیت ماعره، بر ای دالیرا ق آنری بره آیر       ۲۳ۀ نویسنده در صفح (۷۷
و ذتر  دو بخرش توتراه از دو     ،معنرای آن  ،نسا  اشاره ت ده است و ص فاً با ذتر  آیره   ۀسور

تره نویسرنده    دردرالی  ،ه اسرت   تفسی ، بدون ب رسی سای  تفاسی ، به هیین مقدار اتافرا تر د  
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 اشراره  ،شرود  ای ته دلیا ب  جواز ماعه دانساه مری  نسا ، یعنی آیه ۀسور 2۵ۀ توانست به آی می
ندراح دائرم اسرت و برا      بر   تأتید و ب اساس آن به این نداه ب سد ته مطابق این آیه اوالً تند

دامنی بر ای   پنیانی و دفظ پاک ۀگی ی از فساد و نفی رابط درصدد پیش ق آنآمدن فا  تف ی  
جیت نفی عس  و در ج فشرار    ،است ته امدان ازدواج دائم ب ای آنان نیست. درواق  تسانی 
تکم و ان ذالک لمن خشی  النتیم  ی   »و با بیان  ه است  جنسی، ازدواج موقت را ق ار داد ۀغ یز

راه دوم مخاص عسر ت   شود. ثانیاً ب  ازدواج دائم روشن می تأتیداهییت و « تصبروا خیرلکم
گونره مروارد اگر      در ایرن  شای  و عیومی نیست. ثالثاً تار راه  و اوط ار است و این ی  

 رانی از ط ق مخالف دامن نزنند بیار  اسرت   تنند و به هوس و صب  ها عفت پیشه انسان
ی چیرارچوب   جرواز ماعره بردون درنظ گر فان      قر آن  (. بناب این روید د  ۷۹۱۳  می خانی

برا ذتر     ۳2ۀ خاص نیست. این مسئله در بخش بعدی، یعنی ب رسی دالیا روایی، در صرفح 
بایسرت در ایرن قسریت بره      اما نویسنده می ،بخشی به مطالب است روایای درصدد جامعیت

داند و دای در ش ایطی ائیه خواهان عدم انجرام   می بخشی از انبوه روایاتی ته ماعه را مذموم
 ف مایند:   ( در تافی ته می ت د. روایاتی چون روایت امام روا آن بودند اشاره می

از اص ار ب  ماعه امانا  تنید و سنت ازدواج را ب پا دارید. با پ داخان به ماعه از هیسر ان  
 دانند و از دوسای ما منصر ف شروند   تا مبادا آنان از دین خدا روی گ ،خود غافا نشوید

 (.  ۲2۵: ۷۹۳۹  تافی ما نف ین تنند گذار ماعه ماع ض شوند و ب  و ب  پایه

در بخش تح یم ماعه، نویسنده از آیات و روایات ب ای اثبات نسرخ ماعره ب اسراس     (۷2
 دیدگاه اها سنت به منابعی اشاره ت ده است ته مناسب بود پاسخ فقیای شیعه را نیز نسربت 

(. ۳۵–۳۹: ۷۹۳۱ادیردی    آورد مری به ه ی  از این موارد ب ای افزایش غنای مطالب خرود  
 ۀدراوی دو ندار   ،علت اباده یا اساحبا  مووو  ماعه ته در ب خی مناب  شیعی وجرود دارد 

اعابار مذمت آن دربین اهرا سرنت از ور وریات     ته این مووو  را به یدی آن ؛اساسی است
تره از ورود ه گونره افر ا  و تفر یط      انرد و مطلرب دوم ایرن    شریار آورده  مذهب شریعه بره  

 جرواه   ، از صرادب «م زشناسی در ازدواج موقرت » ۀدر مقال ،اند. ب ای مثال  ی ت دهیگ پیش
: هیانرا در  ه اسرت   ب  اساحبا  ماعه چنین نقا شد تأتیددر تاا  نداح خود در تحلیا علت 

چره اگر  آنران     تح یم اصحا  بدعت، چنان ۀواسط هب ،شود مساحب می چنین مواوعی مباحْ
تره   شد. ب ای این دانساند آن ددم مد وه می ددیی از اددام را ته در دین نیست واجب می

اسراحبا    بر   تأتیرد دلیرا   ،(. بنراب این ۷۹۲6  می خانی تن سازیم ما باید آثار بدعت را ریشه
 مووو  مخالفت با بدعت اها سنت است و ددم اولی اساحبا  نیست.
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(، بعد از ش ح این نرو   ۷66-۳۵: ۷۹۳۱ادیدی   نویسنده در تووی  ازدواج مسیار (۷۹
پ دازد ته ندات دائز اهییاری را    نداح مسیار و ماعه میهای  تفاوتبه  ،ازدواج بین اها سنت

 .دهد میاخایار خواننده ق ار  در
 در مبحث ازدواج موقرت در دقروق ایر ان، بخرش قرانون مردنی و ندراح منقطر          (۷۲
 .(، نویسنده به ذت  مواد قانون مدنی م تبط با ازدواج موقت پ داخاه اسرت ۷6۹-۷6۷ هیان: 

 م تبط به نداح دائم است. دنیمانون ق ۷6۲۱ ۀاین دردالی است ته ماد
 اسرت   (، در پایان بخرش آمرده  ۷6۲هیان:   در مبحث ارتان ماعه، بخش ط فین عقد (۷۵

توجیی در مووو  جواز یا عدم جواز ازدواج دائم یرا منقطر  مسرلم برا      قابا اخاالفات فقیی
یرا در بخرش مردت     ه است  غی مسلیه وجود دارد و نظ  ب خی از فقیا را بدون ذت  منب  آمد

ت معرین در  فقیایی چون شییدثانی معاقدند ته عدم ذتر  مرد   ه است  ( آمد۷6۵هیان:   ماعه
دانانی چرون دتار  امرامی نیرز بر        و دقوقشود  مینداح منقط  سبب بطالن نداح از اساس 

