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سپاسگزاری

هر	جامعه	ای	متناسب	با	شرایط	اجتماعی	و	فرهنگی	خود	همواره	با	مسائل	
خاصی	رو	به	رو	است.	دامنۀ	مسائل	اجتماعی	در	ایران	نیز	روز	به	روز	در	حال	
گسترش	است.	برخی	مسائل	اجتماعی	به	دلیل	حساسیت	فرهنگی	و	دینی	
می	تواند	 ابهام	 و	 ماندن	 ناشناخته	 این	 که	 می	گیرند	 قرار	 توجه	 مورد	 کمتر	
پیامدهایی	گاه	منفی	در	سطوح	مختلف	اجتماعی	داشته	باشد.	درک	صحیح	
نگرش	 در	 تغییر	 و	 آن	 ویژگی	های	 و	 ابعاد	 اجتماعی،	 مسائل	 و	 پدیده	ها	 از	
ساختار	اداری	و	قانونی	در	خصوص	مسائل	اجتماعی	و	همچنین	بهره	گیری	
مسائل	 مدیریت	 بهبود	 به	 می	توانند	 جامعه	شناختی	 و	 فرهنگی	 عناصر	 از	

اجتماعی	یاری	برسانند.	
از	 اخیر	 سال	های	 در	 زنان	 و	 کودکان	 توانمندسازی	 و	 خانواده	 ساختار	
دغدغه	های	جدی	پژوهشی	اینجانب	بوده	است.	انگیزۀ	مطالعه	دربارۀ	ازدواج	
و	صیغۀ	 موقت	 ازدواج	 قبلی	ام	درخصوص	 پژوهش	های	 از	 ایران	 در	 سفید	
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محرمیت1،	ازدواج	زودهنگام	کودکان2	و	ختنۀ	زنان3	در	ایران،	که	به	دو	زبان	
فارسی	و	انگلیسی	منتشر	شده	اند،	سرچشمه	گرفت.	در	طبقه	بندی	مهم	ترین	
و	آسیب	شناسان،	 از	محققان	 بسیاری	 از	دیدگاه	 ایران	 در	 اجتماعی	 مسائل	
مسائل	خانواده،	ازدواج	و	جوانان	در	رأس	فهرست	قرار	دارند.	در	سال	های	
اخیر	روند	روبه	رشد	کاهش	ازدواج	دائم،	نرخ	روزافزون	طالق،	تجرد	قطعی	
و	میانگین	سن	ازدواج	در	حال	افزایش	است.	با	وجود	راهكارهایی	که	از	سوی	
نهادهای	اجرایی	و	سیاست	گذاری	کالن	کشوری	ارائه	شده	است،	همچنان	
روند	افزایشی	میانگین	سن	ازدواج	تداوم	پیدا	کرده	است	که	نشان	دهندۀ	تغییر	
فرهنگ	و	خواسته	های	قشر	جوان	کشور،	نادرست	بودن	یا	ضعف	راهكارهای	
عملیاتی	و	خطاهای	راهبردی	است.	کاهش	ازدواج	به	معنای	کاهش	رابطۀ	
	جوانان	در	شرایط	گذار	

ً
جنسی	بین	زنان	و	مردان	نیست،	بلكه	افراد	و	عموما

جامعه	ایران	به	منظور	تأمین	نیازهای	خود	و	رهایی	از	شرایط	ازدواج	رسمی	
نامیده	می	شود.	در	بطن	 یافته	اند	که	ازدواج	سفید	 قانونی	بدیلی	برای	آن	 و	
ازدواج	 با	 در	مخالفت	 افرادی	 بود	 ازدواج	موقت	 مورد	 در	 که	 قبلی	 تحقیق	
موقت	اظهار	نظر	می	کردند،	در	حالی	که	رابطه	آزاد	داشته	اند	و	آن	را	به	ازدواج	
موقت	ترجیح	می	دادند،	چرایی	افزایش	روابط	آزاد	علی	رغم	وجود	قوانینی	
موانندمتعه	بخشی	از	دالیل	انجام	این	پژوهش	بود.		ازدواج	سفید،		هم	خانگی	
و	یا	همباشی	که	گرایش	به	آن	روز	به	روز	در	حال	افزایش	است،	در	ایران	

1. احمدی،	کامیل )1396(.	خانه ای بر روی آب:	پژوهشی جامع در باب صیغه و صیغۀ محرمیت: 
http://kameelahmady.com/fa/temporary-marriage-in-iran

در	 کودکان	 زودهنگام	 ازدواج	 باب	 در	 جامع	 پژوهشی	 طنین	سكوت؛	 	.)6931( کامیل	 احمدی،	 	.2
ایران،	تهران:	شیرازه.

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research 
Study On Early Child Marriagen (ECM) In Iran, New York: Nova Publishing.

3.	احمدی،	کامیل	)4931(.	به	نام	سنت؛	پژوهشی	جامع	در	باب	ختنۀ	زنان	در	ایران،	تهران:	شیرازه.
Ahmady, Kameel (2015). In The Name of Tradition: A Comprehensive 
Research Study On Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) In Iran, 
Oxford: Oxford Press.
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برخالف	کشورهای	غربی	تابع	ضوابط	قانونی	و	نظارتی	نیست.نبود	شناخت	
کافی	از	روابط	هم	خانگی	در	بطن	جامعه	و	همچنین	در	سطح	کارشناسی	و	
سیاست	گذاری	کالن	و	نبود	ضابطه	های	قانونی	و	هنجارمند،	رشد	قارچ		گونه	
و	روزافزون	این	گونه	روابط	را	دامن	می	زند	و	جدا	از	مزیت	هایش	برای	قشری	
خاص	از	جوانان	یا	دیگرانی	که	اعتقاد	به	برابری	جنسیتی	دارند،	ممكن	است	
	معطوف	به	زنان	

ً
آسیب	های	فردی	و	اجتماعی	به	دنبال	داشته	باشد	که	اکثرا

است.	به	منظور	درک	صحیح	پدیدۀ	ازدواج	سفید	در	ایران،	طی	یک	سال	
و	نیم	گذشته	با	کمک	تیم	تحقیقی	ام	به	بررسی	جامع	آن	در	سطح	میدانی	
و	کتابخانه	ای	پرداختم	و	امیدوارم	که	از	نتایج	پژوهش	شناخت	کافی	از	این	
پدیدۀ	اجتماعی	حاصل	شود	و	پیامدهای	ناگوار	آن،	به	ویژه	برای	کودکان	و	

زنان	آسیب		پذیر،	کاهش	یابد.	
رعایت	حق	شناسی	ایجاب	می	کند	از	افرادی	که	در	انجام	این	پژوهش	یا	
در	این	بازه	زمانی	از	من	حمایت	کردند،	قدردانی	کنم.	از	اعضای	خانواده	ام	
که	هیچ	گاه	از	حمایت	بی	قیدوشرطشان	کاسته	نشد	و	در	همۀ	مراحل	سخت	
این	کار	در	کنار	من	بودند	و	همچنین	از	دوستان	نزدیكی	که	در	این	فرایند	

مطالعاتی	و	پژوهشی	تشویقم	کردند،	سپاسگزارم.
از	همۀ	افرادی	که	گرد	هم	آمدند	و	روایات	این	کار	را	گردآوری	و	تحلیل	
کردند	تا	این	پژوهش	جامع		به	دست	آید،	سپاسگزارم؛	به	طور	ویژه	قدردان	
دستیاران	و	همكارانم	آقای	محمد	)جمال(	حسینی	و	خانم	عایشه	)شیالن(	
علی	یار	هستم	که	در	مراحل	تحقیق	همراهم	بودند	و	در	جمع	آوری	مطالب	
و	منابع	به	من	کمک	کردند.	از	خانم	سارا	صحرانورد	فرد	بابت	ویرایش	و	
از	 همچنین	 می	کنم.	 تشكر	 اثر	 این	 صورت	بندی	 شدن	 دقیق	تر	 به	 کمک	
و	 برای	همكاری	 نشود،	 برده	 کار	 این	 در	 آنها	 از	 نامی	 که	خواستند	 افرادی	
لطفشان	سپاسگزارم.	افراد	و	نهادهای	زیادی	برای	تكمیل	این	پژوهش	به	من	
یاری	رساندند.	این	پژوهش،	و	به	خصوص	بخش	میدانی	آن،	تنها	از	طریق	
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اکتشافی،	آموزش	میدانی،	حمایت	و	همكاری	آنها	محقق	شد.	در	این	زمینه	
الماسی،	عایشه	)شیالن(	علی	یار،	حكیمه	 فریبا	 تیم	میدانی	 اولیۀ	 از	مدیر	
وطنی	 صباح	 صادقی،	 ژیال	 صادقی	مقدم،	 فتانه	 ناظمی،	 مسلم	 پاشازاده،	
و	ویدا	ظفری	سپاسگزارم.	از	آقای	حسینی	برای	انجام	تحلیل	های	کّمی	و	
به	ویژه	کمک	به	آماده	سازی	خالصۀ	این	پژوهش	جهت	رونمایی،	از	خانم	
برای	 واژی	 آقای	محمد	جمال	الدین	 از	 و	 متن	 این	 بازخوانی	 برای	 علی	یار	

مشاورۀ	مذهبی	تشكر	می	کنم.	
این	 پیشنهادهای	 و	 بخردانه	 نظرات	 مهمان	نوازی،	 حمایت،	 مرهون	 	
دوستان	و	همكاران	در	سه	کالن	شهر	تهران،	مشهد	و	اصفهان	هستم:	در	
به	 و	کمک	 مشاوره	 برای	 معارف	وند	 معصومه	 دکتر	 از	خانم	 تهران	 استان	
تنظیم	پرسشنامۀ	اولیه؛	در	استان	اصفهان	از	خانم	گلیتا	حسین	پور	اصفهانی	
و	خانم	جمیله	هاشمیان؛	در	استان	خراسان	رضوی	از	آقای	سپهر	استیری،	
هیئت	مدیرۀ	 اعضای	 و	 سورا«	 حقوقدان	 »زنان	 کانون	 پزشكیان،	 زینب	
سایر	شخصیت	های	 و	 دینی	 نهادهای	 روحانیان،	 از	جامعۀ	 آن.	همچنین	
طور	 به	 سپاسگزارم.	 رساندند،	 مدد	 من	 به	 تحقیق	 این	 در	 که	 اجتماعی	
ویژه	قدردان	وزارتخانه	ها	و	نمایندگان،	از	جمله	افراد	مسئول	در	خدمات	
اجتماعی،	بهداشتی	و	دانشگاه	های	علوم	پزشكی،	آزاد	اسالمی	و	پیام	نور	
هستم؛	چراکه	دانش	و	اطالعاتشان	را	برای	تكمیل	این	پروژه	از	من	دریغ	
نكردند.	باشد	که	این	دست	از	پژوهش	ها	و	اهتمام	مسئوالن	به	راهكارها	
و	نتایج	آن	به	تغییرات	اجتماعی	مثبت	و	کاهش	آسیب	های	اجتماعی	در	

کشور	منجر	شود.		
کامیل	احمدی
فروردین	1398
kameelahmady.com
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چکیده	

زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	رسمی	و	قانونی،	به	مثابه	رابطۀ	زناشویی	ثبت	نشده،	
غیرقانونی	و	نامشروع	است	که	شیوع	آن	در	جامعه	ایران	پدیده	ای	نوظهور	است	
و	به	عنوان	معضل	اجتماعی	رو	به	گسترشی	به	ویژه	در	کالن	شهرها	و	مناطق	
مهاجرپذیر	از	آن	یاد	می	شود.	با	توجه	به	پیچیدگی	موضوع	و	حساسیت	های	
موجود	در	کشور،	در	این	زمینه	آمار	قابل	توجهی	وجود	ندارد	و	حتی	به	نحوی	
می	توان	گفت	که	از	سوی	دولتمردان	مسكوت	گذاشته	شده	است	و	به	نوعی	
تحمل	می	شود.	بر	همین	مبنا،	به	منظور	شناسایی	دقیق	این	پدیدۀ	اجتماعی	
و	علل	و	پیامدهای	آن،	پژوهش	پیش	رو	به	بررسی	جامع	آن	در	سه	کالن	شهر	
تهران،	مشهد	و	اصفهان	پرداخته	است.	این	پژوهش	در	چهارچوب	دیدگاه	
تفسیرگرایی	و	روش	شناختی	کیفی	با	استفاده	از	روش	نظریۀ	زمینه	ای	انجام	
شده	است.	به	دلیل	حساسیت	فرهنگی	موضوع	پژوهش	و	دشواری	دسترسی	
به	نمونه	ها	از	روش	نمونه	گیری	غیرتصادفی	استفاده	شد.	اشباع	نظری	داده	ها	
پس	از	انجام	100	مصاحبه	به	دست	آمد	و	برای	اطمینان	بیشتر،	مصاحبه	های	
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بیشتری	صورت	گرفت	تا	در	جامعیت	پژوهش	به	اقناع	رسیده	و	البته	در	این	
بهره	مند	شده	 نیز	 کیفی	 روش	 متخصصان	 رهنمودهای	 و	 نظارت	 از	 مسیر	
است.	الزم	به	ذکر	است	که	این	پژوهش	به	انواع	دیگر	همباشی	مثل		همباشی	
خانمی	بسیار	جوان	با	مردی	مسن	که	محوریت	رابطه	بر	تأمین	اقتصادی	زن	
به	منظور	یكدست	شدن	مطالعه	از	 این	نمونه	ها	 است،	عنایت	داشته	اند	و	

پژوهش	حذف	شدند.
مصاحبۀ	 تكنیک	 از	 استفاده	 با	 حاضر	 پژوهش	 داده	های	 و	 اطالعات	
عمیق	جمع	آوری	شده	است.	مصاحبه	ها	و	داده	های	گردآوری	شده	با	استفاده	
از	کدگذاری	نظری	)باز،	محوری	و	گزینشی(	تجزیه	و	تحلیل	شدند	و	به	
مهم	 مقوله	های	 و	 مفاهیم	 به	 دستیابی	 برای	 ابتدا	 داده	ها،	 گردآوری	 منظور	
مشارکت	کنندگان،	روش	مصاحبۀ	گفت	وگوی	غیررسمی	به	کار	گرفته	شد.	در	
مرحلۀ	دوم	با	استفاده	از	روش	گراندد	تئوری،	مقوله	ها	و	مفاهیم	به	دست	آمده	
در	فرایند	مصاحبه،	در	راستای	نمونه	گیری	نظری	پیگیری	شدند	و	پس	از	این	
مرحله	که	خطوط	کلی	مصاحبه	ها	از	طریق	مفاهیم	و	مقوله	ها	شكل	گرفتند،	
پرسش	های	مصاحبه	با	استفاده	از	روش	مصاحبۀ	نیمه	ساختاریافته،	استاندارد	
با	اجرای	کدگذاری	 ادامه	 در	 یافت.	 ادامه	 اشباع	نظری	 تا	 فرایند	 این	 و	 شد	
باز،	هم	زمان	با	جمع	آوری	داده	ها،	مقوله	های	عمده،	زیرمقوله	ها	و	مفاهیم	
به	 و	 به	یكدیگر	 انجام	کدگذاری	محوری،	زیرمقوله	ها	 با	 آمدند.	 به	دست	
ی	و	فرایندی	و	

ّ
مقوله	های	عمده	ربط	پیدا	کردند	و	نوع	مقوله	ها	از	حیث	عل

پیامدی	بودن	مشخص	شدند.
اقتصادی،	 )شرایط	 محیطی	 شرایط	 که	 دادند	 نشان	 تحقیق	 یافته	های	
مداخله	گر	 عوامل	 اجتماعی(،	 ساختارهای	 قانونی،	 و	 رسمی	 چهارچوب	
)شرایط	خانوادگی،	کمرنگ	شدن	نظارت،	زیست	در	مهاجرت(	و	عوامل	
به	 گرایش	 در	 اصلی	 عوامل	 از	 فردی(	 و	جهان		بینی	 رابطه	 )تجربۀ	 زمینه	ای	
و	 ارزشی	 تغییرات	 پژوهش	 این	 در	 محوری	 پدیدۀ	 بوده	اند.	 سفید	 ازدواج	
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هنجاری	در	سبک	زندگی	نسل	جوان	بود.	کنش	راهبردی	در	این	پژوهش	
تعدد	و	ناپایداری	در	روابط	شناسایی	شد	و	پیامدهای	این	نوع	روابط	شامل	
رنگ	باختن	کلیشه	های	جنسیتی	و	آزادی	انتخاب،	بی	میلی	به	ازدواج	رسمی،	

طرد	اجتماعی	و	فقدان	حمایت	و	ترس	از	پیگرد	بود.	
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پیشگفتار

