ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ

 megrjeﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ازاﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن آﻧﺮا ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آن
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و دﻻﯾﻞ آن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺟﻮان ﺗﺮ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان از زواﯾﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﻋﻼم رﺷﺪ  33درﺻﺪی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج را ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮای ][1ﺷﻤﺎرد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ او ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و
اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
آن ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از ﺑﯿﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ” .ازدواج ﻣﻮﻗﺖ“
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد زﯾﺎدی را از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ درﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰاﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﺪاوم ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ازﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  1313ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب [2] 1392ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮاد  1075ﺗﺎ  1077ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دارد.
][3ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ازدواج داﺋﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﻘﻮﻗﯽ آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺛﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺪﻫﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺪه ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎری ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ازدواج ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﯽ ﺷﻮد .ﺛﺒﺖ ازدواج اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ دو ﻃﺮف اﻋﻢ از ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮی در آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازدواج ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ،ﻏﯿﺮاز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺼﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،زن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺷﺪن و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرداری ﻣﺠﺒﻮرﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮزاد
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺮض ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢ و در اﺛﺮ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی در ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻣﺮد ﺑﺎ زن داﯾﻤﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری در ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎء آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﺣﻖ زن داﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آن زن
ﻣﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ وﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وا ﻣﯽ دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ازدواج ،رواﺑﻂ آزاد ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺶ
از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺮﻓﺪار دارد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻧﺎن وﻣﺮدان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮورت
دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎط ،ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻋﻨﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮورت دارد ،ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار داد ،و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ وﺿﻊ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،و ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد را از ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻮق زن و ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج داﯾﻢ ﻓﺮض ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ازدواج ﻣﻮﻗﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ” ،ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮی دو ﻃﺮف“ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
و در ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮدن اﺻﻞ آن ،ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺟﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﻮد.
.ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ  33درﺻﺪی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ؛ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 1.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮات ازدواج و 2.

ارث ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎده 21ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﮑﺎح داﺋﻢ را 3.
ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ آن در
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
1ـ ﺑﺎردارﺷﺪن زوﺟﻪ
2ـ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
3ـ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ

