DIN 2012-1 ombrukket2_DIN 23.03.12 12:13 Side 91

1/2012

FoRnying og VideReFØRing AV MidleRTidig eKTeSKAP i SJiA-MUSliMSKe

MinoRiTeTS- og MAJoRiTeTSPoSiSJoneR
AV MARiAnne BØe
Midlertidig ekteskap er en ekteskapsordning som er inngått
for en begrenset tidsperiode og som er tillatt innenfor sjiaislam, men forbudt i sunni-islam. Ordningen betegnes
gjerne som en av hovedforskjellene mellom de to retningene av islam. Til tross for at midlertidig ekteskap anses
for å være rettmessig innenfor sjia-islamsk rettstradisjon,
presenterer flere sjia-muslimer like fullt svært ambivalente
holdninger til denne praksisen og tolker den på forskjellige
måter. Både oppfatninger av midlertidig ekteskap og den
sosialpolitiske iverksettingen av ordningen avhenger blant
annet av hvorvidt sjia-islam utgjør en majoritets- eller
minoritetsreligion i samfunnet. Denne artikkelen ser nærmere på ulike oppfatninger av midlertidig ekteskap.
Variasjoner i både bruk og tolkninger av midlertidig ekteskap illustrerer på hvilke måter en religiøs forordning kan
være gjenstand for omfattende diskusjon, og på hvilke
måter denne religiøse praksisen både videreføres og fornyes av både sunni- og sjia-muslimer i minoritets- og
majoritetsposisjoner i dag.

MidleRTidig eKTeSKAP SoM oMSTRidT ReligiØS PRAKSiS

Midlertidig ekteskap utgjør en omstridt religiøs praksis som i stor grad
avhenger av hvorvidt sjia-islam befinner seg i minoritets- eller
majoritetsposisjon. i samfunn hvor sjia-islam utgjør en majoritet har
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midlertidig ekteskap for eksempel blitt anvendt som statlig sosialpolitisk virkemiddel for å regulere demografiske forhold og ekteskapsforhold, noe vi skal se eksempler på fra ulike historiske perioder i iran.
i situasjoner hvor sjia-islam befinner seg i en minoritetsposisjon, derimot, finnes det tilfeller hvor midlertidig ekteskap benyttes i økende grad
for å inngå religiøst rettmessige kjæresteforhold særlig mellom unge
mennesker. dette kan også forekomme i land som iran, men er langt
mindre utbredt da det knyttes alvorlige sanksjoner og straffer til utenomekteskapelige forhold. i norge finner man imidlertid unge muslimer
som legitimerer sine kjæreste- og samboerforhold innenfor rammen av
midlertidig ekteskap, uavhengig av sin opprinnelige sunni- eller sjiamuslimske tilhørighet. dette kan være uttrykk for at skillet mellom de
to hovedretningene av islam blir mindre tydelige i møte med den norske
majoritetssamfunnets samlivskultur. Videre har ordningen i tillegg vært
forbundet med samfunnsproblemer som fattigdom, kjønnsdiskriminering, og prostitusjon.
denne artikkelen ser nærmere på hvilke måter anvendelse og oppfatning av midlertidig ekteskap varierer ut fra hvorvidt sjia-muslimer
befinner seg i en majoritets- eller minoritetsposisjon i samfunnet, og
viser hvordan denne religiøse forordningen tolkes, videreføres og fornyes på ulike steder i verden i dag. Artikkelen bygger på en kombinasjon av sekundærlitteratur, avisartikler, spillefilm, samt intervjuer
med kvinnerettighetsaktivister i Teheran, i iran i 2002, 2008 og 2009.1
i tillegg har jeg innhentet informasjon fra det norske internettforumet
Salam Diskusjonforum.2 Variasjoner i tolkningene som presenteres i artikkelen, viser på hvilke måter religiøse forordninger kan være gjenstand for diskusjon innad i en religiøs minoritetsgruppe, og hvordan
religiøse praksiser både fornyes og videreføres av både sunni- og sjiamuslimer på ulike steder i dag. Artikkelen viser at selv om midlertidig
ekteskap i utgangspunktet er en ordning som kun er tillatt og akseptert
i sjia-islam, vekker den sterke følelser og får stor betydning både for
majoritets- og minoritetsgrupper i islam. hva som kan betegnes som
minoritets- eller majoritetsposisjon varierer imidlertid på flere måter.
Sjiaer er til eksempel en majoritetsgruppe i iran, men samtidig en
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minoritetsgruppe innad i islam, noe som for øvrig har preget religionens
utforming og selvforståelse blant sjia-muslimer opp igjennom
historien.3 Mens sunni-islam utgjør en majoritetsgruppe i islam,
opererer også de som en minoritet i for eksempel norge i dag.
Majoritets- og minoritetsposisjoner ser derfor ut til å veksle, og slike
variasjoner preger også måten religiøse forordninger utføres og oppfattes på, slik vi skal se eksempler på i denne artikkelen.
MidleRTidig eKTeSKAP i TeoRi og PRAKSiS

Midlertidig ekteskap er en ekteskapsordning som er inngått for en begrenset tidsperiode, og omtales gjerne som mut’a i lovspørsmål eller
sighe i persisk dagligtale.4 ifølge sjia-islamsk rettstradisjon kan et midlertidig ekteskap inngås mellom en gift eller ugift mann, og en kvinne
som er ugift, skilt eller enke. en mann kan ha så mange midlertidige
koner han evner på en gang i tillegg til opptil fire koner i såkalte
permanente ekteskap (nikah),5 mens en kvinne kun kan ha enten en
permanent eller en midlertidig ektemann. For øvrig brukes betegnelsen
sighe aldri om en mann. ordet betyr bokstavelig talt ”konkubine”, og
refererer til den type ekteskapskontrakt som er i bruk (haeri 1989: 50).
en mann utfører sighe, mens en kvinne blir en sighe eller er en sighe
(op.cit.: 51).6 Kjønn fremstår derfor som en avgjørende faktor for rollefordelingen i et midlertidig ekteskap.
det finnes langt flere likheter enn forskjeller mellom sunni- og sjiaislam når det gjelder lovspørsmål. Midlertidig ekteskap representerer
imidlertid en hovedforskjell mellom de to retningene.7 ordningen er en
før-islamsk tradisjon som fremdeles anerkjennes av tolverretningen
innenfor sjia-islam8, og er således tillatt i Ja’fari-lovskolen som
dominerer i iran i dag. Sunni-lovskoler anser derimot midlertidig ekteskap for å være en ugyldig form for islamsk ekteskap, og støtter seg til
sunnienes andre kalif Umar som skal ha sidestilt midlertidig ekteskap
med prostitusjon og fordømt ordningen under sitt kalifatstyre på 600tallet (haeri 1989:63). i sunni-islamsk rettsvitenskap fordømmes derfor
som regel midlertidig ekteskap som en illegitim minoritetspraksis i islam.
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ordningen legitimeres i sjia-islam både ut ifra Koranen og Profeten
Muhammads liv og lære (Sunna). i sjia-islam berettiges midlertidig ekteskap på bakgrunn av et koranvers: ”(…) For den glede [istamta’tum]
de gir dere, påligger det dere å gi dem det de tilkommer. Utover dette
er det ingen urett i gjensidig overenskomst (…) ” (Koranen 4:24). det
arabiske ordet istamta’tum, som kan oversettes til å bety glede eller
nytelse, utgjør det kontroversielle grunnlaget for midlertidig ekteskap
innenfor sjia-islam (haeri 1989:61). i tillegg peker sjia-islamske rettslærde gjerne på årsakene til at Profeten Muhammad anerkjente midlertidig ekteskap. de mest brukte forklaringene understreker at
midlertidig ekteskap kan bidra til å ta hånd om enslige kvinner som for
eksempel krigsenker, samt at ordningen er en måte å tilby både foreldreløse og barn født utenfor ekteskap både legitimitet og arverettigheter
(ghori 2008:35).
i sjia-rettslig tradisjon anses midlertidig ekteskap altså for å være
lovlig og har til tider vært en praksis sjia-muslimer har blitt oppfordret
til å benytte seg av. grunnleggeren av Ja’fari-lovskolen, imam Ja’far
al-Sadiq (d. 765), skal ha uttalt at han mislikte muslimske menn som
gikk igjennom livet uten å utøve en av Profeten Muhammads tradisjoner, nemlig midlertidig ekteskap (haeri 1989:49). lignende oppfordringer har blitt fremmet i nyere tid også. den innflytelsesrike
Ayatollah Tabatabai (d. 1981) skal ha påpekt at ettersom enkelte menn
ikke får sine seksuelle behov tilfredsstilt i permanente ekteskap og at
utroskap og utenomekteskapelig seksuelle forhold er forbudt i islam, er
midlertidig ekteskap tillatt under visse omstendigheter (op.cit.:64). ordningen legitimeres med andre ord i hovedsak med henvisning til å tilfredsstille menns seksuelle behov, mens en kvinnes seksualitet derimot
er noe som skal være tilgjengelig for hennes ektemann, om enn i kontrollerte former.
i teorien skal ekteskapet ta form som en kontrakt (’aqd), hvor en
mann og en kvinne blir enige om hvor lenge ekteskapet deres skal vare.
Juridisk sett kan et midlertidig ekteskap vare fra en time til 99 år, og
etter at den avtalte tidsperiode er avsluttet er det ikke behov for skilsmisse. Både ekteskapets tidsperiode og størrelsen på kvinnens medgift
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(ajr) skal avtales og nedtegnes i kontrakten for at ekteskapet skal være
gyldig.9 i motsetningen til i et permanent ekteskap trengs det ingen
vitner for at ekteskapet skal bli godkjent, og det er heller ikke behov
for samtykke fra en mannlig verge (wali). Kvinnen har rett til medgift,
men ikke økonomisk bidrag fra sin mann i løpet av ekteskapet (nafaqa).
Venteperioden etter skilsmisse (’idda) er to måneder (45 dager), i
motsetning til i et permanent ekteskap hvor venteperioden er tre
måneder. Barn som er født i et midlertidig ekteskap har samme rettslige
status som barn fra et permanent ekteskap, i hvert fall teoretisk sett.
dette representerer et gjennomgående problem ved det midlertidige ekteskap. Selv om ordningen er regulert juridisk10, er det fremdeles et uløst
rettslig tema da det ofte praktiseres på siden av loven.
historisk sett har midlertidig ekteskap vært et storbyfenomen i iran,
og blitt anvendt i forbindelse med pilegrimsreiser og andre lange reiser
utført spesielt av handelsmenn (haeri 1989:1). den iranske revolusjon
i 1979 representerte imidlertid et vendepunkt i forhold til statlig politikk
overfor midlertidig ekteskap, og ordningen er siden den gang blitt stadig
mer akseptert og utbredt (op.cit.:7). Før revolusjonen ble ordningen
praktisert, men den var mindre offentlig kjent (ibid.). Midlertidig ekteskap er ikke nevnt i verken den iranske ekteskapsloven fra 1931 eller
i familieloven fra 1967, og ifølge antropologen Ziba Mir-hosseini ble
temaet utelatt fra denne loven for å begrense dens rettslige gyldighet
(Mir-hosseini 2000:166). ekteskapsordningen har med andre ord eksistert og blitt oppretthold utenfor rettssystemet. i tillegg er det en ekteskapsform som forbindes med mye sosial stigmatisering, og utføres
derfor i stor grad i hemmelighet.
MidleRTidig eKTeSKAP SoM UTFoRdRende FoRSKningSTeMA

Midlertidig ekteskap er en religiøs praksis det har vært forsket forholdsvis lite på. Antropologen Shahla haeri er en av få forskere som har
studert dette fenomenet i iran i nyere tid (haeri 1989). hun peker på at
midlertidig ekteskap representerer et dilemma som forskningstema fordi
det på den ene siden utgjør et rettslig tema innenfor sjia-islam, samtidig
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som det har flere likhetstrekk med prostitusjon.11 Studien av midlertidig
ekteskap innehar med andre ord en rekke utfordringer. For det første er
det en ordning som ofte praktiseres i det skjulte, og dessuten et tema
som er forbundet med skamfølelse. i hovedsak skyldes dette at det assosieres med utenomekteskapelig seksuell omgang (zina), som er forbudt i sjia-islamsk lov.12 det kan derfor være vanskelig å få tilgang til
informasjon om midlertidig ekteskap. Mange vil gjerne være tilbakeholdne med å snakke om ordningen på grunn av frykt for sosial
stigmatisering, og dessuten preges historiene om praksisen gjerne av
rykter og sladder.
likevel er ekteskapsordningen tema for diskusjon flere steder i
verden i dag. det er et emne som viser på hvilke måter og i hvor stor
grad folk tar del i å presentere egne forståelser av og å drøfte sin
religion. også innad i en religiøs minoritetsgruppe som sjia-muslimer
representerer, debatteres religiøse praksiser, og diskusjonene finner sted
blant aktører som befinner seg både innenfor og utenfor minoritetsgruppen på flere steder i verden i dag. Midlertidig ekteskap ble til eksempel et sentralt tema i min forskning da jeg intervjuet iranske
kvinnerettighetsaktivister om deres syn på et nytt familielovforslag som
ble introdusert i iran i 2007.13 Midlertidig ekteskap ble med andre ord
i hovedsak omtalt og behandlet som et lovtema, men diskusjonene
dreide seg også om kvinnerettighetsaktivistenes egne oppfatninger og
syn på ordningen. Kvinnerettighetsaktivistene fremviste svært ulike
holdninger til ordningen. også i andre kontekster blir ordningen forstått
og vurdert på et utall måter, og ikke alltid innenfor konvensjonelle
rammer. For eksempel diskuteres ordningen på ulike nettfora som det
norske Salam Diskusjonsforum eller nettstedet Mutah Chat som er tilgjengelig på både engelsk, persisk, arabisk, nederlandsk og urdu.14 Jeg
vil i det videre gi eksempler på samtidige oppfatninger av midlertidig
ekteskap som en religiøs praksis som er gjenstand for tolkning,
vurdering og diskusjon blant ulike aktører i verden i dag.
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MidleRTidig eKTeSKAP SoM SoSiAlPoliTiSK ViRKeMiddel