اگرچه	مدرنیته	را	در	مقام	تحول	در	زندگی	انسان	غربی	به	قرن	شانزدهم	و	
ظهور	 با	 مدرن	 زندگی	 که	 شد	 مدعی	 توان	 می	 دانند،	 می	 راجع	 هفدهم	
روشنگری	در	قرن	هجدهم	و	سپس	انقالب	بزرگ	صنعتی	در	قرن	نوزدهم	
در	عمل	ظهور	یافت.	به	تعبیر	کلی	می	توان	گفت	مدرنیته	یك	فرایند	تكوینی	
پیچیده	را	از	سر	گذرانده	است	که	در	برداشتی	ساده	می	توان	آن	را	در	چهار	
دولت	 ظهور	 در	 سیاسی:	 حوزه	 الف(	 کرد.	 بندی	 دسته	 بدین	شكل	 حوزه	
سكوالر	و	حكمیت	زادیی	از	کلیسا؛	ب(	حوزه	اقتصادی:	در	سیطره	سرمایه	
داری	و	گسترش	تكنولوژی؛	حوزه	احتماعی:	تقسیم	نوین	طبقاتی	و	تقسیم	
کار	اجتماعی	پیشرفت؛	حوزه	فرهنگی:	گذار	از	خداباوری		و	تغییر	مناسبات	
جنسیتی1.	در	واقع	مدرنیته	در	ظهور	گفتمان	فلسفی	جدید	و	به	ویژه	تغییر	
شیوه	تولید	قابل	فهم	است	و	بر	پایه	آن،	تاریخ	و	جامعه	نه	به	مثابه	یكی	از	

1.  Hall, Stuart, Held, David, and McGrew, Tony (1992), Modernity and its 
Future, London, The Open University Press.
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مظاهر	تجلی	خداوند،	که	به	مثابه	موجودی	پویا	و	در	حال	دگرگونی	قابل	فهم	
است	که	انسان	می	تواند	تواند	الگوی	قانونی	حاکم	بر	این	تحول	را	دریابد	و	

صورت	بندی	کند1.
مواجه	با	مدرنیته	غربی	در	طول	تاریخ	ایران	به	دو	شكل	بوده	است.	گروه	
اول	که	شیفته	پیشرفت	های	غرب	شدند	و	بر	آن	بودند	که	تنها	با	گام	برداشتن	
آمد	 فائق	 عمیق	 شكاف	 این	 بر	 میتوان	 که	 است	 غرب	 های	 قدم	 جای	 در	
)رویارویی	روشنفكران	مشروطه	و	تلقی	آن	ها	از	تجدد	تسلیم	محض	آنها	
در	براربر	مدرنیته	غربی(	و	گروه	دوم	که	این	فاصله	بیش	از	هر	چیز	برایشان	
عامل	تشویش	خاطر	بود	و	بر	آن	بودند	که	با	برجسته	سازِی	برخی	مولفه	های	
تمدن	و	فرهنگ	ایرانی	که	هنوز	یارای	مقابله	با	همتای	غرب	یاش	را	داشت،	
نوعی	برخورد	سلبی	و	انكار	آمیز	با	غرب	داشته	باشند	و	به	این	طریق	ضمن	رد		
ضمنِی	پیشرفت	غرب،	مشكله	را	درونی	کرده	و	به	جای	تالش	برای	فهم	غرب	
و	ممیزه	های	آن،	بر	جستجوی	ضعفهای	درونی	متمرکز	شوند	و	با	تاکید	بر	
غفلت	از	میراث	پیشینی	–	مانند	گنجینه	تعالیم	اسالمی-	به	مثابه	دلیل	بنیادین	
عقب	ماندگی،	بر	ضرورت	احیای	خودی	انگشت	نهند	)روشنفكران	دوران	

پهلوی	اول	و	دوم	مانند	دکتر	شریعتی	و	آل	احمد(.	
با	توجه	به	گفتمان	توافق	یا	تقابل	با	مدرنیته	غربی	که	در	دوره	های	تاریخی	
از	جمله	پهلوی	یا	بعد	از	انقالب	57	در	ایران	به	وضوح	دیده	می	شود،	مدرنیته	
اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسی	را	که	در	غرب	 ایران،		مراحل	 در	
منجر	به	مدرنیته	شد،	پشت	سر	نگذاشته	است،	به	همین	دلیل	سبب	ظهور	
مدرنیته	ناقص	گردید.	این	مدرنیته	ناقص	و	فرهنگ	گذار	در	قالب	جهانی	
شدن	و	فرایند	نوسازی	سبب	تغییرات	اجتماعی	-	ارزشی	شده	است	که	منجر	
به	ظهور	پدیده	های	مانند	الگوهای	روابط	آزاد	میان	زن	و	مرد	شد	که	برخالف	

1.  Turner, Charles (1992), Modernity and Politics in the Works of max Weber, 
London & New York, Routledge.
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هنجارهای	عمومی	)دینی–	اجتماعی	و	حقوقی(	کشور	می	باشد	اما	از	سوی	
برخی	افراد	مانند	جوانان	بویژه	در	کالن	شهرها	راهكاری	مدرن،	منطقی	و	
عقالنی	محسوب	می	شود.	فاصله	زیاد	بلوغ	اقتصادی	و	بلوغ	جنسی	در	ایران	
سال	به	سال	افزایش	می	باید.	رشد	باالی	مجردان	که	به	گزارش	مرکز	آمار	ایران	
باالی	12	میلیون	جوان	می	باشد،	عدم	امنیت	شغلی	و	رکود	فروان	اقتصادی	
افزایش	 کشور،	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 سیاسی،	 مختتلف	 دالیل	 به	 کشور	
زنان	تحصیل	کرده	و	ظهور	باورهای	فمنیسیتی	و	برابر	طلبی	و	رنگ	باختن	
کلیشه	های	جنسیتی،	مهاجرت	کاری	و	تحصیلی	بویژه	برای	زنان	و	دختران،	
دسترسی	به	اینترنت،	ماهوار	و	سهولت	ارتباط	بدون	محدودیت	های	زمانی	و	
مكانی	در	گذشته،	شرایط	سخت	اقتصادی	ازدواج	رسمی	و	دائمی	و	باورهای	
فرهنگی	مرتبط	با	آن	مانند	مهریه	های	سنگین،	شیر	بها،	تاالر،	سرویس	های	
طال،	ظهور	عشق	رمانتیک	و	روابط	سیال	و	موقت	–	زودگذر،	از	بین	رفتن	
محله	گرایی،	گمنامی	ظهور	آپارتمان	نشینی	گسترده،	کاهش	اعتقادات	دینی	
و	مذهبی	سبب	شده	است	که	عده	ای	از	جوانان	عموما	تحصیل	کرده	که	در	
اوایل	دهه	70	قرار	دارند	نوعی	زندگی	مشترک	بدون	 	و	 اواخر	ده	های	60	
		)Cohabitation(همخانگی	عنوان	تحت	غرب	در	که	کنند	انتخاب	را	ازدواج
از	آن	یاد	می	شود.	این	نوع	زندگی	الگوی	آزاد	روابط	زن	و	مرد	است	که	در	
غرب	تحت	لوای	قانونی	بعد	از	انقالب	جنسی	دهه	1960	هنجاری	عمومی	
و	پذیرفته	می	باشد	که	در	برخی	موارد	به	ازدواج	نیز	می	انجامد.	زن	و	مرد	بدون	
ازدواج	رسمی	و	قانونی	با	هم	زندگی	می	کنند	و	روابط	جنسی	دارند.	این	نوع	
زندگی	که	در	ایران	از	آن	تحت	عنوان	هم	باشی	یا	ازدواج	سفید	یاد	می	کنند	
در	بین	جوانانی	که	نقش	اعتقادات	دینی	و	مذهبی	را	در	زندگی	خود	کم	اثر	یا	
بدون	اهمیت	می	پندارند	و	یا	اینكه	به	دالیل	اقتصادی	و	اجتماعی	–	فرهنگی	
نمی	توانند	ازدواج	رسمی	و	دائمی	داشته	باشند،	ازدوج	سفید	یا	همخانگی	را	

به	عنوان	انتخاب	عقالنی	بر	می	گزینند.
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قوانین	و	فرهنگ	ایرانی	تحت	تاثیر	دین	اسالم	قرار	دارد.	این	نوع	روابط	
جنسی	آزاد	زن	و	مرد	در	این	چارچوب	غیر	قانونی	و	غیر	شرعی	است.	بنابراین	
با	یک	تابو	رو	به	رو	هستیم	که	زیر	پوست	شهر	و	در	سایه	به	اقرار	بسیاری	از	
به	علیت	 این	موضوع	 به	رشد	است.	در	گذشته	 کارشناسان	و	محققان	رو	
حساسیت	دینی	و	مذهبی	آن	کامال	نادیده	گرفته	می	شد،	اما	با	گسترش	آن	
بویژه	در	کالن	شهرها	و	آسیب	هایی	که	در	پی	داشت	مانند	به	خطر	افتادن	
نهاد	خانواده،	کاهش	باروری،	تولد	فرزندان	رها	شده،	سقط	های	غیر	قانونی،	
خشونت	علیه	زنان	و	دختران،	بیماری	های	مقاربتی	و	...		در	سالهایی	اخیر	
سبب	شده	است	که	از	سوی	برخی	محققان	و	آسیب	شناسان	اجتماعی	مورد	
بررسی	قرار	بگیرد	که	بیشتر	در	سطح	دانشگاهی	و	چند	مقاله	بوده	است.	تا	
کنون	در	قالب	یک	پژوهش	جامع	بررسی	نشده	است	و	به	جرئت	می	توان	
گفت	کتاب	معتبری	در	این	باره	منتشر	نشده	است.	ناشناخته	مانند	دالیل	
اصلی	ظهور	و	گسترش	این	پدیده	و	عواقب	آن	می	تواند	هزینه	های	را	به	ساختار	
جامعه	و	هم	چنین	افرادی	که	وارد	این	رابطه		شده	اند	وارد	نمایند.	بنابراین	با	
شناخت	زوایای	پنهان	و	آشكار		این	پدیده	اجتماعی		می	توان	راهكارهایی	
را	در	اختیار	مسئولین	قرار	داد	تا	آسیب	های	آن	را	به	حداقل	رساند.	بر	همین	
مبنا	این	پژوهش	طی	بیش	از	یک	سال	با	تكیه	بر	کار	میدانی	و	مردم	شناسی	
در	کالن	شهرهای	تهران،	مشهد	و	اصفهان	با	مصاحبه	های	دقیق	و	تحلیل	
موشكافانه،	اطالعات	فراوانی	را	در	این	باره	گردآوری	نموده	و	با	تحلیل	دقیق	
و	علمی	مصاحبه	ها	و		تحقیق	در		مبانی	نظری	این	پدیده	و	همچنین	مصاحبه	
با	مشاورین	امالک،	وکال	و	کارشناسان	دینی؛	ابعاد	این	پدیده	نوظهور	که	در	
میان	برخی	جوانان	رایج	شده،	مورد	بررسی	جامع	بدون	جانبداری	و	تعصب	
قرار	گرفت	و	در	نهایت	راهكارهای	عملی	و	قانونی	ارایه	شد	تا	گامی	موثر	در	
شناخت	این	پدیده	برداشته	شود	و	آسیب	های	آن	که	ناشی	از	ناشناخته	ماندن	

و	عدم	مطالعه	دقیق	بود،	کاهش	یابد.
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فصل	اول:	کلیات	پژوهش

               
»خانم	،	28	ساله	از	تهران

تبریز	 تو	 چون	 و	 تبریز	 تو	 بودیم	 دانشجو	 تامون	 دو	 هر	 ما	
این	انجمن	های	زنان	و	انجمن	های	که	در	زمینه	فمنیست	
فعالیت	داشتند	عضو	اونها	بودیم		ما	از	تو	همون	انجمن	با	
هم	آشنا	شدیم	و	تا	سه	سال	من	و	اون	فقط	در	حد	یه	دوستی	
ساده	با	هم	بودیم	ولی	بعد	از	دو	سه	سالی	که	گذشت	چون	
اون	خونه	گرفته	بود	و	به	بهانه	مسائل	مختلف	دور	هم	جمع	

شدنایی	تو	خونشون	داشتیم......«
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1-1.		مقدمه	

هستۀ	اصلی	مطالعات	اجتماعی،	روابط	اجتماعی	برمبنای	نیازهای	انسانی	
جامعه	 اساسی	 عنصر	 مثابه	 به	 نیازها	 و	1980	 دهه	های	1970	 در	 است.	
از	دانشمندان	علوم	رفتاری	 قرار	گرفتند.	مازلو1	 از	گذشته	مورد	توجه	 بیش	
است	که	در	باب	نیازهای	انسانی	نظریه	پردازی	کرده	است	و	با	وجود	برخی	
انتقادات	مورد	تأیید	اکثریت	دانشمندان	علوم	اجتماعی	است.	از	دیدگاه	مازلو	
انسان	ها	پنج	نیاز	اساسی	دارند:	نیازهای	جسمی،	نیاز	به	امنیت،	نیاز	به	روابط	
اجتماعی	و	محبت،	نیاز	به	تأیید	و	احترام،	و	نیاز	به	خودشكوفایی.	در	نظریه	
	در	هریک	از	این	دسته	ها	تعدادی	از	نیازهای	شبیه	و	نزدیک	به	هم	

ً
مازلو	اوال

	در	دسته	چهارم،	نیاز	به	احترام	و	قدرشناسی،	حفظ	آبرو	
ً
جای	می	گیرند.	مثال

	مازلو	معتقد	بود	که	این	
ً
و	غرور،	کسب	ارزش	و	منزلت	جای	می	گیرند.	ثانیا

نیازها	دارای	سلسله	مراتبی	هستند،	نیازهای	دون	و	نیازهای	عالی.	یعنی	برای	

1.  Abraham Maslow
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انسان	ها	ابتدا	نیازهای	جسمی	و	جنسی	مهم	اند.	بعد	نیاز	به	روابط	و	سپس	
نیازهای	 نیازهایشان	برطرف	شد،	 انسان	هایی	که	همه	 تا	باألخره	در	 احترام	

متعالی	به	تفكر	درباره	معنی	و	محتوا	مطرح	می	شود.

متفاوت	 زمان	 و	 برمبنای	مكان	 انسان	ها	 اجتماعی	 روابط	 و	 نیازها	 رفع	
است.	فرهنگ1	یک	جامعه	و	ارزش	ها	و	هنجارهای	آن	جامعه	تعیین	می	کنند	
انسان	ها	 بین	 اجتماعی	 روابط	 و	 شوند	 برآورده	 انسانی	چگونه	 نیازهای	 که	
چگونه	تنظیم	شود.	فرهنگ	به	معنای	روش		زندگی	اعضای	یک	جامعه	است.	
و	 کار	 الگوهای	 خانوادگی،	 زندگی	 و	 ازدواج	 رسوم	 و	 آداب	 شامل	 فرهنگ	
لباس	پوشیدن	تا	تفریح	و	فراغت	و	آیین	های	مذهبی	و	دینی	می	شود.	وقتی	
جامعه	شناسان	از	فرهنگ	سخن	می	گویند	مقصودشان	آن	دسته	از	جنبه	های	
جوامع	بشری	است	که	آموخته	می	شوند	نه	آنهایی	که	به	صورت	ژنتیكی	به	
علوم	 در	 اکتسابی	 موضوعی	 مثابه	 به	 فرهنگ	 حقیقت،	 در	 می	رسند.	 ارث	
اجتماعی	مورد	مداقه	قرار	می	گیرد.	اعضای	جامعه	همه	در	عنصر	فرهنگ	

1.  Culture

شكل	1.	هرم	سلسله		مراتب	نیازهای	مزلو
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به	 جامعه	 در	 متقابل	 ارتباط	 و	 همكاری	 امكان	 دلیل	 همین	 به	 و	 سهیم	اند	
وجود	می	آید.	این	عناصر	فرهنگی	متن	و	زمینه	همگانی	تشكیل	می	دهند	که	
افراد	جامعه	زندگی	خود	را	در	آن	می	گذرانند.	فرهنگ	یک	جامعه	شامل	هم	
جنبه	های	نامحسوس	_عقاید،	اندیشه	ها	و	ارزش	هایی	که	محتوای	فرهنگ	
را	می	سازند_	است	و	هم	جنبه	های	ملموس	و	محسوس	_اشیاء،	نمادها	یا	
فناوری	که	بازنمود	محتوای	یاد	شده	است.	بنیان	همۀ	فرهنگ	ها،	تصورات	
مهم،	 آن	جامعه	 در	 که	مشخص	می	کنند	چه	چیزی	 است	 اندیشه	هایی	 و	
ارزشمند،	مطلوب	و	پسندیده	است.	این	تصورات	انتزاعی	یا	ارزش	ها1	در	
تعامل	با	دنیای	اجتماعی	به	انسان	ها	معنا	می	دهند	و	آنها	را	هدایت	می	کنند.	
تک	همسری	مثالی	از	ارزش	است	که	در	جوامع	غربی	رواج	دارد.	هنجارها2 
قواعدی	برای	رفتارند	که	ارزش	های	یک	فرهنگ	را	منعكس	می	کنند	یا	تجسم	
می	بخشند.	ارزش	ها	و	هنجارها	در	کنار	یكدیگر	به	چگونگی	رفتار	اعضای	
یک	فرهنگ	در	محیط	اجتماعی	شان	شكل	می	دهند.	ارزش	ها	و	هنجارها	
تنوع	بسیاری	در	فرهنگ	های	گوناگون	دارند.	حتی	در	یک	جامعه	یا	اجتماع	
واحد	ممكن	است	ارزش	ها	در	تناقض	با	هم	باشند.	ارزش	ها	و	هنجارهای	
	در	طول	زمان	تغییر	می	کنند.	بسیاری	از	این	هنجارها	و	ارزش	ها	

ً
فرهنگی	غالبا

که	در	زمان	حال	در	زندگی	شخصی	بدیهی	می	پنداریم،	شاید	در	دهۀ	قبل	با	
ارزش	های	مورد	اعتقاد	همگان	تناقض	داشته	اند.