اما ب ای این بخش و بحث اددام ماعه، بخرش ارث،   ،صورت اعاقاد دارند بطالن نداح دراین
ب  ب ق اربودن توارث یا عدم آن در ندراح منقطر  اشراره     مبنیچند تن از فقیا نظ    به  نویسنده 

 (.۷60هیان: اشاه است، اما هی  منبعی ب ای اسانادات خود نیاورده است  د
درسای به مواد قرانونی مر تبط برا موورو       در هیین مبحث، بخش نفقه، نویسنده به (۷0

لحراظ   بره  شده، یعنری اددرام ماعره،     اناخا عنوان   به اشاره ت ده است، اما مووو  را باتوجه
نیرز   ،ماعه ۀهای بعدی، یعنی انحالل ماعه و عد  در بخش فقیی ب رسی ند ده است و این نقد

 ب ق ار است.  
در مبحث بعد، یعنی تفاوت ازدواج موقت و دائم از نظ  دقوق و شر ایط از هر  ده    (۷۱

یعنی ارتران و اددرام ماعره، ذتر       ،مورد تفاوت ذت شده هشت مورد آن در دو مبحث قبلی
مانده در بخش اددام ماعره نیرازی بره ذتر  مجردد       با ذت  دو تفاوت باقینظ   بهشده بود ته 

 (.  ۷۷۹–۷6۳هیان:   نبوده استها  تفاوتسای  
( مسرئله  ۷22–۷۷۵هیان:   نویسنده در بحث سن دخا  و اذن ولی در ازدواج موقت (۷۲

خروبی از   توان گفرت بره    می ،به پژوهش قبلی نویسنده باتوجه ،را تامالً تش ی  ت ده است ته
 است.  آن ب آمده  ۀعید
قانون جدیرد دیایرت    2۳ۀ ته ثبت نداح موقت در سه دالت مطابق ماد آن  به باتوجه (۷۳

قرانونی   ۀعنوان شر   ورین عقرد، مراد      یعنی ذت  مسئله به ،ش   سوم ،خانواده الزامی است
 (.۷2۹هیان:   تاما بیان نشده است
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هرای ملری     رسرانه دینری از ط یرق   ر     سیاسری  مسرئوالن ب خی  ته ه است  درادامه آمد (26
عنروان ور ورتی اجایراعی و امر  شر عی و ماعرالی         تننرد ازدواج موقرت را بره     تالش مری 
هرای مصرطفی    گزین روابط آزاد زنان و م دان تنند و ب ای اثبات ادعای خود به صحبت جای

در  ،عضو تییسیون ف هنگی مجلرس  ،، علی مطی ی۷۹۲0 در سال ،پورمحیدی، وزی  تشور
تند. ایرن دردرالی     االسالم و الیسلیین ق ائای بدون ذت  منب  اساناد می و دجت ،۷۹0۳ سال

مر دان و علیرای    تره دولرت    تواند دلیلی ب  ایرن   نیی مسئوالناست ته ذت  دیدگاه سه نف  از 
( ازدواج موقرت را  استها ی  تا سه دهه قبا   رانی  تاریخ سخن داو  مذهبی تشور دردال

داننرد و نگاهشران بره موورو  روابرط زنران و مر دان          مری و ورتی تارت دی ب ای جامعره  
 درمرورد  مسرئوالن دیگ ، ذت  دیدگاه ب خری از   نف  م دان باشد بگذارد. ازسوی سویه و به ی 
توانرد سرنخیای برا عنروان       ازدواج موقت بدون تشر ی  مضر ات و فوایرد ماعره نیری      ۀمسئل
 داشاه باشد.   «یا تیدید تار راه  ماعه، »شده یعنی  اناخا 
تر دن مووروعی تره     شناخای در تاا ، بدون مشخص در بخش مبانی نظ ی جامعه (2۷

، ۷2۱ۀ شرود، در صرفح   پ داخاهشناسی  ق ار است به ب رسی مبانی نظ ی آن از دیدگاه جامعه
 .ه است  تارت دی پارسونز بدون ذت  منب  اشاره شد ۀتنش و نظ ی ۀبه نظ ی
هرای    شرناخای، نویسرنده بره شر دی توتراه از نحلره       جامعره  ۀدر مبحث مبانی نظ ی (22

طرور شرفاف بیران     اما دیدگاه ه  گ وه در ازدواج دائم و موقرت بره   ،فینیسای پ داخاه است
 (.۷۲۷–۷۹۹هیان:   ه است  نشد
ناپرذی    ، از نیازهرای جردایی  ۷۲۷ۀ در مبحث تیدین زنان به ازدواج موقت در صفح (2۹

اطفای نیاز جنسری بنرا    ۀته چون ازدواج موقت ب پای  صورت  این  به ،ه است  زنان صحبت شد
دلیرا یرأس و ناترامی دچرار      ماعره بره   ۀبسیاری از زنران بعرد از پایران دور    ،است نیاده شده

آوری زنران بره ازدواج موقرت     ته در این بخش علا روی شوند. دردالی  معضالت روانی می
 ،های ازدواج موقرت آمرد  پییعنی  ،و در مبحث بعدی  با اساناد به ی  منب  تش ی  شده ص فاً

 یادشرده های آمرد  پری و اگر    ه اسرت   هم ب ای اثبات ادعا به منبعی اشاره نشد ۷۲۲ۀ در صفح
 .  ه است  ای نشد داصا هیین پژوهش است اشاره

 منراب     ( ماننرد سرای    نیمعصروم  ۀاز ائی ( در اسانادات علیی زمان اشاره به روایات2۲
بر ای  . دفرا  شرود   قابرا  گزارش شود تا مطالب از نظر  علیری   ها م بو  به آن ارجاعات دیبا
معصومین ماعره را بر ای    ۀست ته ائیا ، نویسنده مدعی۷0۹ۀ ، صفحپاراگ اف سومدر  ،مثال

اخر وی  اند و این ازدواج ب ای ف د ثوا  دنیوی و  جلوگی ی از فحشا به شیعیان توصیه ت ده
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 ۀدر صرفح انرد.   است ته به هی  منبعی ب ای اثبات ادعای خود اشاره ند ده  دارد، این دردالی
 است. منب شود ته بدون  می انیب یجیالت ی ازیمدارم ش هللا تیاز آ زین ۷0۲
یید ادعای خود به ه م نیاز مازلو اشاره تر ده اسرت   أنویسنده ب ای ت 2۷۹ ۀدر صفح (2۵

نویسنده به ب خی عواما اصرلی ازدواج   2۷۲ و 2۷۹ ۀدر صفح چنین، هم  ته فاقد منب  است. 
ته به منبعری اسراناد تنرد و اگر  از نارایج       موقت بین زنان و م دان اشاره ت ده است بدون آن

 پژوهش است باید به آن اشاره تند.
اناخرا  عقالنری هدارور و مبادلره     هرای   ب اساس نظ یه گ  پژوهش   ،2۷۲ ۀدر صفح (20
اخاصرار توصریف تر ده     اعی هومنز رفاار زنان و م دان را نسبت بره ازدواج موقرت بره   اجای
 داد.   را تووی  می یادشدهته بیا  بود قبا از آن نظ یات  دردالی ،است
اتث یت م اج  تقلید ازدواج موقت بعد از بلرو  جنسری    ه است  آمد ،2۷۵ۀ در صفح (2۱

گ وه از فقیا ته ماعه را ب ای دخار ان برات ه جرایز    ته به دیدگاه آن  دانند. دردالی را جایز می
داننرد اشراره    را مد وه و منو  به ش   عردم دخرول مری     دانند یا نظ  قول مشیور ته آن نیی
 :۷۹۳۵؛ هاشریی  ۲00-۲۵6: ۷۹۳2؛ می یرزی  ۷۳۵: ۷۹۲۲ دیگر ان راد و   اییرانی  ه است  نشد
عنروان   بره اهلل صانعی به ماعه  درادامه به دیدگاه آیت چنین، هم  (. 00: ۷۹۲0 تلوموروتزی ؛۷۷6

 .ه است  عاما ف وپاشی خانواده بدون ذت  منب  اشاره شد
هرا را   آورده است ته ب ای زنان بسیار ناگوار است ته آن گ  پژوهش  ، 222ۀ در صفح (2۲

ت بیار  اسر   ،رغرم مقبولیرت برین عامره     علری  ،فقط ب ای مسائا جنسی بخواهند. ادعای فوق
 اثبات ب سد. بهدرقالب پژوهش علیی 

آمده است ب خی م اج  تقلید درقبرال موورو  عردم انجرام فسرخ       ،220ۀ در صفح (2۳
تننرد و بر ای آن منبعری داده     مری  نیراد  پیش  نداح موقت م اجعه به دادگاه خانواده را به زنان 

 نشده است.  
 ۀیران زن درزمینر  گو اسرخ پ، توزی  درصد ف اوانری  22۱ۀ ، در صفح۷6ۀ نیودار شیار (۹6
سرت تره نرو  خشرونت     ا ایرن دردرالی   دهد. می خشونت در ازدواج موقت را نشان ۀتج ب

شرد.   و ترم بایرد مشرخص مری     ،و نیز منظور از خشونت زیاد، ماوسط است مشخص نشده
دالیرا مخالرف مشردا    هیین بخش آمده است ته زنان ق بانی خشونت به ۀدرادام چنین، هم  

 یادشرده امرا منبعری بر ای دالیرا      ،تننرد  گیر ی نیری   ط یق م اج  قضایی پیآمده را از  پیش
اسرت.   ۷6ۀ شده مجردد شریار   نیودار ت سیم ۀشیارنیز  2۹۷ ۀمشخص نشده است. در صفح

 ته در صرفحات   صورت  بدین ،نیز وجود دارد ۳و  ۲ ۀمشدا یادشده ب ای نیودارهای شیار
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 ۳ نیرودار هر دو   ۀنیرز شریار   2۹6 و 22۵ است و در صفحات ۲ نیودار ۀشیار 22۳ و 22۲
 و 2۷0 ، در صرفحات ۹ۀ به تد ار هیین مشردا بر ای نیرودار شریار     باتوجه ،است. بناب این

 دهی ب ای نیودارهای تاا  وجود دارد. م تبه خطای شیارهچیا ، درمجیو  2۷۱

 نقد روشی 2.2.1

پر دازش داده  و هرم از جیرت    پژوهشی است ته هرم از جیرت روش   ای ب  روی آ  خانه
 ،آرا تند. اسم تاا  با نام فیلم سینیایی بیین ف مران  سؤاالت زیادی را ب ای خواننده ایجاد می

یدی است. برا خوانردن تارا  ماوجره      ،فیلیی با این نام با موووعی م تبط به روابط جنسی
 .ه است  بدون اشاره به پیشینۀ پژوهشی تار را ش و  ت د گ  پژوهش  شویم  می

می است ته تصور تنیم هنوز قلی وهای پژوهشی جدیردی وجرود دارنرد تره     خیال خا
ویدرم، پرس از    در اباردای قر ن بیسرت    شان مناشر  نشرده اسرت...    تاتنون چیزی درباره

صد سال تحقیق اجایاعی و چندین دهه تشف مجردد تحقیرق تیفری، یرافان یر        ی 
 (.0۲: ۷۹۳۲ فلی   پیش دشوار است از  تلی ناشناخاه بیش دوزۀ به

اتخراذ شرده    یمووروع  نیچنر  یته بر ا  یروش ایآ دیآ یم شیسؤال پ نیدوم ا ۀدر م دل
مروردنظ    ینظر   چیرارچو    اسرت و   یفر یپژوهش ت نیروش است. روش ا نیاست بیا 
 و ا وسسر ا یلرو   تلرود  و چون پارسونز انیپ داز هینظ  از ینظ  در مبانیاست.  یی گ ایتفس

تر  از   مناسرب  توانرد  مری شرود تره    مری  و انرواعش نرام بر ده    فیینیسمچون  ییها هی... و نظ 
؛ 206-۷0۵: ۷۹۲۱  فلیر   باشرد  شده ب ای بخش تیفی ب دهتار بهروش عنوان  بهیی  گ ایتفس
 چیرارچو    پرژوهش در   نیر ا میخروان  یم، ۷۲۱ۀ صفحدر ب ای مثال  .(۲6-۵۹: ۷۹۳۹ هومن
 بنیراد انجرام   داده یرۀ با اسافاده از روش نظ  یفیت یشناخا روش د دیو رو یی گ ایتفس دگاهید