Bruk og forståelse av midlertidig ekteskap varierer som nevnt i forhold
til hvorvidt sjia-islam opererer som majoritets- eller minoritetsreligion
i samfunnet. i for eksempel iran har midlertidig ekteskap utgjort en
sentral del av statlig sosialpolitikk i ulike perioder. innenfor sjia-islamsk
tradisjon betegnes midlertidig ekteskap som en rettmessig praksis, og
dermed har både religiøse og politiske autoriteter til tider oppfordret
bruken av ordningen. ifølge haeri har iranske styresmakter drevet frem
en intensiv kampanje for å fremme midlertidig ekteskap som en av ”islams briljante lover”, særlig etter revolusjon i iran i 1979 (haeri
1989:8). i løpet av krigen mellom iran og irak på 1980-tallet, ble midlertidig ekteskap videre promotert som del av en universell ekteskapspolitikk i den islamske republikken iran (Paidar 1995:282). Både
midlertidige og polygyne ekteskap ble rettferdiggjort og løftet frem som
måter å beskytte familien fra et økende antall enslige kvinner, utroskap,
skilsmisser og prostitusjon.15 i løpet av 1990-tallet avtok imidlertid den
universelle ekteskapspolitikken til fordel for oppmuntring til monogame
og permanente ekteskapsformer (Afary 2009:326). årsaken til endringene i ekteskapspolitikken skyldes delvis en nedgang i skilsmissetall
i iran, samt en reformistisk vending i landets politiske styresett som
medførte vektlegging av kvinners deltakelse i arbeidsliv, utdannelse og
i samfunnsliv for øvrig (Paidar 1995:285). i 2005 kom derimot nok en
endring i iransk politikk som gikk i en neokonservativ retning.16 Forandringen innebar en ny orientering i utenriksspørsmål, men hadde også
betydning i forhold til ekteskaps- og familiepolitikk (ehteshami and
Zweiri 2007:88). den neokonservative vendingen sammenfalt med en
ny økning i antall ugifte kvinner, ekteskapsalder, samt skilsmissetall.
dermed fikk midlertidig ekteskap igjen betydning som del av en bredere
statlig ekteskaps- og familiepolitikk.
iran har i likhet med flere andre land opplevd endringer i ekteskapsmønster i de siste tiårene. Tendensen er tydelig; stadig flere utsetter ekteskap på grunn av økonomiske eller personlige årsaker, og antallet
skilsmisser stiger. endringene innebærer at ekteskapsalder har økt til
26 år for menn og til 23 år for kvinner (Baghernejad 2010). Statistikk
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over den tidligere gjennomsnittlige ekteskapsalder i iran er vanskelig å
oppdrive, men ekteskapsalderen sies å ha gått ned betraktelig etter 1979
da den lovlige ekteskapsalderen ble senket fra 18 til 13 for jenter, og
fra 20 til 15 for gutter (Curtis and hooglund 2008:114).17 Reduksjonen
i antall ekteskap i dag skyldes både den økonomiske nedgangsperioden
iran har stått overfor de siste tiårene, men også endringer i særlig unge
menneskers prioriteringer og verdier. Mange unge iranere utsetter ekteskap, og forandringen er særlig merkbar blant kvinner ettersom stadig
flere velger å vente med giftermål til etter fullført utdannelse. i dag er
da også om lag 70 prosent av landets universitetsstudenter kvinner. Som
en følge av denne utviklingen, er det et økende antall enslige og ugifte
kvinner i landet. i tillegg har antallet skilsmisser i iran fordoblet seg i
løpet av de ti siste årene, og det registreres i dag en skilsmisse hvert
fjerde minutt (BBC Persian, 26.04.2010). Antallet skilsmisser er høyest
i Teheran, hvor ett av fire ekteskap ender i skilsmisse (ibid.).
Både unge menneskers endrede holdninger til ekteskap, stigende
skilsmissetall, samt stadig flere enslige kvinner oppleves som et problem for den islamske republikken iran. en konsekvens av denne utviklingen siden 2005 har vært en nyanvendelse av den universelle
ekteskapspolitikken som ble ført på 1980-tallet. Flere tiltak har blitt
iverksatt i senere tid for å håndtere disse utfordringene. For det første
oppfordres unge par til å gifte seg tidligere. i mai 2009 ble det for eksempel arrangert en felles giftermålsseremoni for 168 par ved Amir
Kabir universitetet i Teheran. Seremonien var den tolvte av sitt slag i
iran, og ble betalt av staten. Masse-bryllupene ble iverksatt for å tilby
unge par, som ellers ikke ville ha råd, til å gifte seg (Centre for Women
and Family Affairs, 25.09.2009). i tillegg tilbyr myndighetene internettbaserte ekteskapskurs (gulf Times, 15.03.2010). Kursene skal hjelpe
irans unge befolkning til å finne ”den rette” før de inngår ekteskap. etter
å ha bestått kurset mottar deltakerne et ekteskapsdiplom. Tanken bak
kursene er ifølge Mehrdad Bazrpashat, leder av irans nasjonale ungdomsorganisasjon, å forhindre unge å ha stevnemøter, inngå forhold
utenfor ekteskapet, utsette giftemål til de er over tretti år, samt gi en
bedre forberedelse på utfordringer og problemer som kan oppstå i løpet
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av et ekteskap og dermed forhindre et økende skilsmissetall (Farmani
2010). nylig skal også fungerende president i iran, Mahmoud Ahmadinejad, ha uttalt at den beste ekteskapsalder er mellom 16 og 18 år for
jenter, og 21 år for gutter (Reuters, 21.11.2010).
det mest omfattende tiltaket kom imidlertid i 2007 da et nytt
familielovforslag ble introdusert.18 lovforslaget omfattet en rekke lovområder, og foreslo blant annet å forenkle inngåelse av både polygyne og
midlertidige ekteskap, samt å innføre skattlegging av medgift for å forhindre at disse blir stadig dyrere. Forslaget har blitt møtt med stor motstand, har blitt revidert flere ganger, og er i skrivende stund utsatt i påvente
av at parlamentet skal revurdere de mest omstridte lovartiklene. likefullt
fortsetter statlig promotering av både polygyne og midlertidige ekteskapsordninger. irans innenriksminister, Mostafa Pour-Mohammadi, uttalte i
2007 at midlertidig ekteskap tilbyr en løsning på landets sosiale problemer
(harrison 2007). Pour-Mohammadi sa: ”islam er en omfattende og fullstendig religion og har løsninger for enhver oppførsel og ethvert behov,
og midlertidig ekteskap er en av islams løsninger for unge menneskers
behov”. han fortsatte: ”For å oppfylle det seksuelle begjær hos unge
mennesker som ikke har mulighet til å gifte seg, må en slik beslutning tas”
[Min oversettelse] (dahl 2007). i stedet for at unge mennesker skal inngå
i uregulerte seksuelle forhold, anser iranske myndigheter at midlertidig
ekteskap kan tilby en legitim fremgangsmåte for unge mennesker til å få
dekket sine seksuelle behov. Midlertidig ekteskap promoteres videre som
et islamsk alternativ til ”vestlige” løsninger på tilsvarende utfordringer.
Pour-Mohammadi understreket at midlertidig ekteskap ikke kun skal benyttes for seksuell nytelse, men også til å løse det han anser som
problematiske sider ved samfunnet som flere skilsmisser, en økning i enslige kvinner, samt økt ekteskapsalder (harrison 2007). ifølge PourMohammadi fremstår dermed midlertidig ekteskap som en religiøst
legitim måte å begrense utenomekteskapelige seksuelle forhold, skilsmisser, og forekomsten av single kvinner i landet. også i libanon finnes
eksempler på at enkelte følger religiøse lærde (’ulama) fra irans oppfordring til å øke bruken av midlertidige ekteskap, og ordningen presenteres
her ikke bare som en sikkerhet for enker og skilte kvinner, men også som
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en høyaktet religiøs praksis som kan virke frigjørende på kvinner (Mervin
2011). Religiøse lærdes idealoppfatning av midlertidig ekteskap ses imidlertid ikke i forbindelse med de samfunnsmessige og økonomiske
problemer som ordningen kan medføre. Ut ifra slike forbehold fremstår
ordningen nemlig som mindre ideell med tanke på kjønnslikestilling (ibid).
Religiøse motivasjoner for å inngå midlertidige ekteskap finnes med
andre ord også i land hvor sjia-islam ikke utgjør en definert majoritetsgruppe. den sosialpolitiske bruken av midlertidig ekteskap er for øvrig
særegen for iran som sjia-muslimsk majoritetsland. i denne konteksten
vektlegges og opprettholdes ikke bare etablerte forståelser av ordningen,
som legitime alternativ til importerte og ikke-islamske løsninger på
dagens samfunnsproblemer. Midlertidig ekteskap videreføres dessuten
som sosialpolitisk svar på samtidige utfordringer. like fullt finnes det
tegn på at denne bruken av midlertidig ekteskap bestrides og er i endring
også i det sjia-muslimske majoritetssamfunnet iran.
MidleRTidig eKTeSKAP SoM UlØST loVTeMA

