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 چكيده

های مختلف پژوهشی را به خود جلب  مند حوزه مسائل نهاد خانواده همواره نظر انديشمندان دغدغه
گذاران اجتماعی حفظ انسجام آن را ضرورتی برای بقای جامعه  ريزان و سیاست کرده است و برنامه

ها تنظیم روابط کنشگران اين عرصه  هاددانند. در اين میان اگرچه نظام حقوقی ايران همسو با ساير ن می
تنها نهاد خانواده بلکه نظام  انديشیدۀ قواعد حاکم بر آن نه های نا را وظیفۀ خود دانسته است، پیامد

کارانه در  های کاسب ها و طالق رو کرده است. پديدۀ ازدواج به حقوقی را هم با مناقشات جدی رو
گیری نهاد خانواده را به  هايی که شکل مین امر است. ازدواجای پروبلماتیک از ه های اخیر نمونه سال

ها  شوند. اين پژوهش به میانجی پديدۀ ازدواج هايی که مانع از تداوم خانواده نمی دنبال ندارند و طالق
شناسی حقوق دورکیم برآن بوده است تا نظم  کارانه و در چارچوب نظريات جامعه های کاسب و طالق

بستن مفاهیم زيمل آن را  کم بر نهاد خانواده را مطالعه کرده و با به کارحقوقی حا -اجتماعی
کارانه  های کاسب ها و طالق گیری ازدواج های شکل بندی کند. تالش برای فهم قواعد و زمینه ت صور

های  ( تهران، بررسی اسناد قانونی و پرونده۲ ) به کمک مشاهدۀ مشارکتی در مجتمع قضايی خانواده 
گرفته با بیست نفر از کسانی که به صورت  های عمیق صورت  در کنار تحلیل مضمون مصاحبهقضايی، 

رغم تاکید نظام حقوقی بر  مستقیم با اين پديده آشنايی داشتند بیانگر آن است که علی مستقیم و غیر
ی نسبت نظام حقوقی تاخر  شدن قانون به فرمی فاقد محتوای اجتماعی، برقراری نظم در جامعه؛ با بدل

های اجتماعی  نشدن حقوق افراد از مجرای نهاد به نظم اجتماعی پیدا کرده است. و در نتیجه با استیفا
؛ نظام حقوقی در جايگاه مهمترين نهاد  ای مشروع باشند های آنان به گونه که قرار است برآورندۀ نیاز

 شود. نفسه برسازندۀ نظم بحرانی می اجتماعی فی
کليدی کارانه، نظم بحرانی، ازدواج و طالق  شناسی حقوق، ازدواج و طالق کاسب ه: جامعواژگان

صوری، فرم حقوقی

                                                           
 najmi.ala@ut.ac.irپست الکترونیکی نويسنده رابط:  1

 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي



991-931،شمارهیک:82دوره

 0808-9082  شاپا

 ISCدر  نمایه



 

 

 

 

 

 1011، شماره یک، بهار و تابستان 81شناختی دوره مطالعات جامعه   111 
 

 

ۀتحقيقبيانمسئلهوپيشين

های اجتماعی نام گرفته است. نهادی که جامعۀ ايرانی  ترين نهاد خانواده در ايران يکی از اصلی

کام شرعی اسالم و همچنین کند و منطبق بر اح آن را در پیوند با ازدواج و طالق تعريف می

طور که  يابد. همان قواعد حقوقی مصوب، با انعقاد نکاح آغاز شده و با اجرای طالق پايان می

(؛ هر نوع تحلیل از خانواده 144: 1911ارمکی،  آزاد   )   « ازدواج رکن ماندگار خانوادۀ ايرانی است»

رسد. اين در حالی است که  به نظر می در ايران بدون ارجاع به دو پديدۀ ازدواج و طالق ناکافی

شدن ازدواج و طالق در صورت رسمی و حقوقی آن را  کارانه جدا های کاسب ها و طالق ازدواج

های  ها و طالق دهند. به عبارت ديگر ازدواج از خانواده به عنوان نهادی اجتماعی نشان می

خانواده و اين دو پديده وجود  زنندۀ ارتباط عرفی و حقوقی هستند که میان کارانه برهم کاسب

های اين پژوهش  کارانه خود بخشی از يافته های کاسب ها و طالق های ازدواج دارد. بررسی نمونه

کند؛  تر مسئلۀ تحقیق کمک می های بعد مورد مداقه قرار گرفته و به تقرير کامل است که در بخش

انه فرد به صورت رسمی ازدواج کار توان گفت که در ازدواج کاسب ولیکن در تعريفی کلی می

کارانه فرد طالق  داند و در طالق کاسب کند اما تشکیل خانواده را هدف خود از ازدواج نمی می

کند. از  ای که تشکیل داده است بیان نمی دادن به خانواده گیرد اما انگیزۀ خود را از طالق، پايان می

های  اد خانواده پروبلماتیزه شده و پیامدکارانه در ربط با نه اين منظر ازدواج و طالق کاسب

شود. درحالی که هدف  های حقوقی و اجرايی می  نشدۀ آن در وهلۀ اول گريبانگیر نهاد بینی پیش

کارانه در بدو امر حمايت از نهاد خانواده بوده  کنندۀ ازدواج و طالق کاسب از وضع قواعد تسهیل

کارانه نشان از نظم جديدی دارد که در  ای کاسبه ها و طالق است. به اين ترتیب بررسی ازدواج

کنندۀ خانواده نافی انسجام آن شده و در نهايت نکاح و طالق ارتباط خود را با  آن قواعد حمايت

 دهند.  نهاد خانواده از دست می

طور که بسیاری از جوانب زندگی خانوادگی که امروز به عنوان اموری جديد و  همان

؛ (Coontz, 2006: 17-30 )  اند  شود پیش از اين وجود داشته اخته میبینی شن پیش قابل غیر

ظهور اجتماعی نیستند. در دورۀ ساسانیان  های نو کارانه نیز پديده های کاسب ها و طالق ازدواج

و يا  (۲۲1: 19۳1ويسهوفر،  )  ازدواج موقت و قراردادی زن به منظور تداوم نسل همسرش 

ها و در  موردپذيرش قرار گرفته بود. بعد (۳ :19۳1يراقی،  )  پدرش تحت عنوان ازدواج ايوکین 
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ها در  ها ضمن پديدۀ قاچاق زنان گزارش شده است. دالل شروطه مواردی از اين ازدواجدورۀ م

فروختند و گاهی  ها دختران و زنان طبقات فقیر را خريداری کرده و در افغانستان می برخی شهر

فروش صورت شرعی و قانونی داده شود، دختران را پیش از  و اوقات برای آنکه به اين خريد

به عقد مردان افغان درآورده و پس از مدتی اقامت در داخل کشور، برای فروش خروج از مرز 

رد محدود، افزايش تنوع و رغم اين موا علی (4۲ :19۳۳توکلی،  )  کردند از مرز خارج می

گیری منطقی جديد  های اخیر نشان از شکل کارانه در سال های کاسب ها و طالق پیچیدگی ازدواج

 شود. دارد؛ نظم متفاوتی که مشابه آن در خارج از ايران نیز ديده نمی

نمونۀ رايج شناخته شده « ازدواج برای مهاجرت»دهد که  بررسی مطالعات خارجی نشان می

( و Benson, Charlsley, 2015  ) های اروپايی  کارانه نه تنها در کشور های کاسب زدواجاز ا

  ( است. و عباراتی چون ازدواج ,Friedman  2010) ( بلکه جوامع آسیايی Jane, 2003 ) امريکايی 

ها دارند. ازدواج برای مهاجرت،  در اغلب موارد ارجاع به همین ازدواج ۲يا تقلبی 1دروغین

 ,Zhu )  دهند شود چراکه افراد اطالعات مورد انتظار از ازدواج خود را ارائه نمی لبانه تلقی میمتق

رو که مبنای ازدواج توافق  شود؛ ازآن تعبیر می 9و نوعی از مشارکت مدنی (1076-1077 :2018

 :Wemyss, Yuval-Davis, , Cassidy, 2018 )  یطرفین بوده و نه ساخت رابطۀ زناشويی واقع

