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 ساله از تهران: 13 ،خانم 

 اول داره زن یک عنوان به من برای جامعه این تو که مزیتی ازدواج دائم تنها

 به رو پارتنرم برم باهاش، سفر ترداشت. راحت نخواهم پنهانی زندگی اینکه

 زندگی شکل این .ببرم خودم با جا همه کنممی زندگی باهاش که دمیآ عنوان

 هک داری خودت با تو که چالشیه و بودن پنهان اون داره مشکلی که ترینبزرگ

  …کنه می وارد من به روانی فشار خیلی این ؛بگی دروغ باید نفهمه کسی
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 پاسگزاریس
 اجتماعی مسائل دامنۀ. است روبهرو خاصی مسائل با همواره خود فرهنگی و اجتماعی شرایط با متناسب ایجامعه هر

 وردم کمتر دینی و فرهنگی حساسیت دلیل به اجتماعی مسائل برخی. است گسترش حال در روزبهروز نیز ایران در

. باشد داشته اجتماعی مختلف سطوح در منفی پیامدهایی تواندمی ابهام و ماندن ناشناخته این که گیرندمی قرار توجه

 مسائل خصوص در اداری ساختار نگرش در تغییر و آن هایویژگی و ابعاد اجتماعی، مسائل و هاپدیده از صحیح درک

 اریی اجتماعی مسائل مدیریت بهبود به توانندمی شناختیجامعه و فرهنگی عناصر از گیریبهره همچنین و اجتماعی

 . برسانند

. است بوده اینجانب پژوهشی جدی هایدغدغه از اخیر هایسال در زنان و کودکان توانمندسازی و خانواده ساختار

 ازدواج ،1محرمیت صیغۀ و موقت ازدواج درخصوص امقبلی هایپژوهش از ایران در سفید ازدواج دربارۀ مطالعه ۀانگیز

 در. گرفت سرچشمه اند،شده منتشر انگلیسی و فارسی زبان دو به که ایران، در 3زنان ختنۀ و 2کودکان زودهنگام

 و واجازد خانواده، مسائل شناسان،آسیب و محققان از بسیاری دیدگاه از ایران در اجتماعی مسائل ترینمهم بندیطبقه

 تجرد ،نرخ روزافزون طلاق ،دائمرشد کاهش ازدواج روند روبه اخیر هایسال در. دارند قرار فهرست رأس در جوانان

 گذاریسیاست و اجرایی نهادهای سوی از که راهکارهایی وجود با. است افزایش حال در ازدواج سن میانگین و قطعی

غییر ت ۀدهندنشان که است کرده پیدا تداوم ازدواج سن میانگین افزایشی روند همچنان است، شده ارائه کشوری کلان

 کاهش. است راهبردی خطاهای و عملیاتی راهکارهای ضعف یا بودن نادرست، های قشر جوان کشورهتفرهنگ و خواس

 انایر جامعه گذار شرایط در جوانان عموما   و افراد بلکه نیست، مردان و زنان بین جنسی رابطۀ کاهش معنای به ازدواج

 امیدهن سفید ازدواج که اندیافته آن برای بدیلی قانونی و رسمی ازدواج شرایط از رهایی و خود نیازهای تأمین منظور به

 یغرب کشورهای برخلافدر ایران  ،است افزایش حال در روز به روز آن به گرایش کهخانگی یا هم سفید ازدواج. شودمی

 و خرید ،سرپرستیا بی سرپرستبد کودکان زنان، علیه خشونت جنین، سقط. نیست نظارتی و قانونی ضوابط تابع

 که مردند و زن روابط آزاد الگوی پیامدهای...  و مقاربتی هایبیماری شیوع فحشا، و فقر ۀچرخ تداوم نوزادان، فروش

 بطن در خانگیهم روابط از شناخت نبود. دهندمی تن هاآن به اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، متعدد دلایل به افراد

 و گونهقارچ رشد هنجارمند، و قانونی هایضابطه نبود و کلان گذاریسیاست و کارشناسی سطح در همچنین و جامعه

خاص از جوانان یا دیگرانی که اعتقاد به  یبرای قشر یشهاو جدا از مزیت زندمی دامن را روابط گونهاین روزافزون

. ستابه زنان معطوف  که اکثرا  باشد داشته دنبال به اجتماعی و فردی هایآسیب است ممکن ،برابری جنسیتی دارند

 آن امعج بررسی به مبا کمک همکاران گذشته نیم و سال یک طی ،ایران در سفید ازدواج ۀپدید صحیح درک منظور به

                                                           
 :محرمیت ۀخانه اى بر روى آب: پژوهشى جامع در باب صیغه و صیغ (.1331) .احمدی، کامیل 1

http://kameelahmady.com/fa/temporary-marriage-in-iran 
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(ECM) In Iran, New York: Nova Publishing. 
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 لحاص اجتماعی ۀپدید این از کافی شناخت پژوهش نتایج از که امیدوارم و پرداختم ایکتابخانه و میدانی سطح در

 . یابد کاهش ،پذیرآسیب زنان و کودکان برای ویژهبه ،آن ناگوار پیامدهای و شود

 یقدردان کردند، حمایت من از زمانی بازه این در یا پژوهش این انجام در که افرادی از کندمی ایجاب شناسیحق رعایت

 کنار در کار این سخت مراحل همۀ در و نشد کاسته قیدوشرطشانبی حمایت از گاههیچ که امخانواده اعضای از. کنم

 .سپاسگزارم کردند، تشویقم پژوهشی و مطالعاتی فرایند این در که نزدیکی دوستان از همچنین و بودند من

 متن کامل ان که) جامع پژوهش این تا کردند تحلیل و گردآوری را کار این روایات و آمدند هم گرد که افرادی همۀ از

 حمدم آقای همکارانم و دستیاران قدردان ویژه طوربه سپاسگزارم؛ آید، دست به شود(زودی در قالب کتاب منتشر میهب

 و مطالب آوریجمع در و بودند همراهم تحقیق مراحل در که هستم یارعلی( شیلان) عایشه خانم و حسینی( جمال)

 تشکر ثرا این بندیصورت شدن تردقیق به کمک و ویرایش بابت فرد صحرانورد سارا خانم از. کردند کمک من به منابع

 افراد .سپاسگزارم لطفشان و همکاری برای نشود، برده کار این در آنها از نامی خواستند که افرادی از همچنین. کنممی

 زا تنها آن، میدانی بخش خصوصبه و پژوهش، این. رساندند یاری به من پژوهش این تکمیلبرای  زیادی نهادهای و

 فریبا میدانی تیم ۀاولی مدیر از زمینه این در. شد محقق آنها همکاری و حمایت میدانی، آموزش اکتشافی، طریق

 ویدا و وطنی صباح صادقی، ژیلا مقدم،صادقی فتانه ناظمی، مسلم پاشازاده، حکیمه یار،علی( شیلان) عایشه الماسی،

 پژوهش این ۀسازی خلاصمادهآکمک به  ویژهبه و کّمی هایتحلیل انجامبرای  حسینی آقای از. سپاسگزارم ظفری

 تشکر مذهبی ۀمشاور برای واژی الدینجمال محمد آقای از و بازخوانی این متن براییار از خانم علی ،جهت رونمایی

 . کنممی

 و مشهد تهران، شهرکلان سه در همکاران و دوستان این پیشنهادهای و بخردانه نظرات نوازی،مهمان حمایت، مرهون 

 رد اولیه؛ ۀپرسشنام تنظیم به کمک و مشاوره برای وندمعارف معصومه دکتر خانم از تهران استان در: هستم اصفهان

 سپهر آقای از رضوی خراسان استان در هاشمیان؛ جمیله خانم و اصفهانی پورحسین گلیتا خانم از اصفهان استان

 ینهادها روحانیان، جامعۀ از همچنین. آن مدیرۀهیئت اعضای و «سوراحقوقدان  زنان» کانون پزشکیان، زینب استیری،

 هاتخانهوزار قدردان ویژه طور به. سپاسگزارم رساندند، مدد من به تحقیق این در که اجتماعی هایشخصیت سایر و دینی

 ورن پیام و اسلامی آزاد پزشکی، علوم هایدانشگاه و بهداشتی اجتماعی، خدمات در مسئول افراد جمله از نمایندگان، و

 و هاپژوهش از دست این که باشد. نکردند دریغاز من  پروژه این تکمیل برای را اطلاعاتشان و دانش چراکه هستم؛

 .  ودش منجر کشور در اجتماعی هایآسیب کاهش و مثبت اجتماعی تغییرات به آن نتایج و راهکارها به مسئولان اهتمام

احمدی کامیل  

1337 مرداد  

kameelahmady.com 
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 چکیده

ه شیوع ک است مشروعنانشده، غیرقانونی و زناشویی ثبت ۀرابطمثابه به  ،زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و قانونی

شهرها و مناطق به ویژه در کلان یگسترشبهای نوظهور است و به عنوان معضل اجتماعی روآن در جامعه ایران پدیده

های موجود در کشور، در این زمینه آمار قابل . با توجه به پیچیدگی موضوع و حساسیتشوداز آن یاد میمهاجرپذیر 

از سوی دولتمردان مسکوت گذاشته شده است و به نوعی تحمل  که توان گفتوجود ندارد و حتی به نحوی میتوجهی 

ررسی رو به بپژوهش پیش ،اجتماعی و علل و پیامدهای آن ۀشود. بر همین مبنا، به منظور شناسایی دقیق این پدیدمی

و  ییرگرایتفس دگاهیارچوب دهپژوهش در چ نیا. پرداخته استشهر تهران، مشهد و اصفهان جامع آن در سه کلان

وهش و موضوع پژی فرهنگ تیحساس لیدل بهانجام شده است.  یانهیزم یۀبا استفاده از روش نظر یفیک یشناختروش