ی غیر  از  گر  ید هرای  هیر در فصرا دوم از نظ   ی آمرده نظر   یته در مبان یدردال ،شده است
 .ه است  اسافاده شد تفسی گ ایی
منسرجم   یاتنروگ اف   یر  ازمنرد یت نشرد  پژوهش بره  نیرسد ا یمنظ   به  بحث روش  در
ترا هرم افر اد     زی ا در ه  تحقیق تیفی پ داخان به چیسای مووو  بسیار اهییت دارد ؛است

 یمران مسراند بر ا     یر  ۀمثابر  بره  گر   پرژوهش   موردمطالعه مشخص شوند و هم مشاهدات 
 قیر تحق یاصل یها تنیا داده سه تارب د دارد: نه یفیت قیمان در تحق باشد. تیرؤ قابا نامخاطب
درال   نعری است و در زیها ن داده  یتند، بلده اساس تفس یاند ف اهم م یدب  آن ماها  افاهیرا ته 
  یر ه منوت ۀفقرط دربرار   ام  نره  نی. ادیآ یشیار م بهها  افاهیارائه و اناقال  یو ابزار اصل لهیوس
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درخصروص   یتلر  طرور  خود ق ار داده، بلده بره  ۀجیان امن را در س لود ایتبد ۀب نام ینیع
هرا   مصرادبه  یی،هرا  پرژوهش  نیچنر  در مصرداق دارد.  زین یفیت قیدر تحق یجار یها روش
 ند.شرو  یمر   یاست ته تفسر  ناز آ اند و پس شدا مان درآمده هساند ته به ییها داده یداو
 قیر ته تحق آن ا، یدهند یم ایرا تشد یمانهای  غالباً داده یدانیم یها ادداشتی ،مشاهدات در

 ۀشرود و درادامره بره م دلر     یآغراز مر   یعر یطب های تیوگوها و موقع از ثبت و وبط گفت
 یهرا و ابرزار   داده یمان محصول گر دآور  ،رسد. دره دال می آن  یت دن مان و تفس ادهیپ
 شرود تره موردمطالعره اسرت     مری  یزیچ نیگز یمان جا ندیف ا نیاست... در ا  یتفس یب ا
 تافی به این ندات توجه نشده است.   ۀانداز اما در این پژوهش به(. 2۹ :۷۹۳۲  ی فل

شرود   اطالعات خاصری داده نیری   ،شوندگان هنگام مع فی ب خی از مصادبه ،پژوهش در
شروندگان   این دردالی است ته درمورد ب خری دیگر  از مصرادبه    ....و مثا میزان تحصیالت

در »در ترار پژوهشری اسرت.     ینظیر  بری  ۀدست ثبت شده اسرت تره نشران     این اطالعاتی از
بنردی تر د ترا الگوهرایی بر ای درک پیوسراگی       مطالعات میدانی باید شواهد پ اتنده را طبقه

در  ،مثرال   ایبر (. ۲۲: ۷۹۲۵  بیدر   «جاری در ی  محیط خاص پیدا تر د های    ماقابا تنش
ود. شر  ساله مبیم است و هی  اشاره ای به مشدا ایشران نیری   ۲۹مصادبه با م د  ۷۳۱ ۀصفح

 رؤیرت   گر   مصرادبه  از سروی به عیرق موورو     ند دنای ورود مصادبههای  در اتث  نیونه
عوامرا   ،هایی چون ش ایط ع لری مثرا عوامرا اقاصرادی     بندی ، مقوله۷۲۳ۀ در صفح شود. می

و  ،ای مثرا دیرن، سراخاار قرانونی و دقروقی      و عواما زمینه ،عواما جنسی ،عاطفی و روانی
ترنش   ، وخانوادگی، ع ف، ناب اب ی اجایاعی، تبعیض جنسیای ساخاار اجایاعی مثا نگ ش

 ،نراب اب  جنسری، اقاصرادی    ۀای موقت برا پایرانی مشرخص، رابطر     ی مثا ماعه و رابطهب د راه  
ازدواج زودهنگام وجرود دارد. الباره    و طلبی یا هدوئیسم محوری مثا عش ت پدیده و عاطفی

و  ،هایی مثرا اقاصراد لرذت، فسراد    آمرد  پری  ؛پر دازد  مری  هاآمرد  پری بعد از این مقروالت بره   
گ ایری، تزلرزل بنیران     گ ی در جامعه، نگ ش منفی بره ازدواج دائرم و تر ویج شر      روسپی

بیروگی و توقرف تحصریا تودتران، نقرض       ، تودکهیس ی تودک  خانواده و افزایش طالق، 
رسرد نیراز    می نظ  به  تیفی پژوهش بودند ته های  ها هیه داده دقوق و تبعیض علیه زنان. این

تحقیرق   هرای هزمینر عنروان   بره و تیر ان را   ،اصفیان، مشرید  گ  پژوهش  به بازبینی دقیق دارد. 
ال این است ته آیرا ایرن   ؤند. دال ست می هایش را تنظیم یافاهها  تند و ب مبنای آن اناخا  می

و اصفیان انجرام شرده اسرت و یر       ،شی هایی چون تی ان، مشید پژوهش در س اس  تالن
وسری    هرای  های تیفی تا چه دد مجاز بره اناخرا  محردوده    ب ای انجام پژوهش گ  پژوهش  

 .شی  است پژوهشی مانند سه تالن
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 م ادا گر دآوری  ۀچه در نقد پژوهش مدنظ  است ب رسی روش پژوهش در هی آن
های تیفی و ژرفانگ  مشخص است  گی ی است. در روش و نایجه ،ها تحلیا داده ها، داده
خاص این های  از روشها  خود به تحلیا مصادبههای  در تحلیا پژوهش گ  پژوهش  ته 