رفتارهای	جنسی	برمبنای	فرهنگ،	ارزش	ها	و	هنجارهای	مشخص	در	هر	
جامعه	متفاوت	است.	تنوع	فرهنگی	و	تضاد	ارزش	ها	در	میان	جوامع	مختلف	
یا	حتی	در	بین	نسل	های	مختلف	در	یک	جامعه	سبب	می	شود	که	برخی	
ارزش	ها	و	رفتارها	در	طول	زمان	تغییر	کنند.	در	جوامع	غربی	رفتارهای	جنسی	
مانند	رابطۀ	جنسی	قبل	از	ازدواج	یا	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	)هم	بالینی،	

1.  Values 

2.  Norms
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در	 پذیرفته	شده	است،	 امری	 یا	هم	خانگی1(،	که	در	حال	حاضر	 همباشی	
دهه	های	قبل	با	ارزش	های	عمومی	در	تضاد	بود	)گیدنز،	1389:	36(.	

آن	 ارضای	 نحوۀ	 و	 است	 انسان	 نیازهای	 پایه	ای	ترین	 جزو	 جنسی	 نیاز	
در	جوامع	مسلمان	مانند	ایران	در	قالب	ازدواج	رفتار	جنسی	بهنجاری	تلقی	
می	شود.	در	غیر	این	صورت	رابطه	جنسی	خارج	از	ازدواج	امری	غیرشرعی-	
قانونی	و	غیرعرفی	است.	اما	در	سال	های	اخیر	رفتارهای	جنسی	نسل	جوان	
ایران	،به	ویژه	در	 به	دلیل	تحوالت	ساختاری	در	جوامع	در	حال	گذار	مانند	
کالن	شهرها،	نمودهایی	جدید	پیدا	کرده	است	که	در	کنار	ازدواج،	بدیل	هایی	
مانند	هم	خانگی،	روابط	دوستی	همراه	با	رابطه	جنسی	و	روابط	فرازناشویی	برای	
آن	مشاهده	می	شود.	هم	خانگی	یا	ازدواج	سفید	درکالنشهرهای	ایران	مانند	
تهران،	مشهد	و	اصفهان	به	دالیلی	مانند	مدرنیته،	جهانی	شدن،	فردگرایی،	
کاهش	پایبندی	های	دینی	و	شكاف	نسلی	در	میان	جوانان	قابل	رؤیت	است.	
هم	خانگی	یا	ازدواج	سفید	به	معنای	زندگی	مشترک	زوجی	است	که	با	هم	رابطه	
جنسی	دارند	بدون	آنكه	ازدواج	کرده	باشند	و	در	میان	برخی	از	جوانان	به	عنوان	
سبكی	مدرن	از	زندگی	مورد	استقبال	قرار	گرفته	است.	با	در	حاشیه	قرار	گرفتن	
این	موضوع	از	سوی	جامعه	و	ارگان	های	رسمی	به	نظر	می	رسد	که	فضا	برای	
بررسی	دقیق	تر	آن	به	مثابه	یک	مسئلۀ	اجتماعی	نوپدید	فراهم	نبوده	و	عرصه	بر	
پژوهشگران	این	حوزه	برای	تحقیق	و	مداخله	تنگ	تر	خواهد	شد.	همین	موضوع	

می	تواند	آسیب	های	ناشی	از	آن		را	تشدید	کند.

2-1.	پارادایم	های	رفتار	جنسی
الگوی	رفتار	جنسی	سالم	در	بیشتر	فرهنگ	ها	به	شكل	ازدواج	نمایان	شده	
است.	از	آنجا	که	هنجارهای	جنسی	در	همۀ	جوامع	وجود	دارند	و	این	هنجارها	

1. Cohabitation
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برخی	کارکردهای	رابطۀ	جنسی	را	تأیید	و	از	برخی	دیگر		نهی	می	کنند،	رفتار	
جنسی	بشر	همیشه	معنادار	است.	اعضای	جامعه	این	هنجارها	را	در	جریان	
هر	 پذیرفته	شدۀ	 رفتارهای	جنسی	 مبنا،	 این	 بر	 می	آموزند.	 اجتماعی	شدن	
فرهنگ		با	رفتارهای	جنسی	پذیرفته	شده	در	فرهنگ	دیگر	تفاوت	دارند	و	این	

نشان	می	دهد	که	بشر	واکنش	های	جنسی	را	از	فرهنگ	خود	می	آموزد.
جنسی	 فرهنگ	 بر	 مختلفی	 پارادایم	های	 غرب،	 دوهزارسالۀ	 تاریخ	 در	
حاکم	بوده	است.	کهن	ترین	آنها	انگارۀ	مذهبی	اخالقی	است	که	از	آموزه	های	
	بر	گناه	آلوده	شمردن	اطفای	غریزۀ	

ً
دین	مسیحیت	سرچشمه	می	گیرد	و	اساسا

یا	کنترل	شدید	 نفی	 برای	 از	چارچوب	متعارف	و	تالش	 جنسی	در	خارج	
ادعا	 این	 تأیید	 در	 پیدایش	مسیحیت	 کتاب	 در	 ناردو	 دان	 است.	 استوار	 آن	
می	گوید:	در	آن	دوران،	دوشیزگی	فضیلتی	ارزنده	و	روابط	جنسی	خارج	از	
ازدواج	برای	زوجی	که	می	خواستند	فرزندانی	بیاورند	به	طور	فزاینده	ای	ناپسند	
تلقی	می	شده	است.	او	سپس	ادامه	می	دهد:	از	قرن	چهارم	به	بعد،	جنبش	هایی	

شكل	2.	نمادی	از	روابط	جنسی	در	فرهنگ	های	مختلف	بر	اساس	کتاب
Sexuality Today: The Human Perspective: Gary F. Kelly 
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مكتب	های	 و	 اعتقادی	 نظام	های	 برخی	 از	 متأثر	 که	 گرفتند	 شكل	 رهبانی		
فلسفی	مشرکانه،	ریاضت	کشی	و	تجرد	را	وارد	عقاید	مسیحیت	کردند	و	آن	
را	به	عنوان	رفتاری	اخالقی	نهادینه	کردند.	عالقه	به	تجرد	و	ریاضت	کشی،	
به	 ایرانی	 پیامبری	 پیروان	 بوده	است	)مانویان	 مانویان	 اعتقادات	 از	 بخشی	
نام	مانی	بودند	و	عقیده	داشتند	که	جهان	به	نیروهای	نور	و	ظلمت	تقسیم	
شده		است	که	نمایندۀ	خیر	و	شر	هستند(.	از	نظر	مانویان،	شر	انسان	ها	را	
فاسد	می	کند	و	رستگاری	بسته	به	جدا	شدن	از	شر	و	پریدن	به	قلمرو	آسمانی	
نور	خالص	است.	به	این	هدف،	تنها	از	راه	اختصاص	دادن	زندگی	خود	به	
ریاضت	کشی	مفرط	از	جمله	اجتناب	از	تماس	جنسی	و	اعمال	خشونت	آمیز،	

و	نخوردن	گوشت	می	توان	دست	یافت.	
اما	با	ظهور	رنسانس	و	پیدایش	تجربه	گرایی	و	شكل	گیری	و	بسط	علوم	نوین	
در	قرن	شانزدهم،	انگارۀ	زیست	شناختی	به	غریزۀ	جنسی	ظهور	و	به	تدریج	در	
طول	چهار	قرن	در	درون	فضای	فكری	و	اجتماعی	غرب	رشد	کرد.	تا	پیدایش	
بر	 مذهبی	اخالقی	 انگارۀ	 همچنان	 هجدهم،	 قرن	 یعنی	 روشنگری،	 عصر	
روابط	جنسی	حاکم	است.	از	قرن	نوزدهم	به	بعد،	با	ظهور	عصر	مدرن،	عشق	
احساسی	به	منزلۀ	شكل	مدرن	و	فردگرایانۀ	رفتار	جنسی	به	تدریج	جایگزین	
الگوی	ماقبل	مدرن	می	شود.	با	توجه	به	این	تحول،	برخی	محققان	عشق	در	
.)Beck,1995: 286(	نامند	می	غرب	سكوالریسم	محصول	را	مدرن	عصر

در	قرن	نوزدهم	با	ظهور	فروید،	روان	شناسی	پایگاه	واالیی	در	تبیین	امور	
انسانی	کسب	کرد	و	مسائل	جنسی	در	کانون	روان	شناسی	جدید	قرار	گرفت.	در	
نتیجۀ	گسترش	روان	شناسی	و	توسعۀ	دیدگاه	های	فروید،	انگارۀ	روان	شناختی	
مقبولیت	فراگیری	در	کشورهای	غربی	پیدا	کرد	و	بر	فرهنگ	جنسی	غرب	
حاکم	شد	و	فرویدیسم	به	ایدئولوژی	ای	برای	تبیین	جنسی	به	تمام	شخصیت	
و	حیات	اجتماعی	انسان	تبدیل	شد.	فروید	با	طرح	اندیشه	هایی	از	این	نوع	که	
جامعه	ای	که	در	آن	ارضای	میل	جنسی	دشوار	باشد،	جامعۀ	بیماری	است،	
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توانست	بنیان	هایی	نظری	برای	آزاد	تر	شدن	رفتارهای	جنسی	فراهم	کند.	شاید	
بتوان	گفت	در	نتیجۀ	هم	زمانی	آنچه	فروید	درباره	اش	سخن	گفت	با	تغییرات	
اجتماعی	اروپا،	روابط	جنسی	نسبت	به	گذشته	آزادتر	شد	و	زمینه	را	برای	
گفت	وگو	درخصوص	تابوهای	جنسی،	بیش	از	پیش	فراهم	کرد.	از	نیمۀ	دوم	
قرن	بیستم	انگارۀ	جامعه	شناختی		تاریخی	در	گفتمان	های	مطالعات	جنسی	
ظهور	کرد	و	به		تدریج	بر	نگرش	های	عمومی	دربارۀ	مسائل	مربوط	به	جنسیت	

در	فرهنگ	جنسی	غرب	حاکم	شد.
	ظهور	موج	دوم	»جنبش	زنان«	موسوم	به	فمینیسم	رادیكال	در	دهۀ	70 
تأثیر	قرار	داد	و	برخی	 میالدی،	که	تمام	فرهنگ	جنسی	در	غرب	را	تحت	
از	آن	با	عنوان	»انقالب	جنسی«	یاد	می	کنند،	یكی	از	مهم	ترین	ابعاد	انگارۀ	
جامعه	شناختی	است.	جنبش	فمینیسم	خودآگاهی	زنان	به	حقوق	فردی	و	
ابعاد	 تمام	 در	 را	 مردان	 تاریخی	 سلطۀ	 از	 زنان	 آزادی	های	 و	 اجتماعی	شان	
زندگی	هدف	خود	قرار	داده	است	و	نه	تنها	مسائل	جنسی،	بلكه	حوزه	های	
نقد	هنری،	معرفت	شناسی	و	شكل	دادن	نظم	اجتماعی	نوین	مبتنی	بر	حقوق	
زنان	و	مردان	را	با	قوت	پی	می	گیرد.	در	دورۀ	جدید	چنین	استدالل	می	شود	که	
غریزۀ	جنسی	و	الگوهای	سنتی	و	تاریخی	موجود	برای	پاسخگویی	به	آن،	که	
روش	ها	و	ابزارهای	قدرت	را	برای	ایجاد،	تثبیت	و	توسعۀ	سلطۀ	مردان	فراهم	
ارزش	های	 نفی	 معنای	 به	 	

ً
این	سخن	ضرورتا البته	 بشكنند.	 باید	 می	کنند،	

اخالقی	نیست،	بلكه	درصدد	طرح	و	تثبیت	این	ارزش	ها	از	منظری	متفاوت	
است،	منظری	که	حقوق	زنان	زیر	عنوان	اخالق	قربانی	نشود.	در	این	انگارۀ	
جدید،	رابطۀ	جنسی	و	رفتار	جنسی	نوعی	سازۀ	اجتماعی	است	که	انسان	ها	
در	هر	دوره	ای	متناسب	با	نیازها	و	تحوالت	عصر	خود	آنها	را	شكل	بخشیده	و	
تعریف	می	کنند.	در	نتیجه،	الگویی	ثابت	و	جاودانه	برای	رفتار	جنسی	وجود	
ندارد.	این	رویكرد	جدید	در	تقابل	با	تمامی		رویكردهای	مطلق	گرا	قرار	دارد.	
جنبش	زنان	در	غرب	در	زمینۀ	گسترش	حضور	زنان	در	بازار	کار،	تحصیل،	
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برابر	خشونت	 در	 ایجاد	حساسیت	 آموزش	عالی،	 و	 آموزشی	 فرصت	های	
علیه	زنان،	ایجاد	و	گسترش	خودآگاهی	دربارۀ	زنان	و	بسیاری	از	زمینه	های	
این	جنبش	 اما	موفقیت	مهم	تر	 به	دست	آورده	است؛	 دیگر،	موفقیت	هایی	
تغییری	است	که	برمبنای	این	دستاوردها	در	الگوی	خانواده	و	ظهور	اشكال	
جدید	رفتار	جنسی	ایجاد	کرده	است.	به	طور	سنتی	رفتار	جنسی	تابع	شكل	

و	نوع	خانواده	است.
به	تعبیر	دقیق	تر،	یكی	از	کارکردهای	عمدۀ	خانواده	تنظیم	روش	پاسخ	گویی	
به	غریزۀ	جنسی	و	هدایت	آن	در	جهت	مصالح	عام	تر	فرد	و	جامعه	بوده	است.	
اما	در	دورۀ	حاضر	این	رابطه	معكوس	شده	است؛	یعنی	امروزه	خانواده	از	الگوی	
جنسی	تبعیت	می	کند	و	شكل	و	ساختارهای	درونی	آن	واکاوی	و	بازتعریف	
شده	اند.	رفتار	جنسی	نیز	به	سوی	فردی	شدن	در	تحول	است؛	چنان	که	انسان	
غربی	امروز	این	موضوع	را	یكی	از	بدیهیات	فرهنگی	می	داند	که	هر	کس	باید	
مطابق	سلیقۀ	خود	نوع	زندگی	جنسی	اش	را	انتخاب	کند	و	دولت،	ادیان	و	نظام	
حقوقی	نمی	توانند	برای	کسی	تعیین	تكلیف	کنند.	به	عبارت	دیگر،	عرصۀ	
خانواده	و	مسائل	جنسی،	فردی	شده		است.	برای	نمونه،	جان	آرمسترانگ	در	
کتاب	شرایط	عشق	و	در	توضیح	رابطۀ	جنسی،	که	برخالف	سنن	و	آموزه	های	
رابطۀ	 »لذت	 می	گوید:	 ندارد،	چنین	 با	عشق	 به	همراهی	 الزامی	 مسیحیت	
جنسی	متفاوت	با	سایر	لذات	جسمی،	فی	المثل	لذت	غذا	خوردن	یا	بازی	
تلقی	نمی	شود.	استداللی	که	در	اینجا	به	کار	می	رود	از	این	قرار	است:	درست	
همان	طور	که	این	پنداشت	نامعقول	است	که	شما	همواره	باید	صرفا	با	معشوقتان	
تنیس	بازی	کنید	یا	ناهار	میل	کنید،	این	فكر	هم	نامعقول	است	که	شما	همواره	
باید	تنها	با	شخصی	که	به	او	عشق	می	ورزید،	رابطۀ	جنسی	داشته	باشید.	اگر	
رابطۀ	جنسی	چیزی	جز	قسمی	از	اقسام	فعالیت	های	لذت	بخش	نباشد،	از	خرد	
بسیار	دور	است	که	تصور	کنیم	وفاداری	جنسی	به	نحوی	از	انحا	ربطی	به	عشق	

دارد«	)فاضلی،	1383(.
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در	زمان	حاضر،	همراه	با	ایستارهای	سنتی،	ایستارهای	بسیار	لیبرال	تری	
در	قبال	گرایش	های	جنسی	به	وجود	آمده	است	که	به	طور	خاص	در	دهۀ	
	کسانی	که	تحت	تأثیر	

ً
60	میالدی	قوت	گرفت.	برخی	از	مردم،	مخصوصا

آموزه	های	مسیحی	در	فرهنگ	غربی	هستند،	معتقدند	رابطۀ	جنسِی	پیش	از	
ازدواج	درست	نیست،	هرچند	عدۀ	بیشتری	قبول	دارند	که	لذت	جنسی	جنبۀ	
از	 از	زندگی	است.	در	مقابل،	برخی	رابطۀ	جنسی	پیش	 مطلوب	و	مهمی	
ازدواج	را	تأیید	و	یا	خود	به	آن	عمل	می	کنند	و	ایستارهای	مداراگری	)رفتار	
فعالیت	های	جنسی	 قبال	 در	 تولیدمثل(	 و	 ازدواج	رسمی	 از	 جنسی	خارج	
مختلف	دارند.	در	بیشتر	کشورهای	غربی	طی	سی	سال	گذشته	ایستارهای	
جنسی	آزادتر	و	بازتر	شده	است.	در	فیلم	ها	و	نمایش	ها	صحنه	هایی	نشان	داده	
	غیرقابل	قبول	بود	و	مطالب	پورنوگرافی	برای	

ً
می	شود	که	پیش	از	این	کامال

بیشتر	بزرگساالنی	که	خواهان	آن	باشند	به	وفور	در	دسترس	است	)گیدنز،	
.)185-186	:1389

تمایل	و	رفتار	جنسی	از	مهم	ترین	ابعاد	زندگی	انسان	است	و	انسان	از	
طریق	هدایت	صحیح	همین	کنش،	تعالی	می	یابد.	برمبنای	غریزۀ	جنسی	
به	وجود	 انسجام	و	همبستگی	اجتماعی	 و	 است	که	نسل	بشر	حفظ	شده	
آمده	و	در	نهایت	جامعه	شكل	گرفته	است.	بنابراین	بیراه	نیست	اگر	بگوییم	
اجتماعی	شدن	انسان	به	شكل	امروزی،	حول	تولیدمثل	و	غریزۀ	جنسِی	مقدم	
بر	آن	اتفاق	می	افتد.	به	همین	دلیل،	چگونگی	تأمین	نیاز	جنسی	انسان	ها	از	
مباحث	حساس	تاریخ	بشر	بوده	و	آن	مكاتب	فكری	که	داعیه	دار	راهنمایی	
انسان	ها	هستند،	برای	تربیت	و	رفتار	جنسی	انسان	ها	طرحی	خاص	دارند.	
به	بیان	دیگر،	مكاتب	فكری	و	دینی	متفاوت	از	طریق	چارچوب	مند	کردن	
غریزۀ	جنسی	در	قالب	مشخص،	سعی	کرده	اند	این	نیاز	انسان	را	مهار	و	از	

افسارگسیختگی	آن	پیشگیری	کنند.	
در	طول	تاریخ،	ادیان	توحیدی	تالش	کردند	این	غریزۀ	بشری	را	قانونمند	
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از	 خروج	 و	 بی	بندوباری	 از	 را	 خود	 پیروان	 گوناگون،	 شیوه	های	 به	 و	 کنند	
الگوی	 ارائۀ	 به	 اسالم	 دین	 میان،	 این	 در	 می	کردند.	 منع	 دستورالعمل	ها	
درمان	 و	 اصالح	 پیشگیری،	 برای	 و	 کرده	 ویژه		 توجهی	 ایمن	 جنسی	 رفتار	
بوده		 قائل	 خاصی	 اهمیت	 جنسی	 مشكالت	 و	 انحراف	ها	 ناهنجاری	ها،	
است؛	چراکه	رشد،	پیشرفت،	خوشبختی	و	کمال	انسان،	اصالح	و	تربیت	
نسل،	تداوم	و	حفظ	نسب	از	راه	صحیح،	تداوم	و	استحكام	نظام	خانواده	و	به	
تبع	آن،	پاکی	اجتماع	را	در	گروی	صیانت	و	پاکی	از	انواع	این	انحرافات	و	نبود	
این	مشكالت	می	دیده		است.	مدل	اسالمی	مصون	سازی	رفتار	جنسی	از	دو	
بعد	عفاف	)پاکدامنی	و	خودمهارگری	جنسی(	و	ازدواج	)ارضای	مطلوب	و	
رضایتمند	نیازهای	جنسی	از	راه	همسرگزینی(	تشكیل	می	شود.	این	دو	بعد،	
گسترۀ	وسیعی	از	اصول	و	برنامه	ها	را	در	سیر	تحول	انسانی	از	زمان	تولد	تا	
پایان	زندگی	)مراقبت،	کنترل،	هدایت	و	تربیت	جنسی،	آماده	سازی	و	آموزش	
جنسی	به	هنگام	ازدواج،	آموزش	جنسی	و	آداب	زناشویی	و	اصالح	و	درمان	

نابهنجاری	های	جنسی(	دربرمی	گیرد	)نورعلیزاده،	1388(.
بنابراین	تأمین	نیازهای	جنسی	در	جوامع	مسلمان	مانند	ایران	تنها	در	قالب	
ازدواج	)دائم/موقت(	معنا	پیدا	می	کند.	خانواده	که	بر	نهاد	ازدواج	دائم	تكوین	

شكل	3.		نمایی	از	ازدواج	زوج	مسلمان	و	شروع	زندگی	شرعی	و	قانونی
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می	یابد	در	سال	های	اخیر	تحت	تأثیر	تحول	ساختاری	قرار	گرفته	است.	ولی	
همچنان	ازدواج	و	تشكیل	خانواده	عامل	اساسی	رفع	نیازهای	جنسی	است.	
اما	در	کشورهای	غربی	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	نیز	از	راهكارهایی	است	
که	رفتارهای	جنسی	در	آن	قالب	شكل	می	گیرد	و	از	سوی	قوانین	و	هنجارهای	
عمومی	پذیرفته	شده	است.	در	کشوری	مانند	سوئد،	رشد	هم	بالینی	پذیرفته	
شده	است	که	بیشترین	آمار	این	نوع	زندگی	را	دارد	و	فرزندان	این	نوع	زندگی	
تحت	حمایت	قرار	می	گیرند؛	اما	در	کشوری	مانند	ایران	که	قانون	و	عرف	
چنین	پدیده	جدیدی	را	به	رسمیت	نمی	شناسند،	این	سبک	زندگی	به	شدت	

شكننده	و	آسیب	رسان	است.	

3-1.	بلوغ	و	کنش	جنسی
بلوغ	مرحله	ای	از	رشد	انسان	است	که	باعث		گذار	از	کودکی	و	رسیدن	به	
بزرگسالی	می	شود.	فردی	که	دوران	بلوغ	را	پشت	سر	گذاشته	باشد	بالغ	نامیده	
تغییرات	 به	 بیشتر	 بلوغ	 دارد.	 تولیدمثل	 توانایی	 جنسی،	 نظر	 از	 و	 می	شود	
بلوغ	جسمی	 نام	 با	 این	دگرگونی	 جسمی	در	بدن	مرد	و	زن	اشاره	می	کند.	
شناخته	می	شود.	عالوه	بر	آن،	بلوغ	روانی	نیز	به	رشد	روانی	و	شخصیتی	فرد	
	در	دوران	نوجوانی	اتفاق	می	افتد.	بلوغ	روانی	

ً
اشاره	دارد.	بلوغ	جسمی	معموال

دیرتر	و	پس	از	بلوغ	جسمی	روی	می	دهد.	بلوغ	اجتماعی	مرحلۀ	تكاملی	
به	 می	شود.	 فرد	 اجتماعی	 شخصیت	 تعیین	 موجب	 که	 است	 انسان	 بلوغ	
عبارت	دیگر،	بلوغ	جنسی	مرحله	ای	از	نمو	بدن	است	که	در	آن	تمام	صفات	
جنسی	ثانویه	)تناسلی،	بدنی،	روحی(	ظاهر	می	شوند	و	پسر	و	دختر	از	این	

به	بعد	مرد	و	زن	)از	نظر	خواص	جنسی(	نامیده	می	شوند.
بلوغ	جنسی	جوانان	در	دوره	معاصر	زودتر	از	چند	دهه	پیش	آغاز	می	شود؛	
بنابراین	مدت	آن	بیشتر	است.	طوالنی	تر	شدن	این	دوره	تنها	به	معنای	طوالنی	تر	
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شدن	دورۀ	جوانی	و	سرخوشی	نیست،	بلكه	به	معنای	کوشش	برای	کنار	آمدن	با	
هیجانات	این	دوره	نیز	هست.	جوان	باید	بیاموزد	چگونه	در	دوره	بلوغ،	که	اکنون	
طوالنی	تر	شده	است،	با	خود	و	دنیای	اطرافش	کنار	بیاید.	در	جامعۀ	معاصر	
بلوغ	جسمی	آن	اهمیت	و	معنا	را	ندارد	که	در	گذشته	داشته	است.	رشد	فرهنگی	
و	اجتماعی	نه	تنها	طوالنی	تر	و	پیچیده	تر	شده	است،	بلكه	با	مؤلفه	شتاب	)که	
ویژگی	عصر	مدرن	است(	دشوارتر	شده	است،	به	نحوی	که		نسبت	به	گذشته،	
بلوغ	جسمی	و	بلوغ	جنسی	با	رشد	روانی	و	اجتماعی	فاصله	بسیار	بیشتری	

دارند.
تمام	نظریه	هایی	که	به	رفتار	جنسی	جوانان	در	جامعه	معاصر	پرداخته	اند،	
تأکید	دارند	که	دگرگونی	در	نگرش	و	شیوۀ	رفتار	جوانان	در	مقایسه	با	نسل	پیش	
دیده	می	شود.	بسیاری	جنبش	جوانان	و	دانشجویان	را	در	دهۀ	60	علت	اصلی	
این	دگرگونی	ها	می	دانند.	در	روند	این	جنبش	مباحث	جنسی	مانند	هم	خانگی	
	ممنوع	بود،	حوزۀ	بحث	و	عمل	جوانان	

ً
و	روابط	جنسی	بدون	ازدواج،	که	قبال

قرار	گرفت.	به	اصطالح	تابوزدایی	یا	ورود	به	عرصه	های	ممنوع	جنسی	جایگاه	
ویژه	ای	به	دست	آورد.	نظریه	هایی	چون	نظریۀ	جنبش	جنسی	سیاسی	ویلهلم	
رایش1	دوباره	در	بین	جوانان	طرح	شد:	بسیاری	از	دختران	جوان	امروز	بیشتر	
از	هر	زمان	دیگری	در	تاریخ	»رهایی	جنسی«	را	نماد	رهایی	خود	می	دانند	و	
برداشتی	ایدئولوژیک	و	احساسی	از	این	موضوع	دارند.	دگرگونی	تغییر	نگرش	
جوانان	به	جنسیت	را	باید	به	تغییر	نگرش	نسبت	به	تن	و	جسم	مرتبط	دانست.	
چشم	پوشی	نسل	های	پیش	از	جسم	خویش	جای	خود	را	به	اخالق	این	جهانی	
	زودرس	

ً
)دنیوی		مادی(	دربارۀ	جسم	و	نگرش	جنسی	داده	است.	آغاز	نسبتا

روابط	جنسی	و	شیوه	های	متنوع	رفتار	جنسی	از	دیدگاه	توماس	سیه2	سبب	
شده	است	که	از	اهمیت	آغاز	روابط	جنسی	به	عنوان	شاخص	بلوغ	کاسته	

1.  Polit – sex Bewegung, Wilhelm Reichs

2.  Thomas Ziehe
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شود.	طوالنی	تر	شدن	فرآیند	آمیزش	جنسی	در	جامعۀ	معاصر	ارتباط	نزدیكی	
با	دو	پدیدۀ	مهم	در	پیوند	با	جنسیت	در	جامعه	کنونی	دارد:	یكی	تقویت	جنبۀ	
تجاری	رابطه	جنسی	و	دیگری	خارج	شدن	رابطۀ	جنسی	از	چارچوب	زندگی	
روزانه	و	تحدید	آن	به	رابطه	ای	کامال	خصوصی	)شفرز،	1383:	107(.	به	
بدون	 می	تواند	 که	 خصوصی،	 رابطه	ای	 عنوان	 به	 جنسی	 رابطۀ	 کلی،	 طور	
هیچ	گونه	ثبت	قانونی	در	چارچوب	ازدواج	باشد،	در	ذائقۀ	فرهنگ	های	دینی،	
به	ویژه	در	کشورهایی	مانند	ایران،	جایگاهی	ندارد.	اما	براساس	جهانی	شدن	و	
نوگرایی	و	همچنین	شبكه	های	ارتباطی	و	اجتماعی	مجازی،	کنش	های	جنسی	
	
ً
جوانان	ایرانی	نیز	تحت	تأثیر	فرهنگی	قرار	گرفته	است	که	رابطۀ	جنسی	را	کامال
خصوصی	می	پندارد	و	تحولی	کمابیش	مشابه	غرب	در	میان	جوانان	ایرانی	نیز	

مشاهده	می	شود.

4-1.	ازدواج	دیررس	در	ایران:	اختالل	در	رفتار	جنسی	بهنجار
در	جامعۀ	امروزی،	شكل	زندگی	انسان	تغییر	کرده	است.	انسان	امروز	در	
هر	دو	بعد	فردی	و	جمعی،	شیوه	ای	متفاوت	از	زندگی	را	انتخاب	کرده	است.	
این	 که	 است	 خانواده	 بنیان	 تشكیل	 شیوۀ	 در	 اختالف	 موارد،	 این	 از	 یكی	
اختالف	هم	دوران	قبل	از	ازدواج	و	هم	دوران	پس	از	ازدواج	را	در	بر	می	گیرد.	
زندگی	مجردی	در	دنیای	امروز	تنگنا	های	عرفی	و	اجتماعی	نسل	های	پیشین	
را	ندارد.	حق	انتخاب	انسان	ها	در	نحوۀ	انتخاب	همسر	و	روابط	اجتماعی	
انتخابی	 به	 از	ضرورتی	قطعی	 ازدواج	 به	 نیاز	 گسترده	سبب	شده	است	که	
رفتاری	تقلیل	یابد.	اگر	فرض	ما	این	باشد	که	»ازدواج	پیوند	بین	دو	جنس	
برپایۀ	روابط	پایای	جنسی	محسوب		شود،	ازدواج	مستلزم	انعقاد	قراردادی	
اجتماعی	است	که	مشروعیت	روابط	جسمی	را	موجب	گردد«	)ساروخانی،	
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فرآیندی	 ازدواج	چنین	است:	»ازدواج	 از	 1385:	23(.	تعریف	کارلسون1	
است	از	کنش	متقابل	در	دو	فرد	)یک	زن	و	یک	مرد(	که	برخی	شرایط	قانونی	
را	تحقق	بخشیده	اند	و	مراسمی	به	مناسبت	زناشویی	خود	برپا	داشته	اند	و	
به	طور	کلی	عمل	آنان	مورد	پذیرش	قرار	گرفته	و	به	آن	ازدواج	اطالق	شده	
است«	)Karlsson,1963: 63(.	تغییر	در	الگوی	ازدواج	یكی	از	شاخصه	های	
اصلی	تغییرات	اجتماعی	و	فرهنگی	است.	اگر	شواهد	نشان	دهندۀ	کاهش	
بسیار	در	آمار	ازدواج	و	افزایش	آمار	طالق	باشد،	جامعه	با	فروپاشی	خانواده	
و	در	نهایت	نوع	گرایی	افراطی	رو	به	رو	خواهد	شد	)آزاد	ارمكی،	1386:	99(.	
وارد	 زناشویی	 زندگی	 به	 آن	 در	 افراد	 که	 است	 سنی	 ازدواج	 از	سن	 منظور	