ها  های مهاجرتی کشور کنندۀ سیاست ها روشن . بررسی ازدواج دروغین در اين پژوهش(151

های اجتماعی اين  ( و يا پیامد,2014Merali ) های حاکم بر ازدواج مهاجرين  ، هنجارهمان( ) 

کارانه ذيل مطالعات مهاجرت بررسی  . به اين ترتیب ازدواج کاسب (  ,۲119Lee ) ها است  ازدواج

کارانه برابر با ازدواج برای مهاجرت خواهد بود. در  شود. و به بیان واضحتر ازدواج کاسب می

کارانه در اين  های کاسب ها و طالق ای از ازدواج ی که ازدواج برای مهاجرت تنها نمونهحال

دهد که اگرچه تحوالت  های داخلی نیز نشان می تحقیق است. از سوی ديگر بررسی پژوهش

شناسی خانواده بوده و تغییرات قانونی و  نهاد خانواده يکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعه

گاه پیش از  شده نیز در اين میان محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است، هیچ نظیمهای ت سیاست

بندی نشده است. به  کارانه به مفهوم مد نظر ما در اين مطالعه صورت اين ازدواج و طالق کاسب

( يا 11۳-111: 19۳1ديانی،   ) کارانه ذيل عقود صوری  های کاسب عالوه تببین حقوقی ازدواج
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تواند تحلیلی  ( نیز به تنهايی نمی1914کاشانی،  ) قالب نظريۀ تقلب نسبت به قانون توضیح آن در 

حقوقی کفايت - شناسانه رسد رويکرد جامعه کننده از موضوع ما ارائه دهد. لذا به نظر می قانع

رفتن از  نظری الزم را در توضیح دقیقتر مسئله و همچنین تبیین آن دارد. به اين ترتیب فراتر

های اقتصادی صرف از ازدواج و طالق و بررسی انتقادی قوانین در کنار ارائۀ  تحلیل

کارانه در معنای مورد نظر  های کاسب ها و طالق حقوقی از ازدواج -شناسانه بندی جامعه صورت

آوری اين پژوهش در پاسخ به اين سوال محوری  های تجربی نو اين مطالعه با استفاده از داده

های  کارانه و همچنین زمینه های کاسب ها و طالق شترک میان ازدواجاست: قواعد ضمنی م

ها و  هايی کدام است و پیروی از اين ازدواج ها و طالق آورندۀ اين چنین ازدواج اجتماعی فراهم

 آورد؟ ای را به دنبال می نشده بینی های اجتماعی پیش ها چه پیامد طالق

مالحظاتنظری

ای را تجربه کرده است. تاثیرات  های اخیر تغییرات گسترده دههدر « حقوق و جامعه»مطالعات 

حقوق بر جامعه و جامعه بر حقوق به عنوان دو شاخۀ اصلی در اين مطالعات همواره مطرح و 

(؛ دو رويکردی که ناشی از Nelken, 1986: 324-325) های گروه اول بوده است غلبه با پژوهش

حقوق است. از اين منظر گويی مرزی مشخص میان حقوق به و بیرونی به  اتخاذ نگاه درونی

های  شامل اصول و قواعد( و  حقوق به عنوان رفتاری دارای عوامل و پیامد  ) عنوان يک دکترين 

های  ها، بررسی شدن جامعه شناسی نسبت به ساير دانش ارز خاص وجود دارد. با هم

يافتن  نخواهند داشت و در نهايت با تقلیل شناسانه مزيتی در مقايسه با مطالعات حقوقی جامعه

(. Cotterrell, 2013: 45-50 ) شود  شناختی اين حقوق است که ناپديد می حقوق به مفاهیم جامعه

شده را  حقوقی به عنوان رويکرد سوم نگاه درونی و بیرونی ياد -شناسانه جامعه مطالعۀ اما 

شناسان به حقوق  دانان به حقوق و بیرونی جامعه برانگیز ارزيابی کرده و نگاه درونی حقوق مناقشه

. در اين رويکرد حقوق به عنوان واقعیت (Hydén, Wickenberg, 2008: 11-12 )  کند  را نقد می

ای از قوانین و حقوق  ای ديالکتیکی میان حقوق به عنوان مجموعه اجتماعی شناخته شده و رابطه

 ( رويکرد سومBanakar, 2006: 79   ) شود  ای از اقدامات نهادی برقرار می به عنوان مجموعه

حقوق را در شرايط اجتماعی آن مطالعه کرده و توجه به مسائل حقوقی در نظم معاصر را 

داند. با اتکا بر اين نگاه است که از  شناختی می های جامعه بخشی به ادعا ضرورتی برای قوت
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توان منطقی برای شناخت نظام  کارانه، می های کاسب ها و طالق خالل بررسی پديدۀ ازدواج

شود که اوال  های اجتماعی در ايران ارائه داد. اين امر تنها زمانی ممکن می ر نهادحقوقی و ساي

مطالعه شوند و ثانیا حقوق « واقعیت اجتماعی»کارانه به عنوان  های کاسب ها و طالق ازدواج

مهمترين شاخص عینی همبستگی اجتماعی درنظر گرفته شود. به اين ترتیب حقوق، نهادی در 

که ما را به يکديگر و »هايی است  پیوند ای اجتماعی نخواهد بود بلکه مجموعه ه عرض ساير نهاد

دورکیم،   ) « آورد ای همبسته و منسجم پديد می سازد و از انبوه افراد، مجموعه به جامعه مربوط می

های اخالقی  های حقوقی به عنوان نوعی از پديده (.به عالوه از آنجا که پديده9۳1-911: 1914

ای از اخالق نیز  يافته ( حقوق شاخص تجسدBesnard, 1983: 177 )  شوند گرفته میدر نظر 

ای اخالقی است که رفاه آن به تعهد  از نظر دورکیم جامعه به خودی خود پديده خواهد بود.

های اخالقی است.  های اخالقی استوار بوده و حقوق تنها بازتابی از اين باور افرادش بر باور

 ( 223 Trevino, 2001:.)  گر بیرونی نسبت به  نشان  ) به تعبیر ديگر حقوق شاخصی تجربی

تر در سطوح ديگر نظام اجتماعی مانند اخالق  های اجتماعی مبهم از پديده سوبژکتیويتۀ فردی( 

. دورکیم با ارتباط برقرار کردن میان حقوق به عنوان واقعیتی (11۳-111: 19۳۳تامپسون،  )  است

دادن حقوق در  قرار»ای را برای اصلِ  اجتماعی و ابعاد غیر حقوقی سازمان اجتماعی زمینه

شناسی حقوق  برای شناخت مسائل مدرن فراهم  ول بنیادين جامعهبه عنوان يکی از اص 1«جامعه

های  طور که فهم همبستگی اجتماعی از خالل صورت (. همان,Deflem 73:2008-72 )  کند می

گیرد؛ مطالعۀ معضالت جامعۀ معاصر نیز از خالل پیدايش  ها صورت می ابتدايی چون کِالن

ساختن  یان رفتن نظم پیشین و تالش برای جايگزينکند که با از م هايی امکان پیدا می فقدان

های  ها و طالق اند. منطقی که در اين مطالعه با بررسی ازدواج نظمی جديد بروز يافته

های اجتماعی يعنی دو نهاد حقوق و  کارانه و با درنظر گرفتن ارتباط آن با ساير واقعیت کاسب

 خانواده در پیش گرفته شده است.