Flere sjia-muslimer er svært skeptiske og misliker den midlertidige ekteskapsordningen, særlig på grunn av dens kvinnediskriminerende konsekvenser. dette til tross for at ekteskapsformen presenteres som
rettmessig i sjia-islamsk lov. Kvinnerettighets- og menneskerettighetsaktivisten Shadi Sadr har påpekt at selv om midlertidig ekteskap finnes
i iransk lov, blir ekteskapsordningen ikke anerkjent i iransk kultur (dahl
2007). de fleste kvinnerettighetsaktivistene jeg har intervjuet var
spesielt negative til den brede statlige fremmingen av midlertidig og
polygyne ekteskapsordninger, og en av dem anså promoteringen av
begge ekteskapsformer for å være del av samme prosjekt. leyli kan
kalles en revisjonistisk iransk kvinnerettighetsaktivist. Selv om hun anerkjenner at shari’a bør være en kilde til dagens lovgivning, understreker hun behovet for å gjennomføre reformer og dessuten støtte seg
til andre lovkilder enn de islamske, som for eksempel Fns kvinnekonvensjon CedAW.19 da jeg intervjuet henne i 2009 sa hun:
(…) nå handler alle filmer og tv-serier om fordelene ved polygyni. (…) de
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gjør dette for å innlemme det i kulturen, selv om det ikke er veldig vanlig i
iran i dag. Ved å ha alle disse filmene og sånn, blir det ingen dårlig ting lenger.
dessuten er den økonomiske situasjonen i dag veldig dårlig, og menn kan
knapt forsørge en familie. hvordan skal de kunne forsørge to? [Min oversettelse] (intervju med leyli i Teheran, februar 2009).

Måten midlertidig ekteskap diskuteres i iran avslører ulike sider ved
ordningen. Til eksempel har en samling kvinnerettighetsaktivister forfattet en uttalelse mot midlertidig ekteskap hvor de skriver at de ønsker
å forby praksisen, eller i det minste introdusere begrensninger ved at
det innføres obligatorisk registrering av ordningen (We Change,
18.08.2008). det er med andre ord flere aktivister som forventer at
praksisen skal begrenses, og til og med bli forbudt. Flere er imot at midlertidig ekteskap skal forbli et uløst lovtema i iransk familielov. da jeg
intervjuet Ali, en mannlig kvinnerettighetsaktivist, forklarte han: ”Sighe
varer fra et sekund til 99 år.20 nå skal det registreres, men i lovforslaget
blir det foreslått at det ikke kreves registrering” [Min oversettelse]
(intervju med Ali, Teheran mai 2008). Mange av aktivistene jeg har
intervjuet motsetter seg altså lovartikkelen om midlertidig ekteskap på
grunnlag av manglende krav til registrering. i et sjia-muslimsk
majoritetssamfunn, hvor særlig kvinners og barns rettigheter reguleres
med utgangspunkt i religiøse bestemmelser, blir nemlig krav om registrering avgjørende for deres rettslige stilling. Slik situasjonen er i dagens
iranske lovpraksis kan et midlertidig ekteskap utføres i hemmelighet,
eller i det minste på siden av loven, og dermed har ikke kvinner lovfestet
rett til medgift eller arv, og vil stå uten nødvendige papirer som bekrefter
farskapet til et barn som blir født som følge av et midlertidig ekteskap.
Blant kvinnerettighetsaktivistene jeg har intervjuet var de fleste negative
til dagens praksis av midlertidig ekteskap. Argumentene mot måten ordningen ble presentert i irans familielov var begrunnet med at midlertidig
ekteskap forble et uavklart juridisk problem. i likhet med de fleste
familielovområder, innebærer også midlertidig ekteskap konsekvenser
som går utover den faktiske rettslige praksis. i teorien anses nemlig barn
fra midlertidige ekteskap å være legitime, og skal dra nytte av de samme
rettigheter som barn fra et permanent ekteskap (haeri 1989:2). i praksis,
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derimot, møter de ofte stigmatisering ettersom de mangler den sosiale
anerkjennelse som barn fra permanente ekteskap innehar. dessuten opplever ofte kvinner i midlertidige ekteskap forverring i sosial status etter
skilsmisse. de mangler den økonomiske sikkerhet som skilsmisse etter
et permanent ekteskap kan tilby, og blir ofte dårlig behandlet og utsatt
for sladder ettersom de likefullt anses for å være skilte kvinner også
etter at et midlertidig ekteskap er avsluttet (haeri 1989:66).
den iranske spillefilmen Hemlock (Showkaran) av Behrouz
Afkhami fra 2000, fremviser problemet med hemmelighold og mangel
på registrering av midlertidige ekteskap. Afkhamis film viser i hvilken
grad islam åpent diskuteres i dagens iran og hvilke ideologiske grenser
diskusjonen omgis av. Filmen beskriver hvordan midlertidig ekteskap
praktiseres og hvilke konsekvenser denne ekteskapsformen kan ha.
hovedpersonene i filmen, Mahmoud og Sima, innleder et midlertidig
ekteskap. ekteskapet må holdes hemmelig overfor Mahmouds første
kone og blir derfor ikke registrert, noe som ikke er uvanlig i iran. etter
å ha kjent hverandre i forholdsvis kort tid begynner de å snakke om
midlertidig ekteskap. Mahmoud sier: ”Jeg har visse overbevisninger,
som midlertidig ekteskap, dersom et forhold er i ferd med å føre til
synd”. Sima ler: ”du fremstår ikke som typen til å tro på den slags
ting!”. Mahmoud er fortsatt alvorlig og sier: ”hva er galt med å gjøre
ting på en lovlig og moralsk måte?”. Sima fortsetter å le, og svarer: ”Jeg
vet ikke. Jeg syns folk skal gifte seg når de liker hverandre”. Mahmoud
nikker og sier: ”Ja, nettopp. og det er akkurat det midlertidig ekteskap
er. det har visse betingelser, og det kan føre til et permanent ekteskap
på et senere tidspunkt”. Sima på sin side bare ler, og Mahmoud spør
henne irritert hvorfor hun ikke kan ha en alvorlig samtale om dette
temaet. Sima ser på han igjen, og svarer: ”Kanskje fordi jeg allerede
tok dette forholdet mer seriøst enn dette?”. Sima og Mahmoud har med
andre ord ulike forventninger til hva forholdet deres skal føre til. Mens
Sima håper på å kunne gifte seg med Mahmoud på ordentlig, ønsker
Mahmoud et kortvarig forhold og en adspredelse fra sitt daglige
familieliv. Mahmoud oppdager snart at det blir for vanskelig å holde
hans forhold til Sima skjult for sin kone, og etter en stund ønsker han å
102

DIN 2012-1 ombrukket2_DIN 23.03.12 12:13 Side 103

1/2012
avslutte forholdet. Mahmoud legger igjen en beskjed på Sima sin
telefonsvarer, og leverer syv gullpenger som skal utgjøre hennes
medgift. På dette tidspunkt har Sima allerede blitt gravid, og situasjonen
tilspisser seg. hun har bestemt seg for å beholde barnet, og ønsker ikke
å avslutte forholdet. Sima vil i det minste at Mahmoud går med på å registrere deres ekteskap slik at hennes barn kan få de nødvendige identifikasjonspapirene. da Mahmoud prøver å overtale henne til å ta abort,
og vil ha henne ut av sitt liv, blir Sima frustrert og truer med hevn.
Filmen får en tragisk avslutning da Sima dør i en ulykke. Filmen vakte
voldsom debatt i det iranske samfunn da den ble lansert, og tok opp
problemer knyttet til rusmisbruk, prostitusjon, korrupsjon, samt misbruk
av religiøse forordninger som midlertidig ekteskap (Mir-hosseini
2007). diskusjonen utspant seg mellom de som anså filmen for å rette
rettmessig kritikk mot irans familiepolitikk, og de som hevdet den
gjorde narr av religiøse lover og regler (Mir-hosseini 2007:618). i tillegg illustrerer filmen hvilke konsekvenser praksisen av midlertidig ekteskap som et uløst rettslig tema, kan inneha for både barn og kvinner
som inngår i uregistrerte midlertidige ekteskap.21
MidleRTidig eKTeSKAP KnyTTeT Til SAMFUnnSPRoBleMeR

Midlertidig ekteskap er en ordning som er nært forbundet med
samfunnsproblemer som til eksempel fattigdom og prostitusjon. det
finnes historier om kvinner som inngår midlertidige ekteskap for å få
bukt med egne økonomiske problemer, slik for eksempel den svenske
dokumentarfilmen Prostitusjon bakom slöjan fremviser (Persson 2005).
i løpet av et midlertidig ekteskap vil kvinnen ha rett til å bli økonomisk
underholdt av sin ektemann, og selv om ekteskapet kan ha svært kort
varighet, vil de motta en kompensasjon for ekteskapet i form av en
medgift. Bruken varierer derfor i forhold til både kjønn og klassetilhørighet. Fattige kvinner vil gjerne ha større motivasjon for å inngå
denne type ekteskap, enn for eksempel en kvinne uten økonomiske bekymringer. i tillegg kan grunnene til at en kvinne og en mann velger
midlertidig ekteskap være vidt forskjellige. i dar es Salam har ord103
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ningen blitt utbredt siden begynnelsen av 1990-tallet, hvor sunni-muslimske kvinner fra fattige og lavere klasser inngår midlertidige ekteskap
i det skjulte med velstående sjia-muslimske menn mot betaling (nagar
2000). ordningen er omdiskutert. Mennene som inngår midlertidige ekteskap i dar es Salam, er riktignok sjia-muslimer, men temaet forblir
likevel kontroversielt da det involverer hierarkier bygget på maktstrukturer som er dypt etablerte i samfunnet i Tanzania. nagar hevder
at midlertidig ekteskap befester seg som en form for religiøs fornyelse
på grunn av sjia-muslimer i Tanzanias økende identifisering med iran
(nagar 2000:633). ordningen blir promotert av sjia-islamske lærde som
understreker praksisen som et islamsk alternativ til ”dekadente” og
”frie” vestlige kjæresteforhold (ibid.). Praksisen har dermed, ifølge
nagar, utviklet seg til en ordning hvor kjønn, klasse og religiøsitet er
faktorer som blir utslagsgivende for slike ekteskap.
i Syria inngås midlertidig ekteskap som såkalte nikah ’urfi, eller
sedvane-ekteskap.22 Selv om den syriske stat aktivt forsøker å kontrollere
og tilpasse denne type ekteskapspraksis til statskodifisert lov, er ’urfiekteskap utbredt i flere former og er et omdiskutert tema (Rabo 2011:35).
Unge mennesker gifter seg på ukonvensjonelle måter for å kunne inngå
i ”rettmessige” seksuelle forhold. Slike ekteskap inngås ofte uten formell
registrering og mangler ekteskapskontrakt (’aqd nekah). dessuten er forekomsten av såkalte turistekteskap utbredt, hvor velstående menn fra
gulf-regionen inngår midlertidige ekteskap med unge syriske kvinner
for en kortere periode, samt at allerede gifte menn som inngår midlertidige ekteskap i hemmelighet også er utbredt i Syria (ibid.).23 i
libanon finner man i tillegg eksempler på at unge, ugifte menn som er
medlemmer av hezbollah inngår midlertidig ekteskap for å kunne ha
seksuell omgang med kvinner (Worth 2008).24 Bruken av midlertidig ekteskap og tilsvarende ikke-regulerte ekteskapsformer er med andre ord
utbredt også utenfor sjia-muslimske majoritetsområder, og er gjerne forbundet med faktorer som fattigdom, klasse, og ikke minst kjønn.
Midlertidig ekteskap er også nært knyttet opp mot samfunnsproblemer som prostitusjon. Bahareh, en kvinnerettighetsaktivist jeg
intervjuet om temaet i 2002, hevdet at dagens praksis utnytter kvinner
104

DIN 2012-1 ombrukket2_DIN 23.03.12 12:13 Side 105

1/2012
i midlertidig ekteskap. hun sa: ”noen ganger fungerer det som prostitusjon, det gjør prostitusjon lovlig. (…) Midlertidig ekteskap kan noen
ganger være en god måte, men i iran er det ikke bra. det har ingen god
funksjon nå fordi menn misbruker kvinner” [Min oversettelse] (intervju
med Bahareh i Teheran, november 202). Bahareh anså ordningen for å
være nyttig på noen områder. hun mente at midlertidig ekteskap tilbyr
kvinner en friere stilling enn i et permanent ekteskap, i hvert fall i
teorien. Men ettersom kvinner ofte står igjen uten noen form for økonomisk sikkerhet etter skilsmisse, har det forverret effekt på kvinners
liv. Selv om ordningen har klare likhetstrekk til prostitusjon, strekker
oppfatningene seg like fullt utover denne parallellen.
MidleRTidig eKTeSKAP SoM KJæReSTeFoRhold

Synspunktet til Bahareh illustrerer ulike aspekter ved midlertidig ekteskap i dag. ifølge henne, kan praksisen også bli brukt blant unge
mennesker som inngår i kjærlighetsforhold utenfor ekteskapet:
det finnes ikke noe system for kjæresteforhold i iran, slik som dere kanskje
har i europa. Så dersom du ønsker å dra til en annen by og ta inn på et hotell,
så må du være gift. derfor er mut’a ekteskapet den beste måten. da kan de
dra til et registreringskontor og gifte seg midlertidig, og så kan de være
sammen [Min oversettelse] (intervju med Bahareh i Teheran, november 2002).

Økningen i midlertidig ekteskap skyldes altså ikke bare statlig oppmuntring, men oppstår dessuten på grunn av nye former for kjønnsforhold.
noen vil gjerne velge midlertidig ekteskap fordi de ikke har råd til et
permanent ekteskap, eller at de ønsker å prøve å leve sammen før de
bestemmer seg for å gifte seg. På denne måten kan altså midlertidig ekteskap fungere som en form for prøve-ekteskap eller samboerskap, eller
bli inngått av økonomiske grunner.
Shahla Sherkat er en velkjent kvinnerettighetsaktivist i iran. 25 hun
trekker frem et mangfold av aspekter når det gjelder bruk av midlertidig
ekteskap. ikke bare påpeker hun at forholdet mellom unge menn og
kvinner vil bli litt friere, men hun sier også at det er en ordning som
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tillater dem å tilfredsstille sine seksuelle behov. Sherkat trekker også
frem at en konsekvens av praksisen er at seksualitet vil bli mindre politisert, og at det iranske samfunn vil bli mindre besatt av betydningen
av jomfruelighet (Scioloino 2000). På liknende måte har Muhammad
Javad larijani, en konservativ politiker og islamsk lærd, hevdet at han
ikke ser noe galt ved midlertidig ekteskap. Tvert imot påpeker han at
en variasjon av praksisen utøves i California, og at det der kalles for
partnerskap. larijani understreker derfor at det er bedre å bevare midlertidig ekteskap i legale former, enn å ha det utført i hemmelighet i
gatene (ibid.).
Flere av kvinnerettighetsaktivistene jeg har intervjuet, fremmet også
ambivalente holdninger til temaet. leyli fortalte om ordningen:
Seksuelle forhold utenfor ekteskapet er ikke tillatt i iran, så det er en måte for
unge folk å ha et forhold. og det kan være et vinnerkort for menn som ønsker
flere koner. det brukes ikke så mye av unge mennesker, men mer av menn
som allerede har en kone [Min oversettelse] (intervju med leyli i Teheran, februar 2009).

Som en praksis begrenset til unge og ugifte par ble midlertidig ekteskap
av enkelte altså ansett for å ha visse fordeler. På det iranske nettstedet
”Mot en rettferdig familielov” (Ta Qanun-e Khanevade-ye Barabar),
hvor kvinnerettighetsaktivister diskuterer og vurderer irans familielovgivning, blir praksisen kun akseptert dersom den registreres og er
tilgjengelig både for menn og kvinner:
det beste er om midlertidig ekteskap elimineres fra loven (…). Vi er ett hundre
prosent mot denne stygge praksisen. og dersom denne stygge praksisen skal
gjennomføres, må den registreres i personenes identitetskort. dersom en mann
kan ha et midlertidig ekteskap, så må en kvinne også kunne beordre et [Min
oversettelse] (Fair Family law website, 08.05.2010).

Som nevnt tidligere, blir betegnelsen sighe aldri brukt om en mann.
ordet refererer til ”konkubine” eller ”elskerinne”, og brukes således
utelukkende om kvinner som tar del i denne type ekteskapsordning.
nettstedet ”Mot en rettferdig familielov” krever med andre ord full
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kjønnslikestilling når det gjelder praksisen å ta en sighe. På denne måten
opptrer krav om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling som en integrert del av den religiøse diskurs, og bidrar endatil til å legitimere
kvinnerettighetsaktivistenes egne syn på forordningen.
å benytte midlertidig ekteskap som kjæresteforhold er imidlertid
ikke uproblematisk i iran. haeri påpeker at det kan være skadelig for
spesielt unge kvinners rykte å inngå i midlertidig ekteskap (op.cit.: 201).
når jomfrudom oppfattes som avgjørende for en ugift kvinnes ære, kan
et midlertidig ekteskap dessuten gjøre det vanskeligere å senere kontraktfeste et permanent ekteskap, spesielt med tanke på medgiftens
størrelse.
Selv om det finnes eksempler på at midlertidig ekteskap kan brukes
for å inngå kjæresteforhold, kan denne måten å praktisere midlertidig
ekteskap på være vanskelig i iran og i andre muslimske land hvor islamsk lov regulerer både ekteskap og straffer utenomekteskapelige seksuelle forhold. en slik bruk av midlertidig ekteskap fremstår dermed
som mest utbredt og aktuell der hvor sjia-islam ikke utgjør majoritetsreligion og regulerer familie- og samfunnsforhold slik som i iran.
i norge, derimot, ser sjia-muslimer ut til å ha friere spillerom da
statlig lov ikke forbyr kjæresteforhold eller utroskap. På Salam Diskusjonsforum debatteres midlertidig ekteskap i et forum som kalles
”gjør dere alt?” (Salam diskusjonsforum, 2010). Brukeren ”iana88”
forteller at hun har inngått midlertidig ekteskap med sin kjæreste, noe
som vekker reaksjoner fra de andre brukerne. Forum-medlemmet
”Flau” svarer: ”Mutah [midlertidig ekteskap] er haram [forbudt] men
jeg forstår det slik at du er med en shia muslim”. ”nima007” på sin side
svarer: ”dere er gift. ikke i følge norske lover, men islamske. Så det er
ikke haram å ha sex med hverandre nå (…)”. ”iana88” sin forklaring
til de andre brukerne er interessant i forhold til de øvrige forståelsene
av midlertidig ekteskap vi har vært innom i denne artikkelen. ”iana 88”
skriver:
Haram for sunni, ja. men nå er jeg shia muslim og det er han også. nima0077:
ja, vet at vi kan ha ett intimt forhold til hverandre, når vi har gjort mutah. Men
vi har gjort mutah på grunnlag at vi kan være sammen på en halal måte. se på
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film sammen uten noens oppsyn, gå ut og spise.... osv ;) så det er ikke på grunn
av at vi vil ha sex sammen (Salam diskusjonsforum 2010).

”iana88” fremhever altså ønske om å være sammen på en måte som er
tillatt (halal) og akseptert innenfor sjia-islam som motiv for ekteskapet.
det innebærer dermed at ”iana88” og hennes kjæreste både kan være
fromme sjia-muslimer og kjærestepar på samme tid. denne forståelsen
ser imidlertid ut til å forekomme også blant sunni-muslimer i norge.
”Økohijabi” skriver:

Vet du hva, det er faktisk mange unge sunnier som driver med det der og. ikke
mut’ah per say, men de gjør enkel nikah [ekteskap] i moskeen og er sammen
som vanlig kjærestepar. når de føler for å gifte seg, altså flytte sammen, arrangerer de bryllup. eller de skiller seg uten mye styr. Sære greier. ikke mut’ah
altså, men sånne muligens midlertidige ekteskap (Salam diskusjonsforum
2010).

På samme måte som unge mennesker benytter seg av ikke-regulerte og
tradisjonsbaserte ekteskap (’urfi) i for eksempel Syria, anvendes også
midlertidige ekteskap av unge sunni-muslimer i norge. Som ”Økohijabi” påpeker, er ikke slike ekteskap mut’a som sådan, men snarere
en måte å legitimere kjæresteforhold innenfor en bredere forståelse av
islam som overgår skillet mellom hva som defineres som sunni- og sjiaislam. Sunni-muslimene som inngår i slike ekteskapsformer, vil nok
ikke innrømme eller anerkjenne at det er midlertidig ekteskap de bedriver, men ”låner” den sjia-islamske ordningen for å tilpasse egen livsstil til majoritetssamfunnets ordninger og normer. På denne måten ser
det ut til at den sjia-islamske ekteskapspraksis fremstår som mer akseptert og legitim for noen sunni-muslimer, enn det å inngå i rent uformelle ekteskapsformer som majoritetssamfunnet tillater, men som
mangler rotfeste i islam.
de norske sunni-muslimene som ”Økohijabi” refererer til, anvender
ekteskap som minner om midlertidig ekteskap, og bruker det som et
prøve-ekteskap for å kunne leve sammen som kjærestepar. et annet
forum-medlem påpeker at det er midlertidig ekteskap ”Økohijabi” her
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snakker om, og at dette er haram for sunni-muslimer. ”Økohijabi”
svarer da:

Midlertidig er jo mitt ord. intensjonen her er å gjøre nikah for å kunne omgås
hverandre intimt før man flytter sammen etter fullendt vgs [videregående
skole], eller bachelor eller lærlingtid liksom. Men det er et ekteskap mange
ikke tar seriøst. Kjenner folk som skulle flytte sammen, men fant ut at de ikke
hørte sammen etter to år i sitt nesten-ekteskap og skilte seg. Terskelen for å
skille seg er jo langt lavere ettersom nikah’en ikke har vært særlig offisiell og
offentlig. Mindre stigma å skille seg når folk ikke visste at du var gift. På en
annen side, har en super fetter som gjorde nikah da han var 18 (og han er ikke
en sånn supersheikh, normal gutt som ble veldig glad i en normal jente og ikke
var økonomisk istand til å etablere ett hjem), de var sammen et par år, jobbet
og studerte, og flyttet sammen da de ble istand til å forsørge hverandre. For
noen funker dette, for andre er det bare tøys (Salam diskusjonsforum 2010).

det er interessant å se hvordan ”Økohijabi” forklarer at også sunni-muslimer benytter seg av denne ordningen. dette ville vært en utenkelig
praksis i de fleste sunni-muslimske land, ettersom midlertidig ekteskap
er forbudt og ansett for å være u-islamsk. når norske sunni-muslimer
benytter seg av dette, kan det imidlertid være et tegn på at skillet mellom
minoritets- og majoritetsretninger innad i islam blir mindre tydelige når
begge befinner seg i en minoritetsposisjon. dette har vært en tendens
blant ungdoms- og studentorganisasjoner i norge som har inntatt en
mellomposisjon, fra hvor de forsøker å forhandle frem ulike tilnærminger til islam mellom det norske majoritetssamfunnet på den ene siden
og muslimske minoritetssamfunn på den andre (Jacobsen 2009: 24). i
det norske samfunn utgjør både sunni- og sjia-muslimer minoritetsgrupper, og dermed kan retningenes praksiser overlappe da de kan anses
som uttrykk for og som del av samme religion i møtet med majoritetssamfunnet. Skillet mellom ulike retninger i islam kan dermed fremstå
som mindre viktige. Forskjellene er like fullt til stede og kan oppleves
som betydningsfulle på et plan, men i møte med majoritetssamfunnets
normer for kjønnsforhold, slik vi har sett eksempler på her, blir det vel
så viktig å forhandle frem en tilnærming til islam som kan fungere i
begge leire. i tilfellet med midlertidig ekteskap ser vi eksempel på at
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sjia-islamske løsninger adopteres av både sjia- og sunni-muslimer for
å legitimere samboer- eller kjæresteforhold, som en måte å tilnærme
seg majoritetssamfunnets samlivs- og ungdomskultur.
FoRnying og VideReFØRing AV MidleRTidig eKTeSKAP