 111پس از انجام  هادادهنظری استفاده شد. اشباع  یتصادفریغ یریگها از روش نمونهبه نمونه یدسترس یدشوار

اقناع  پژوهش به تیجامع درتا  صورت گرفت یشتریب یهامصاحبه شتر،یب نانیاطم یمصاحبه به دست آمد و برا

 لازم به ذکر است. ه استشدمند بهره زین یفیمتخصصان روش ک یاز نظارت و رهنمودها ریمس نیالبته در ا ورسیده 

ین مأمحوریت رابطه بر تمسن که بسیار جوان با مردی  یخانم همباشی مثل همباشیدیگر این پژوهش به انواع  که

 حذف شدند.پژوهش از  مطالعهها به منظور یکدست شدن این نمونه اند و، عنایت داشتهاقتصادی زن است

های هها و دادمصاحبهشده است.  یآورجمع قیعم ۀمصاحب کیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یهاو داده اطلاعات

 یبه منظور گردآور و شدند لیو تحل هی( تجزینشیو گز ی)باز، محور ینظر یبا استفاده از کدگذارشده دآوریگر

ه کار ب یررسمیغ یوگوگفت ۀکنندگان، روش مصاحبمشارکتمهم  یهاولهو مق میبه مفاه یابیدست یها، ابتدا براداده

مصاحبه، در  ندیآمده در فرادستبه میها و مفاهمقوله ،تئوریبا استفاده از روش گراندد  دوم ۀ. در مرحله شدگرفت

ها هو مقول میمفاه قیها از طرمصاحبه یمرحله که خطوط کل نیشدند و پس از ا یریگیپ ینظر یریگنمونه یراستا

تا اشباع  دنیفرا نیاستاندارد شد و ا ،افتهیساختارمهین ۀمصاحبه با استفاده از روش مصاحب یهاششکل گرفتند، پرس

 میو مفاه هارمقولهیعمده، ز یهاها، مقولهداده یآورزمان با جمعباز، هم یکدگذار ی. در ادامه با اجراافتیادامه  ینظر

ها کردند و نوع مقوله دایعمده ربط پ یهاو به مقوله گریکدی هب هارمقولهیز ،یمحور یبه دست آمدند. با انجام کدگذار

 بودن مشخص شدند. یامدیو پ یندیو فرا یعلّ ثیاز ح

 ،ارچوب رسمی و قانونی، ساختارهای اجتماعی(هکه شرایط محیطی )شرایط اقتصادی، چ ندهای تحقیق نشان دادیافته

رابطه و  ۀتجرب) ای)شرایط خانوادگی، کمرنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت( و عوامل زمینه گرعوامل مداخله

محوری در این پژوهش تغییرات ارزشی و  ۀ. پدیدانددر گرایش به ازدواج سفید بودهبینی فردی( از عوامل اصلی جهان

هنجاری در سبک زندگی نسل جوان بود. کنش راهبردی در این پژوهش تعدد و ناپایداری در روابط شناسایی شد و 

 طرد ،سمیرزدواج میلی به اهای جنسیتی و آزادی انتخاب، بیپیامدهای این نوع روابط شامل رنگ باختن کلیشه

 اجتماعی و فقدان حمایت و ترس از پیگرد بود. 
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 پژوهش کلیات-1

 مقدمه

عنادار م شهیبشر هم یرفتار جنس شده است. انیها به شکل ازدواج نمافرهنگ شتریدر ب همیشه یرفتار جنس یالگو

 ۀشدرفتهیپذ یجنس یمبنا، رفتارها نی. بر اآموزندیشدن م یاجتماع انیهنجارها را در جر نیجامعه ا یاست. اعضا

 یهاکه بشر واکنش دهدینشان م نیتفاوت دارند و ا گریدر فرهنگ د شدهرفتهیپذ یجنس یبا رفتارها هر فرهنگ

در  الگوی روابط جنسی از های اخیر نوعی دیگردر سال رسمی در کنار ازدواج .آموزدیرا از فرهنگ خود م یجنس

قانونی در شرق رایج شده است که بدیلی برای ازدواج صورت پنهانی و شبههآزاد و قانونی و ب صورتهای غربی بهفرهنگ

 شود. و تحت عنوان ازدواج سفید از آن یاد می است رسمی

 تغییرات ساختار خانواده و انقلاب جنسی  .1-1

را باید در انقلاب  نهای آتحولاتی که ریشه ،ای داشته استر جهان تحولات گستردهدنهاد خانواده  ،اخیر ۀدر چند ده

 ،جنسی ۀزدایی از رابطجو کرد. این انقلاب با اسطورهودر کشورهای اروپایی و آمریکایی جست 1311 ۀجنسی اواخر ده

 دریجتدر اوایل انقلاب جنسی، هرچند بهاست.  یافتنیآن را به امری عادی تبدیل کرد که به راحتی قبل از ازدواج دست

کردند؛ اما با اندکی تأخیر. با این سن ازدواج در اروپا و آمریکا افزایش یافته بود، بسیاری از افراد همچنان ازدواج می

 به صرفا   نه بار این را تریسخت هایضربه خانگی،همۀ راه نبود و انقلاب جنسی با گسترش الگوهای هم نیحال، ا

وارد کرد. پیدایش الگوهایی از رابطه با جنس مخالف نه تنها  و نهاد خانواده روابط جنسی، بلکه به خود ازدواج ۀاسطور

تقا ار آنهاآن را از سطح مناسبات جنسی پیش از ازدواج به سطح عاطفی، بلکه به زندگی مشترک بدون ازدواج میان 

  .شودافزوده می یجنس ۀالگوی رابط نیطرفداران اه روز بداد که روزبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انقلاب جنسی و در خواست برای تساوی حقوق جنسی و حقوق انسانی1شکل 
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 ازدواج سفید در جهان  .2-1

 وانانج نظر در امروزه. است بوده غربی کشورهای در ازدواج فلسفی هایبنیان تضعیف خانگی،هم گسترش علل از یکی

 همۀ در 1311 دهۀ در که حالی در. دارند تفاوت همدیگر با ازدواج به تعهد و زندگی به تعهد مفهوم دو کشورها، این

 ر،تجوان هاینسل میان در خصوصبه آمریکا، و اروپا سراسر در امروزه بود، کمیاب و نادر بسیار امری خانگیهم کشورها

 قالب در زوج هزار 411 به نزدیک 1371 دهۀ آمریکای در مثال، طور به .است افزایش حال در چشمگیری طور به

 در زوج میلیون 7 از بیش ،2111 سال آمارهای برطبق که است حالی در این کردند؛می زندگی خانگیهم الگوهای

 . کنندمی زندگی یکدیگر با خانگیهم قالب در آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانادا در هاشاخص مثال، طور به. است شدن تقویت حال در خانگیهمالگوهای  و شدن تضعیف حال در ازدواج امروزه

 بیشتر از  سالگی51 تا زنان ازدواج میزان کشور، این در. دهدمی نشان را اخیر دهۀ چند در ازدواج میزان شدید کاهش

 کانادا در خانگیهم میزان مقابل، در. است رسیده 2113 سال در درصد 11 از کمتر به 1315 سال در درصد 35 از

 .است رسیده 2111 سال در درصد 51 نزدیک به 1311 دهۀ اواخر در درصد 15 از و است داشته درصدی 311 رشدی

 برخی در گوناگون علل به نیز 1311 دهۀ جنسی انقلاب از پیش و نیست جدیدی پدیدۀ اروپا در خانگیهم هرچند

 کایرنانشواهد تحقیق . بود نادر البته و مجازات مشمول غیرقانونی، عملی زمان آن در شد،می یافت اروپایی جوامع

(Kiernan, 2001 )نداشتند ازدواج توانایی که فقیری افراد غالبا   خانگیهم پیدایش اولیۀ هایدوره در که دهدمی نشان، 

 سبب به نیز دیگر ایعده. بود آن گیریشکل علل ترینمهم از یکی اقتصادی مشکلات و شدندمی روابط گونهاین وارد

-Nave) نیوهرتس مثال، طور به .شدندمی روابط این وارد خود زندگی شریک مرگ یا جدایی از بعد مشکلات

Herz,2000 )مرگ یا طلاق از بعد میانسال زنان کشور این در دوم جهانی جنگ از پس که دهدمی گزارش آلمان از 

 خانه قوانین حقوقی و اجتماعی تعیین شده است.هم زوجاکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی برای   . در2شکل  
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 ،آنها بیوگی دوران حقوق خواستندنمی چون دادند؛می ترجیح مجدد ازدواج به را خانگیهم غالبا  خود زندگی شریک

 خاص اجتماعی شرایط با افرادی صرفا   نه بار این اروپا، در بعد به 1311 دهۀ از اما. شود قطع کرد،می پرداخت دولت که

 و قاتطب بیشتر میان در خانگیهم تدریج به و رفتند هارابطه از شکل این سمت به مردم از متفاوتی هایگروه بلکه

  .یافت رواج اجتماعی هایگروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشد فراگیر حال در نیز توسعه حال در کشورهای در حتی که یافتهتوسعه کشورهای در تنها نه خانگیهم امروزه اما

 به رقم این 2111 سال در اما داشتند خانگیهم رابطۀ جوانان از درصد 7 فقط 1371 سال در برزیل در مثلا   است؛

 در و است رسیده درصد 51 حدود به 2111 سال در ونزوئلا و آرژانتین در خانگیهم. است رسیده درصد 41 نزدیک

 . دارند خانگیهم رابطۀ جوانان درصد 11 از بیش امروزه نیز کلمبیا و کوبا کشورهای

 رشگست شدن، جهانی فرایند. است رسیده هم آسیا به دیر، هرچند خانواده، الگوی تغییرات و خانگیهم بین، این در

 هایسال درژاپن  در خانگیهم. اندکشانده نیز آسیا به را خانگیهم دیگر مناطق هایارزش فرهنگی اشاعۀ و داریسرمایه

 رسیدند نتیجه این به ژاپن در ساله 34 تا 21 زنان از تحقیقی در 2111در سال  تسویا و ایواسا. است یافته افزایش اخیر

  .دارند خانگیهم رابطۀ اکنونهم پاسخگویان درصد 21 به نزدیک که

 هیجوانان رواج دارد. در قانون ترک انیدر م ژهیبه و یخانگهمبول، ناستامدرن آن از جمله  یهادر بخش هیکشور ترک در

مشترک  یهاهدرصد از خوابگا 75بعد از قدرت گرفتن  حدود اردوغان خانه وجود ندارد. اما هم یهازوج یبرا یمجازات

 2111در اروپا در سال حسب سن خانگی بودند برافرادی که دارای رابطه هم فراوانی. درصد 1نمودار 
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ها تسینیمانند سکولارها و فم داخلی، منتقدان  یگسترده از سو اتکه با اعتراض کردجدا  ای لیرا تعط ییدانشجو

 افراد بزرگسال شد. با وجود یخصوص میاروپا متهم به دخالت در حر ۀیاتحاد یرو شد و در خارج از کشور از سوبهرو

در  ژهیوهب آن یقبح اجتماع لیاما به دل ؛رواج دارد ینقانو تیممنوع نبود لینوع روابط به دل نیا زین هیدر ترک این،

. در نیست یتیمدرن و سکولار محدود یهاشود. اما در بخشیار مهو کمتر اظ است یپنهان ،یو مذهب یمناطق سنت

ولی به گونه ای از سوی سیستم  شده است وضع زنان یسال زندان برا 2 یارابطه نیکشور مصر در صورت کشف چن

مشترک بدون ازدواج  ی، زندگانهیدر خاورم تیهودیو  تیحیاسلام، مس یمیابراه انیاد حاکمیت. با تحمل می شود

بنان ل تونس و مانند ییدر کشورها ،انهیخاورم یو اجتماع یاقتصاد طیشود. اما با توجه به شرایگناه محسوب م ینوع

 است. رایججوانان  انیدر م ینوع زندگ نیا ،روتیو مدرن ب نیدر بخش شهرنش

 خانگی ایران و الگوی روابط هم. 3-1

قرار  با زین یرانیا یهاکه خانواده یاجهان مصون نمانده است، به گونه یفرهنگ یاجتماع راتییاز تغ زین رانیکشور ا

 یکشمکش فرهنگ ندیدو جنس، در فرا نیگوناگون و از جمله مناسبات ب یهادر عرصه ینوساز ندیگرفتن در فرا

 ۀامعج یهایژگیو یخود، برخ یاز عناصر سنت یاند و ضمن حفظ برخشده یمرحله انتقال واردو مدرن،  یسنت یالگوها

بعات بوده و ت رگذاریتأث یبر مناسبات اجتماع ریاخ یهادر سال رانیدر ا یارزش راتییتغ .اندکرده افتیدر زیرا ن دیجد

بدون ازدواج دور از چشم قانون  یمشترک پنهان یزندگ ر،یاخ هایسال در. جامعه به همراه داشته است یبرا یمتعدد

 قرارداد گونهچیزوج بدون ه کیمشترک  یبه زندگ رانیدر ا دیشده است. ازدواج سف جیبزرگ را یدر شهرها رانیدر ا

 یول ؛است ترشدر حال گس رانیبزرگ ا یدر شهرها دیازدواج سف ،یررسمی. طبق آمار غشودیگفته م یقانون ای یشرع

 .کندیباره را مشکل م نیبه آمار در ا یمشترک دسترس ینوع زندگ نیا یپنهان تیماه

  ساله از تهران 62 ،آقا: 

دونستم این رو و دلیلی یه جورایی رابطه شخصی می .کسیه تمایل نداشتم بدون

 یه .خصوص خانوادههب ،این رابطه خبر داشته باشه ازاد وبینم که کسی بخنمی

ر نف هیخانواده من بفهمند با ن ما بشه. دکنم باعث طرد شجورایی شاید فکر می

رو نفهمند  نیا کنمیم یو سع هیقض نیاز ا شنیناراحت م رابطه دارم قطعا   گهید

بحث  .شهیما م ۀجامع یجزء خط قرمزها ییجورا هی هیقض نیوقت، چون ا چیه

  نباشه ایباشه  بیکه ع ستین نیا

 «دیسف یزندگ»و  «بهیغر یمجردها خانگیهم شیافزا»از  ی، در گزارش33 مرداد 25 خیجهان صنعت در تار ۀروزنام

 ،وریشهر اوشیکرده بود. س فیتوص «یگذران زندگ یبرا یموقت یضرورت اقتصاد» کیدر تهران خبر داده و آن را 

ازدواج » ۀدربار «بزرگنمایی»انتقاد از  نضم 33سال  شهریورماه درتهران،  یاستاندار یو فرهنگ یامور اجتماع رکلیمد

 یبرا «داریپا ۀخانواد یاعتلا»شدن طرح  ییاز نها نیهمچن یندارد. و اریدر اخت یباره آمار نیگفته بود که در ا «دیسف

ر رهب یشده از سوابلاغ یتیجمع یهااستیطرح براساس س نیخبر داده و گفته بود که ا «دیازدواج سف»مقابله با 

 یکشور در امور اجتماع ریمقام سابق وزقائم ،یرباقریم یاست که مرتض یدر حال نیاست. اشده  هیته یاسلام یجمهور

 ۀرابط: »گفته بود یرباقریم ینوع از ازدواج اشاره کرده بود. مرتض نیشدن ا یو عرف یسبک زندگ رییبه تغ ،یو فرهنگ

 یموضوع شکل عرف نیاما در حال حاضر ا ؛استشکل وجود داشته  نای به گذشته از مرد و زن ۀقاعد بدون و نشدهثبت
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در  ،33سال  اردیبهشت 11 خیدر تار زیابتکار ن ۀروزنام« است. نشده ریبه خود گرفته، هرچند هنوز در کشور ما فراگ

 حیترج لیمسکن را از جمله دلا یبالا ۀنیمحک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هز ،یمشکلات مال ،یگزارش

 ذکر کرده بود. یبر ازدواج رسم «دیسف زدواجا»

 

  ،ساله از تهران 13خانم: 

که توقعات خانواده  میرو ندار یطیشرا ،میکنیم یساله که باهم زندگ 13به عنوان دو تا آدم 

طلا. خونه و   سیسروو  نهیهز ونیلیبا چند ده م یمراسم عروس مثلا   ،میهامون رو برآورده کن

 هیتو  ،وسطه ذاریپول داره م رهرچقد یهرک میکنیم یزندگ ینطوریا .و ...  یونیلیتالار  م

 یول ؛میکنیم یو راحت زندگ مییایبش براکه از پس دادن اجاره میکنیم یزندگ ککوچ ۀخون

 .دریپذینمسفانه أمن مت ۀخانواد

 تمایل داشتند در دراز مدت بودند، که وارد این نوع روابط شده یهای این پژوهش حاکی از آن بود که اکثر زنانیافته

و درگاهی برای آشنایی قبل از  ازدواج رسمیتسهیل یعنی ازدواج سفید را عاملی برای  ؛ازدواج رسمی داشته باشند

اجتماعی و حقوقی تن به ازدواج –بودن شرایط اقتصادیندانستند و در زمان حاضر به دلیل فراهم می ازدواج رسمی

 شانانهخبا همقصد ازدواج ازدواج رسمی داشتند یا اینکه  کمتری بهاین در حالی بود که مردان تمایل سفید داده بودند. 

منجر  ینید دیموضوع در عرف و عقا نیا تیبه اهم با توجه یرفتن باکرگ نیو از ب یجنس برقراری رابطۀنداشتند. را 

یا به مشکل بر خورده ) و در مواردی مجبور به ترمیم باکرگی  ازدواج کنند یفیکه زنان نتوانند با هر طاین به شودیم

 یخانگروابط همکه شود یسبب م یباکرگ یو مذهب یو بار فرهنگشود تر و محدودتر هایشان تنگانتخاب ۀو دایر شوند(

 .ابدیکاهش  ،زنان ژهیوهب ،افراد یبرا یو درصد ازدواج رسم ابدیادامه 
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52/21

 خانههای هم. تمایل به ازدواج در میان زوج2نمودار 



3 

 

 هایهزینهشود که لی است که از سوی طرفین توافق میئخانگی اجاره یا رهن منزل یکی از مسادر روابط هم معمولا 

ر د ارزان از قبیل مسکن مهر و وجود مسکن مشکلات اقتصادی ،آن را مشترک بپردازند. با توجه به رکود بازار مسکن

با وجود آگاهی از غیرقانونی و غیرشرعی بودن روابط  ،یار کردهسکوت اخت و صاحبان خانه های معاملاتیاین حوزه، بنگاه

نشینی به دلیل محدود وجود آپارتمان ،از سوی دیگر. کننددن مسکن به زوجین میبه اجاره یا رهن دااقدام خانگی، هم

 ،هگذشتحاکم بر گرایی احدهای یک ساختمان مسکونی برخلاف محلهوبودن روابط همسایگی و عدم شناخت افراد در 

 یحتی قابل شناسای که روابط رسمی یا غیررسمی زوجین برای ساکنان ساختمان مهم و آوردمیوجود به نوعی گمنامی 

 .  نیست

درصد نسبت به سال گذشته افزایش  1در حالی که میزان طلاق  ،حدود یازده درصد کاهش یافتهازدواج  31سال در 

. به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی است همباشیخانگی یا هم داشته است. یکی از دلایل کاهش ازدواج رسمی

ویژه در میان زنان و عواقب آن هگزینند. ترس از طلاق در میان جوانان برا برمی یعنی ازدواج سفید بدیل آنجوانان 

نداشتن  ،یگانگیاحساس ب، جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقهافراد  ۀنظرانتنگ یهاضاوتمانند سرنوشت فرزندان، ق

ی منطقی برای برخی جوانان سبب شده است که ازدواج سفید راهکار یو ناراحت یناامن مهریه و اقتصادی،پشتوانۀ 

از جمله  ،های جنسیتیازدواج رسمی در ساختار قانونی مورد تبعیض ۀبه ویژه با قدم نهادن در عرصزنان  شود.دیده 

شوند و این موضوع دلیل جدی گزینش ازدواج میواقع ، حضانت فرزند و ... طلاق برابر حق )شروط ضمن عقد( نداشتن

 .استسفید به عنوان بدیلی برای ازدواج رسمی 

  ،ساله از تهران 62خانم: 

نار ک یجور نیهم دیشا .دندیرنگ محبت و ارتباط سالم را ند اصلا   وناشیسر هی یخودمون نگاه کن یایمیالان به قد

 نیا دونند و تویم بیرو ع گهیمسائل د ایرسومه که طلاق  یسر هیکنار هم بودنشون فقط به خاطر  نیا یهم باشند ول

  یشیم جداازش  یاز طرفت خب به راحت یباش یها تو اگه ناراضرابطه

سمی ازدواج ر اندهدلایل متعدد نتوانسته جنسی در ازدواج سفید عامل جذابیت برای جوانانی است که ب ۀتسهیل رابط

 آگاهی جنسینابه دلیل مطابق شواهد حاصل از پژوهش اما  نیست؛گونه روابط هدف داشته باشند. فرزندآوری در این

وضوع همین م .گیردهای ناخواسته صورت میبارداری ،به وسایل پیشگیرینداشتن های ضدبارداری و دسترسی وهو شی

زنان را به طور جدی  و روانی خود سلامت جسمی ۀدهد و این امر به نوبغیرقانونی را افزایش می شیوع سقط جنین

شود و اتفاقات تلخی مانند رها کردن فرزندان به وقوع نگهداری می ندرت از آنها. در صورت تولد فرزند بهکندتهدید می

خانگی مه ۀسقط جنین به دلیل محدودیت قانونی و شرایط سخت برای زنان بارداری که رابط ،از سوی دیگرپیوندد. می

راتی خط وگیرد صورت مخفیانه صورت میههای غیربهداشتی و بدر محیط که معمولا   شودجام میداشتند، غیرقانونی ان

   . نیستپذیر برای هر شخصی امکانپرداخت آن ی زیادی دارد که هابرای زنان نیز به دنبال دارد و بالطبع هزینه

ت و سرنوش شودثبت نمی ییر جاواج دازد نوع نیا رایز خورد؛ خواهند ییهاواجازد نیان چنفرزندلطمه را  نیشتریباما 

ویا به مشکل بر  اندو داشتن شناسنامه محروم لیتحص مانند یو از حقوق اجتماع ستیمشخص ن آنان پس از تولد

سبک  رییتغ ،یغرب ی. در کشورهابرد نخواهند یارث خود یعیطب نیاز والد در صورن مشخص نبودن والدینشان و خورده

 در دهیپد نیای ول مشترک بدون ازدواج است؛ یهایرواج زندگ یاصل لیاز طلاق دل یناش یمال یامدهایو پ یزندگ
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مانند تهران، مشهد، اصفهان و  ییشهرهاحدود ده سال دارد و در کلان یعمر رانیدر ا دهیپد نیاست. ا هورنوظ رانیا

که  ،بالارفتن سن ازدواج .دانشجو هستند ایو شاغل  ستندیشهرها ن نیا یبوم که اکثرا  رواج دارد یجوانان نیب زرایش

امل از عو ،دنبال داردها بهاز خانواده یمال استقلالو  یدر انتخاب نوع زندگ ی راشتریب یو آزاد یفکر ،یاستقلال فرد

 جوانان و یبرخ یبرا یسنتمهیو ن یسنت یهابودن ازدواج ریوپاگو دست یاست. تجددخواه دیگسترش ازدواج سف

 یلکجوانان است. به طور  انیدر م دیعوامل استقبال از ازدواج سف گریبه صورت مستمر از د یجنس ازیرفع ن نیهمچن

 .شودیمو ناپسند نگاه  یواردات یادهیبه چشم پد دیبه ازدواج سف ،یرانیا سنتی و مذهبی در فرهنگ

کمتر مورد بررسی تحقیقات علمی و دانشگاهی بوده است.  ،واکاوی مسئله ازدواج سفید با توجه به تابو بودن موضوع

ح تحقیقات اندکی در این باره در سط این، صورت مدون منتشر نشده است. با وجودهحتی کتابی در این باره تا به حال ب

 نامه انجام شده است. مقاله و پایان

 های پژوهشفتهروش و یا -2

به حجم  ایو با تعداد نمونه ،حقوقی–فقهیشناختی و روان شناختی،مردم کید بر ابعادأبار با تبرای اولینپژوهش حاضر 

در این . انجام شدشهر تهران، اصفهان و مشهد در سه کلانتئوری  نددبا استفاده از روش گرازوج و کارشناس  211

 ه،گسست از خانواد ،ییجولذت ،یو جنس یعاطف یازهایاصالت ن ،یشراکت مال ،ضعف اقتصادی ،یزیگرسنتتحقیق 

 ،ینیاعتقاد به اوامر دکمرنگ شدن ، و برابر خواهی جنسیتی تعهدات پرتکلف ازدواج ،ییاز تنها زیو گر یبه همدل ازین

شتن دا یو به طور کل یزندگ نیبه سبک نو شی، گراهای ناموفقازدواج ،یاقتصادو بلوغ  یبلوغ جنس نیشکاف ب

ند. در این پژوهش با اهترین مفاهیم مرتبط با ازدواج سفید در ایران شناسایی شداز مهم نو از مفهوم ازدواج یخوانش

 خانگی در ایران در چهار فصل پرداخته شد. به تحلیل هم ،حقوقی–بررسی مبانی اجتماعی و فقهی

و  یرداهیورود سرما ؛یاقتصاد راتییتغ رینظ یبه عوامل ،یخانگروابط هم شیدایپ ییچرا یشناختجامعه نییدر تب

 ،یشهر ینامو گم یسنت، ورود عناصر نوساز یشیو بازاند یاخلاق سمیبرالیل ؛یفرهنگ راتییتغ ،یشغل یناامن شیدایپ

 ده است.اشاره ش یروابط مقطع شیدایو پ وادهدر ساخت خان راتییرفتن مفهوم و کارکرد محله، تغ نیاز ب

 ود.  شمتون حقوقی براساس فقه اسلامی برای روابط نامشروع تنظیم و اجرایی می ،ازدواج سفیددینی –در تبیین حقوقی

حبس  ،کندیکه بدون ثبت مبادرت به ازدواج مرا  یمجازات مرد کند کهی بیان میقانون مجازات اسلام 1454 ۀماد

 ونیلیم 111تا  21) ینقد یمجازات را به جزا نیخانواده ااز  تیحما ۀحیسال در نظر گرفته است. لا کیتا  یریتعز

 مجازات حبس دیتردیباما  ؛باشد یبازدارندگ تیخاص یدارا تواندیبالا م ۀمیجر زانیم نیکرده است. ا لی( تبدالیر

 ۀواقع نکردن ثبت ،یقانون مجازات اسلام 145 ۀبا صراحت مندرجات ماد شود ویمحسوب م ینقد یاز جزا دتریشد

 . ستیزوجه جرم ن یازدواج برا

                                                           
مبادرت به  یبدون ثبت در دفاتر رسم یچنانچه مرد و است یازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزام ۀخانواده ثبت واقع انیبه منظور حفظ ک». 4

 .«گرددیمحکوم م کسالیتا  یریبه مجازات حبس تعز دیازدواج دائم، طلاق و رجوع نما
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 هرگاه» آمده است: 137 ۀدر ماد ،یدر مبحث جرائم ضد عفت و اخلاق عموم یفصل هجدهم از قانون مجازات اسلام در

 ای 5لیتقب لیاز زنا ازقب ریعفت غ یعمل مناف اینباشد، مرتکب روابط نامشروع  تیزوج ۀآنها علق نیکه ب یزن و مرد

مصوب سال  یقانون مجازات اسلام 225همچنین در ماده . ضربه محکوم خواهند شد 33شوند، به شلاق تا  1مضاجعه

رجم با  یمحصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرا هیمحصن و زان یزان یزنا برا حد» آمده است: 1/2/1332

اعدام  ثابت شده باشد، موجب نهیبا بچنانچه جرم  هیئقضا ۀقو سیو موافقت رئ یدادگاه صادرکننده حکم قطع شنهادیپ

 231 ۀو اما در ماد «است کیهر یصورت موجب صد ضربه شلاق برا نیا ریاست و در غ 7محصنه هیمحصن و زان یزان

  «.باشد، صد ضربه شلاق استیم 8محصنریکه مرتکب غ یحد زنا در موارد»از همان قانون آمده است: 

 ۀکه طفل ثمر یااگر حرمت رابطه کنیل ؛بردیاز پدر و مادر و اقوام آنان ارث نم ولدالزناقانون مدنی  884 ۀبراساس ماد

طرف و  نیطفل فقط از ا ،زنا نباشد ۀشبه ایاکراه  ۀبه واسط یگریثابت و نسبت به د نیاز ابو یکیآن است نسبت به 

 یقانون ازدواج بدون که یمرد و زن یبرا یحقوق دگاهید از است مشخص که همچنان .برعکسو  بردیاقوام او ارث م

 و اندیفریک و یقانون گردیپ یدارا زنا و نامشروع روابط ،یقانون ثبت عدم لیدل به کنندمی یزندگ باهم( موقت ای دائم)

 . شد خواهد محروم ارث از د،شو متولد آنها از یفرزند اگر

مشکلات  ،از کنشگران آن فراتر رفته و در صورت تولد فرزند همباشیاین شکل از ید تبعات آکه از مواد قانونی برمیچنان

 ها خواهد شد.متعدد حقوقی دامنگیر فرزندان حاصل این ازدواج

 ازدواج سفید همان نکاح معاطاتی است؟. 1-2

 به هک است یازدواج یمعاطات نکاح. است معاطاتی نکاح بحث شود،یم دانسته کسانی همباشی با که یموارد از یکی

 و تاس یلفظ قبول و جابیا فاقد اما ؛شودیم برقرار مرد و زن نیب یجنس ۀرابط و تمتع حق و خانواده لیتشک منظور

 یموارد در» یمدن قانون 133 ۀماد مطابق. کنند توافق نیزوج نیب حقوق ریسا و نفقه ه،یمهر بر نیطرف است ممکن

 قانون نیا 1112 ماده در. است نکاح عقد شدهاستثنا موارد جمله از. است حیصح معاطات «باشد کرده استثنا قانون که

 هب حتما  یعنی. «دینما ازدواج قصد بر دلالت حا  یصر که یالفاظ به قبول و جابیا به شودیم واقع نکاح: »است آمده

 . تلفظ از عجز حالت در مگر، باشد یلفظ دیبا قبول و جابیا و شود انیب ازدواج عقد ۀغیص دیبا یحقوق لحاظ

م و مکار ینیالله خمروح ،یانصار یمرتض ،یمحقق بحران رینظ ،عهیش یبه نظر اکثر فقها یمعاطات حعدم جواز نکا

و  جابیا ۀغیص یهمگ یو حنف یحنبل ،یمالک ،یو اهل سنت است. مذاهب شافع عهیش یمورد اجماع علما ،یرازیش

 نیا ا  اصل آنها از یاریبس اند،شده خانههم دیسف ازدواج با که یافراد اذعان بر بنا .دانندیعقد نکاح م طیقبول را از شرا

 از ییرها یبرا یخانگهم ای و ندهیآ در ازدواج یبرا شتریب ییآشنا ۀمرحل بلکه کنند،ینم قلمداد تیزوج را همباشی

 ولقب را نکاح طیشرا نه و ندمعتقد یشرع ازدواج به نه افراد نیا ،نیبنابرا. دانندیم...  و یروان ،یاقتصاد مشکلات

 تیحدودم هرگونه علت به ای ییآشنا یبرا ،باشند اسلام نید براساس مشترک یزندگ خواهان اگر یحت بلکه اند،کرده

 با وجهچیه به با یتقر دیسف ازدواج ادله، نیا براساس .کنند منعقد را موقت عقد توانندیم حداقل م،ئدا ازدواج در گرید

                                                           
 . بوسیدن 5
 «بستر شدنهم»و  «دنیبا هم خواب».  1
 . متأهل 7
 . مجرد 8
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 ترمهم و شودینم تیرعا آن در...  و عده ،یشرع طلاق پدر، اذن ازدواج، طیشرا و ندارد انطباق شرع در یمعاطات نکاح

 از یاریبس در دیسف ازدواج در اما است، آن دهندهلیتشک یضرور ارکان از هاانسان قصد ،یعقد هر در آنکه همه از

 لاقط و تیزوج قواعد نکردن تیرعا علت به باشند، داشته زین تیزوج قصد اگر و نداشته تیزوج قصد نیطرف موارد

 قرار ینید تیزوج یلوا تحت و است همباشی ینوع تنها غرب، در الگوی رایج  همچون آنها مشترک یزندگ ،یشرع

 .ردیگینم

خانه های همهای اصلی زوجمشخصه دیگر ولار ازکزندگی س بههای دینی و گرایش گریزی یا کاهش حساسیتدین

ای سنتی از هزنان دین یا حداقل قرائت .بود بیشتر طلبانهیبرابر و فمینیستی هایگرایش به توجه با زنان درکه است 

البته  .نددانو این نوع زندگی را نوعی مقاومت در برابر فشار دینی می ارندقبول ند ،کندرا محدودتر میآنها که  را، دین

 نیست.ثیر أتهای غیررسمی بیجهانی شدن و گسترش فرهنگ سکولار و اومانیسم در گرایش به این نوع ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۀفانامیدان تحقیق دقیق و موشکحقوقی ازدواج موقت و پیمایش و مصاحبه در –با توجه به مبانی نظری و فقهی

  دست آمد:ه اصفهان ب و شهر تهران، مشهدمدلی تحلیلی در تبیین ازدواج سفید در سه کلان ،شدههای گردآوریداده

 

39/91؛ بی اعتقاد 

57/14؛ کم 

2/95؛ معتقد

 میزان دینداری پاسخگویان فراوانی. درصد 3نمودار 
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محوری ازدواج سفید در ایران تغییرات ارزشی و هنجاری در سبک زندگی جوانان  ۀپدید ،شودطور که مشاهده میهمان

 :خانگی در بطن این تغییرات ارزشی ظهور کرده استکه هم استایرانی 

  ساله از تهران 62 ، خانم: 

 مسائل سری یه خاطرهب شاید دارن قبول رو زندگی سبک این ما سن تو

 هپذیرفت شهرستان آزادتره، تو مهویت که جاییه من برای جامعه .باشه محدودیت

 کنن می زندگی شکلی این من دوستای از خیلی تهران تو ولی نیست

 

 همباشی ۀهای دقیق با زوجینی که تجربترین پیامدهای ازدواج سفید در ایران براساس گزارشات و مصاحبهمهم

می میلی به ازدواج رسبی و های جنسیتی، آزادی انتخابکلیشهرنگ باختن اقتصادی برای ازدواج، ناتوانی اند، داشته

شود. در تحقیقی در آمریکا دلیل ازدواج سفید آزادی و راحتی بوده است. این عوامل در غرب نیز به وضوح مشاهده می

انونمند را ق برخلاف غرب که از نظر عرفی و حقوقی این پدیده .شده است گزارشمیلی به ازدواج دائم بیشتر افراد و بی

 رانیدر ا دیاز ازدواج سف یمدل گراندد تئور. 3شکل 
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رخ نداده است و پیامدهایی مانند طرد اجتماعی، فقدان حمایت و ترس از  در ایران این مسئله تاکنون است، کرده

 یسنه ر بازد ،داشتند یخانگهم ۀکه تجرب یافراد بیشتر ،پژوهش نیا یهاافتهیبراساس پیگرد را به دنبال داشته است. 

درصد(  21) درصد( و اصفهان 31) درصد(، مشهد 43) تهران یدر شهرها تیقرار داشتند و به نسبت جمع 31-25

 با مکاتب ییآشنا قیطر ازو  اندیدانشگاه لاتیتحص یدارا جوانان عموما  نیاند. اآمده ایبه دن 15-75 ۀبودند که در ده

 ند.خود یدر سبک زندگ رییخواهان تغ یو فرهنگ یفکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لی اند شغلی متناسب با رشتۀ تحصیمعمولا  نتوانسته ،تغییرات اقتصادی و اجتماعی و دورۀ رکودبه این جوانان با توجه 

نسبت به ویژه هب ،شهرها به دلیل داشتن بسترهای شغلیکلان در محل زندگی خود پیدا کنند. شاندانشگاهی

ها، محل جذابی برای مهاجران تحصیلی و شغلی جوانی هستند که به دنبال استقلال مالی و ادامۀ تحصیلات شهرستان
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 ازدواج سفید داشتند ۀمورد مطالعه که تجرب ۀ. درصد فراوانی نمون5نمودار 
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از  های کوچکستانرشهرها نسبت به شههای خصوصی و مشاغل آزاد در کلانشرکتوجود  گردند.می دانشگاهی

 .کاری جوانان تحصیلکرده بوده است تترین دلایل مهاجرعمده

 

  ،تهران از ساله 62مرد: 

ایشونم فارس بودند و البته ایشون ساکن تهران نبودند. بنا بر یه دلایلی به خاطر کارشون و تحصیلشون از یکی 

های جنوبی اومده بودند تهران و تو تهران موندگار شده بودند. خب بنا به کارشون و مقطع تحصیلی از شهرستان

  .شدیما  تهران موندگار کردند به همین دلیل فعلارشدشون داشتند درسشون رو تموم می

 

 

 

 

 

 

 

هزار  311و  نویلیم 1کشور باعث شده که  یهااستان یارکینرخ ب یدرصد 11 بیش از کافش ،براساس آمار موجود

 از یجوانان ل،یدل نیکشور مهاجرت کنند. به هم یشهرهاکار به کلان افتنی یبرا ،لکردهیجوانان تحص ژهیوبه ،جوان

 رگیتهران و د یکار راه افتنی دیاز غرب و شرق کشور به ام یروند و افرادیجنوب م زیخبه مناطق نفت رانیشمال ا

 شوند.یشهرها منکلا
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 انیپاسخگو لاتیتحص زانیم یفراوان. درصد 1نمودار 
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بسیار  ،های ازدواج رسمیویژه در بخش مسکن و همچنین هزینههب ،های زندگیشهرها هزینهدر کلان ،از سوی دیگر

شهرها زمینۀ حذف نظارت والدین بر فرزندان را کار و تحصیل در کلان. نیستویژه جوانان هکه در توان افراد ب استبالا 

دی اقتصا مختلف هایمردان به نسبت زنان در عرصه ،با توجه به ساختار کلی اقتصادی در جامعهکنند. ر میبیشت

تمول مردان در مناسبات اقتصادی دو شخص به وضوح که شود و همین امر موجب می اندهای بهتری یافتهموقعیت

های شکل از رابطه بر رنگ باختن کلیشه. اگرچه براساس شواهد حاصل از مطالعه مبنای این باشدقابل مشاهده 

درآمد بیشتر برای مردان، عدم  وشغل بهتر کردن فراهم  باساختارهای کلی جامعه  که رسدبه نظر می ،جنسیتی است

 د.نکندر مناسبات اقتصادی بازتولید می را توازن قدرت

 نشینیکنند و با توجه به گمنامی و آپارتمانمیهای خود زندگی خانهها با همجوانان در شهرهای بزرگ و در آپارتمان

 ۀرابط دیزدواج سفا .کنندازدواج سفید را جایگزین ازدواج رسمی  توانندافراد به راحتی می ،گسترده در این شهرها

های زندگی در غیررسمی تکافوی هزینه ۀو این رابط جذاب است اریجوانان بس یبراکه  کندتسهیل میرا  یجنس

سال  1-3 گونه روابط حدودالبته عمر این .دهدشهرها میشهرها را برای جوانان مهاجر و همچنین بومی کلانکلان

ال سسه بعد از یک الی  که ولی تجربه پاسخگویان حاکی از آن بود ؛در ازدواج سفید مدت رابطه نامعلوم است. است

 د.نشوهم پاشیده میاز این روابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانند که زنان نبه اینشود یمنجر م دینموضوع در عرف و  نیا تیبا توجه به اهم یرفتن باکرگ نیو از ب یروابط جنس

 ایهفرصتو  ابدیادامه  یخانگروابط هم که شودیسبب م یباکرگ یو مذهب یازدواج کنند و بار فرهنگ یفیبا هر ط

خارج از  ایاز ازدواج  شیپ یو جنس یکه معاشرت عاطفنیبا وجود ا رانیدر ا. ابدیافراد کاهش  یبرا یازدواج رسم

 شواهد یمنع شده است، برخ یاز نظر قانون یحت است و یو فرهنگ یمذهب ،یسنت یارچوب ازدواج برخلاف هنجارهاهچ

ها عموما  پنهان این روابط از خانوادهد. نجوانان دلالت دار نیها در بگونه معاشرتنیا یشیبر روند افزا ریاخ یهادر سال

اهمیت باکرگی در جامعه نشان دهند.  از آن اطلاعخود را بیکه ها تمایل دارند شود و اگر هم آشکار شود خانوادهمی

قرارگیری در روابط جدید تضعیف کرده و مکانیسمی که به تبع آن تردید موقعیت زنان را پس از اتمام رابطه برای بی
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ممکن است مورد پسند ی های متعدد است که گاههمباشیای معیوب در قرار گرفتن فرد به شکل چرخه ،کندبروز می

یرد. گار میای قربکارت به عنوان راهکار مورد استقبال عده ۀصورت اقدام برای ترمیم پرد در غیر این ؛خود زنان نباشد

 خواهد شد. منجر نوبنیان  ۀو به سستی بنیان خانواد گذاردمیثیر أتردید بر روابط رسمی فرد تاین موضوع بی

 

 

 پاسخگویان همباشی از  اطرافیان اطلاع  نوع و میزان. 3 نمودار

که خود نیز در ازدواج سفید  نزدیکپنهان است یا فقط دوستان معمولا خانگی هم ابطۀر ،شدهبرطبق پژوهش انجام

ی غرب ۀمدرنیتهای نسل جدید که به واسطۀ آشنایی با مظاهر خبر دارند. ارزش آناز  بوده و یا تجربه ان را داشته اند

ها نوادهزند. با وجود این، خاها و هنجارهای نسل گذشته را به صورت پنهانی پس میشکل گرفته است، برخی سنت

ردند که روابط خود را از خانواده، بستگان، آشنایان و پاسخگویان اظهار ک بیشتراند و هنوز با این موضوع کنار نیامده

هان ترین دلیل پنپسندد و این مهم. نگرش عمومی و اجتماعی این نوع سبک زندگی را نمیکنندمیپنهان همسایگان 

های فراوانی است که به زوجین رابطه نیز به خودی خود متضمن استرسپنهان بودن  کردن این سبک زندگی است.

 شود. تحمیل می

،ارشد کارشناسی دانشجوی ساله، 62 مرد: 

ن امکا ایامکان طرد داره  ای: کی. یشیمواجه م یبزرگ دیصددرصد با تهده خانواده مطلع بش اگه

: اگه اجتماع بفهمه که سه حکم سنگسار داره. رانیا ۀدولت که تو جامع ۀ: مسئلدوحذف داره. 

پشتشه که امکان  یاجتماع ریبه انگ زدن و آنچنان تحق کننیشروع م ،یداشت دیازدواج سف

  باهات باشه. یقطع کردن مناسبات اجتماع یو حت یکیزیداره در حد ضرب و شتم ف

فقدان حمایت قانونی و اجتماعی از شخصی است که در این روابط  کرد،اشاره  آنتوان به از دیگر پیامدهایی که می

ی دیدگگیرد. به ویژه این مسئله در مورد زنان بیشتر صادق است که در صورت خشونتمورد خشونت و آزار قرار می
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یش . این موضوع زنان را بیش از پنخواهند بودطلبی از هیچ ارگان رسمی و غیررسمی قادر به دادخواهی و حمایت

اول آنها را خاطی  ۀو بدیهی است که مراجع قانونی در صورت بروز هرگونه مشکل برای زنان در درج کردهپذیر آسیب

گیری از خدماتی چون اورژانس اجتماعی و ... نیز ناممکن حتی بهرهو احقاق حقوقشان ممکن نخواهد بود  ،دانسته

 .است

توان انکار کرد که فشارهای متعددی که بر نمی ،گیرندقرار می رابطهین رسد افراد با اختیار خود در ااگرچه به نظر می

دهد. حتی پس از اتمام رابطه نیز این افراد متحمل زوجین را در وضعیت روانی نامناسب قرار می ،می شود واردآنها 

شناسی مناسب روانطلبی از هیچ ارگانی را نیافته و خدمات های روانی متعددی خواهند شد که امکان حمایتآسیب

ایی های مترتب از جدتوان از این واقعیت چشم پوشید که آسیبشامل این دسته از افراد نخواهد شد. لکن نمییا ... نیز 

بیشتر دامنگیر زنان خواهد بود و زنان در فرایند بازسازی  گر چه گریبانگیر هر دوی زن و مرد می باشد ولی بالابه دلایل 

 بود. خواهندرو های بیشتری روبهقتصادی خود با سختیروانی، اجتماعی و ا

 بهتری برای ۀگزین نستتوا، ازدواج موقت می)دائم( های رسمی و قانونی و مشکلات ازدواج رسمیارچوبهبا توجه به چ

گیری و مشکلات ازدواج رسمی را ندارد و هم قانون و مذهب رسمی کشور آن را باشد. ازدواج موقت هم سختافراد 

هایی از آن وجود دارد. اما نسل جوان کند و در صورت بروز مشکلات و پیشامدهای ناگوار حداقل حمایتتأیید می

داند و ج موقت یا صیغه را نوعی کلاه شرعی و فحشا میا، ازدودارداعتقاد  نیز که غالبا  به برابری جنسیتی ،رفتهدانشگاه

ورزد و ازدواج سفید آن است و ریشۀ مذهبی دارد از آن اجتناب می «انگارۀ جنسی بودن»از آنجا که نگرش عمومی بر 

و تمایل دارند اعتقادات دینی بر  انددهد. این افراد دین و مذهب را از زندگی شخصی خود حذف کردهرا ترجیح می

قوق شخصی ی حرا عاملی برای نقض برخ آنکنند و گیری میزندگی آنها کمتر تأثیر بگذارد و حتی نسبت به دین جبهه

 دانند.خود می

وری از مظاهر مدرنیته در کشورهای در حال توسعه است که از طریق باباوری به جای خداخیر و منفعت فردی و انسان

مدرن، در زندگی جوانان  یهای فکرهای جمعی و ماهواره و اینترنت و از سوی دیگر در دانشگاه با آشنایی با نحلهرسانه

دهد که براساس نفع شخصی و بدون محدودیت دینی و مذهبی، خیر این سمت سوق می بهها را نفوذ کرده است و آن

فردی خود را تشخیص دهند و از هرگونه محدودیت دینی عبور کنند. مصادیق این وضعیت را در تعریف پاکدامنی و 

دامنی و نداشتن رابطۀ جنسی توان دید. پردۀ بکارت در فرهنگ دین و عرف بیانگر پاکبکارت به ویژه برای زنان می

ی توانند از بکارت و نداشتن رابطۀ جنسکنند، نمیاست. زوجینی که پردۀ بکارت را امری شخصی و حق بر بدن تلقی می

 سان نبوده وآ یمیتصم یبرخ یبرا هرچند ،پندارندند و آن را امری شخصی میمذهبی بکن یپیش از ازدواج برداشت

 .وردآیو ازدواج به وجود م یدر ارتباطات بعد ینیگاه تبعات سنگ

ی و شناختوانرگسیخته، فرزندان طلاق یا بدسرپرست به دلایل های ازهمدر خانوادهبراساس نتایج حاصل از تحقیق 

و  طلاق . این افراد نگرانی از قرار گرفتن در روابط رسمی،کننداجتماعی بیشتر به این نوع ازدواج تمایل پیدا می

 . دانندازدواج می از وری را دلیلی برای این شکلآدفرزن

ذکر  یخانگهم یبه سو شیگرا لیدل نیترمهمفراوانی،  درصد 37/41با  ی رابه ازدواج رسم یاعتقادبی انیپاسخگو

 28/14با  شتریب ییدرصد، آشنا 74/11با  یشغل تیامن نداشتندرصد،  13/21و حق بر بدن با  شتریب ی. آزاداندکرده
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مدت زمان این نوع  .اندبوده دیبه ازدواج سف شیگرا لیدلا نیتراز مهم بیدرصد به ترت 38/7با  یاعتمادبیدرصد و 

 نداشتن اغلبرا  یتجرد قطع شیجوانان و افزا نکردن ازدواجدلیل  عموما   کارشناسان. استسال  1-3 ها در حدودازدواج

که  یرگید لیدلا اما ؛شد دییأت امر نیا زین قیتحق های موردنمونهبا تحلیل که دانند یم یمال لئو مسا یدرآمد کاف

 یهاهیربها، مهریمانند ش یرسوم ناهنجار لیبه ازدواج دائم به دل یاعتقادبی :دارند تیاهم نیز اندیاقتصاد هااز آن یبخش

رط ش ل،یشرط تحصمانند  )شروط ضمن عقد( زنان در قانون یحقوق فرد کردنبودن و محدود  ریوپاگدست ،نیسنگ

 ،ییشوهر و زن پس از جدا انیاموال موجود م میاشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور، شرط تقس

 است که در یاز فرهنگ نادرست یرسوم ناش نی. اطلاق برابر حضانت فرزندان پس از طلاق، حق انتخاب مسکن، حق

 یتینسج یهاشهیو کل قوانین مرتبط با طلاق نیاست. همچن یاسلام میبرخلاف تعال یشده که حت جیها راخانواده انیم

 هیثانو تیدهند. آنچه اهم حیدائم ترجازدواج را بر  دیازدواج سف د افرادنشوباعث می که اندیاز عوامل یسمردر ازدواج 

در قالب  یاعده یبرا یو قانون ینید میو حق انتخاب و حق بر بدن است. حق بر بدن بدون توجه به مفاه یدارد آزاد

 ین زندگاگذر یو درآمد مناسب برا یشغل یهاشود. نبود فرصتیم انینما دیمانند ازدواج سف یمدن یهاینافرمان

جلوه  جوانان یبرا یراهکار مناسب ی راتیجنس یهاشهیدونفره بدون کل یدر قالب مشارکت اقتصاد دیازدواج سف ،یجار

شاره ا انیپاسخگو یها، برخدر مصاحبه نیست؛آن  یمشابه نوع غرب کاملا  ی در ایرانخانگهم یا دی. ازدواج سفکندمی

 ند. اهطور کامل بوده خود ب شریک جنسیسه روز را با  یدو ال دیکردند که در طول هفته شایم

 ساله از تهران: 62 ما،ین 

ماه، دو ماه... تا  هیسال، دو سال،  کی. حالا یبندیپا یزیتره. نه به چراحت ینجوریا

 یمن خواستم و اون ادامه داره. ول نیکه خودتون خواست یتا هر موقع عمرت اصلا  ۀهم

  ام. یهم من راض هی. هم اون راضزایچ یسر هیبه  یباش بندیپا دیازدواج دائم با

 نداشتنو  یاعتمادبیگرفته است.  بر جهان را در یکشورها بیشتر گسترده است وبحران اعتماد در جهان مدرن 

 گریمحض ثبت ازدواج و شناخت همسر، د هبوجود آورده است. ه افراد ب نیترس را در ب یصداقت به هنگام ازدواج نوع

 یاشود رابطهیسبب م یاعتمادبی ،نی. بنابراگیردد را میگریبان فر یقانون یهاتیش برد و مسئولیتوان پینمرا  یکار

 .ابدی پایان یقانون تیمسئول چیبدون ه یصداقتبیو  انتیداده شود که در صورت خ حیترج

 دلیل ناشناخته ماندن تصویری مبهم در ذهنه دلیل تابو بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته و به ازدواج سفید در ایران ب

نیست. این دست تحقیقات با شناسایی  دستها و پیامدهای آن اطلاع آماری علمی و دقیقی در دارد و از علتن امسئول

ر ثؤتواند مفید و مهای آن میراهکارهای اساسی در جهت کاهش آسیب ئۀبه آن و ارا گرایشعلل اصلی ازدواج سفید و 

 . شودواقع 
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 پیشنهادها  ئۀبندی و اراجمع. 3

 لمیعمستقل  قاتیتحق یبرمبنا رانیدر ا دیازدواج سف یامدهایپ و جامع ابعاد، علل شناسایی .3-1

 یو تخصص

-یارشناسک ماتیتصم گرفتنها و راهکار یبررس ،یمعضلات اجتماع ها،بیآس ییشناسا ازمندین ایپو یابه جامعه دنیرس

علوم  ۀوزح انیو دانشجو یو مشاوران دانشگاه دیاسات شتریتوجه ب ،یقاتیتحق یهابودجه صیتخص. و اثرگذار است شده

 یاجتماع و فعالان سندگانینو یاز سو پویا و مستمرو انجام کار میدانی  کتاب فیلأنامه و مقاله، تانیدر قالب پا یرفتار

توجه  اب به عموم مناسب شنهاداتیو ارائه پ دهیپد نیا یشناسبیو آس دیازدواج سف ۀجانبو همه قیدق ییدر باب شناسا

نه سفاأمت. باشد دهیپد نیا قیدق ییمناسب در جهت شناسا یتواند راهکاریدر گذر زمان م ۀجامع یاجتماع تیبه ماه

 یپول یهانامهانیو پا یتکرارال رفته است. موضوعات ؤس ریز اشیعلم تیدانشگاه از جامعه جدا شده است که آن ماه

 ویژه، بهاهدانشگ یهااستیدر س ید و بازنگرنداشته باش ینقش یاجتماع یهابیآس یید در شناسانتوانینم و سفارشی

 کند. یریها جلوگخورده در کتابخانهبدون کارکرد و خاکضعیف  قاتیتحق تولید تواند ازیم ،پژوهش ۀدر حوز

  از سوی دولت در ایرانآن  یشیو روند افزا دیازدواج سف پذیرفتن پدیدۀ .6-1

 یبوده است که تا به امروز از سو یتنها راهکار« انکار» د،یو تابو بودن موضوع ازدواج سف ینیدریغ تیبه علت ماه

 ایران در سفید ازدواج که گویندمی ایران در جوانان امور دولتی مسئول مقامات از یکیمشاهده شده است.  نامسئول

 3فارس خبرگزاری با مصاحبه در ،33در سال  جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون گلزاری، محمود. ندارد وجود

 گفت و دانست غربی ایپدیده را سفید ازدواج او. ندارد وجود سفید ازدواج ایران جامعه در اصلا که بیان کرده است 

 شدهن ییدأت موضوع این هنوز اما باشند، داده انجام را کار این غربی کشورهای از تبعیت به جوانان برخی است ممکن

ت ئربلکه به ج شود،بیشتر مین آشیوع  ،این تصور اشتباه است که با صحه گذاشتن بر وجود این پدیده ؛ امااست

سیب شناسی و کارشناسی زوایایی اشکار و پنهان ازدواج و شروع کار آ در صورت پذیرش این موضوعکه توان گفت می

 جلوگیری کرد. شودها و جامعه میاحتمالی آن بر خانوادههای از آسیبسفید 

 یتیو پوشش حما یقانون داتهیتماندیشیدن به . 1-1

راد از اف یاری. بساست یقدم بعد یعمل یراهکارها ئۀو ارا یشناسبیو آس رشیپذ بعد از یرسانو اطلاع یسازفرهنگ

مجلل،  یهایعروس و ربهایش ن،یسنگ یهاهی)مهر رانیفرهنگ ازدواج در ا و سومراند که آداب و گفتهها در مصاحبه

مفاد  هبوانین زنان در ق یحقوق فردکردن بودن و محدود  ریوپاگدست ،یتینسج یهاشهیمستقل، کل مسکن ه،یزیجه

 میشرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور، شرط تقس ل،یشرط تحصاز جمله  شروط ضمن عقد

...( باعث و  حضانت فرزندان پس از طلاق، حق انتخاب مسکن، حق طلاق ،ییشوهر و زن پس از جدا انیاموال موجود م

فرهنگ  غیو تبل جیترو ی،هنگفر ینوع ازدواج شده است. در بخش بسترساز نیآوردن به ا یازدواج دائم و رو میلی بهبی

 یبرا یتواند راهکار مناسبیم یدولتریغ یاجتماع یو نهادها یمجاز یو فضا یجمع یهارسانه قیازدواج آسان از طر

 ۀنیمز ایجادو  غیبا تبل ییو اجرا یدولت یباشد. نهادها جوانانازدواج  لیو تسه ی نکردنریگدر سخت هاخانواده هیتوج

                                                           
9 . www.farsnews.com/news/13930910000357 
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 یهاوام مسکن و فرصت ،شتریوام ازدواج بتخصیص  ،جود ازدواج(درخواست برای بازنگری قوانین مو و) آسان اجازدو

 .کنند فایا نهیزم نیدر ا یثرؤتوانند نقش میم یشغل

 رزنداناز زنان و ف ییقضا تیحما بر دیکأبا ت دیمربوط به ازدواج سف یحقوق نیدر قوان ی. بازنگر4-1

 ،یو اسلام یازدواج اخلاق لیبر تسه یمبتن یقانون اساس 11 ۀبر ماد دیکأبودن و با ت یشرعریغ لیبه دل رانیا ۀجامع در

تحت عنوان روابط نامشروع  اند،ی که ازدواج سفید را برگزیدهنیزوج ،از این روشده است.  انگاریجرم دیاز ازدواج سف

 از سویو  شودنمی اجرا حکم نیا گرچه -محکوم خواهند شد یمال ۀمیو عدم ثبت ازدواج به حبس و شلاق و جر

 نینشده است و در ا فیتعر نیزوج ی این... برا حق نفقه، ارث، حضانت فرزندان و -شودیتحمل مبه نوعی  حاکمیت

  و از ارث محروم است.شود محسوب میالزنا ولد یقانون مدن 884 ۀبراساس ماد ،بیاید ایدنه ب یاگر فرزند انیم

و  انزناست و تنها  امدهین انیبه م یموضوع بحث نیقرآن از ا بخش چیدر ه :شود انیدو نکته ب نجایاست در ا یضرور

 ندک افتیشناسنامه در دتوانیزنا مالولد رانیاند. در قانون اشدهم ومحر یحقوق اجتماع یمردان زناکار سرزنش و از برخ

 گرید یبرخوردار است. از سو یو از حقوق شهروندشود یمحسوب م یرانیشهروند ا ،کند افتیکه شناسنامه در یزمان و

حقوق  ۀاز قانون قرار دارند و از هم تیدر حما کسانیافراد ملت اعم از زن و مرد  همۀ ،یساسقانون ا ستمیدر اصل ب

 زیط نرواب این نوع متولد از فرزند اسلام برخوردارند. نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ی،اسیس ی،انسان

 ،گرید یشود. از سو ارمانند نفقه و حق ارث برخورد یو حقوق ییقضا ،یقانون تیاز حما یرانیشهروند ا کیمانند  دیبا

 کرده بیاز کودکان را در مجلس تصو تیحما ۀحیلا یو به تازگ استحقوق کودک  یالمللنیب نیوعضو کنوانس رانیا

 یانون اساسق ریزنا مغاالولد نداشتن حق ارث ،نی. بنابراکند تیرعا را حقوق کودکان دیبا یضیتبع هگونچیو بدون ه است

در ازدواج  :وجود دارد خلأدو  نجایا در شود. یبازنگر یاساس یبه شکل نهیزم نیدر ا دیو با استالملل نیو حقوق ب

 زین قیتحق نیکه در ا یخشونت خانگمانند  زن است( معمولا  که ) نیزوجاز  یکی هیدر صورت بروز جرم عل دیسف

 ایآ ،اموال و... قرار گرفت یدارد؟ اگر زن مورد آزار و شکنجه و خشونت، دزد یاقانون چه برنامه ،موجود بود یموارد

در  دیازدواج سف سکوت کند؟! ،صورت گرفته استعلیهش  ی کهخشونت در خصوصبه علت ترس از مجازات شلاق  دیبا

 میبه حر یهرگونه تجاوز و تعد زین یقانون اساس 25و  23 ،22. در اصول ردیگیصورت م یخصوص میبستر حر

 نینو مصداق نقض قوا نیستدرست  یحقوق دگاهیاز د میقض حرنتجسس و  ،بنابراین .افراد ممنوع شده است یخصوص

 ؛یستنو آشکار  نداردشاهد  ،دافتیم اتفاق یخصوص میدر بستر حر دیازدواج سفاز آنجا که . است یو اصول قانون اساس

 ینونقا گردیپتحت توان آن را ینم یهروندق شوحق یاماده هشتو بند ششم منشور  یشخص میمواد حر یبرمبناپس 

 بدون توجه به د،شویتعرض م به آنها مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته و یا که یافراد ایزنان  ،نیقرار داد. بنابرا

 .رندیگبقرار  ییقضا تیتحت حما دیبا یخصوص میحر عیوقا

 یبخش خصوص و دولتاز سوی  یاقتصاد طیشرا لیاشتغال و تسه ،ینی. کارآفر2-1

ا هماهنگ بناو  یتخصصریغ یهاند تا در بخشاهشهرها شدکلان ۀو مجرد که روان کاریب لانیالتحصفارغ میعظ لیخ

 ینهادها نهیزم نی. در ادارندآورندگان به ازدواج سفید قرار ، در زمرۀ رویشان مشغول به کار شوندیلیتحص ۀرشت

 ،تجدید نظر از سیاستهای غلط مرکز گرایی .دکنن جادیا یشغل تیامن گریهمد یبا همکار ی بایدو بخش خصوص یدولت

هم م یتواند عاملیمحل سکونت م یدر شهرها یدانشگاه لاتیهماهنگ با تحص یشغل یهافرصت جادیو ا ینیکارآفر
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ه زند باز فر یوام ازدواج، وام نگهدار بیشتر کردن مسکن، یهاوام یبا اعطا یبانک تمسیس نیباشد. همچن زمینه نیدر ا

 یهمکار با یکند. فعالان بخش خصوص فایا ی در این زمینهثرؤتواند نقش میالحسنه و اقساط بلندمدت مصورت قرض

 .کاهش دهندجوانان را  یکاریب توانندیاز اشتغال جوانان م تیو حما یدیتول یواحدها ساختها با دولت در شهرستان

و فعالان  دولت یو اشتغال داشته باشند و با همکار ینیبه بحث کارآفر یشتریتوجه ب دیمختلف با یدر شهرها نیریّخ

 ینیکارآفر ،نیداشته باشند. بنابرا یانقش برجسته ینیکارآفر ۀدهند و در حوز لیجبهه را تشک نیضلع سوم ا یداقتصا

 یاقتصاد یهاهاز دغدغ یتواند بخشی... م فرزند و ۀنیمسکن، هز لیاز قب یاقتصاد تیجوانان و حما یدر محل زندگ

  رفع کند.جوانان را 

 یریو جلوگ یآموزشی و بهداشت یهاهارچوب مشاورهها در چو انجمن یدولت ینهادها تی. حما2-1

 یو اجتماع یفرد یهابیاز آس

 ،یستیزنهادها مانند به یبرخ قیاز طر ،یفریک گردیو پ یانگارجرم با وجود ادیاعت و دزیمانند ا هاییمبتلایان به بیماری

 یبهداشت یهابا آموزش شوند. تاکنونمی تیحما ادیاعتترک  یهاو کمپ یدولتریغ ۀوطلباناد یهاانجمن ،یشهردار

 نیناخواه اخواه .شده استآنها برداشته  یمنف یامدهایو پ هابیدر کاهش آس یثرؤم یهاگام ،ی این نهادهااو مشاوره

 یمقاربت یهایماریب یاست. برخ شیروز در حال افزابهو روز مواجه شدهجوانان جامعه  یاقبال برخ با یسبک زندگ

 تیبه علت ماه کهد نروابط وجود دار نیزنان در ا هیخشونت علانواع  و سقط جنین ،ناخواسته یهایباردار دز،یمانند ا

نوع  نیافته نشدن ریبه علت پذ معمولا  ،گرید یاز سو .وجود ندارد یی آنهاقضا یریگیپ ئتجر یخانگروابط هم یفریک

با توجه به . آوردبه دنبال می یشناختروان ییهابید که آسنشویم دخانه طرهم نیها، زوجخانواده جانبروابط از 

ی و های مقاربتایدز، برای جلوگیری از سقط جنین، ابتلا به بیماریهایی چون اعتیاد و خانگی با آسیبهمراه بودن هم

 ،بهداشت و درمان توانند از سوی نهادهای بهزیستی،های روحی و روانی و خشونت، زنان میبرخی دیگر از بیماری

هداشتی ای و بهای مشاورههای حقوقی حمایت از زنان، بدون ترس از پیگرد قانونی تحت حمایتشهرداری و انجمن

 به نحوی که افراد از پیگرد قانونی رابطۀ خود ترسی نداشته باشند.قرار بگیرند، 
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 جز تیزوج ۀرابط و شودیم فیتعر یعرفو  ینید یهنجارها طبقبر رانیدر ا و مناسبات آن مرد و زن روابط

 رانیا ۀدر جامع دادهرخ راتییتغ ،ریاخ یهاسال در. شودیم یموقت، نامشروع و جرم تلق ودائم  ازدواجدر قالب 

 از یارهنج-یارزش راتییتغ و تهیمدرنسو، ظهور  کیاز  یکاریمانند رکود و ب یاقتصاد سخت طیشرا لیدل به

 یراهکار را دیسف ازدواجهمان  ای یرسم اجمشترک بدون ازدو یجوانان زندگ که است شده سبب گرید یسو

 و بار یاجتماع ی وحقوق یهاتیکه مسئول بدانندخود  یو اجتماع یشخص یازهاین برآوردن یبرا یمنطق

 دهید یاهدانشگ و لکردهیتحص جوانان نیب دربیشتر  دهیپد نیا. ندارد را یرسم ازدواج یاقتصاد مخارج نیسنگ

 ینید هایتیحساس لیدل به نا. مسئولاندکردهمهاجرت  شهرهاکلان به یلیتحص و یکار لیدلا به که شودیم

 اربنخستین یپژوهش برا نی. ااندمطالعه و بررسی نکرده قیدق ی رااجتماع ۀدیپد نیتا امروز ا یو فرهنگ

ی هاامدیپ و لیرا تحل آنبر  ثرؤم عوامل ،ازدواج سفید یو حقوق یاجتماع یمبان یاز بررسپس جامع  صورتهب

 یمنف یامدهایپ کاهش در ثرؤم یتا گام است شده ارائه ییراهکارها ،تینها در. است کرده بررسی ظهور آن را

 .ابدافزایش ی باره نیا در یعموم یهایآگاه نیهمچن و باشد یاجتماع دهیپد نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 