های  های اجتماعی ديگر دچار تغییر شده، تعدادی از کارکرد درن مانند نهادخانواده در نظم م

های جديدی پیدا کرده است. در بررسی تحوالت  های جديد سپرده و کارکرد خود را به نهاد

يابد،  بینیم که ازدواج توسعۀ بیشتری می شويم می تر می هرقدر به ادوار کنونی نزديک»تاريخی 
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از منظر « شود. تر، و تعهدات اجباری آن بیشتر می يی بیش از پیش گستردههای زناشو شبکۀ پیوند

انجامد با دقت  شرايطی که برای عقد ازدواج الزم است يا شرايطی که به فسخ آن می»حقوقی نیز 

خوردن ازدواج آشکارا مشخص  شود و حدود و ثغور آثار و عواقب برهم ای تعريف می فزاينده

کند؛ بلکه عنصر  (. اما اين ازدواج نیست که خانواده را تعريف می۳1مان: دورکیم، ه  ) « گردد می

: 191۳دورکیم،  ) سازندۀ خانواده اشتراک ويژۀ افراد به لحاظ افکار، احساسات و منافع است 

( ۲71همان:  ) (. لذا ازدواج متکی بر خانواده بوده و نه آنکه خانواده مبتنی بر ازدواج باشد. 7۳

قابل تجزيۀ اجتماعی نه  از نظر او اتم غیر به نگاهی است که کنت به خانواده دارد.اين تلقی مشا

يافتۀ آن خواهد بود  های ديگر اجتماعی صورت توسع فرد بلکه خانواده است و تمامی واحد

 ( 280-281:Comte, 1858  و به تعبیر دورکیم، خانواده مینیاتوری است از جامعۀ سیاسی )

شدن آن به امری رسمی و قانونی، خانواده  (. با تنظیم قرارداد ازدواج و بدل71دورکیم، همان:   ) 

 شود. وارد عرصۀ حقوق خصوصی می

میان قانونی که ناظر بر »کند.  ترين حقوق معرفی می دورکیم حقوق خصوصی را الزاما عام

ند تفاوت ک هاست و قوانین ديگری که وظايف شهروندان را تعیین می تکالیف ناشی از قرارداد

( حقوق خصوصی که در ظاهر 1۳1: 1914دورکیم،   ) « ديگری جز تفاوت درجه وجود ندارد.

شود و اين چنین  شده می داند سرشار از الزامات عام رها خود را معطوف به روابط خاص می

ای از حقوق و تکالیف بوده که امکان  تواند ضرورت يابد. حقوق خصوصی همان آمیزه می

(. از ۲۳9-۲۳1همان:  ) کند؛ چراکه حقوق برابر با نظم اجتماعی است  اد را فراهم میشدن افر رها

اين منظر حقوق خصوصی صرفا حقوق قرادادی و قرارداد هم صرفا ارادۀ افراد نیست. بلکه 

کننده بیشتر شده و ازدواج يکی از  فردی است که در آن الزامات ايجابی ترمیم به حقوق منحصر

رسیم بر  آن است. هرچه از صورت ابتدايی حقوق خانواده به اشکال امروزی می ی مهم  دو شاخه

شود و وجودش  وقفه تجزيه می (، بی111-1۳۲همان:   ) حجم قواعد و الزامات آن افروده شده 

( دورکیم مدافع سخت حرمت ازدواج و از سوی ديگر 9۲4: 191۳دورکیم،  ) ناپايدار است 

تواند به عنوان نقطۀ اصلی  ی او بر اين باور نبود که خانواده میمخالف طالق توافقی است. ول

 (.Cotterrell, 1991: 926 ) غلبه بر آنومی مدرن درنظر گرفته شود 
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ها مشخص نبوده و نامعلوم است؛ موقعیت جديدی  شرايط آنومیک شرايطی است که هنجار

ترين  ب وقايعی که دارای عمومیبه اين ترتی که فرد در تنظیم روابط خود با جامعه ابهام دارد.

 19۳7دورکیم،    ) شود  اند بهنجار بوده و بقیۀ وقايع تحت عنوان امر مرضی تعريف می صورت

(. امر بهنجار و نابهنجار در انديشۀ دورکیم تنها با ارجاع به چند واقعیت محدود توضیح داده 74:

شود.  ها روشن می از پديدهای  شود بلکه سخن بر سر نظمی است که از خالل مجموعه نمی

شکلی عصر مدرن در تعبیر زيمل  و به معنای ابهام در هنجار است نه نبود آن. از  آنومی همان بی

آيد که از  شکلی شکل دنیای مدرن است. و تضاد فرهنگ مدرن آنجا پديد می نظر زيمل بی

يگر شکل جديد ها نیست و از سوی د سويی شکل فعلی پاسخگوی اقتضائات و برآورندۀ نیاز

هايی است که زيمل  (. روابط عاطفی يکی از حوزه19۳1زيمل،    ) فرصت ظهور پیدا نکرده است 

شکلی را در آن دنبال کرده و از اشکال جديد روابط عاطفی به غیر از فحشا و ازدواج که  بی

( او ۲9۳-۲41همان:    ) کند  های غالب اين روابط در گذشته بود، در عصر مدرن ياد می فرم

ای استثنايی و قابل مطالعه  تايی خاص و پديده چنان ازدواج را دو رغم تغییرات خانواده هم علی

(. اگرچه دورکیم به متافیزيک جامعه باور داشته و زيمل به 1۲7-191: 1919هله،  ) داند  می

ای ه ها و طالق توان از دو مفهوم فرم و محتوا برای توضیح ازدواج متافیزيک زندگی، می

شدۀ پیشینی است و فرم هم نسبت به  کارانه وام گرفت. محتوا همان امر درونی داده کاسب

شود. از آنجا که اولی نامتناهی و دومی متناهی است، فرم و محتوا  محتوای پیشینی فرم قلمداد می

(. 1۲1-194: 1919زيمل،  ) کدام جدا از ديگری حیات ندارد  گیرند اما هیچ در تضاد باهم قرار می

شود؛ چراکه پول  شکلی در دنیای مدرن به واسطۀ پول ممکن می کند که تسلط بی زيمل تاکید می

ترين ارتباط  تواند فرمال ابزار مطلق است و فاقد هر نوع محتوايی از آن خود. به اين ترتیب می

 (. ۲11-۲1۲: 1911زيمل،  ) خالی از محتوا را شکل دهد 

کارانه با  های کاسب ها و طالق رسد مطالعۀ ازدواج ه به نظر میدر انتهای اين بخش بايد گفت ک

تواند پايبندی خود را به  اصول  گرفتن از مفاهیم زيمل می ابتنای بر نظريات دورکیم و همچنین بهره

کارانه و نهاد  های کاسب ها و طالق حقوقی حفظ کند. از اين منظر ازدواج -شناسانه مطالعات جامعه

گیری روش تجربی  ها مستلزم به کار هايی اجتماعی هستند. ثانیا شناخت آن دهحقوقی سراسر پدي

تواند به شناخت نهاد حقوقی و  کارانه می های کاسب ها و طالق بوده و ثالثا مطالعۀ ازدواج
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های اجتماعی منجر شده و به اين ترتیب از خالل امری  کردن مناسبات آن با ساير نهاد آشکار

 (.Cotterrell, 2013: 55-57 ) ترده و عام دسترسی پیدا کرد ای گس خاص به زمینه

شناختیمالحظاتروش
برخالف  شناسی حقوق ذکر شده است.  به عنوان روش اصلی مطالعات جامعه 1«حقوق پويا»

که تمامی حقوق در قالب حقوق موضوعه و ساختار سخت و استوارِ قانونی  -تصور غالب

کند. به  دار شده و تحول پیدا می گرفته، معنی جتماعی آن شکلحقوق در زمینۀ ا -شود خالصه می

های اجتماعی چون  گذار بايد درصدد شناسايی صورتی واقعی برآيد که واقعیت اين ترتیب قانون

روابط خانوادگی درون آن قابل تصور است. از اين منظر نقطۀ شروع مطالعه، امر مشخص و و 

ن برخالف مطالعات مطرح در علم حقوق مدرن صرف است و نه امری انتزاعی. همچنی ۲مادی

 ,Ehrlich   ) تواند تصوير جامعی از پديدۀ مورد مطالعه به دست دهد  رجوع به متن قانونی نمی

کارانه  های کاسب ها و طالق ( به اين ترتیب اولین گام برای مطالعۀ ازدواج486-502 :2017

شود( رجوع به خود واقعیت اجتماعی است. در  میکه در ادامه بحث   ) رغم موارد متنوع آن  علی

شناسی کیفی را که متکی بر بستر  گام بعد مسئلۀ تحقیق به صورت اقتضايی استفاده از روش

( الزم آورده و طیف وسیعی از منابع مورد توجه 119: 19۳1محمدپور،  ) گیری رفتار است  شکل

افته در کنار مشاهدۀ مشارکتی و بررسی اسناد ي ساختار قرار گرفت. در اين مطالعه از مصاحبۀ نیمه

های  ها و طالق های برخط استفاده کرديم. اگرچه مطالعۀ ازدواج ها و همچنین داده قانونی، پرونده

حقوقی مشابه مطالعات ديگر در اين حوزه با  -شناسانه کارانه از منظر جامعه کاسب

(، تالش شد تا با فهم Banakar, 2000:273 -276 ) رو است  به شناختی رو های روش محدوديت

کارانه پايبندی خود را به اصل  های کاسب ها و طالق گیری ازدواج های شکل قواعد و زمینه

شده نیز تحلیل مضمون  های انجام دادن حقوق در جامعه حفظ کنیم. و برای تحلیل مصاحبه قرار

های کیفی  وجود در دادههای م روشی برای شناخت، شناسايی، تحلیل و گزارش الگو»را که 

 ( به کار گرفتیم. 19: 1917خنیفر و مسلمی،  ) « است

شوندگان در کل بیست نفر بود که به دلیل پیچیدگی موضوع با شیوۀ  تعداد مصاحبه

اند. از اين تعداد نه نفر به صورت مستقیم و يازده نفر به صورت  برفی انتخاب شده گلوله

                                                           
1 Living Law 

2 Concrete 
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ا موضوع مواجهه داشتند. گروه اول شامل شش زن و سه مرد غیرمستقیم و به دلیل حرفۀ خود ب

کارانه را  ها تجربۀ ازدواج يا طالق کاسب است که خودشان و يا بستگان و دوستان نزديک آن

شوندگان در ادامه و بعد از توصیف دقیقتر  اند. اطالعات تکمیلی گروه اول مصاحبه داشته

شوندگان شامل شش زن و  شود. گروه دوم مصاحبه یکارانه ارائه م های کاسب ها و طالق ازدواج

 ها در جدول زير آمده است: پنج مرد بوده که اطالعات شغلی آن
 

شوندهشغلمصاحبه 1شوندهناممصاحبه 
 

 خانم ملکوتی کارمند تامین اجتماعی

 خانم هستی قاضی سابق مجتمع قضايی خانواده

 خانم رحیمی قاضی مجتمع قضايی خانواده

 خانم حیدری وکیل

 محمدی خانم علی وکیل

 خانم محسنی وکیل

 آقای کیانی کارمند دفتر مهاجرت

 آقای مسجدی مسئول سازمان سنجش آموزش کشور

 آقای کرمی وکیل

 آقای محمدی وکیل

 آقای سعیدی وکیل

های سیروس و  با نام ) شوندگانِ گروه اول دو نفر ساکن خارج از کشور  در میان مصاحبه

های  با نام ) های لیلی و سیما(، سه نفر ساکن استان البرز  با نام ) د(، دو نفر ساکن کرمانشاه مهشا

هدی( و يک نفر ساکن تهران  ) وحید، آتنا و نیکی(، يک نفر ساکن استان آذربايجان شرقی 

شوندگان گروه دوم نیز به جز کارمند تامین اجتماعی که ساکن  علی( است. در میان مصاحبه ) 

کند سايرين در استان تهران  استان مازندران بوده و يکی از وکال که در استان کرمانشاه زندگی می

 اشتغال دارند. 

شده را تا بیش از دو  مندی از تجربیات قضات و وکال در گروه دوم تعداد موارد بررسی بهره

فاع يا رسیدگی به ها تجربۀ د شوندگان افزايش داد؛ چراکه هرکدام از آن برابر تعداد مصاحبه

                                                           
 ن ذکر شده است.شوندگان به صورت مستعار در مت به دلیل حساسیت موضوعِ تحقیق نام تمامی مصاحبه  1
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کارانه را داشتند. مصاحبه با اين دو گروه همچنین امکان  چندين مورد ازدواج يا طالق کاسب

گانۀ رويکرد بیرونی و درونی در مطالعات حقوق و جامعه فراهم  مهمی را برای خروج از دو

( 1۳۳: 19۳1ساروخانی،  ) کرد. به عالوه مشاهده به عنوان راهی برای ورود به جزئیات موضوع 

( ۲ )   کارانه بود. مجتمع قضايی خانواده های کاسب ها و طالق ابزار ديگری برای شناخت ازدواج

های  کنندگان تعداد پرونده واقع در خیابان ولنجک( مکانی است که به گفتۀ مشارکت  ) تهران 

تر  تهران پرتعدادهای خانوادۀ شهر  کارانۀ آن در مقايسه با ساير دادگاه مرتبط با ازدواج کاسب

هايی که برای ورود به مراکز قضايی برای افراد  است. سعی بر آن بود که با وجود محدوديت

بدون سمت وجود دارد تا حد امکان و برای آشنايی با موضوع در اين مجتمع حضور پیدا کنیم. 

اغلب در دفاتر  ها کنند مصاحبه به عالوه با توجه به نقشی که وکال در موضوع مطالعۀ ما ايفا می

ديگر از مراکز مرتبط حضور پیدا کنیم.  ها انجام شد تا بتوانیم از اين طريق نیز در يکی آن

نیاز از بررسی اسناد  توانند خود را بی های حقوقی نمی همچنین از آنجا که مطالعاتِ دارای جنبه

ء الينفک پژوهش قانونی ببینند، رجوع به قواعد قانونی مرتبط با موضوع در طول تحقیق، جز

توان به مقررات خاصی چون  بود. از مهمترين اين قواعد در کنار قوانینی چون قانون مدنی می

قانون جامع »های اجرايی آن،  نامه و آيین« 1911قانون خدمت وظیفۀ عمومی مصوب »

های  نامه و آيین« 19۳9قانون ثبت احوال مصوب »، «1911رسانی به ايثارگران مصوب  خدمت

های موکلین نیز بخش ديگری از اسنادی بود که در مطالعۀ ما مورد  ايی آن اشاره کرد. پروندهاجر

کارانه گاه در بستر  بررسی قرار گرفتند. به دلیل آنکه شناسايی موارد ازدواج و طالق کاسب

های تلگرامی که با هدف معرفی موارد مناسب برای  گیرد، بررسی کانال فضای وب صورت می

 شدن به موضوع مورد توجه قرار گرفت. اند نیز برای نزديک کارانه تاسیس شده اسبازدواج ک

هایتحقيقیافته

کارانه امری است که به  های کاسب ها و طالق ها و موارد ازدواج آشنايی و شناخت دقیقتر ويژگی

ر بر اين رغم آنکه در ابتدا و براساس اسناد قانونی تصو تدريج و در جريان تحقیق کامل شد. علی

کارانه محدود به چند مورد خاص هستند، مسیر پژوهش و  های کاسب ها و طالق بود که ازدواج

تر و  کارانه در ايران متنوع های کاسب ها و طالق شده نشان داد که ازدواج های انجام مصاحبه

ير نیست. پذ ها نیز به سادگی امکان دلیل شناسايی آن تر از تصور اولیه بوده و به همین پیچیده



  
 
 
 
 
 

 181 ...     شناسانه کارانه در ایران )مطالعة جامعه های کاسب ها و طالق ازدواج

 

 

هايی که در اين مطالعه تحت عنوان ازدواج و  ها و طالق رغم اين تکثرات تمامی ازدواج علی

ای مشترک هستند: ازدواج بدون قصد تشکیل  اند واجد جنبه کارانه بررسی شده طالق کاسب

ها و  بخشیدن به تداوم نهاد خانواده. توصیف دقیق اين ازدواج خانواده و طالق بدون انگیزۀ پايان

های پژوهش است اما بايد توجه داشت که هدف از اين مطالعه،  ها بخش مهمی از يافته طالق

( نبوده 141-1۳1: 191۲وبر،  ) کارانه در معنای وبری آن  های کاسب ها و طالق بندی ازدواج سنخ

ادامه اند. در  ها را نداشته ها و طالق است و نويسندگان ادعای احصای تمامی موارد اين ازدواج

های  ها و طالق ضمن تفکیک موارد شناسايی شده و بدون ارجاع به موارد بسیار خاص از ازدواج

 شود.  کارانه توضیح دقیقتری از هر کدام ارائه می کاسب

ريزی قبلی دختران يا پسران  ها با برنامه : اين ازدواج1های دائم و موقت برای داللی ( ازدواج1

کارانه از  ريزی برای ازدواج کاسب گیرد. در صورتی که برنامه ت میو بدون اطالع فرد ديگر صور

سوی دختران انجام شده باشد، اغلب پسران دارای سرمايۀ اقتصادی باال به عنوان مورد ازدواج 

کارانه تنها اخذ مهريه است. در اين حالت فاصلۀ میان  انتخاب شده و هدف از ازدواج کاسب

روز بوده و  طالبۀ مهر بسیار کوتاه و حتی کمتر از يک شبانهعقد نکاح و ارائۀ دادخواست م

دهد که  ها نشان می شود. بررسی معموال کل فرآيند ازدواج تا طالق در دوران نامزدی انجام می

بیشتر دختران دالل مهريه با آگاهی از مقررات تعويض شناسنامه از برقراری رابطۀ جنسی در 

پیشین را   از هر بار طالق و دريافت نیمی از مهريه، ازدواج داری کرده و پس دوران ازدواج خود

های قبلی  کنند. به اين ترتیب پسر و خانوادۀ او نیز از ازدواج يا ازدواج از شناسنامۀ خود پاک می

کارانه از سوی پسران انجام  ريزی برای ازدواج کاسب شوند. و در صورتی که برنامه مطلع نمی

ی برای داللی خواهد بود. به اين معنی که پسر پس از ازدواج دست شده باشد، حق طالق ابزار

و اذيت مداوم همسر و خانوادۀ او زده و در نهايت در قبال دريافت منفعت مادی حاضر   به آزار

 شود.  به طالق می

کارانه است که  های کاسب ها و طالق ترين موارد ازدواج ازدواج برای داللی يکی از پرتعداد

شود. تا به آنجا که بنابر گفتۀ يکی  های دائم بلکه در عقود موقت هم ديده می ر ازدواجنه تنها د

های خانواده را داشته است،  از قضات دادگاه خانواده که يازده سال سابقۀ رسیدگی به پرونده

                                                           
 در اين مطالعه در معنای حقوقی به کار نرفته و مراد ما همان درک عرفی از آن است.« داللی»مفهوم 1
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 ها مراجعه که برای طالق به دادگاه  ) ای است که چهرۀ دالالن مهريه  تکرار اين موارد به اندازه

ای آشنا در مجتمع قضايی و فرد شهرۀ کارمندان و  کنند( پس از زمانی کامال تبديل به چهره می

با مردان   کردند که ازدواج موقت شوندگان به اين موضوع اشاره می شود. مصاحبه قضات می

  اجرسد. چراکه ازدو های دائم به سرانجام می تر از ازدواج متاهل برای دريافت مهر گاه بسیار ساده

موقت بدون اطالع همسر اول مرد و خانوادۀ او صورت گرفته و داغ ننگ ازدواج موقت بهترين 

 ابزار برای دريافت هرچه سريعتر مهريه است. 

ای از  (ازدواج برای ارتقای شغلی و تحصیلی: اين عنوان داللت بر طیف گسترده۲

تشکیل خانواده بلکه ارتفای شغلی  ها هدف از ازدواج نه کارانه دارد که در آن های کاسب ازدواج

و تحصیلی است. مواردی چون طالق والدين برای تغییر دانشگاه فرزندان به شهر محل اقامت 

پدر، ازدواج برای تغییر شهر محل کار، ازدواج برای انتقال پروانۀ وکالت و همچنین ازدواج با 

کارانه برای ارتقای  ازدواج کاسب مندی از سهمیۀ ايثارگران در کنکور ذيل ايثارگران برای بهره

ها، زن و مرد هر دو از شرايط ازدواج و  شغلی و تحصیلی قابل بحث است. در اغلب اين ازدواج

 کنند.  قصد ديگری برای عقد آگاهی دارند و طبق هماهنگی قبلی با يکديگر ازدواج می

مهاجرت: منطبق بر  منظور ( ازدواج دختر يا پسر ايرانی با فرد مقیمِ خارج از کشور به9

ها، اگر فردی مقیم يک کشور بوده و همسر او شهروند کشوری ديگر  قوانین بسیاری از کشور

های اخیر در کنار  تواند به کشور محل اقامت همسر خود مهاجرت کند. در سال باشد می

د توجه گذاری، استفاده از اين امکان برای مهاجرت بسیار مور های کاری، تحصیلی و سرمايه ويزا

های مختلف  های کنسولگری در کشور دانان و دستگاه قرار گرفته است. به همین دلیل حقوق

های متقلبانه برای مهاجرت  انگاری ازدواج تالش وسیعی برای ايجاد محدوديت و همچنین جرم

اند. با اين وجود همچنان ازدواج  های سنگینی را برای متخلفین درنظر گرفته و مجازات  کرده

های ازدواج  توان يکی از نمونه های خارجی را می ای مهاجرت و دريافت اقامت کشوربر

کارانه در نظر گرفت. فردی که اقامت کشور اروپايی يا امريکايی را دارد در قبال دريافت  کاسب

پول ازدواج کرده و بعد از آنکه امکان مهاجرت فرد ساکن ايران فراهم شد براساس قرار قبلی از 

شده برای دريافت اقامت همسران،  گیرانۀ وضع شوند. متعاقب مقررات سخت جدا میيکديگر 

های تلگرامی و همچنین صفحات مجازی محفلی برای معرفی موارد مناسب برای ازدواج  کانال
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شود و  اند. چراکه زندگی مشترک افراد در خارج از کشور برای مدت مشخصی رصد می شده

 ماهه در کشور ديگر است.  رين فرد برای زندگی مشترک چندتالش متقاضیان پیدا کردن بهت

برای دريافت وام ازدواج: وام ازدواج متقاضیان ازدواج و تعیین مبلغ آن در   ( ازدواج4

های اجرايی و مجلس شورای اسالمی شده  های اخیر تبديل به موضوعی اختالفی میان نهاد سال

کارانه برای دريافت وام ازدواج هم رشد  دواج کاسبو همسو با افزايش مبلغ وام تعداد موارد از

پیدا کرده است. افراد بر اساس توافق قبلی ازدواج کرده، از مزايای مرکز ارائه تسهیالت 

يابد بهره برده و پس از  الحسنۀ ازدواج که به صورتی برابر به زنان و مردان تخصیص می قرض

 گیرند.  مدتی طالق می

شوندگان خود يا موکلینشان را  ار خانواده: برخی از مصاحبه( ازدواج برای کاهش فش1

که اغلب مرد بوده و ما با مورد عکس آن در  ) دانستند که در آن همسر  قربانی ازدواجی می

تحقیق مواجه نشديم( برای کاهش فشار اطرافیان مقدمات تشکیل خانواده را فراهم کرده بود اما 

شونده نداشته است.  ا مبنی بر تشکیل خانواده با فرد مصاحبهدر واقع از همان ابتدا هیچ قصدی ر

توان  های اجباری دارد و می کارانه وجوه مشترکی با ازدواج های کاسب اين مورد از ازدواج

کنندگان  شوندگان( اجباری تلقی کرد. اما مشارکت همسران مصاحبه ) ازدواج را از سويۀ ديگر 

در موقعیتی که آنان يا موکلینشان قرار گرفته بودند بايد ها  کردند که اين ازدواج تاکید می

مندی از امتیاز متاهل بودن و کاهش فشار  کارانه تلقی شود. چراکه هدف از ازدواج بهره کاسب

شوندگان اين  خانواده و به تعبیر ديگر نفس ازدواج و نه تشکیل خانواده بوده است. مصاحبه

کرده و بر اين باور بودند که همسر به صورت آگاهانه دست شده تلقی  ريزی ها را برنامه ازدواج

کند و او  دانسته است بعدا حداقل مزاحمت را برای او ايجاد می زده که می به انتخاب فردی می

توانسته خارج از چارچوب ازدواج با فرد يا افرادی که از پیش مد نظر داشته روابط صمیمانه  می

 برقرار کند. 

وظیفه،  های خدمت نظام ای معافیت سربازی فرزند: يکی از انواع معافیت( طالق والدين بر۳

معافیت از طريق طالق والدينِ فرد مشمول است؛ به اين معنی که بعد از طالق، کفالت مادر با 

شود. استفاده از اين نوع معافیت  پسر بوده و به همین دلیل او از خدمت سربازی معاف می تک

پسری و  اخیر سازمان نظام وظیفه عمومی و تغییر مقررات معافیت تک های با توجه به سختگیری

همچنین ثبت الکترونیکی ازدواج و طالق در دفاتر اسناد به تدريج کاهش پیدا کرده است. اما 
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بینیم. در اين حالت  کارانۀ والدين را برای معافیت فرزندشان می همچنان مواردی از طالق کاسب

کنند همچنان با  از يکديگر طالق گرفته و معافیت فرزند را پیگیری می رغم آنکه پدر و مادر علی

 يکديگر زندگی کرده و نهاد خانواده تداوم دارد. 

ی زوجه: مطابق قانون تامین اجتماعی  شده ( طالق زوجین برای دريافت مستمری پدر فوت7

ست. زوجین هر فرزند اناث تحت شرايطی مستحق دريافت بیست و پنج درصد مستمری پدر ا

ريزی قبلی از يکديگر جدا شده و زنِ فاقد شغل از  کارانه طبق برنامه در اين طالق کاسب

کند؛ درحالی که زن و شوهر همچنان با يکديگر زندگی  شدۀ خود استفاده می مستمری پدر فوت

ن کنند و در ظاهر تغییری در ساختار خانواده ايجاد نشده است. بنا به گفتۀ وکال و همچنی می

کننده در اين پژوهش برخالف ازدواج برای مهاجرت يا  کارمند سازمان تامین اجتماعی شرکت

اند، طالق برای دريافت مستمری پدر به تدريج  طالق برای معافیت فرزند که سیر نزولی داشته

 افزايش پیدا کرده است.

بندی  ان صورتتو کارانه می های کاسب ها و طالق حال با ارائۀ توصیف دقیقتر از ازدواج

تری از مسئلۀ تحقیق مطرح کرد. اما پیش از آن، ذکر اين نکته در تکمیل اطالعات  کامل

رغم حساسیت و پیچیدگی موضوع تالش شد تا  شوندگان ضروری است که علی مصاحبه

کنندگان پوشش داده شود.  کارانه در گروه اول مصاحبه حداکثر موارد ازدواج و طالق کاسب

کارانه والدينشان برای معافیت سربازی، اعضای خانوادۀ  جربۀ طالق کاسبسیروس و علی ت

دوستانش برای   کارانه سیما و لیلی تجربۀ ازدواج با دالالن مهريه ، مهشاد تجربۀ ازدواج کاسب

کارانۀ يکی از اعضای خانوادۀ خود برای پذيرش  مهاجرت، وحید تجربۀ ازدواج کاسب

جربۀ زندگی با مردانی را بازگو کردند که برای کاهش فشار دانشگاه و آتنا، نیکی و هدی ت

 خانواده ازدواج کرده بودند. 

رغم آنکه جرمی رخ نداده و فرد نیز علی -کارانه  در هر يک از موارد ازدواج و طالق کاسب

نهاد حقوقی حامی ازدواج يا طالق  –کدام از عناوين مجرمانه قابل تعقیب نیست  هیچ  تحت

کند. در اين  ه خواهد بوده و امکاناتِ رسیدن به آن را برای کنشگران فراهم میکاران کاسب

اند  تحرير درآمده سبب شده وضعیت، قواعدی که خود برای ايجاد، استحکام و انتظام خانواده به

ها هیچ  هايی بدل شوند که در داخل آن تا در مرتبۀ اول ازدواج و مقررات ناظر بر آن تنها به فرم

دادن به خانواده وجود نداشته باشد. در حقیقت، آنچه  ز قصد و تالش طرفین برای شکلنشانی ا
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ترتیب هرچند  اين به«. نهادِ خانواده»و آثار آن است و نه « قراردادِ نکاح»مبنا و مورد توجه است 

افتد فقط صورتِ  چه در عمل اتفاق می اند، آن جاآوردن خانواده تنظیم شده اين قواعد برای به

قوقی و شکلی آن است. يعنی صورتی که از محتوای جامعوی و حتی شرعی خالی شده است. ح

دادن به خانواده در جايی است که  شود. کارکرد طالق پايان مشابه همین امر در طالق مشاهده می

راستی امکان و شرايط ادامۀ زندگی مشترک از سوی زوجین وجود نداشته باشد. اين در حالی  به

جدايیِ »نفسه فاقد مابازاء اجتماعی است،  شدن طالق به امری حقوقی که فی بدل است که با

شدنی که فقط برای قرارگرفتن ذيل صورت رسمی طالق و  خورد. جدا رقم می« صوری

شود، بدون آنکه قصد حقیقی بر خاتمۀ زندگی مشترک وجود  مندی از آثار آن واقع می بهره

الق از نهاد خانواده، بعد اجتماعی ازدواج و طالق تضعیف داشته باشد. با انفکاک ازدواج و ط

آورنده باشند، به  جا هايی که خود بايد به شود. به اين ترتیب فرم ها فربه می شده و  بعد حقوقی آن

اند. اين امر  خودشان بدل شده کنندۀ خانواده و در واقع ضد کننده و حتی نابود هايی تهديد صورت

کنندۀ همان صورت حقوقی است و در  تنها نافی خانواده، بلکه نفی ه که نههايی شد منجر به پیامد

 تصور نبوده است.  گام بعدی، خود مسائل جديدی را پديد خواهد آورد که پیش از اين قابل

کنندۀ  های افرادی که بايد صیانت فرم حقوقی که از آن صحبت شد به تدريج و با کنش

توان به اقدامات  کنندگان می ود. مطابق با تجربۀ مشارکتش حقوق خانواده باشند بازتولید می

های دفاتر ازدواج و طالق که مدارک مورد نیاز برای معافیت سربازی  وکالی مهاجرت يا سردفتر

« ناپذير بودن رويت»و « شدن عادی »کنند اشاره کرد. يکی از داليل بازتولید اين فرم  را جعل می

ها  آنجا که تمامی وکال و قضاتی که در اين پژوهش با آن آن برای نهاد حقوقی است. تا به

کارانه به عنوان يک مسئله  های کاسب ها و طالق مصاحبه شد در بدو امر، التفاتی به ازدواج

های طالق يا مشاورۀ حقوقی  بندی شد، نداشته و همانند ساير پرونده آنچنان که در اينجا صورت

ترين قضات  کردند. خانم رحیمی که يکی از متبحر ار میبه آن نگاه کرده و يا وجودش را انک

های خانواده در تهران لقب گرفته است پس از توضیحات داده شده و در پاسخ به سوال  پرونده

وظیفۀ ما در اينجا احراز قصد افراد نیست، »گويد:  کارانه می از کیفیت ازدواج و طالق کاسب
افراد در مواردی خاص و به صورت منفرد به .« کنیم مدارک را چک کرده و حکم را صادر می

کردند اما در نهايت با بیان اين نکته که پیگیری  کارانه بودن ازدواج يا طالق اذعان می کاسب

در موارد  ) کارانه امکان ندارد از خود به عنوان عضو اسکودا  حقوقی ازدواج يا طالق کاسب
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مندی از  در موارد ازدواج برای بهره  ) ازمان سنجش ازدواج برای انتقال پروانۀ وکالت( يا مسئول س

کردند. مشابه  سهمیۀ دانشگاه( سلب مسئولیت کرده و مداخله برای تغییر را ناموجه ارزيابی می

حقوق هم   ها فعالیت در نهاد گو با وکال نیز شاهد بوديم. از نظر آن و اين امر را در انتهای گفت

جو در جزئیات  و ای در نظر گرفته شود. وظیفۀ وکیل جست ههای حرف بايد مانند ساير فعالیت

پرونده و قصد موکلین از طالق نبوده و حتی اگر اين قصد احراز هم شود، تنها مالک و معیار در 

 دست او همان متن قانون است. 