denne artikkelen har sett nærmere på hvordan midlertidig ekteskap oppfattes, videreføres og fornyes på ulike steder i verden i dag. den
religiøse forordningen ser ut til å fungere på ulike måter avhengig av
hvorvidt sjia-islam befinner seg i en majoritets- eller minoritetsposisjon
i samfunnet.
i områder hvor sjia-islam utgjør en majoritet, og særlig der hvor
religionen også har innflytelse på statlig lovgivning, finner vi eksempler
på at midlertidig ekteskap er blitt promotert for å opprettholde
samfunnsstrukturer ved å forhindre utenomekteskapelige seksuelle forhold, utroskap, eller økende antall ugifte kvinner. i iran for eksempel
fører denne sosialpolitiske bruken av midlertidig ekteskap til
ambivalente holdninger til forordningen, da den representerer et uløst
tema innenfor islamsk familielov. På grunn av negative konnotasjoner
knyttet til inngåelse av midlertidig ekteskap utføres det gjerne i
hemmelighet, ofte på siden av loven, og uten formell registrering.
dermed medfører ordningen mangelfulle rettigheter særlig for kvinner
og barn. På lignende måte kan midlertidig ekteskap knyttes an til sosiale
problemer som prostitusjon. ordningen benyttes på denne måten både
i sjia-muslimske majoritets- og minoritetsområder, og er gjerne forbundet med faktorer som fattigdom, klasse og kjønn. en siste bruksmåte
er å inngå midlertidige ekteskap som et slags prøve-ekteskap, eller for
å gi kjæresteforhold religiøs legitimitet. Selv om denne bruksmåten forekommer i sjia-muslimske majoritetsområder, er den ikke særlig utbredt. På steder der hvor både sjia- og sunni-muslimer er i minoritet,
derimot, oppstår midlertidig ekteskap i nye former. ordningen fremstår
som en måte å inngå kjæresteforhold, som oppfyller majoritetssamfunnet normer for kjønnsforhold samtidig som samlivsformen også
kan rettferdiggjøres innenfor islam. Skillet mellom sunni- og sjia-islam,
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derimot, får mindre betydning i en slik kontekst, hvor tilpasning av egen
religion til majoritetssamfunnet oppleves som viktigere enn hvilke
praksiser som måtte tilhøre de ulike retningene innenfor islam.
de forskjellige tilnærmingene til midlertidig ekteskap betegner ulike
holdninger til religiøse praksiser definert ut fra islam som finnes blant
dagens muslimer. Praksiser knyttet til kjønnsforhold og seksualitet anses
gjerne for å være særdeles omstridte. i tillegg utgjør midlertidig ekteskap, som en minoritetspraksis innenfor islam, et stridsspørsmål.
likefullt bidrar de ulike oppfatningene til både å fornye og videreføre
midlertidig ekteskap av en rekke aktører på flere steder i verden i dag.
noTeR
1. intervjuene er gjennomført i forbindelse med datainnsamling til mitt Phd-prosjekt ved
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKoK), Universitetet i Bergen (2008-2012).
Prosjektet omhandler diskusjoner av et familielovforslag som ble introdusert i iran i
2007 (Layehe-ye hemayat-e az khanevade). Prosjektet tar i hovedsak utgangspunkt i
kvinnerettighetsaktivisters ulike oppfatninger av den samtidige familielovdebatten, og
særlig praksiser som medgift (mehrieh), polygyni (chandhamzari) og midlertidig ekteskap (mut’a / sighe).
2. nettside Salam diskusjonsforum: http://www.islam.no/forum/default.asp.
3. Se for eksempel Momen 1985: kapittel 4, og Richard 1995: kapittel 2 for utfyllende
informasjon.
4. i sjia-islamsk rettsvitenskap refereres midlertidig ekteskap til som ezdevaj-e movaqat.
5. Betegnelsen ”permanent ekteskap” kan imidlertid være misvisende for å karakterisere
ekteskapsformer nikah i islamsk rettstradisjon. Nikah er langt fra permanent i alle
tilfeller, da det finnes flere former for ekteskapsoppløsning. de mest vanlige former
for skilsmisse i både sunni- og sjia-islamsk rettsvitenskap er talaq, tafriq, og khul’
(Tucker 2008:86). likevel betegner termen ”permanent ekteskap” at nikah ikke
defineres for en bestemt tidsperiode, slik det midlertidige ekteskap gjør.
6. det er også forskjeller i betydningen ”kone” i de ulike ekteskapsformene. en kone i et
permanent ekteskap kalles gjerne zawjih, mens en kone i et midlertidig ekteskap
refereres til som sighe (haeri 1989:51).
7. Foruten ulikheter i organisering av religiøst lederskap, er øvrige forskjeller mellom
sunni- og sjia-rettsvitenskap i hovedsak knyttet til spørsmål om skilsmisse og arverettigheter (Vikør 2003: 134–136).
8. Sjia-islam deles gjerne inn i ulike hovedretninger på bakgrunn av hvor mange imamer
de mener utgjør arverekken etter Ali ibn abi Talib, Profeten Muhammads søskenbarn
og svigersønn. den største kalles tolverretningen eller Ithna ’Ashari, da de anerkjenner
12 imamer i arverekken etter Ali. den andre hovedretningen kalles syverne aller ismai’littene, oppkalt etter deres 7. imam isma’il. den tredje hovedretningen kalles
femerne eller Zaydittene, og har hentet sitt navn etter sin 5. imam Zayd.
9. Medgift i et permanent ekteskap omtales som mahr på arabisk, og som mehrieh på persisk.
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10. i den iranske sivillovkode omtales midlertidig ekteskap i et eget kapittel (artikkel 1075,
1076, 1077 i kapittel 6). ordningen likestilles med det permanente ekteskap i forhold
til krav om medgift (artikkel 1095, 1096, 1097) og arv (artikkel 942) (Badrian 2008).
11. På den ene siden finnes det slående likheter mellom denne ekteskapsformen og prostitusjon, spesielt når det praktiseres utenfor rettssystemet. haeri påpeker at mens de
fleste vil anse et permanent islamsk ekteskap som en form for salg av en kvinnes seksualitet, tilsvarer midlertidig ekteskap en leieavtale (haeri 1989:59). likevel hevder
haeri at ordningen skiller seg fra prostitusjon, nettopp fordi det omtales i lovgivningen
som et rettslig tema med regler for medgift, foreldrerett og venteperiode. ifølge haeri
blir det derfor feilaktig å utelukkende anse ordningen som en form for prostitusjon, da
den innehar rettslige bestemmelser (op.cit.:2).
12. i artikkel 83 in irans islamske straffekode fra 1983 er utenomekteskapelig sex (zina)
definert som hudud (i.e. grenser eller begrensninger) og straffet med steining eller piskeslag. Faktisk omhandler hele kapittel tre i den iranske straffeloven straffeutmålinger
for utenomekteskapelig sex. i tillegg omhandler kapittel to hvordan dette kan bevises
i en rettssal, og kapittel en tar for seg definisjoner av utenomekteskapelig sex.
13. i forbindelse med datainnsamling til min Phd-avhandling har jeg intervjuet ulike
iranske kvinnerettighetsaktivister i perioden 2008-2011. Tema for intervjuene var et
familielovforslag som ble introdusert for det iranske parlamentet i 2007 (Layehe-ye
hemayat-e az khanevadeh). i kjølvannet av lovforslaget har omfattende lovdiskusjoner
oppstått i iran i forhold til å tilpasse dagens familielovgivning til både kvinners
rettigheter på den ene siden og sharia på den andre siden. Kvinnerettighetsaktivister
har spilt en sentral rolle i diskusjoner om lovforslaget, hvor midlertidig ekteskap utgjør
et av flere omstridte tema.
14. Mutah Chat er tilgjengelig her: http://www.mutah.com/.
15. Polygami er fellesbetegnelsen på flergifte. Polygyni, derimot, refererer til en ekteskapsform hvor en mann har mer enn en kone. Polyandri betegner ekteskap mellom en
kvinne og flere menn. det er imidlertid kun polygyni som er tillatt innenfor islam.
16. endringen i irans politikk ble markert ved at et flertall av konservative representanter
ble innvalgt til Majles (det iranske parliament) i 2004. Videre overtok Mahmoud
Ahmadinejad rollen som landets president i 2005 fra den reformistiske politikeren
Muhammad Khatami (1997–2005). Ahmadinejad har beholdt presidentvervet til dags
dato, til tross for at valgresultatet fra presidentvalget i 2009 som utnevnte Ahmadinejad
til valgets vinner, er svært kontroversielt.
17. Familiebeskyttelsesloven (Qanun-e Hemayat-e Khanevadeh) fra 1967/75 innførte lovbestemt ekteskapsalder for gutter og jenter, til henholdsvis 20 for gutter og 18 for jenter
i iran.
18. Familielovforslaget kalles Layeh-ye Hemayat-e az Khanevadeh på persisk og tar sikte
på å erstatte tidligere familielovkoder i iran.
19. CedAW står for Convention for the elimination of discrimination of All Women. iran
har ikke ratifisert CedAW.
20. ifølge haeri, kan et midlertidig ekteskap vare fra en time til 99 år (1989:2), og ikke fra
et sekund slik denne informanten forklarte.
21. om registrering av midlertidig ekteskap er påkrevd eller ikke har vært et gjennomgående tema i årevis. i den iranske ekteskapsloven fra 1931 kreves registrering av
alle typer ekteskap. denne loven har, ifølge haeri, imidlertid hatt liten innvirkning på
registrering av midlertidig ekteskap i praksis både på grunn av fravær av rettslige representanter utenfor urbane områder i landet, og mangel på kunnskap om loven (1989:
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22.

23.
24.
25.

215, note 17). Juridiske bestemmelser for registrering av midlertidig ekteskap har derfor
ikke blitt håndhevet i like stor grad som ved permanente ekteskap. haeri hevder at
selve tilbudet og godkjennelsen av et midlertidig ekteskap som regel enten utføres i
privat regi av ektefellene selv, eller av en mullah (op.cit.: 51). i praksis har mann og
kvinne som regel inngått kontrakten på egenhånd uten offisiell registrering.
’Urfi kommer fra det arabiske ordet ’urf som kan oversettes til å bety sedvane eller
vanlig praksis (Vikør 2003: 366).
Jessica Carlisle har også dekket utbredelsen av forholdet mellom statlig politikk og det
hun kaller illegale ekteskapsformer (som til eksempel mut’a) i Syria (2008).
Verken i libanon eller i Syria kan sjia-islam sies å være i en utelukkende minoritetsposisjon, da den sjia-muslimske befolkning i både Syria og libanon utgjør i overkant
av en million innbyggere (Miller 2009:9).
Sherkat var redaktør for det iranske kvinnebladet Zanan fra 1992 frem til det ble nedlagt
og forbudt i 2008.
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SUMMARy

Renewal and Continuity of Temporary Marriage in Shia Muslim Minority and Majority Positions

Temporary marriage is a marriage contracted for a specified period of
time only. The marriage arrangement is considered legitimate in Shia
islam, but is outlawed in Sunni islam. Temporary marriage is often referred to as a practice signifying a main difference between the two directions of islam. despite being a legitimate practice within Shi’i
islamic legal tradition, many Shia Muslims present ambivalent attitudes
towards the arrangement and interpret it in quite diverse ways. Moreover, both the social political enforcement and understanding of temporary marriage vary depending on whether Shia islam constitutes a
minority or a majority position in society. This article elaborates on the
different understandings of temporary marriage. Variations in the interpretations illustrate the ways in which a religious prescription may be
subject to debate, and in what ways religious practices are being both
renewed and continued by both Sunni and Shia Muslims in minority
and majority positionings today.
KeyWoRdS:

Temporary marriage; Shia islam; gender relations
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