 ۀزمین ب د و این نو  روش به تولید ی  نظ یه در می مبنایی بی ه ۀنظ ی مثالً   ،نو  روید د
 هایی ته به ب رسری یرا ابرال  اعرداد     هایی داده شود. در چنین روش می منج  موردمطالعه

رسد روش  مینظ   به  چندان مدنظ  نیست و  ،شود می منج  (های تیی  خاصیت پژوهش
مبنرایی. در ایرن    ۀنره روش نظ یر   ،مناسب ب ای این پژوهش روش تحلیا تیاتی  است

شرود. واور  اسرت تره      مری  وووح دیده مند به ال پژوهشی هدفؤجای خالی س ،تاا 
 ،مثرال   ایبر    ناپذی نرد.  تعیریم   و معیروالً  د،هایی با چنین تیفیای ژرفانگ ، محدو پژوهش

و باقطعیت اعداد و ارقامی را  ه است  تاا  نیوداری ط ادی ت د 2۷2 ۀنویسنده در صفح
پس » :ه است  تیی و علوم دقیقه است و چنین آمد های اعالم ت ده است ته خاص روش
 ازدواج موقت، ۀی ته در میدان تحقیق از اف اد دارای تج بهای از ب رسی و تحلیا مصادبه

تره ایرن نرو  درصردبندی و      دردالی«. عواما گوناگون به این نو  ازدواج اساخ اج شد
؛ 2۱۲-26۷: ۷۹۳2 بیدر    دار اسرت  و ف وریه  پذی  تعییم های   اعداد و ارقام خاص روش

 (.۷۲0-۷۹6: ۷۹۲۳ نیا دافظ
 یعلرا اصرل  عنوان  به یو جنس ،یعاطفی، عواما اقاصاد  یعل طیدر بحث م بو  به ش ا

 یمر د  ،شرده اسرت   سره مصرادبه آورده  مثرال   بر ای  یعواما اقاصاد یب ا (،ازدواج موقت
 بره  اذهرن ر  تواننرد  یسه نیونه م نته ای ساله از تی ان ۹۲ساله و  2۱ یزنانو  ساله از مشید۹۵
آن هرم   یپرژوهش علیر    یر  هرای  افاهی های یبند مقوله ب ایاما  ،جلب تنند یاقاصاد ایدال 
. در ندسرا ین یاسرت تراف   قیر تحق ۀو مشید ته محردود  ،سه شی  بزرگ تی ان، اصفیان یب ا
   .میب  ینی ییاج بهشونده راه  مصادبه پنجهم با  یعواما عاطف یب رس
 مع فری  هری   بردون  سراله  ۹0 مر دی بحث غرذادادن و غرذاخوردن    نیز اول ۀمصادب در
 یار یامن ۀمسرئل ساله 2۲ یزن ،یبعد ۀمصادب در. (۷۵۱: ۷۹۳۱ادیدی   شود یمط ح م دیگ ی
 و تنرد  یاشراره مر   یساله ساتن اصفیان به مسائا روانر  ۹۲زن  ۀمصادب ،جایی دیگ دارد. در 
گرویی معنرایی    تیفری تلری   هرای  و در روشاست  یتل یلیخ شده در این بخش موارد اشاره

؛ 20۵-۷۲2: ۷۹۲۳ نیرا   درافظ  جزئیات با عیرق موردمطالعره قر ار گی نرد     ندارد و باید دایاً
از  یدر ماررون (.۲6-۵۹: ۷۹۳۹؛ هررومن ۹6۹-2۱۵: ۷۹۳2؛ بیدرر  206-۷0۵: ۷۹۲۱ فلیرر 
د مصرادبه برا مر     ۷۵۳ ۀ. صرفح سرت یفیرم ن  قابا ب ده شده است ته تار به یتلیات ،مصادبه
تره بر ای واژگران     ای نظر  از آوانگراری   صر ف ..«. .وزن خرودت  براد و هرم   هرم  ...»ساله ۹۲
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ه   هرا نیرز تووری  داده نشرد     معنری آن  و تنندگان ط ادی نشده دبهمصا توسط ،شده ب دهتار به
. در مصرادبه برا مر د    شرد  تووری  داده مری   یدر پاورقبیا  بود  «یباد هم» ،مثال  ایب. است
 یعوامرا عراطف   یبر ا  سرت  ینبودن چ نیمنظور از تأم «ی...نباش نیتأم»...  میخوان می ساله۲2
 .  ندساین یتننده و مدف قان  آمده استها  مصادبه ازته  ییها لاهم مث یروان
تننردگان و   و مشرارتت هرا   صرفحه بره مصرادبه    یانیدر خط پا ۷۱۷ۀ در صفح چنین، هم  

رنگ اسرت تره    قدر تم آن ایاست  یخال شانیشود ته در مان جا یاشاره م یونیرودانمعدود 
 ینگر ش خرانوادگ   ی بره وقار  یدر بخرش سراخاار اجایراع   و  تافی نیست ی یگ جهینا ب ای

شاید یدری از دالیرا افرزایش ازدواج موقرت     »نویسنده چنین آورده است:  ،شود یپ داخاه م
 بره منبعری ارجرا  داده شرود     یادشرده ته بر ای ادعرای    بدون آن .«باالرفان سن ازدواج باشد

 .(۷۱۲: ۷۹6۱ ادیدی 
ترنن   مری  خا ا ا ییزایچ هی»...  :گنگ است اریساله بس 2۲مصادبه با م د  ۷۲۹ۀ در صفح

مر د  مصرادبه برا    ۷۲۵ ۀدر صرفح  .«...بود یواقع یبه زندگ یساز هیمن شب ۀانسان، واس هیشب
هرا باشرد.    داده ایوتحل هیتجز یب ا یتواند مورد خوب یو نی ستیروشن ن یتاف قدر ساله به 2۳
ۀ . در صرفح اسرت  گ  پژوهش  عدم عیق مصادبه و مشارتت  ۀدهند ها نشان نو  مصادبه این
 از یاریبسر  ...» زنران در عبرارات   منظرور از  ستیپاراگ اف اول اصالً مشخص ن یانایا ۷۲0
 تعردادی برا   گ  پژوهش  ان است. نتدام ز« جامعه و ت س و... منفی دیعلت د شده به ان ماعهنز

تره برا معضرا مردنظ  نویسرنده       مصادبه تر ده اسرت   اند شدن داشاه ماعه ۀی ته تج باز زنان
 از .سرت ین ای شرده  پذی فاره  ۀهای علیی واژ در پژوهش «یاریبس» ۀاژو ،درواق  مواجه شدند.