کارانه  دهد که قواعد حقوقی ازدواج و طالق در موارد کاسب ها نشان می تحلیل مصاحبه

ها برای کسب درآمد مازاد و  بزار و تکنیک شده است؛ ابزاری در دست وکال و سردفترتبديل به ا

تکنیکی برای رسیدن سريعتر افراد به اهداف خود. لذا اطالع کامل از قواعد حقوقی الزمۀ 

استفادۀ بهینه از آن نیز خواهد بود. سیما که برادر خود را قربانی ازدواج با دختری دالل مهريه 

دانست که هر بار  اين دختر از همۀ قوانین اطالع داشت. و اين را هم می»کند که:  یان میداند ب می

به اين « اش را عوض کند... چون برادر من مورد بیستم بود. تواند بعد از طالق شناسنامه می

شود. برای  افراد می« شغل»کارانه يا تسهیل آن بدل به  ترتیب در مواردی ازدواج يا طالق کاسب

و در « کردن معافیت سربازی است  ها جور شغل آن»هايی اشاره کرد که  توان به سردفتر نه مینمو

مانند ايجاد تغییر در سیستم ثبت احوال برای حذف نام ساير فرزندان   ) اين راه از هر امکانی 

ايی ّه کنند که تنها با گروه شوندگان از وکاليی ياد می کنند. همچنین مصاحبه پسر( استفاده می

دهند.  اگرچه حقوق  ها می های الزم حقوقی را به آن مانند دالالن مهريه همکاری کرده و مشاوره

االجراست اما آنگاه که به فرم تقلیل پیدا کرده و ابزار و  شوندگان امری الزم از نظر مصاحبه

ريزی از  تر قرار بگیرد و کامال مبتنی بر برنامه تواند در خدمت هدفی مهم شود، می تکنیک می

شود. در مواردی که اين  رود و گاه تبديل به ماجراجويی و سرگرمی می شده پیش می پیش تعیین

های اجتماعی و تصورات قالبی مربوط  شود نقش کلیشه ريزی از سوی يک نفر انجام می برنامه

رنگ است. تالش مردانی که برای کاهش فشار  ها بسیار پر به ازدواج در طراحی استراتژی

فتاب و آ»کنندگان در پژوهش  کنند برای عقد با دخترانی که در تعبیر مشارکت نواده ازدواج میخا
و همچنین نمايش اعتقاد به دستورات دينی و پايبندی به سنت در دختران « مهتاب نديده هستند

 ای از همین تصورات قالبی است.  کنند نمونه و پسرانی که برای داللی، ازدواج می
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شدن امر حقوقی و امر حکومتی سويۀ ديگری از حقوق فرمال بوده و تخطی از برابر تلقی 

قوانین و به تعبیر ديگر دور زدن نهاد حقوقی راهی است برای مطالبۀ حقوق اجتماعی 

کارانه ديده  های کاسب ها و طالق نشده. اين موضوع در تمامی موارد بررسی شده از ازدواج استیفا

کارانه برای دريافت  کارانه برای دريافت وام و طالق کاسب اج کاسبشود و در دو مورد ازدو می

تر است، چراکه در اين موارد انگیزۀ ازدواج يا طالق مشخصا کسب منفعت  مستمری پدر برجسته

کنندۀ  تواند تبیین دهد که کسب منفعت مالی به تنهايی نمی ها نشان می مالی است. اما بررسی

تومان هزينه کند تا از طريق   ها میلیون باشد. فرد حاضر است دهکارانه  ازدواج و طالق کاسب

توان  شدن اين موارد می ازدواج با جانباز از سهمیۀ ورود به دانشگاه استفاده کند. با روشن

کارانه  های ازدواج و طالق کاسب کارانه را نیز مطالعه کرد. پیامد های ازدواج و طالق کاسب پیامد

دهد.  های حقوقی و اجرايی را تحت تاثیر قرار می نشده نهاد بینی پیشدر وهلۀ اول به صورت 

های طالق در دادگستری، تالش افراد بدون استحقاق برای دريافت مستمری از  افزايش پرونده

ازدياد وام  به های رو درخواست  سازمان تامین اجتماعی، استفادۀ نابجای افراد از سهمیۀ ايثارگران،

های اجرايی مانند سازمان  نۀ ازدواج و ... نه تنها قوۀ قضائیه بلکه دستگاهالحس از صندوق قرض

رو کرده است.  به های پولی و مالی کشور را با مشکالت متعدد رو سنجش، نظام وظیفه و سازمان

های  ريزی همچنین نهاد خانواده نیز تحت تاثیر اين حقوق فرمال قرار گرفته است؛ چرا که برنامه

شدن رابطۀ عاطفی میان  رود. برقرار پیش نمی  شده بینی راد همواره به شکل پیششدۀ اف انجام

اند يا تبديل طالق  ها ازدواج کرده گری با آن جانباز و دخترانی که برای کسب سهمیۀ ايثار

دادن به زندگی مشترک چندين سالۀ پدر و  شده برای معافیت فرزند به عاملی برای پايان تنظیم

ای است که بنا بود در حد  کارانه های کاسب ها و طالق های ازدواج هايی از پیامد نهمادر، تنها نمو

 قرارداد و توافق مشترک باقی بماند.

گيریبحثونتيجه

شود و اين همان  گر آن است شناخته می نظام حقوقی با نظام اجتماعی که بیان»اگر بپذيريم که 

دهندۀ مسیری باشد که حقوق از آن  نشان تواند نظم اجتماعی است که به بهترين نحو می

ايم که به  ای از مطالعه وارد شده ( در آن صورت به حوزه ,49Lukes, Scull :1983   )   « آيد برمی

پردازد.  های اجتماعی می کارانه به عنوان واقعیت های کاسب ها و طالق شناخت ازدواج
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های اجتماعی ديگر قابل تبیین  ا با واقعیتکند تنه طور که دورکیم ذکر می هايی که همان واقعیت

و ازدواج يا طالق دروغین  1گذاری دروغین هستند. به اين ترتیب ديگر بحث بر سر تقابل قانون

(  111۳Jones, نیست. بلکه مناقشه بر سر زمینه ) حقوقی و قواعدی است که -شناسانه های جامعه

توان  هايی که به اين ترتیب می حاکم بوده و پیامد ها و بر نهاد خانواده ها و طالق بر اين ازدواج

 برای اين پديده متصور شد. 

کارانه با وضعیتی مواجه هستیم که ازدواج بدون هدفِ تشکیلِ  در ازدواج و طالق کاسب

شود. به عبارت ديگر نقطۀ  خانواده و طالق بدون قصد پايان بخشیدن به تداوم خانواده انجام می

شناسی خانواده از آن  هايی که پیش از اين درجامعه ها و طالق يده و ازدواجتمايز میان اين پد

شود. مطالعاتی که در خارج از ايران صورت گرفته و  جا مشخص می بحث شده در همین

اند، اين واقعیت  کارانه قرار داده های مشابه ازدواج و طالق کاسب موضوع پژوهش خود را پديده

هايی چون کیفیت عشق و عالقۀ طرفین در تشخیص  رارداده و به معیارق ۲را دربرابر ازدواج اصیل

رسد معیار  . ولیکن به نظر می(H. Wray, 2016: 18-20 )  اند کارانه ارجاع داده های کاسب ازدواج

هدف طرفین در زمان »ها پاسخ به اين سوال است که:  ها و طالق مهم در شناسايی اين ازدواج

توان  با اين مقدمه می «ازدواج و طالق، تشکیل خانواده يا پايان تداوم آن بوده است يا خیر؟

هستند اما نشانی از جان و روح  9کارانه هرچند قانونی های کاسب ها و طالق گفت که ازدواج

. در اين شرايط نظام حقوقی قدرت تامین (L. A. S. Wang, 2013: 1221-1226 )  ندارند 4حقوق

تواند  آمده نه تنها نمی شته و حقوق فرمالِ پديدنفسه ندا اعتبار قواعد حاکم بر خانواده را فی

های  توجیهی برای عملکرد مجريان رسمی خود داشته باشد بلکه مشروعیت خود را در حوزه

به عنوان اموراتی ذهنی و سوبژکتیو  1ها کردن حق امکان برآورده دهد. چراکه ديگر نیز از دست می

يافته ضمانت اجرايش را  ی، ابژکتیو و تجسدبا آنچه که نظام حقوقی رسمی در قالب امری عین

های  ها و طالق . در پديدۀ ازدواج(Habermas, 2015: 133-135 )  گرفته است فراهم نیست برعهده

گذاشتن قواعدی کمک کرده است که جزء  سر کارانه نظام حقوقی رسمی خود به پشت کاسب

شوند. با توجه به آنکه  کنندۀ اين امر می مقوم آن است. و حتی اعضای آن نظام، مشوق و تسهیل
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و مراجعین به دستگاه قضايی رابطۀ آنان با يک شخصیت  رابطۀ میان وکیل و موکلش و يا قاضی

گیرد  منفرد نبوده بلکه اين ارتباط در سیستمی از تعامالت میان چندين نهاد اجتماعی شکل می

 (Wolff, 1964: 45تحلیل ازدواج .) های  کارانه نیز بايد در ربط با ساير نهاد های کاسب ها و طالق

تا بتوان خانواده را نیز به عنوان امری در حال تغییر نگاه  شود اجتماعی در کنار خانواده انجام

 ,Morgan )  خواهد شد 1«عمل»کرد. به تعبیر ديگر خانواده امری در حال شدن بوده و خودِ 

 کند. شکلی حرکت می و به همین دلیل هم به سمت بی (5-9 :2011

شود؛ درواقع حکايت  شناخته می« تقلب نسبت به قانون»آنچه که در انديشۀ حقوقی با تعبیر 

تنها در اوضاع و احوال کامال »دارد که از نظر دورکیم « تضاد میان رسوم اجتماعی و حقوق»از 

آن اين است که حقوق ديگر با وضع فعلی جامعه   پیدا شود و شرطاستثنائی ممکن است 

آن در کار نیست   ارتباطی نداشته باشد و ققط به عادت و با وجود آنکه دلیلی برای ادامۀ حیات

( تا زمانی که امکانی برای شناسايی کارکرد اين گروه از قواعد ۳1: 1914دورکیم،    )   « باقی بماند

ن انتظار بقا و توسعۀ آن را هم داشت. اما اين امر داللت بر آن ندارد که تغییر توا رسمی باشد، می

طور که تغییر در قوانین  تواند شرايط را تغییر دهد. همان قواعد رسمی حوزۀ خانواده در ايران می

( اين رويکرد  ,Ehrlich:همان 501-498 ) تواند تغییری در نظام حقوقی ايجاد کند.  به تنهايی نمی

شناختی برای توضیح  گیرد که به طور مرسوم و در مطالعات جامعه هايی قرار می ر برابر انديشهد

کنند که با تغییر  های حقوقی، سطح تبیین را به تغییر قوانین رسمی تقلیل داده و گمان می پديده

حالی ( در41: 1919احمدنیا و ديگران،  ) شود.  اين قوانین تمامی مشکالت حوزۀ خانواده حل می

( و تغییر قانون 1۳۳: 191۳دورکیم،  ) شود.  ها درمان نمی گذاشتن بر علت معلول بدون تاثیرکه 

تواند تغییری در نظم اجتماعی و خاصه مناسبات نهاد خانواده ايجاد کند.  نفسه نمی فی

Goodarzi, 2018)حقوقی را در حوزۀ -شناسانه های مشابهی که مطالعۀ جامعه تحلیل (به عالوه

دهند؛ ضمن دارابودن نگاه پاتولوژيک که در  شناسی انحرافات قرار می شناسی و جامعه سیبآ

شناسی حقوق نیز جايی  گیرد، در نظريات جديد حوزۀ جامعه انديشۀ دورکیم مورد نقد قرار می

 ها است و نه صرفا قواعدی برای کنترل و حل تعارض.  ای از ارزش ندارد چراکه حقوق حوزه

 ( Selznick, 2020: 8-11) های  ها مسیر جديدی را نیز برای فهم زمینه به اين ترتیب اين تحلیل

دهد. به عالوه روشن  کارانه نشان نمی های کاسب ها و طالق اجتماعی قواعد حاکم بر ازدواج
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که میان طرفین برای کسب  -کارانه در قالب قرارداد های کاسب ها و طالق است که تحلیل ازدواج

نیز راهگشای  -توانند به میل خود آن را تغییر دهند شده و زن و شوهر می منفعت مادی منعقد

آور خود را از جامعه دريافت  اد هم نیروی الزامپاسخ به سواالت تحقیق ما نیست چرا که قرارد

رسد که قرار دادن حقوق در زمینۀ اجتماعی آن  لذا به نظر می  (11۳: 1914دورکیم،    ) کند  می

 کردن مسئلۀ ما باشد. تواند کفايت نظری الزم را در پاسخ به سوال تحقیق و روشن است که می

دهد که حقوق فرمال و فاقد محتوای  نشان می کارانه های کاسب ها و طالق مطالعۀ ازدواج

اجتماعی تاخری را نسبت به نظم اجتماعی پیدا کرده و به همین دلیل از ايجاد نظم نهادی که 

شدن از نظم گذشتۀ  ماند. در شرايطی که جامعه با وجود رها ها باشد بازمی کنندۀ هنجار مند قاعده

میان قواعد  1ای ه نظم جديدی را شکل دهد، فاصلهخود در شرايطی بحرانی قرار گرفته و نتوانست

 ,Nelken:پیشین 324) آيد  های اجتماعی پديد می و در تعبیر دقیقتر نظام حقوقی( و کنش  ) حقوقی 

(.اين نظم بحرانی نه توانايی ايجاد قواعدی مازاد را داراست و نه از همان قواعد پیشین تبعیت 

کنندۀ وجدان جمعی؛  يافتۀ اخالق و تبیین مان شاخص تجسدکند. و اين چنین نظم حقوقی يا ه می

شود که در مواجهه با نظم جديد نه امکان حل مسئله را داشته و نه  بدل به خودِ نظم بحرانی می

های تخصصی که بايد  رسد که در جامعۀ امروز آن نهاد امکان برقراری نظمی جايگزين. به نظر می

های نوظهور و سامان  ها نیز شناسايی نیاز و عامل پیدايش آن ها را فراهم کنند امکان رفع نیاز

های  ای را برای بازشناسی خود به واسطۀ میانجی هاست، از کارکرد خود دور شده و فرد زمینه آن

گری  ها امکان نمايان بیند. زمانی که نهاد شده باشد نمی اجتماعی که از سوی نظم اجتماعی فراهم

و « کند حقوقی که جامعه به آن عمل می»دهند تعارضی میان  ا از دست میهای آنان ر افراد و نیاز

. با اين توضیح که اولی برسازندۀ نظام (Leff, 1978: 1011 )  آيد  پديد می« داند حقوقی که می»

 ,Pound)  و صرفا جزئی از آن کل 9«حقوق در کتاب»است و دومی  ۲« حقوق در عمل»حقوقی و 

زدن حقوق رسمی است و  نشده، دور های استیفا . در اين شرايط تنها راه برآوردن نیاز(15-22 :1910

های  شود که نهاد هايی می االجرا بلکه ابزاری برای رفع نیاز قوق نه به عنوان امری همواره الزمح

اند و شاهد آن خواهیم بود که حقوق  اجتماعی شرايط استیفای آن را به طريق مشروع فراهم نکرده

شود. از اين منظر مشکل سیاسی ما همان مشکل  به صورت ذوقی اعمال، استفاده و اجرا می
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( در غیاب 1۳1-1۳4: 191۳دورکیم،  ) های میانجی میان فرد و جامعه است  اجتماعی و نبود نهاد

محتوای اجتماعی، نظم حقوقی که بنا بود همگانی و فراگیر باشد از درون تجزيه می شود و خود 

کند. اين امر محدود به عملکرد نظم حقوقی تنها در حوزۀ خانواده  به نقض خودش کمک می

کند.  نشدۀ ديگری را تبیین می گیرد که ارجاع به آن هر نیاز استیفا ای سراغ می د بلکه از زمینهشو نمی

های  شود به ساير فعالیت چراکه خانواده نوعی جامعۀ کامل است و هر فعالیتی که در آن انجام می
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