و  قیر عی ۀبردون مصرادب   هرای  ی یگ جهینامنب  و بدون  های مووو  یعنی ،دست موارد  نیا
 .شود می دهید مد راًدر سط  مان پژوهش  ،بدون سؤال

 اشربا   بره  رسریدن  و مصرادبه  صرد  از تنیم ته بعد می مشاهده 2۷۷ۀ در صفح چنین، هم  
 ۀتره ادامر   دردرالی  ؛ب سرند  اقنرا   ها بره  داده شده است تا مصادبه هم دیگ  نف  2۷0 با نظ ی

در نیسرت.   مقبولی شده و مصادبه بعد از رسیدن به اشبا  نظ ی در تارهای تیفی ام  شناخاه
 شرود ترا  از مسراندات اسرافاده    دینبا وجه  یه به ،شود یصحبت مها  افاهیته از  یزمانپژوهش 
موورو    حتصر   ل بر اتره د  اثبرات تنرد   یپژوهش را برا آوردن مردارت   های افاهی تیدقان
مواجره   هانف ض با آ شیشود با پ می ند و نهپذی  میتعی نه یفیت یها پژوهش است. یپژوهش
 (.۵۲ :۷۹۳۷ نسب غفاری و  اییان شد
از  یمسراند  انیر برا ب ، (۷02-۷۲۳ :۷۹۳۱ ادیردی   بخش ش ایط علی ازدواج موقرت  در
 انیر ب یفر یپژوهش ت یها افاهیموقت،   شناسی زن در ازدواج با تحلیا ب  روان ی،رافع پژوهش
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ته ب اسراس آن زنران س پ سرت    ای نشده  اشاره ف  و هیداران اما به تحقیق ساالری ،شود یم
 و جسریی بیار ی   ،اند ووعیت رودری، عراطفی، جنسری    ای ته ازدواج موقت ت ده خانواده
(. ۲۲: ۷۹۳۵ دیگر ان فر  و   انرد  سراالری   از زنان مشابیی تره ازدواج موقرت ندر ده    اند داشاه
بر  لرزوم    تأتیدیا رد آن نیست، بلده  تأییدمعنای  به یادشدهذت  است اشاره به پژوهش  شایان
مافراوت جرز     ۀط فی دردین انجام پژوهش علیی است. پس اشاره به تحقیقات با نایجر  بی

اسرت    صورت گ فاره  ۷۹۳۵ ف  در سال ته تحقیق ساالری خصوص هلوازم تار علیی است، ب
 .ه است  تحقیق رافعی اشاره ت د ۀخود به نایج ۀو وی در مقال
عنروان   بره مر دان   دگاهیتفاهم از د شانادو ن نیزوج یایناروا »... ۀ، جیل۷۵۱ۀ در صفح
 بر   یرا تحلاز تارا   « شرده اسرت...   ییازدواج موقرت شناسرا   ی گ ایش اف اد بهعواما اصل
 نیر ا هیشرب  یاطالعرات  ایر . ه اسرت   آن آمد ۀبدون ذت  صفح موقت ازدواج در زن شناسی روان

تره   سرت یمشخص نو ...« هساند یسالانیته دچار بح ان م یاف اد» ته ۷۵۲ ۀگزاره در صفح
 .است دهیرس یا جهینا نیطبق تدام پژوهش به چن گ  پژوهش  

صریغۀ   ۀتره مسرئل    تسرانی  بر   عرالوه  ،اسرت ه   آورد 2۷2ۀ نویسرنده در صرفح   چنین، هم  
و دفرات  ثبرت    ،با تارشناسان مذهبی و دقوقی، فقییان، وترال  ،را تج به ت ده بودند مح میت

جرز دو مرورد اشراره بره      اما در س اس  تاا  خود به ،ازدواج و طالق نیز مصادبه ت ده است
 ،ه اسرت   افر اد اشراره نشرد   دیگ ی از مصادبه با این  ۀمان مصادبه با دو رودانی به هی  داد

توانسرت   مری  به اهییت مووو ، دیدگاه این اف اد نسبت به ازدواج موقرت  ته باتوجه دردالی
 ث  باشد.ؤدر غنای علیی تاا  م

هرای میردانی    پس از توصیف روش تیفی و یافاه ،جاته نویسنده در فصا سوم تاا  ازآن
ه است، بناب این این بخش از مقالره بره   های تیی پژوهش پ داخا به تحلیا یافاه ،م تبط با آن
 پ دازد. های تیی پژوهش می ها و اسانبا  نقد داده

ای ته توصیف نیاز جنسری بر ای زنران ترابو      ، باید گفت در جامعه۷به نیودار  باتوجه( ۷
 توسرط  آید ادعای تشخیص م ز بین نیاز عاطفی و جنسی در پاسرخ زنران بایرد    دسا  می به

ین نیراز بر ای مبرادرت بره     تر   بیش ادعای نیاز عاطفی به  چنین، هم   شد. نویسنده مشخص می
بین زنان برا منرابعی تره نیراز اول زنران را اقاصرادی و بعرد         درصد ۹۲/۲۷انجام ماعه با آمار 

 (.۹۵۹ تا: بی دیگ ان نسب و  یاری تعارض است داند در می جنسی
یران در  گو پاسرخ بنردی مرذهبی    ، توزی  درصد ف اوانی پرای 2، نیودار 2۷۲ ۀدر صفح(2

اما نویسنده مشرخص ندر ده اسرت بر ای سرنجش مرذهب        ،تبیین ازدواج موقت آمده است
 .  ه است  شوندگان از چه فاتاورهایی اسافاده ت د مصادبه
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 هرای  بندی مذهبی خانواده ، نویسنده درصد ف اوانی پای2۷0 ۀصفح ،۹در نیودار (۹
آورده است و توویحاتی را درادامره ذتر  تر ده اسرت.      را صیغۀ مح میت ۀدارای پیشین

این نقد جدی به پرژوهش وارد اسرت تره     ،ب اساس این توویحات و چند نیودار دیگ 
ته در تاا  چنرین تفدیدری    شد. دردالی مشخص می صیغۀ مح میتباید علت اقدام به 

در سرنین   صورت نگ فاه است و ناایج ازدواج موقت ب ای آشنایی پیش از ازدواج دائرم 
 اند. ادغام شده دیگ  ی   مخالف و ازدواج موقت بدون داشان ب نامه ب ای نداح دائم با 

درمیان اف اد با سنین باالت  هم اشراره   صیغۀ مح میت، نویسنده به 2۷۱ۀ در صفح (۲
سرال گ فاره اسرت. ایرن     هجرده   خود را اف اد زیر   ۀنیون ۀاما درادامه جامع ،ت ده است

هجرده  سرنی زیر     ۀی در ردرآمرا  ۀنیون ۀ، جامع22۲ ۀ، صفح۱نیودار ست ته ا  دالیرد
 هرای  تیام موارد ذت شده در تارا  از مصرادبه   چنین، هم  سال است. پنجاه سال تا باالی 

نویسنده ته  رسد مینظ   به  سال است. بناب این هجده گ فاه م بو  به اف اد باالی  صورت
ال هجده سر ال ب ای اشاره به ازدواج اف اد زی  از ناایج پژوهش ازدواج موقت در سنین با

 اسافاده ت ده است.
، نویسنده خواهان نیایش توزی  درصد ف اوانی میزان مردت  0، نیودار 222ۀ در صفح (۵

است تره خطرای    ۲0/۷۷۵ ب اب ها  یان است ته جی  ف اوانیگو پاسخدرمیان  صیغۀ مح میت
، باید تفدی  زمانی ب اساس علرت اقردام   یادشدهدر نیودار  چنین، هم  دهد.  می آماری را نشان

 شد ته مغفول مانده است.   به ازدواج موقت لحاظ می

 
انیگوپاسخانيدرمغهيمدتصزانيمیدرصدفراوانتوزیع.6نمودار
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رابطرۀ جنسری     اف اد درصد  ۹2آمده است ته  ۲، در توویحات نیودار 2۹6ۀ در صفح( 0
نزدی  بدون محدودیت اعم از سدس و سای  رفاارهای جنسری را   ۀرابط درصد 2۲مداوم و 
نزدی  بدون محدودیت، وجه تیرایز   ۀیعنی رابط ،به تووی  گ وه دوم اند. باتوجه تج به ت ده
 مداوم مشخص نیست.رابطۀ جنسی   آن با 
شردن   ، در توزی  درصد ف اوانی ووعیت جراری 2۹6ۀ ، در صفح۳مطابق نیودار ( ۱
تننردگان بره ازدواج موقرت مسرئله را      از اقدامدرصد  ۵۱/۲۷موقت بین زوجین، ازدواج 

تننرد،   و آن را ثبرت مری   رنرد گذا مری و عاقرد درمیران    ،دداقا با اقوام، رودانی مسرجد 
از زنران  درصد بیست م دان و  درصد ۲۲ ،2۷۳ ۀدر صفح ۲به نیودار  ته باتوجه دردالی
وافقت ب ای اطرال   درصد م ۵۱/۲۷ ،ند. بناب اینا دادن مووو  به دیگ ان مخالف با اطال 

 0۲ ،۲نیرودار  طبق اما  ،دیگ ان داتی از موافقت اتث  زوجین در اطال  به دیگ ان است
نیرودار   ۀنایج ،بناب این. ندا مخالف دیگ ان شدن آگاه با درمجیو  م دان و زنان ازدرصد 
شدن ازدواج موقت  با با علنیته اثبات شود اف اد  مگ آن، تعارض است در ۲با نیودار  ۳

 ۀشدن صیغه مداخلر  نه درمیان تسانی ته در جاری ،ندا درمیان دوساان و آشنایان مخالف
اطال  دیگ ان  ۀم دان درزمیننظ های مجیو  ف اوانی درصد  چنین، هم  اند.  مساقیم داشاه
 دهد. میاشاباه محاسباتی را نشان  ته است درصد ۵۳/۷۹موقت ب اب   از ازدواج

 
شدنازدواجموقتبينزوجينفراوانیوضعيتجاریتوزیعدرصد.1نمودار

6.  

۷6.  

26.  

۹6.  

۲6.  

۵6.  

06.  

۱6.  

 اقوام و دوساان رودانی مسجد زوج عاقد
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موقتازدواجةدربارگرانیداطالعۀنيدرزمانیگوپاسخیفراواندرصدعیتوز.۴نمودار

اسرت تره خطرای آمراری      درصرد  ۱۵/۲0 ،2۹۷ۀ در صرفح  ،۷6جی  ف اوانی نیودار ( ۲
 شود.   فادش محسو  می

 
درمياننوجوانانصيغۀمحرميتتوزیعدرصدفراوانیوضعيتتحصيالتپساز.9۱نمودار
 

 گیری نتیجه. 4

در دو بخش موردنقرد و ب رسری    آ  یب  رو یا خانه  تاا ر این مقاله سعی شده است د
 صیغۀ مح میرت دربا  ادعا دارد ته مووو  تاابش پژوهشی جام   گ  پژوهش  ق ار گی د. 

طرور ویرژه بره     و ازدواج موقت در ای ان است. او در این پژوهش در بخرش محاروایی بره   

ادامهتحصيلدانم ترکتحصيلکردم

ترکتحصيل

61.99کردم  

ادامۀتحصيل

 97.6۴دادم



 2911سال بيستم، شمارة دوازدهم، اسفند  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   211

تیری   هرای  و اسرانبا   ،هرا  ها، نیودارها، داده ارزیابی روش علیی، روید د نظ ی، مصادبه
 مووروعی  بره  گر   پرژوهش    ته دهد می تی تز داشاه است. نقد شدلی و محاوایی اث  نشان

 تشرور  میم شی  چند در تحقیق میدان گسا ش ،چنین هم. است پ داخاه مباالبه و چالشی
 رغرم  علری اما  ،است ب آمده آن ۀعید از گ  پژوهش   رسد می نظ  به   ته طلبد می ویژه میارتی

ی و منرد  روش تره  تروان گفرت   می ما درمجیو أت قابا مثبت و های ب خورداری از ویژگی
 ،شرناخای  ماعردد روش  انسرجام یر  پرژوهش علیری رعایرت نشرده اسرت و اشرداالت        

اتدا و معابر  تلقری    قابا سبب شده است ته ناایج چندان ،تیی و تیفیخصوص در ابعاد  به
 چیرارچو    نیاز به تحقیقات جام  و منسجم در  ،به اهییت مووو  باتوجه ،بناب ایننشود. 
 شود. های تیفی ماقن دیده می روش
 

 نامه کتاب

، «جنسری پریش از ازدواج در ایر ان     شناسری الگوهرای روابرط    سرنخ » ،(۷۹۳6  تقی و دیگ ان آزادارمدی،
 .2 ، شف هنگی پژوهی جامعه
، «نگ ش مر دم بره ازدواج موقرت   »، (۷۹۳6  سیداسیاعیلی اهلل فا  و ب اری،مصطفی  خدابخش، ادیدی،

 .  ۲۹ ، شرفاه اجایاعی

 در موقرت  دواجزا و مح میت صیغۀجام  دربا   پژوهشی: روی آ  ای ب  خانه، (۷۹۳۱  تامیا ادیدی،
 شی ازه. ، تی ان:ای ان
، «هرای آن در تحقیقرات تیفری    پذی ی و چالش تعییم»، (۷۹۳۷  نسب غفاریو اسفندیار  محیدتقی اییان،

 .۷ ، شعیار پژوهش در علوم انسانی
 .۷۳ ، ششیعه بانوان، «زن ۀماهیت ماع» ،(۷۹۲۲  ف د وزی یو محیدجواد  لیال راد، اییانی
 نی. نش  هوشنگ نایبی، تی ان: ۀت جی ،یاجایاع قاتیانجام تحق ۀنحو، (۷۹۲۵  ت زال بید ،
 سیت. ، تی ان:ای ب  روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه، (۷۹۲۳  محیدروا نیا، دافظ
 .  ( امام صادق ۀسسؤم :قم، ۹ ج ،عهیاددام الش  یف عهیمخالف الش، ق( ۷۲26  وسفیبن  دسن ،یدل

  ره(. تنظیم و نش  آثار امام خیینی ۀسسؤ، تی ان: منداح تاا  ؛لهی الوسیتح ، (۷۹۳2  اهلل روح خیینی،
قرم:   محیدصال  قزوینی، ۀت جی ،االدبا محاو ات ت جیه نوادر (،۷۹02  ابوالقاسم راغب اصفیانی،

 .نا بی
 ارینداح ماعه و نداح مسر  یا سهیمقا یب رس»، (۷۹۳۷  یایآ محیدروادیس و دیدی ،یصدرآباد ییروساا

 .۷6 ش ،یاسالم دقوق و فقه ،«در فقه
سالمت عیرومی و بیزیسرای    ۀمقایس»، (۷۹۳۵  نجفیو میدی  تقوایی،داود  محیدروا، ف ، ساالری
 .۷۵ ، شیشناس روان و اسالم مطالعات، «شناخای زنان س پ ست با و بدون ازدواج موقت روان
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، « مطرال  تیفری(   تحلیا جنسیای از زندگی پس از طرالق »، (۷۹۳۷  ایثاریو م یم  سییال صادقی فسایی،
 .۹ ، شاستیس و توسعه در زن
 نی. نش  تی ان: هادی جلیلی، ۀت جی ،یفیت قیتحق ب  یدرآمد، (۷۹۳۲  اووه فلی ،

هرای   تیفری شر ایط و زمینره    ۀمطالعر »، (۷۹۳۹  رورانیا و صردیقه   صادقی،سییال  عبدالحسین، تالنا ی،
 .۲ ، شاستیس و توسعه در زن، «گی ی ازدواج موقت زنان شدا

، «های سرنای  های مدرن از ناب اب ی دخا ان جوان ای انی روایت»، (۷۹۲0  دیگ انتلوموروتزی، نورمان و 
 .۳۹ ، ششهیاند بازتا 
 ، قم: قدس.۵ ، جیتاف ف و  (،۷۹۳۹  بن اسحاق یعقو  تلینی،

 تی ان: صدرا. ،اسالم در زن دقوق نظام، (۷۹0۵  م تضی مطی ی،

 ، تی ان: علم.زن ۀمسئل و ق آن، (۷۹۳2  می یزی، میدی

 .۳ ش ،زنان یب د راه   مطالعات، «در ازدواج موقت یم زشناس» ،(۷۹۱۳  السادات عزت ،ی خانیم
 .۷6 ش ،زنان یب د راه   مطالعات، «در ازدواج موقت یم زشناس» ،(۷۹۱۳  الساداتعزت ،ی خانیم

 .۷۷ ، شزنان یب د راه   مطالعات، «م زشناسی در ازدواج موقت»، (۷۹۲6  السادات عزت می خانی،
 یجسراارها ، «نقش اذن در صحت یرا بطرالن ندراح در فقره و دقروق     »، (۷۹۳۵  سیدادیدعلی هاشیی،
 .2 ، ش2، س یاصول و یفقی
 ، تی ان: سیت.تیفی نیای علیی پژوهش راه، (۷۹۳۹  دیدرعلی هومن،

 موردمطالعره: دانشرگاه    نگ ش دانشجویان نسبت به ازدواج موقرت » تا(،  بی دیگ انفاطیه و  نسب، یاری
 .۹ ، ش۵، س یاسالم دانشگاه در ف هنگ ،«ت مان( شییدباهن 

 



 