می	شوند.	
طبق	بررسی	های	به	عمل	آمده،	عوامل	تعیین	کنندۀ	سن	ازدواج	در	زمان	

1.  Karlson

شكل	4.	مشكالت	اقتصادی،	مسكن،	تهیه	وسایل	زندگی،	مهریه	سنگین،	بیكاری،	رفاه	زدگی	
برخی	از	جوانان	و	فقر	خانوادگی،	از	مهم	ترین	دالیل	اقتصادی	موثر	در	تأخیر	ازدواج	جوانان	

http://www.dana.ir/news :سایت	در	دستیابی	است.
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گذشته	و	حال	تغییر	یافته	اند.	در	گذشته	سن	زنان	در	اولین	ازدواج	به	نوسانات	
اقتصادی	بستگی	داشت.	افزایش	سن	ازدواج،	یعنی	میزان	عقب	افتادن	سن	
یا	 و	 سال	ها	 کمی	 متغیرهای	 برحسب	 جامعه،	 در	 جوانان	 ازدواج	 مطلوب	
متغیرهای	کیفی	میزان	تأخیر	سن	ازدواج	)کم،	متوسط،	زیاد(	قابل	محاسبه	
اسالمی،	 شورای	 مجلس	 پژوهش	های	 مرکز	 اعالم	 طبق	 است.	 بررسی	 و	
میانگین	سن	ازدواج	برای	پسران	29	و	برای	دختران	28	سال	است.	این	اعداد	

و	ارقام	از	باال	بودن	سن	تأهل	خبر	می	دهد	)خیری،	1395(
و	هم	 دانست	 متغیری	درون	خانوادگی	 را	می	توان	هم	 ازدواج	 در	 تاخیر	
متغیری	برون	خانوادگی.	از	این	جهت	که	عوامل	درون	خانوادگی	مثل	فرهنگ	
و	دیدگاه	خانواده،	وضعیت	اقتصادی	و	اجتماعی	خانواده	و	همچنین	عوامل	
می	گذارند.	 تأثیر	 ازدواج	 سن	 بر	 جامعه	 شرایط	 واقع	 در	 و	 برون	خانوادگی	
	در	حوزۀ	

ً
مقولۀ	ازدواج	همواره	مورد	توجه	و	تأکید	جامعه	شناسان	خصوصا

مطالعات	خانواده	بوده	و	تحقق	نیافتن	آن	در	شرایط	و	زمان	بهنگام،	به	دغدغه	
	افزایش	سن	ازدواج	

ً
ذهنی	و	فكری	مسئوالن	این	حوزه	تبدیل	شده	است.	قطعا

عوامل	و	نتایج	گوناگونی	دارد	و	منجر	به	تسهیل	روابط	جنسی	خارج	از	ازدواج	
مانند	هم	خانگی	می	شود.	از	مهم	ترین	عوامل	تأخیر	در	سن	ازدواج	عوامل	

اجتماعی،	اقتصادی	و	فرهنگی	اند	که	در	ادامه	تشریح	خواهد	شد.

1-4-1.	عوامل	اجتماعی
از	عوامل	مهمی		که	موجب	افزایش	سن	ازدواج	می	شود،	ادامه	دادن	تحصیالت	
است.	جوانان	ازدواج	را	با	درس	خواندن	ناسازگار	می	دانند.	به	عقیدۀ	آنان	
سن	 نتیجه،	 در	 می	سازد.	 مقید	 را	 و	شخص	 است	 مسئولیت	آفرین	 ازدواج	
ازدواج	افزایش	می	یابد	و	پسران	و	دختران	برخالف	میل	طبیعی،	خویشتن	
بیندازند.	 تأخیر	 به	 دورۀ	تحصیالت	 پایان	 تا	 را	 ازدواج	 که	 می	دانند	 ملزم	 را	
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داشتن	یک	زندگی	مقبول	و	متناسب	با	توقعات	جامعه	در	جوامع	جدید	اغلب	
مستلزم	گذراندن	یک	دورۀ	بلندمدت	تحصیلی	است.	کسب	مدارک	تحصیلی	
موجب	اعتبار	اجتماعی	و	اقتصادی	افراد	می	شود	و	زمینه	استخدام	آسان	تر	
آن	ها	در	مراکز	اداری،	کارخانه	ها	و	...	را	فراهم	می	کند.	بنابراین	جوانان	و	
	پسران	برای	آنكه	بتوانند	در	آینده	موقعیت	اجتماعی	و	اقتصادی	

ً
مخصوصا

بهتری	داشته	باشند،	ناگزیرند	دهۀ	سوم	زندگی	خود	را	نیز	برای	تحصیل	صرف	
کنند.	تحصیالت	عالی	برای	زنان	بیشتر	از	این	جهت	اهمیت	یافته	است	که	
بیشتری	 تحصیالت	 که	 زنانی	 می	دهد.	 افزایش	 را	 آنان	 اجتماعی	 موقعیت	
	می	توانند	با	مردانی	ازدواج	کنند	که	از	موقعیت	اجتماعی	و	

ً
دارند،	معموال

تحصیالت	 همچنین	 	.)12 )بستان،	1389:	 برخوردارند	 بهتری	 اقتصادی	
بیشتر	موجب	افزایش	آگاهی	افراد	در	خصوص	حقوق	آنها	می	شود	و	بدین	
را	 آنان	است	 انتظارات	 ناقض	 قرار	گرفتن	در	موقعیت	هایی	که	 افراد	 جهت	

برنمی	تابند.	این	مسئله	به	ویژه	درخصوص	زنان	صادق	است.
همچنین	باال	رفتن	جرایم	و	آسیب	های	اجتماعی	و	خانوادگی	مانند	اعتیاد،	
بی	بندو	باری،	همسرآزاری،	طالق،	روابط	سرد	همسران،	دخالت	اطرافیان	و	
مانند	آن،	نه	تنها	موجب	ازهم	پاشیدگی	خانواده	ها	شده،	بلكه	موجب	سلب	
اعتماد	جوانان	از	ازدواج	و	سبب	شده	است	که	جوان	امروز	نه	تنها	به	ازدواج	به	
عنوان	عامل	خوشبختی	نگاه	نكند	)رجبی،	1386(،	بلكه	همراه	شدن	ازدواج	
با	آسیبی	چون	اعتیاد	را	دردسری	اضافه	بر	مشكالت	عادی	زندگی	خود	تلقی	
کند.تجربیات	زندگی	دیگران	در	امر	زناشویی	می	تواند	در	انسان	شوق	و	جاذبه	
یا	تنفر	و	دافعه	ایجاد	کند.	تجربیات	شیرین،	همراه	با	تفاهم	و	همدلی	در	
زندگی	افراد،	اشتیاق	به	تشكیل	زندگی	را	در	دیگران	تقویت	می	کند.	برعكس،	
شكست	ها،	منازعات	و	اختالفات	درمیان	برخی	از	خانواده	ها،	به	ویژه	در	
میان	زوج	های	جوان،	وحشت	و	تنفر	از	ازدواج	را	موجب	می	شود	)درخشان،	
1383:	150(.	و	بدیهی	است	که	افزایش	آمار	طالق	در	دهۀ	گذشته	بدبینی	
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در	ازدواج	را	در	بین	جوانان	ترویج	می	کند.
فضایی	که	یک	جوان	در	آن	پرورش	می	یابد	با	تنوع	رفتاری	همراه	است.	
همه	رفتارهای	حاکم	در	خانواده	بر	نحوۀ	زندگی	او	اثر	می	گذارند.	آزادی	ها،	
عواطف،	 احساسات،	 برخوردها،	 خانواده،	 بر	 حاکم	 آداب	 معاشرت،	 نوع	
گزینش	ها،	وظیفه	شناسی،	تقید	یا	نداشتن	تقید	و	...	از	جمله	رفتارهایی	اند	
که	هرچند	ساده	و	سطحی	به	نظر	می	آیند،	هر	کدام	می	توانند	منشأ	تحوالتی	
	پیوند	جوانی	که	در	خانواده	ای		مقید	و	منضبط	

ً
عظیم	در	زندگی	باشند.	مثال

با	جوانی	که	از	تعهد	و	تقید	الزم	برخوردار	نیست،	نمی	تواند	 تربیت		یافته	
پیوندی	پایدار	باشد.	تنوع		رفتاری	موجود	در	هر	فضای	تربیتی	موجب	پدید	
دارد.	 را	 خاص	 فضای	 آن	 در	 رفتار	ها	 برآیند	 که	 می	شود	 شخصیتی	 آمدن	
بنابراین،	فضای	تربیتی	حاکم	بر	خانواده	ها	نیز	می	تواند	مانعی	برای	ازدواج	

محسوب	شود.
زمان،	 گسترۀ	 در	 ازدواج	 الگوهای	 تنوع	 به	 توجه	 با	 کلی،	 ارزیابی	 یک	 در	
فرهنگ	ها	و	نگرش	های	ارزشی	گوناگون	نسبت	به	هر	یک	از	این	الگو	ها،	به	
نظر	می	رسد	ارائۀ	تعریفی	جامع	از	این	پدیده	بسیار	دشوار		باشد.	نمونه	هایی	
از	قبیل	مشروعیت	چندهمسری	در	بسیاری	از	جوامع،	مشروعیت	ازدواج	
موقت	در	اسالم،	تأیید	ازدواج	دو	همجنس	از	سوی	برخی	نحله	های	جدید	
و	نیز	برخی	دولت	های	غربی	و	ظهور	کمون	های	جنسی	در	برخی	جوامع،	
جامعیت	تعاریف	مرسوم	ازدواج	را	نقض	می	کند.	حتی	برخی	تمایل	دارند	
هم	خانگی	یا	زندگی	مشترک	زن	و	مرد	بدون	عقد	ازدواج	را،	که	الگویی	مقابل	
استناد	 با	 آنها	 بگنجانند.	 ازدواج	 مفهوم	 قالب	 در	 می	شود،	 شناخته	 ازدواج	
	روابط	درازمدتی	با	یكدیگر	دارند	و	در	

ً
به	اینكه	زوج	های	هم	خانه	معموال

دهه	های	اخیر	به	تدریج	از	حقوق	زن	و	شوهرها	نیز	برخوردار	شده	اند،	ادعای	
تغییر	مفهوم	ازدواج	را	مطرح	می	کنند	)Lawson,2001: 146(.	اگرچه	زندگی	
اجتماعی	یكی	از	ضروریات	حیات	انسان	است،	به	گونه	ای	که	بشر	بدون	
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اجتماع	قادر	به	ادامه	زندگی	نیست،	اگر	در	برنامه	ریزی	و	سیاست	گذاری	ادارۀ	
جامعه	دقت	کافی	نشود،	مشكالت	زیادی	به	وجود	می	آید..

2-4-1.	عوامل	اقتصادی
از	مهم	ترین	عوامل	افزایش	سن	ازدواج	جوانان،	عوامل	اقتصادی	است	که	
به	برخی	از	آنها	اشاره	می	شود.	بیكاری	را	می	توان	یكی	از	موانع	مهم	ازدواج	
برشمرد.	با	اینكه	غریزۀ	جنسی	در	جوانان	بسیار	نیرومند	است	و	آنان	را	به	
سوی	ازدواج	و	تشكیل	خانواده	دعوت	می	کند،	وقتی	بیكار	و	بی	درآمد	باشند	
و	توانایی	تأمین	هزینه	های	ازدواج	و	زندگی	آینده	را	نداشته	باشند،	نمی	توانند	
به	موقع	ازدواج	کنند	و	ناچارند	غریزه		جنسی	شان	را	سرکوب	کنند	و	ازدواج	
را	تا	پیدا	کردن	شغل	و	درآمد	مناسب	به	تأخیر	بیندازند.	متأسفانه	به	دلیل	
جوانی	جمعیت،مشاغل	محدود	و	تقاضای	زیاد	جوانان	برای	کار،	کشور	ما	با	
مشكل	بیكاری	مواجه	است.	بنابراین،	می	توان	یكی	از	مهم	ترین	موانع	ازدواج	

را	بیكاری	جوانان	کشور	دانست	)خیری،	1395(.
بدین	ترتیب،	داشتن	شغل	مناسب	در	سن	ازدواج	مؤثر	است.	جوانان	
معاش	 تأمین	 عهدۀ	 از	 باشند	 داشته	 یقین	 که	 می	کنند	 ازدواج	 زمانی	 	

ً
غالبا

خانواده	طبق	آداب	و	رسوم	طبقۀ	اجتماعی	خود	بر	خواهند	آمد	و	چون	افراد	
	بیست	تا	بیست	وپنج	سالگی	درآمد	کافی	

ً
نمی	توانند	در	سنین	معینی	مثال

داشته	باشند،	لذا	نوع	شغل	اهمیت	پیدا	می	کند	و	به	عنوان	مانعی	اساسی	
فراروی	ازدواج	جوانان	قرار	می	گیرد.	در	جامعۀ	کنونی	ما	نیز	نظام	مشاغل	
	از	کانال	نظام	

ً
جدید	در	برابر	مشاغل	سنتی	آن	طور	طراحی		شده	که	عموما

آموزشی	می	گذرد	که	خود	مستلزم	گذراندن	سال	های	طوالنی	آموزش	است	
و	باعث	افزایش	سن	ازدواج	افراد	می	شود	)مجدالدین،	1386(.

دانشگاهی	 فارغ	التحصیل	 یا	 کم	سواد	 بی	سواد،	 از	 اعم	 زیادی	 جوانان	
وجود	دارند	که	به	سن	ازدواج	رسیده	اند،	اما	کار	مناسبی	ندارند.	این	افراد	برای	
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زندگی	روزمرۀ	خود	یا	چشم	به	کمک	پدر	و	مادر	دوخته	اند	و	یا	به	مشاغل	
به	 دانشگاهی	 فارغ	التحصیالن	 و	 	... سیگارفروشی،	 داللی،	 مانند	 کاذبی	
مشاغل	غیرتخصصی	نظیر	منشی	گری،	فروشندگی	و	کارهای	کم	درآمد	دیگر	
اشتغال	ورزیده	اند	و	به	هیچ		وجه	امكان	تشكیل	خانواده	و	تأمین	هزینه	های	
زندگی	را	ندارند.	در	نتیجه،	با	حالت	یأس	و	ناامیدی	با	وجود	احساس	نیاز	
	اگر	با	چنین	شرایطی	

ً
و	عالقه	با	مشكالت	ازدواج	مواجه	می	شوند	و	فرضا

ازدواجی	انجام	گیرد،	نهایت	آن	ناسازگاری	و	طالق	خواهد	بود	)حسینی،	
.)167	:1391

شكل	5.	بر	اساس	آمار	رسمی	11	درصد	جمعیت	فعال	باالی	10	سال	ایران	بیكار	هستند.	
بیكاری	در	گروه	جوانان	15	تا	25	سال	به	26	درصد	می	رسد.

3-4-1.	عوامل	فرهنگی
از	 بسیاری	 در	 محدودیت	 ایجاد	 باعث	 ازدواج	 که	 باورند	 این	 بر	 برخی	
می	دهند	 ترجیح	 افراد	 این	 رو،	 این	 از	 می	شود.	 آنان	 نیاز	های	 و	 خواسته	ها	
مجرد	و	آزادانه	زندگی	کنند.	این	گرایش	مختص	به	پسران	نیست،	برخی	از	
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دختران	نیز	ازدواج	را	نوعی	محدودیت	و	موجب	سلب	آزادی	های	فردی	خود	
می	دانند.	به	نظر	می	رسد	بین	افزایش	سن	ازدواج	و	اقدام	به	روابط	نامتعارف	
جنسی	رابطه	ای	دوسویه	برقرار	است.	برخی	پژوهش	ها	نشان	می	دهند	که	
روابط	آزاد	بین	دختر	و	پسر	و	امكان	ارضای	جنسی،	نیاز	به	ازدواج	را	در	بین	
آن	ها	کم	رنگ	کرده	است.	در	تحقیقی	که	مشكالت	و	موانع	ازدواج	جوانان	و	
به	ویژه	دختران	را	بررسی	کرده،	به	این	نكته	اشاره	شده	است	که	برخی	جوانان	
برای	ارضای	غرایز	طبیعی	خود	به	ارتباط	با	جنس	مخالف	بسنده	می	کنند.	
براساس	این	تحقیق،	روابط	آزاد	دختر	و	پسر	و	امكان	بهره	گیری	جنسی	بدون	
ازدواج	که	مسئولیت	چندانی	بر	دوش		فرد	نمی	گذارد،	خود	یكی	از	عوامل	

افزایش	سن	ازدواج	جوانان	است	)شجاعی،	1384(.
که	 انقالبی	 نه	 اما	 است،	 وقوع	 حال	 در	 انقالبی	 دارد	 اعتقاد	 کاستلز	
نهضت	های	دهۀ	شصت	و	هفتاد	آن	را	اعالم	و	دنبال	کرده	اند.	البته	در	این	
نهضت	ها	عوامل	مهمی	در	توجه	انقالب	جنسی	به	واقع	موجود	بوده	است.	
ویژگی	این	انقالب	ازهم	گسیختن	پیوندهای	ازدواج،	خانواده،	همجنس	گرایی	
و	نیاز		جنسی	است.	این	چهار	عامل	که	طی	دو	قرن	گذشته	تحت	شرایط	
پدرساالری	مدرن	به	هم	پیوسته	اند،	اکنون	فرایند	مستقل	شدن	را	می	گذرانند	
از	 جوانان	 ازدواج	 زمان	 گود	 ویلیام	 نظر	 طبق	 	.)282 	:1380 )کاستلز،	
مدرنیزاسیون	در	سطوح	فردی	و	اجتماعی	تأثیر	می	پذیرد.	از	بین	مهم	ترین	
فاکتورهای	مدرنیزاسیون	می	توان	به	گسترش	فرصت	های	تحصیلی،	تغییر	کار	
و	فعالیت	های	شغلی،	اشتغال	زنان	و	شهرنشینی	اشاره	کرد.	ازدواج	در	مناطق	
نیز	کنترل	اجتماعی	ضعیف	تر	 به	دلیل	شیوه	های	متفاوت	زندگی	و	 شهری	

نسبت	به	مناطق	روستایی،	با	تأخیر	صورت	می	گیرد	)احمدی،	1389(.
ویلیام	گود	براساس	این	تئوری،	دگرگونی	های	به	وجود	آمده	در	خانواده	
دگرگونی	های	 و	 )جامعه(	 ساختاری	 دگرگونی	های	 اجتناب	ناپذیر	 نتیجه	 را	
و	 ساختاری	 دگرگونی	های	 که	 زمانی	 وی	 عقیدۀ	 به	 می	داند.	 ایدئولوژیک	
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ایدئولوژیک	در	سطح	کالن	)دگرگونی	هایی	مانند	صنعتی	شدن،	شهرنشینی	
و	...(	رخ	می	دهد،	سازمان	های	سطوح	خرد	)خانواده(	نیز	به	اجبار	باید	خود	
اعتقاد	گیدنز	 به	 انطباق	دهند	)اعزازی،	1385:	17(.	 این	دگرگونی	ها	 با	 را	
خانواده	در	سراسر	جهان	در	جهت	های	مشخصی	در	حال	تغییر	است.	او	نام	
این	تحول	را	جهت	های	تغییر	گذاشت.	اگرچه	خود	گیدنز	اشاره	می	کند	که	
ایران	در	خالل	انقالب	اسالمی	برخالف	مسیر	تحول	در	سراسر	جهان	حرکت	
دیدگاه	 اشكال	 است.	 استثنائی	 امری	 امر،	 این	 که	 دارد	 اعتقاد	 است،	 کرده	
گیدنز	این	است	که	او	انقالب	اسالمی	را	نتیجه	بازگشت	به	ارزش	های	سنتی	
می	داند،	در	صورتی	که	تحوالت	سال	های	اخیر	نشان	داده	که	جهت	های	
تغییر	در	ایران	نیز	مشابه	غرب	و	سایر	جوامع	بشری	بوده	است.	از	دیدگاه	این	

محقق	جهت	های	تغییر	عبارت	اند	از:

1.	کالن	ها	)گروه	های	خویشاوندی	بزرگ(	و	دیگر	گروه	های	خویشاوندی	به	
هم	پیوسته	نفوذ	خود	را	از	دست	می	دهند.

2.	روندی	کلی	در	جهت	انتخاب	آزادانه	همسر	مشاهده	می	شود.
3.	حقوق	زنان	هم	از	نظر	حق	انتخاب	در	ازدواج	و	هم	از	نظر	تصمیم	گیری	

در	خانواده	بیش	از	پیش	به	رسمیت	شناخته	می	شود.
خویشاوندی	اندکه	 ازدواج	های	 سنتی،	 فرهنگ	های	 در	 ازدواج	ها	 بیشتر	 	.4

	این	گرایش	روز	به	روز	کمرنگ	تر	می	شود.
ً
عموما

5.	آزادی	جنسی	در	جوامعی	که	بسیار	سخت	گیر	بوده	اند	رواج	یافته	و	گاهی	
این	فرایند	پیشرفت	زیادی	نكرده	و	تغییراتی	در	جهت	معكوس	نیز	رخ	داده	
است.	مانند	آنچه	پس	از	انقالب	اسالمی	ایران،	اواخر	دهۀ	70،	روی	داد	
)مقامات	مسئول	ایران	درصدد	برآمده	اند	قوانین	و	رسومی	را	احیا	کنند		که	

آزادی	جنسی	را	محدود	می	سازد(.	با	این	همه	اینگونه	موارد	استثنائی	اند.
از	آنچه	گیدنز	دربارۀ	جهت	های	تغییر	اظهار	کرده	است،	می	توان	ارتباطاتی	را	
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با	تحوالت	ازدواج	در	ایران	پی		گرفت:

1.	در	ایران	نیز	از	اثر	و	نفوذ	گروه	های	خویشاوندی	کاسته	شده	است.
2.	روند	کلی	در	جهت	انتخاب	آزادانۀ	همسر	مشاهده	می	شود.

3.	حقوق	زنان	در	انتخاب	همسر	و	تصمیم	گیری	پدر	خانواده	بیش	از	پیش	به	
رسمیت	شناخته	می	شود.

4.	از	نسبت	ازدواج	های	خویشاوندی	به	شدت	کاسته	شده	است.
5.	بر	میزان	آزادی	های	جنسی	افزوده	شده	است	)احمدی،	1389:	52(.

5-1.	شناسایی	الگوهای	روابط	جنسی
مطالعۀ	تحوالت	اجتماعی	ایران	از	تغییراتی	آرام	ولی	گسترده	در	سال	های	
به	 ایران	 جامعۀ	 ارتباطی،	 جدید	 امكانات	 گسترش	 با	 می	دهد.	 خبر	 اخیر	
تدریج	با	امواج	فزاینده	ای	از	تغییرات	ارزشی	و	هنجاری	مواجه	شده	است.	
از	 متفاوتی	 سبك	های	 خانه	ها	 به	 اینترنت	 و	 ماهواره	 چون	 امكاناتی	 ورود	
زندگی	را	از	جوامع	و	فرهنگ	های	متفاوت،	پیش	روی	مخاطبان	ایرانی	خود	
قرار	داده	است	و	به	گونه	ای	غیرمستقیم	و	پنهان،	ارزش	های	پیشین	آن	ها	را	به	
چالش	طلبیده	و	در	عین	حال،	برای	زندگی،	گزینه	های	جدیدی	مقابل	آن	ها	
می	گذارد؛	نمایش	شیوه	های	دیگری	از	زندگی	که	به	تغییر	تدریجی	ارزش	ها	
و	نگرش	ها	در	جامعه	منجر	شده	است.	این	فرایند	تغییرات	ارزشی	خود	را	در	
شكاف	های	بین	نسلی	به	خوبی	نشان	می	دهد،	چرخشی	در	نسل	و	روندی	
که	نشانۀ	تغییر	در	جامعه	ای	است	که	هنجارها	و	ارزش	های	سنتی	آن	کمتر	در	
جوانان	تأثیرگذار	است.	تغییرات	ارزشی	با	شكاف	بین	نسل	ها	و	پشت	کردن	
و	ممكن	 در	جامعه	شروع	می	شود	 ارزش	های	سنتی	 به	 نسل	های	جوان	تر	

است	به	تغییرات	اجتماعی	گسترده	تر	بینجامد.
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از	طرفی	در	کنار	تحوالت	نظام	ارزشی	در	سال	های	اخیر،	جامعۀ	ایرانی	
با	تغییرات	اجتماعی	و	ساختاری	دیگری	نیز	در	این	سال	ها	دست	به	گریبان	
است.	یكی	از	این	موارد،	تغییر	ساختار	اقتصادی	کشور	و	تبعات	اجتماعی	
متعدد	آن	بر	رفتارهای	جوانان	است.	فاصلۀ	بین	بلوغ	جنسی	و	بلوغ	اقتصادی	
افزایش	 به	روز	در	حال	 از	ده	سال	رسیده	است،	فاصله	ای	که	روز	 به	بیش	
است.	بلوغ	اقتصادی	با	اشتغال	پایدار	حاصل	می	شود	و	در	این	میان،	اشتغال	
جوانان	به	یكی	از	مسائل	کلیدی	در	جامعۀ	ایرانی	بدل	شده	است.	اشتغال	
مقدمۀ	ازدواج	است	و	مشكالت	اقتصادی	بر	سن	ازدواج	در	شهرهای	بزرگ	
می	افزاید.	همه	این	ها	در	حالی	است	که	ازدواج	تنها	راه	مشروع	ارضای	نیاز	
با	موانع	زیادی	روبه	رو	شده	است.	 راه	 این	 اکنون	 و	 ایران	است	 جنسی	در	
حتی	می	توان	گام	را	از	این	نیز	فراتر	نهاد	و	دایرۀ	انتخاب	افراد	را	تنگ	تر	از	این	
توصیف	کرد.	در	حقیقت،	اگرچه	گفته	می	شود	ازدواج	تنها	راه	مشروع	برای	
ارضای	نیازهای	جنسی	است،	نمی	توان	بر	این	واقعیت	چشم	پوشید	که	تنها	
ازدواج	دائم	از	این	مقبولیت	برخوردار	است	و	مبادرت	افراد	به	انتخاب	گزینۀ	
ازدواج	موقت	می	تواند	به	مراتب	هزینه	های	سنگین	تری	نسبت	به	تجرد	فرد	

داشته	باشد.
افزایش	سن	ازدواج	فشارهای	زیادی	به	جوامع	با	ساختار	سنتی	وارد	کرده	
ازدواج	 در	سن	 میلیون	جوان	 از	12	 بیش	 ایران	 در	 در	حال	حاضر،	 است.	

هستند	که	هنوز	مجردند	و	ازدواج	نكرده	اند.1
از	سوی	دیگر،	تعداد	افراد	پذیرفته	شده	در	دانشگاه	ها	از	چند	دهۀ	گذشته	
بسیار	بیشتر	شده	است	و	اکنون	با	چندین	میلیون	فارغ	التحصیل	بیكار	مواجه	
است	که	برای	ازدواج	در	سنین	مناسب	خود	شانس	چندانی	ندارند.	جامعۀ	
ایرانی	اکنون	با	مسئلۀ	مهمی	مواجه	شده	است:	میلیون	ها	جوان	که	درس	و	
مطالعه	و	دانشگاه	را	رمز	خوشبختی	خود	می	پنداشتند،	به	امید	داشتن	زندگی	

1.		طبق	گزارش	مرکز	آمار	ایران



خانه اي با دِر باز     44
NOT 

FO
R 

DI
ST

RI
BU

TI
ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

بهتر،	راهی	طوالنی	را	سپری	کرده	اند	و	پس	از	سال	ها	تالش،	بسیاری	از	آن	ها	
ایدئال	ها	 از	 سرابی	 مناسب	تر	 وضعیت	 داشتن	 از	 آنها	 تصورات	 فهمیده	اند	
کادمیک	 بوده	است	و	در	این	میان	کسانی	که	وقعی	به	داشتن	تحصیالت	آ
و	 است	 نبوده	 بیش	 دیده	اند	سرابی	 دور	 از	 که	 آبی	 میدان		اند.	 پیروز	 ننهادند	
زیرکان	همان	هایی	بوده	اند	که	به	این	سراب	اعتماد	نكردند	و	از	همان	ابتدا	به	
دنبال	آن	نرفتند.	این	عوامل	در	کنار	عوامل	دیگر	سبب	شده	است	که	میزان	
افسردگی	در	سال	های	اخیر	در	میان	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	باال	برود	و	به	
تدریج	احساس	آنومی	یا	ناهنجاری	در	آنها	افزایش	می	یابد	)افقی	و	صادقی،	
1388(.	این	احساس	آنومی	خود	به	شكل	گیری	ارزش	هایی	جدید	در	میان	
به	 مربوط	 فقط	 وضعیت	 این	 است.	 شده	 منجر	 جامعه	 جوانان	 از	 بخشی	
فارغ	التحصیالن	بیكار	نیست؛	بلكه	افراد	شاغل	هم	با	ناامنی	شغلی	شدیدی	
در	ایران	مواجه	اند.	با	فرایند	خصوصی	سازی	در	کشور،	مسئلۀ	ناامنی	شغلی	
در	سال	های	اخیر	برجسته	تر	هم	شده	است.	ناامنی	شغلی	از	مسئلۀ	بیكاری	
آیندۀ	شغلی	خود	 به	شاغالنی	نظر	دارد	که	 گسترده	تر	و	حساس	تر	است	و	
را	ناپایدار	احساس	می	کنند.	یكی	از	شاخصه	های	مشاغل	ناپایدار	قرارداد	
موقت	کاری	است.	این	وضعیت	در	سازمان	های	اقتصادی	ایران	روزبه	روز	
فراگیرتر	می	شود.	امروزه،	قراردادهای	کوتاه	مدت	کارفرمایان	را	مخیر	می	کند	
که	با	اندك	هزینه	ای	)و	گاهی	حتی	بی	هیچ	هزینه	ای(	هر	زمان	که	بخواهند	
کارمندان	خود	را	از	کار	اخراج	کنند.1	کاهش	امنیت	اقتصادی	افراد	امنیت	
از	 یكی	 اقتصادی	 مشكالت	 گذشته،	 در	 است.	 ستانده	 نیز	 را	 آنان	 روانی	
عوامل	عمدۀ	طالق	در	ایران	بود؛	همین	امر	امروزه	دلیلی	برای	ازدواج	نكردن	

محسوب	می	شود.
بیكاری	و	ناامنی	شغلی	منجر	به	ترس	از	ازدواج	در	جامعه	امروز	ایران	شده	

1.		تظاهرات	کارگران	هپكو	در	اراک	در	اعتراض	به	8	ماه	حقوق	پرداخت	نشده	و	تعدیل	نیرو	و	اعتراض	
کارگران	گروه	ملی	صنعتی	فوالد	اهواز	به	اخراج	ها	و	پرداخت	نشدن	حقوق	ها	
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است.	کنشگر	تحصیل	کردۀ	امروز	بسیار	حساب	گرتر	از	کنشگر	تقدیرگرای	
ازدواج	 به	 تن	 راحتی	 به	 مانند	گذشته	 افراد	 در	شرایط	جدید،	 دیروز	است.	
نمی	دهند	که	طالق	بهای	سنگین	آن	باشد.	نتیجۀ	این	تحوالت،	افزایش	سن	
ازدواج	در	سال	های	اخیر	و	شكل	گیری	الگوهای	جدید	رفتاری	در	پی	آن	بوده	
است.	در	این	میان،	افراد	مختلف	با	فشارهای	ناشی	از	شكاف	بلوغ	جنسی	
و	بلوغ	اقتصادی	و	افزایش	سن	ازدواج	به	گونه	های	متفاوتی	برخورد	می	کنند.	
شكل	گیری	نگرش	های	آنومیك	و	پیدایش	ارزش	های	جدید	از	پیامدهای	این	
گسست	فزاینده	است.	تغییرات	نظام	ارزشی	و	تغییر	ساختار	اقتصادی	ایران	
از	رفتارهای	جنسی	در	میان	 الگوهای	نوینی	 به	تدریج	زمینه	را	برای	بروز	
بخشی	از	جوانان	ایرانی	فراهم	کرده	است؛	شكل	گیری	ارزش	های	نوین	و	
پیدایش	الگوهای	جدیدی	از	رفتار	که	به	مثابه	پاسخ	هایی	به	نیازهای	درونی	
ارضانشدۀ	آنان	عمل	می	کنند.	اندك	تحقیقاتی	که	در	این	زمینه	انجام	شده	
است،	نشان	می	دهد	که	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	در	ایران	در	حال	افزایش	
است	که	امروزه	به	اصلی	ترین	کانون	های	مناقشۀ	بین	نسلی	در	خانواده	های	
شهری	بدل	شده	است.	بیشتر	این	روابط	پنهانی	و	دور	از	چشم	والدین	شكل	
می	گیرد	و	تداوم	می	یابد.	مسئوالن	ذی	ربط	از	احتمال	گسترش	ایدز	در	میان	
	گسترش	روابط	جنسی	پرخطر	در	این	سنین	

ً
جوانان	سخن	می	گویند	و	تلویحا

را	عاملی	برای	آغاز	شكل	گیری	موج	سوم	ایدز	در	ایران	می	دانند.	مسئله	ای	
بغرنج	در	حال	پدید	آمدن	است	و	سیاست	غالب	نیز	نادیده	گرفتن	آن	است.	
در	این	میان،	بسیاری	از	والدین	هم	از	ماجرا	باخبر	نیستند.	بیشتر	جوانان	
والدین	خود	را	محرم	اسرار	جنسی	شان	نمی	دانند	و	این	بی	اطالعی	خانواده	ها	
کنترل	آنها	را	بر	فرزندانشان	مشكل	کرده	است.	از	سوی	دیگر،	خأل	وجود	
تحقیقات	سنخ	شناسانۀ	پیشین	سبب	شده	است	که	بسیاری	از	مسئوالن	همۀ	
شكل	های	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	در	سال	های	اخیر	را	به	یك	چشم	
پیچیدگی	های	 درك	 از	 و	 بدهند	 یكسانی	 راهكارهای	 نتیجه	 در	 و	 بنگرند	
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واقعیت	های	اجتماعی	غافل	بمانند	و	خاستگاه	های	گوناگون	اجتماعی	آن	ها	
را	درنیابند.	نداشتن	شناختی	دقیق	از	بیماری	های	اجتماعی	راه	های	تشخیص	
با	اشتباهات	خطرناکی	مواجه	خواهد	کرد.	در	همین	 و	درمان	آن	ها	را	هم	
انجام	دادند	 آزاد	ارمكی	و	همكارانش	در	سال	1390	پژوهشی	 راستا	تقی	
تحت	عنوان	سنخ	شناسی	الگوهای	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	در	ایران	و	
شش	دسته	الگوی	رابطۀ	جنسی	را	پیش	از	ازدواج	در	ایران	شناسایی	کردند	که	

بدین	شرح	است:

1-5-1.	روابط	غیرعاشقانه
مشخصۀ	روابط	غیرعاشقانه	نداشتن	تعلق	عاطفی	و	تعهد	جنسی	میان	طرفین	
رابطه	است.	در	این	دسته،	پرداخت	پول	یا	کاال	از	طرف	مرد	در	قبال	خدمات	
	ضروری	است.	

ً
جنسی	ارائه	شده	توسط	زن	برای	ایجاد	و	تداوم	رابطه	کامال
روابط	غیرعاشقانه	خود	به	دو	زیردستۀ	دیگر	تقسیم	می	شوند:	

الف(	روابط	آزاد،	پیدایش	الگوهای	روسپیگری
روابط	آزاد	بارزترین	نمود	روابط	غیرعاشقانه	است.	این	روابط	تداوم	الگوهای	
روسپیگری1	است.	روابط	آزاد	در	سوژه	هایی	یافت	می	شود	که	به	رابطۀ	جنسی	
یا	دریافت	پول	اقدام	می	کنند.	این	روابط	پدیدۀ	جدیدی	 در	قبال	پرداخت	
نیست	و	از	جملۀ	انحرافات	اجتماعی	است	که	قدمتی	به	درازای	تاریخ	دارد.	
خرید	و	فروش	بدن	از	ویژگی	های	این	نوع	از	روابط	است.	کاالیی	شدن	روابط	
جنسی،	در	این	دسته،	عرضه	و	تقاضا	را	در	سطحی	متفاوت	از	سایر	دسته	ها	
بازنمایی	می	کند.	روسپی	نه	به	فردی	خاص	که	به	درآمد	خویش	می	اندیشد.	
روسپیگری	بر	این	باور	استوار	است	که	بدن	انسان	شیئی	است	که	می	توان	
آن	را	مانند	هر	کاالی	دیگری	خرید	و	فروخت.	در	الگوهای	رابطۀ	آزاد	یكی	

1.  Prostitution



  47فصل اول: کلیات پژوهش

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

به	دنبال	پر	کردن	جیب	است	و	دیگری	در	پی	ارضای	تن.	مفهوم	عشق	در	
این	رابطه	معنایی	ندارد	و	آن	چیزی	که	اهمیت	می	یابد	تجربۀ	بدن	های	تازه	
برای	مردان	و	تأمین	مالی	برای	زنان	است.	نتایج	تحقیق	ارمكی	و	همكارانش	
)1390(	گویای	آن	است	که	سوژه	های	این	دسته	اعتقاد	چندانی	به	جنبه	های	
این	 ندارند.	مردان	در	 رابطه	هایشان	 برقراری	 آن	در	 دینی	و	محدودیت	های	
	انگیزه	هایی	متفاوت	از	یكدیگر	

ً
با	زنان	فعال	در	آن	اساسا الگو	در	مقایسه	

زنان	در	جست	وجوی	 و	 اطفای	غریزه	 دنبال	 به	 مردان	 در	سر	می	پرورانند.	
برای	 رابطه	ها	 این	 در	 اندکی	که	مردان	 به	سبب	محدودیت	های	 معاش	اند.	
خود	قائل	اند،	گروه	های	هدف	آنان	بسیار	گسترده	شده	است.	این	مردان	با	
هر	دختر	یا	زنی	که	بتوانند	او	را	تطمیع،	اقناع	یا	مجبور	به	برقراری	رابطه	کنند،	
وارد	رابطۀ	جنسی	می	شوند.	این	سوژه	ها،	غیر	از	پارك	ها،	خیابان	ها،	معرفی	
دوستان	و	شبكه	های	روابط	اجتماعی،	از	امكانات	گوناگونی	چون	شبكه	های	
مجازی	فعال	در	تلفن	همراه	و	اینترنت	برای	پیدا	کردن	افراد	مورد	نظرشان	بهره	
	از	هر	

ً
می	گیرند.	اغلب	این	افراد	قید	و	بندی	برای	خود	قائل	نیستند	و	معموال

رابطۀ	جدیدی	استقبال	می	کنند.	

ب(	روابط	صیغه	ای	
روابط	صیغه	ای	الگوی	دیگری	از	روابط	غیر	عاشقانۀ	پیش	از	ازدواج	رسمی	در	
ایران	است.	هستۀ	اصلی	گفتمان	صیغه	پیوند	دین	و	غریزه	در	شرایط	نابسامان	
جامعه	از	سوی	سوژه	است.	اینگونه	روابط	در	سوژه	هایی	مشاهده	می	شود	که	
پایبندی	مذهبی	بیشتری	دارند.	سوژه	در	این	دسته،	به	دنبال	راهكاری	دینی	
برای	اطفای	غریزه	جنسی	اش	است.	براساس	قواعد	حقوقی	و	فقهی	در	ایران	
دو	نوع	ازدواج	دائم	و	موقت	)صیغۀ	محرمیت(	به	رسمیت	شناخته	می	شوند	
که	از	لحاظ	فقهی	و	حقوقی	مشروعیت	دارند.	افرادی	مانند	مرتضی	مطهری	
برای	جلوگیری	از	رهبانیت	جوانان	و	یا	طیف	مخالف	آن	یعنی	جلوگیری	از	
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کمونیسم	جنسی	روابط	صیغه	ای	را	پیشنهاد	داده	اند	و	صیغه	از	سوی	افرادی	
همچون	آقای	اکبر	هاشمی	رفسنجانی	و	اغلب	فقها	و	مراجع	تقلید	در	ایران	
بارها	در	رسانه	ها	و	تریبون	های	رسمی	و	غیررسمی	مورد	تأکید	و	تبلیغ	قرار	
گرفته	است.	از	سوی	دیگر،	برخی	فقیهان	مانند	آیت	الله	صانعی	متعه	را	فقط	
در	موارد	جنگ	در	صدر	اسالم	الزم	دانسته	و	در	زندگی	امروزی	یكی	از	عوامل	
انحطاط	خانواده	معرفی	می	کنند.	همچنین	فعاالن	حقوق	زنان	ازدواج	موقت	
را	عامل	بازتولید	نقض	حقوق	زنان	و	تبعیض	های	جنسیتی	علیه	زنان،	تزلزل	
بنیان	خانواده	و	شیوع	چندهمسری،	بیماری	های	مقاربتی	و	رواج	روسپیگری	

می	دانند	و	در	فعالیت	های	مدنی	خود	به	شدت	با	آن	مخالفت	کرده	اند.	
شكلی	دیگر	از	روابط	صیغه	ای،	صیغۀ	محرمیت	یا	همان	عقد	موقت	در	
بین	دختران	و	پسران	کودک	و	نوجوان	است	که	توسط	خانواده	های	مذهبی	
و	سنتی	انجام	می	شود	تا	رفتار	جنسی	فرزندانشان	را	کنترل	کنند.	همچنین	
منظور	 به	 مذهبی	 و	 سنتی	 خانواده	های	 در	 سال	 	18 باالی	 جوانان	 برخی	
آشنایی	بیشتر	پیش	از	دوران	نامزدی	اقدام	به	صیغۀ	محرمیت	را	برای	خود	
امری	شرعی	و	درست	تلقی	می	کنند.	ازدواج	موقت	یا	همان	صیغه	در	معنای	
رایج	آن	در	صورت	بارداری	و	با	شرط	ضمن	عقد	ثبت	می	شود	و	در	ماده	
21	قانون	حمایت	خانواده	مصوب	1391	بر	آن	تأکید	شده	است.	با	وجود	
نبود	تفاوت	ماهیتی	در	صیغۀ	محرمیت	و	ازدواج	موقت	هیچ	گونه	قراردادی	
دربارۀ	صیغۀ	محرمیت	وجود	ندارد.	کارکرد	مثبت	صیغۀ	محرمیت	برای	افراد	
بزرگسال	باالی	18	سال	آشنایی	بیشتر	زوجین	قبل	از	ورود	به	نامزدی	است؛	
اما	برخی	کارکردهای	منفی	آن	مانند	فشار	اجتماعی	بر	دختر	یا	پسر	برای	
ازدواج	با	همان	شخص	می	تواند	عاملی	برای	فروپاشی	خانواده	در	آینده	باشد	
و	یا	از	سوی	دیگر	اگر	رابطه	جنسی	برقرار	شود،	تبعات	منفی	اجتماعی	آن	
برای	زن	بیشتر	است	و	از	آنجا	که	در	هیچ	مكانی	ثبت	قانونی	و	سیستمی	
نشده	است	و	براساس	عرف	و	مراسم	سنتی	عقد	انجام	گرفته	است،	مرد	بالقوه	
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می	تواند	از	مسئولیت	و	تعهدی	نسبت	به	این	وضعیت	سر	باز	زند.	همچنین	
در	صیغۀ	محرمیت	در	دوران	کودکی	و	نوجوانی،	رابطۀ	جنسی	نزدیک	محتمل	
به	ازدواج	می	شود،	کودکان	و	نوجوانانی	که	 است	و	در	برخی	موارد	منجر	
بلوغ	فكری	و	اجتماعی	و	شرایط	مناسب	اقتصادی	ندارند	و	با	رسوم	سنتی	و	

فرهنگی	ازدواج	کرده	اند.
	از	مهم	ترین	عواقب	این	نوع	ازدواج	ها	ترک	تحصیل	کودکان	و	نوجوانان،	
بارداری	های	ناخواسته،	بیماری	های	روحی	و	جسمی	و	کودک	بیوگی	است.	
روابط	صیغه	ای	را	به	عنوان	یكی	از	راهكارهای	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	
دائم	و	رسمی	می	توان	نام	برد	که	همواره	محل	سوءاستفادۀ	دالالن	روسپیگری	
به	 و	 نمی	شود	 خوانده	 خطبه	ای	 حتی	 آن،	 بر	 نظارت	 نبود	 علت	 به	 و	 بوده	
صورت	ساعتی	بدون	نگه	داشتن	عده	انجام	می	گیرد	که	می	توان	آن	را	نوعی	
روسپیگری	جدید	قلمداد	کرد	که	خود	را	در	لوای	فقه	و	مذهب	پنهان	کرده	

است.	
حین	انجام	پژوهش	بررسی	جامع	ازدواج	زودهنگام	در	ایران1	دریافتیم	
باورهای	سنتی	و	مذهبی	ای	مانند	صیغۀ	محرمیت	یكی	از	عوامل	اصلی	در	
پدیده	 این	 جامعه	 بررسی	 به	 بنابراین	 است.	 ایران	 در	 کودک	همسری	 رواج	
اجتماعی	پردختیم	و	نتایج	آن	در	قالب	کتابی	تحت	عنوان	خانه	ای	بر	روی	
آب	در	حال	چاپ	است2.	صیغۀ	محرمیت	یا	ازدواج	موقت	از	هنجارهای	
مادۀ	 براساس	 دارد.	 قانونی	 مشروعیت	 که	 است	 ایران	 در	 مذهبی	 و	 سنتی	
1075	و	1076	قانون	مدنی	جمهوری	اسالمی	ایران،	متعه	یا	ازدواج	موقت،	

در	 کودکان	 زودهنگام	 ازدواج	 باب	 در	 پژوهشی	جامع	 طنین	سكوت؛	 کامیل	)1396(.	 احمدی،	 	 	.1
ایران،	تهران:	شیرازه.

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research 
Study On Early Child Marriagen (ECM) In Iran, New York: Nova Publishing
2.	احمدی،	کامیل	)1396(.	خانه	ای	بر	روی	آب:	پژوهشی	جامع	در	باب	صیغه	و	صیغۀ	محرمیت:	

http://kameelahmady.com/fa/temporary-marriage-in-iran
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ازدواجی	با	مدت	معّین	و	مهر	معلوم	است.	اما	آنچه	باید	بررسی	شود	این	
است	که	قانون	گذار	در	بسیاری	از	موارد	مانند	نفقه،	ارث	و	انحالِل	ازدواج	
به	 قالب	صیغۀ	محرمیت	 موقت	سكوت	کرده	است.	همچنین	کودکان	در	
عقد	یكدیگر	درمی	آیند	و	شرایط	کودک	همسری	در	قالب	صیغۀ	محرمیت	
ویژه	 به	 دانش	آموزان	 تحصیل	 ترک	 آن	 پیامد	 مهم	ترین	 که	 می	شود	 تسهیل	
	در	تأیید	ازدواج	موقت	

ً
دختران	است.	تحقیقاتی	که	تاکنون	انجام	شده،	غالبا

بوده	است	و	به	طور	جامع	به	این	پدیدۀ	اجتماعی	نپرداخته	اند.	کتاب	خانه	ای	
بر	روی	آّب	برای	اولین	بار،	مبانی	تایخی،	دینی،	حقوقی	و	اجتماعی	ازدواج	
موقت/	صیغۀ	محرمیت	را	بررسی	نمود.	همچنین	با	استفاده	از	رویكرد	کیفی	و	
کمی	و	به	کارگیری	روش	زمینه	یابی،	این	پدیده	به	طور	جامع	در	سه	کالن	شهر	
تهران،	مشهد	و	اصفهان	در	سال		1395-96	مطالعه	کرده	است.	یافته	های	
این	تحقیق	نشان	می	دهد	که	عشرت	طلبی	و	تسهیل	شرایط	کودک	همسری	
پدیدۀ	محوری	ازدواج	موقت/	صیغۀ	محرمیت	هستند	که	پیامدهایی	مانند	
بدنامی	به	ویژه	برای	زنان	و	شكل	گیری	ذهنیت	منفی	در	مردان	راجع	به	ازدواج	

شكل	7.	سایت	صیغه	ایرانیان	ازدواج	های	یک	ساعته	با	کارت	ملی	در	سایت	صیغه	ایرانیان.		
بعضی	خانم	ها	در	سایت	»صیغه	ایرانیان/	همسریابی	ازدواج	موقت	در	تهران«	ثبت	نام	کرده	اند.	

http://funigma.com	:سایت	در	دستیابی
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دائم	را	به	دنبال	می	آورند.	در	پژوهش	خانه	ای	بر	روی	آب		تالش	شده	است	
زوایای	آشكار	و	پنهان	ازدواج	موقت	و	صیغۀ	محرمیت	بدون	نگاه	جانبدارانه	
این	 به	 دربارۀ	 دقیق	 و	 دیدگاهی	روشن	 تا	 بررسی	شود	 به	صورت	علمی	 و	
پدیدۀ	اجتماعی	به	وجود	آید	و	راهكارهای	اصولی	و	واقع	بینانه	ای	در	اختیار	
مسئوالن	اجرایی	و	قانون	گذاران	قرار	گیرد.	امید	است	بر	مبنای	این	راهكارها،	
نهاد	ازدواج	موقت	در	ایران	از	لحاظ	حقوقی	و	اجتماعی	ساماندهی	شود،	به	
نحوی	که	حقوق	زنان	و	کودکان	در	آن	نقض	نشود،	بنیاد	خانواده	و	جایگاه	
ازدواج	دائم	حفظ	شود.	که	اهم	راین	راهكارها	عبارتند	از:		قانون	گذاری	برای	
افزایش	سن	ازدواج	موقت	و	صیغۀ	محرمیت	به	15	سالگی؛	ثبت	رسمی	و	
اجباری	 ازدواج؛	 و	 دفاتر	طالق	 در	 ازدواج	موقت	 قانونی	صیغۀ	محرمیت/	
صیغۀ	 در	 بهداشتی	 و	 حقوقی	 مشاوره	های	 تحصیالت؛	 کردن	 رایگان	 و	
محرمیت/	ازدواج	موقت؛	مشروط	کردن	و	محدودیت	قانونی	صیغه/	ازدواج	
ازدواج	 در	 زنان	 نفع	 به	 انحالل	 و	حق	 نفقه	 زمینۀ	 در	 قانون	گذاری	 موقت؛	
موقت؛	بهبود	شرایط	اقتصادی،	فرصت	اشتغال	و	کارآفرینی؛	نقش	روحانیان	
به	عنوان	عامل	تغییر	شكلی	ازدواج	موقت	در	ایران	؛	بسترسازی	فرهنگی	و	

اجتماعی	از	طریق	رسانه	های	جمعی	و	سازمان	های	مردم	نهاد.

2-5-1.	روابط	عاشقانه،	پیدایش	عشق	رمانتیك	پیش	از	ازدواج
عشق	و	رابطه	عاشقانه	جزئی	الینفک	از	ذهن	و	زندگی	بشر	امروز	است.	نبرد	
جنسیت	ها،	که	امروز	در	جریان	است،	آشكارترین	نشانۀ	عطش	عشق	در	میان	
افراد	است.	انسان	به	دلیل	وجود	عشق	در	درون	خود	گاهی	ازدواج	می	کند	
و	گاهی	طالق	می	گیرد.	عشق	یگانه	جایگاهی	است	که	انسان	می	تواند	در	
عین	 در	 بپیوندد.	 انسان	ها	 سایر	 به	 و	 بشناسد	 درستی	 به	 را	 عرصه	خود	 آن	
حال،	عشق		یأس	آور	و	تسلی	بخش	است؛	نیروی	پرقدرتی	است	که	از	قواعد	
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مختص	به	خویش	پیروی	می	کند	و	پیام	های	خود	را	در	انتظارات،	اضطراب	ها	
و	الگوهای	رفتاری	مردم	متجلی	می	کند	)گیدنز،	1389:	260-262(.

غرایز	 سطح،	 اولین	 دارد.	 گوناگونی	 صورت	های	 انسان	 عاطفی	 عشق	
شهوانی	و	نیروی	زندگی	را	نشان	می	دهد	و	آخرین	مرحله	کامل	ترین	مرتبۀ	
نامیده	می	شود	 نیز	 افالطونی	 متعالی	است	که	گاهی	عشق	 یا	عشق	 عشق	
)برادشاو،	1381:	198(.	عشق	متعالی	از	ارتباط	جسمی	فراتر	می	رود	و	به	
قدری	آرمان	گرایانه	است	که	به	اسطوره	تبدیل	می	شود.	افراد	زیادی	هستند	
کوچک	ترین	 آنكه	 محض	 به	 کافی،	 آموزش	 و	 تجربه	 نداشتن	 دلیل	 به	 که	
را	همراه	هیجان	عاطفی	احساس	کردند،	چنین	می	پندارند	 کشش	جنسی	
که	عشق	متعالی	را	یافته	اند	)ِلپ،	1377:	138(.	گاهی	برخی	نگرش	ها	در	
عشق	سبب	می	شود	که	روابط	عاطفی	جوانان	به	سمت	عشق	های	بیمارگونه	
کشیده	شود،	عشق	هایی	بازدارنده	و	خودخواهانه	که	افسردگی،	خودآزاری،	
اعتیاد،	خودکشی،	فحشا	و	تغییر	در	روابط	و	حتی	گاهی	رفتارهای	آزارگرانه	
و	آزارخواهانه	در	قالب	رویدادهای	خشن	و	ضدانسانی	مانند	اسیدپاشی	و	

معشوق	کشی	را	موجب	می	شوند.	
همچنین	تفاوت	نگرش	زنان	و	مردان	در	خصوص	عشق	می	تواند	نهاد	
ازدواج	را	تحت	تأثیر	قرار	دهد.	تغییر	ایستارهای	ذهنی	نسبت	به	نسل	گذشته،	
جهانی	شدن	و	ورود	به	عرصۀ	ارتباط	بدون	محدودیت	مكانی،	اضطراب	و	
ترس	از	تنهایی	افراد	را	به	سوی	فرهنگ	پرهیاهوی	عشق	در	جوامع	دیگر	به	
ویژه	شكل	غربی	آن	می	کشاند.	در	نتیجه،	افراد	دچار	سرگشتگی	مكانی	و	
زمانی	می	شوند.	اگر	افراد	از	نوع	روابط	و	مناسبات	این	پدیده	فهم	درستی	
داشته	باشند،	شاید	قربانیان	حوادث	عاطفی	روز	به	روز	کمتر	شوند.	گیدنز	
»رابطۀ	عاشقانۀ	ناب«	را	پاک	و	خالص	معرفی	می	کند،	ارتباطی	ناب	منوط	بر	
اعتماد	متقابل	و	استقالل	طرفین	و	توانایی	برقراری	ارتباط	با	یكدیگر	به	عنوان	
بزرگساالنی	مستقل	و	از	نظر	عاطفی	و	عملی	شایسته	)گیدنز،	1378:	140(،	
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روابطی	که	افراد	در	آن	به	خاطر	خودشان	در	میدان	گام	نهند،	رضایت	کافی	
به	دست	بیاورند	و	بخواهند	که	آن	رابطه	را	حفظ	کنند.	رابطۀ	ناب1	از	دیدگاه	
گیدنز	رابطه	ای	بری	از	دخالت	فرهنگ،	سنت،	مذهب	و	خانواده	است	و	به	
تبع	آن	افرادی	که	فی	نفسه	و	برای	خود	رابطه	وارد	آن	می	شوند،	در	شرایطی	به	
امنیت	خاطر	حاصل	از	رابطۀ	خود	می	رسند	که	سنت	و	مذهب	رنگ	باخته	و	

فردگرایی	رونق	گرفته	باشد.
با	توجه	به	آنكه	زنان	و	مردان	در	شرایط	و	ساختار	موجود	ایران	قدرت	
اجتماعی	و	سرمایه	های	فردی	برابری	ندارند	و	قدرت	و	عاملیت	در	روابط	
دوسویه	میان	زنان	و	مردان	به	مردان	تنفیذ	شده	است،	زنان	در	این	اجتماع	
افزایش	تحصیالت	و	کسب	جایگاه	 با	 تعریف	می	شوند	و	حتی	 ازدواج	 با	
شغلی،	از	آن	حیث	که	اعتبار	اجتماعی	زنان	در	چارچوب	برقراری	ارتباط	
قانونی	با	مردان	شكل	می	گیرد،	هنوز	به	معنای	واقعی	کلمه	مستقل	محسوب	
در	 اساسی	 نقشی	 خانواده	 و	 مذهب	 سنت،	 فرهنگ،	 همچنین	 نمی	شوند.	
زندگی	افراد	دارند.	به	این	دلیل	نمی	توان	درخصوص	جامعه	ایران	از	ارتباط	
اعتماد	 فقدان	 بر	 عالوه	 واقع،	 در	 آورد.	 میان	 به	 حرفی	 گیدنز	 مدنظر	 ناب	
متقابل	و	فقدان	استقالل	طرفین	و	نابرابری	طبقاتی،	سیاسی	و	جنسیتی	افراد	
در	جامعه	با	توجه	به	سایر	زمینه	های	محیطی،	جوانان	روابطی	بدون	امنیت	

خاطر	و	سرشار	از	نگرانی	و	به	صورت	پنهانی	با	یكدیگر	برقرار	می	کنند.
جنسی	 رابطۀ	 الگوهای	 آن	 از	 ناشی	 تحوالت	 و	 ایرانی	 مدرنیتۀ	 فرایند	
در	سال	های	گذشته	را	به	شكل	چشمگیری	تغییر	داده	و	سپس	متكثر	کرده	
است	و	دامنه	ای	گسترده	از	تنوعات	و	بدیل	ها	را،	که	تا	پیش	از	این	تابو	تلقی	
مشكالت	 قبلی	 الگوهای	 است.	 کرده	 رایج	 الگوهای	 مشمول	 می	شدند،	
عدیده	ای	داشتند	که	رغبت	زوجین	را	از	بین	می	برد.	روابط	خشك	فارغ	از	
هرگونه	احساسی	که	میان	طرفین	رابطه	تداوم	می	یافت،	زوج	ها	را	با	نارضایتی	

1.  Pure relationship
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درونی	مواجه	می	کرد.	رابطۀ	جنسی	صرف	او	را	به	طور	کامل	ارضا	نمی	کرد.	
این	روابط	شاید	جسم	سوژه	را	سیراب	می	کرد؛	اما	روح	او	را	همچنان	تشنه	
نگاه	می	داشت.	از	طرفی	در	این	روابط،	رابطۀ	جنسی	با	تحقیر	زن	و	تقلیل	او	
به	شیء	قابل	خرید	همراه	بود	و	همین	امر	زنان	فعال	در	این	روابط	را	به	افرادی	
آسیب	پذیر،	سرد	و	بی	روح،	و	با	اعتماد	به	نفس	کم	تبدیل	کرده	بود.	اما	در	
رویكرد	جدید،	زن	از	سطح	شیء	جنسی	ِصرف	به	معشوقه	ارتقا	می	یابد	و	
	به	جسم	خود	که	به	روح	خویشتن	نیز	می	اندیشد	و	به	دنبال	

ً
مرد	نیز	نه	صرفا

برای	ارضای	آن	است.	در	رویكرد	روابط	غیرعاشقانه،	وجود	عنصر	 راهی	
برای	شكل	گیری	یك	 بدن	شرط	حیاتی	 قبال	فروش	 آن	در	 مبادلۀ	 و	 »پول«	
رابطه	بود؛	اما	در	رویكرد	روابط	عاشقانه	وجود	عنصر	»عشق«	شرطی	کلیدی	
	کنشگری	معرفتی	نیست،	بلكه	

ً
برای	برقراری	و	تداوم	رابطه	است.	آدمی	ذاتا

کنشگری	غریزی	است؛	او	جویای	درك	نیست،	بلكه	جست	وجوگر	لذت	
است	و	چه	لذتی	باالتر	از	عشق	ورزی؟	باالترین	لذتی	که	برای	آن	با	همۀ	
وجود	می	جنگد	و	در	این	میان،	مهر	و	سكس	چنان	در	بستر	عشق	در	هم	
می	پیچند	که	تالش	برای	تعیین	سهم	هر	یك	و	تفكیك	آن	ها	دشوار	می	شود.	
در	گفتمان	روابط	عاشقانه،	صورت	بندی	رابطۀ	جنسی	با	صورت	بندی	مفهوم	
»عشق	رمانتیک«	پیوند	می	یابد.	عشق	رمانتیك	ترکیبی	از	تمایالت	جنسی	و	

عاطفی	به	یك	شخص	خاص	است.
رابطه	عاشقانۀ	پیش	از	ازدواج	به	فرصت	های	ارتباط	و	دسترسی	بین	دختر	و	
پسر	بسیار	وابسته	است،	فرصت	هایی	که	فناوری	های	نوین	ارتباطی	و	تغییرات	
ساختار	اجتماعی	ایران	در	سال	های	اخیر	به	خوبی	آن	را	مهیا	کرده	است.	
حضور	پررنگ	تر	زنان	در	عرصه	های	اجتماعی	)محیط	دانشگاه	و	محل	کار(	
امكان	ارتباط	دیداری	و	برقراری	پیوندهای	عاطفی	را	برای	افراد	گوناگون	میسر	
کرده	است.	در	گذشته	به	علت	نبود	امكان	ارتباطی	شخصی	و	پنهان	)تلفن	
همراه(	و	همچنین	به	سبب	حضور	کمرنگ	دختران	در	عرصه	های	متفاوت	
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اجتماعی،	امكان	ارتباط	با	جنس	مخالف	و	تداوم	آن	چندان	میسر	نبود،	اما	
امروزه	همۀ	این	محدودیت	ها	به	میزان	بسیاری	از	بین	رفته		و	همین	امر	زمینه	
را	برای	شكل	گیری	الگوهایی	جدید	از	رابطۀ	جنسی	در	جامعه	فراهم	کرده	
است.	رابطه	عاشقانه	خود	به	دو	دسته	رابطه	دوست	دختری/	دوست	پسری	و	

رابطه	هم	خانگی	تقسیم	می	شود.

الف(	رابطه	دوست	دختری/	دوست	پسری
از	نظر	برخی	نظریه	پردازان	روان	شناسی	رشد،	شكل	گیری	روابط	نزدیك	و	
عاشقانه	تكلیف	رشدی	اجتماعی	مهمی	برای	نوجوانان	است.	با	ورود	کودکان	
به	نوجوانی،	زمان	گذران	با	همساالن	جنس	مخالف	افزایش					می	یابد.	از	
اواسط	تا	اواخر	نوجوانی،	این	تعامل	دگرجنس	گرایانه	فزاینده	به	صورت	عالیق	
عاشقانه	درمی	آید	و	روابط	عاشقانه	شكل	می	گیرد.	بنابراین،	نسبت	نوجوانانی	
که	دوست	پسر	یا	دوست	دختر	دارند	نیز	در	این	زمان	افزایش	می	یابد.رابطۀ	
دختر	و	پسر	مفهومی	نسبی	است؛	بنابراین	تعریف	آن	نیز	باید	در	بستر	فرهنگ	

انجام	گیرد	)هندریک	و	همكاران،	1999(.
هستۀ	اصلی	این	رویكرد	پیوند	صمیمیت	و	تمایل	جنسی	فرد	با	شریک	
خویش	است.	در	این	گونه	روابط	افراد	اعتقاد	چندانی	به	جنبه	های	دینی	و	
محدودیت		های	آن	در	برقراری	رابطه	هایشان	ندارند.	در	عین	حال	رابطه	در	بین	
افراد	هم	سن	و	سال	روی	می	دهد.	افراد	به	دنبال	شریک	و	همراهی	هستند	که	
هم	سن	و	سال	و	با	روحیات	مشابه	خودشان	باشند.	در	این	دسته	از	سوژه	ها،	
نیازهای	عاطفی،	همسطح	نیازهای	جنسی،	اهمیتی	بسیار	دارند.	وجه	مشترك	

این	سوژه	ها	جست	وجوی	»عشق	رمانتیك	پیش	از	ازدواج«	است.
	رابطۀ	جنسی	پس	از	آشنایی	طوالنی	مدت	شكل	

ً
در	این	دسته،	معموال

با	الگویی	ناقص	از	هم	خانگی	در	غرب	مواجه	 می	گیرد.	در	این	بخش	ما	
هستیم	با	این	تفاوت	که	در	کشورهای	غربی	دو	فردی	که	روابط	هم	خانگی	را	
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ترتیب	می	دهند	با	یكدیگر	زیر	یک	سقف	زندگی	می	کنند	و	اقتصاد	مشترکی	
	جداگانه	زندگی	

ً
دارند.	اما	در	ایران	به	سبب	محدودیت	های	متعدد،	معموال

علت	 به	 می	کنند.	 تجربه	 را	 یكدیگر	 با	 رابطه	 زمان	ها	 برخی	 در	 و	 می	کنند	
حضور	عنصر	عشق	و	تمایالت	عاطفی	در	این	رابطه	قرارهای	بیرون	مانند	
رفتن	به	پارك	و	سینما،	در	این	الگو	یافت	می	شود،	شیوه	ای	از	مناسبات	که	در	
سنخ	های	پیشین	معنایی	نداشت.	برخالف	الگوی	روابط	غیرعاشقانه،	هدف	
از	برقراری	رابطه	در	این	دسته	از	سوژه	ها،	کسب	لذت	برای	مرد	و	درآمد	برای	
زن	نیست.	در	این	دسته	از	روابط،	چرخۀ	اقتصادی	به	نفع	هیچ	کدام	از	طرفین	
در	گردش	نیست	و	تنها	ممكن	است	تلقی	مادی	از	روابط	عاشقانه	در	قالب	
خرج	کردن	برای	گردش،	هدیه	گرفتن	و...	نمود	یابد.	در	مقایسه	با	گفتمان	
روابط	غیرعاشقانه،	تنوع	طلبی	در	این	دسته	از	افراد	کمتر	است؛	آنها	در	یک	
این	رابطه	شامل	هر	دو	جنبۀ	 نفر	رابطه	دارند	که	 با	یك	 	فقط	

ً
زمان	معموال

جنسی	و	عاطفی	می	شود	و	بعد	از	به	هم	خوردن	آن	رابطه،	به	دنبال	شخص	
دیگری	می	گردند	تا	بتوانند	با	دیگری	طرحی	نو	دراندازند	و	مسیر	گذشته	را	

ادامه	دهند.

شكل	6.	.	بر	اساس	مرکز	پژوهش	های	مجلس،	روابط	دوست	دختر	و	پسری	همراه	با	رابطه	
جنسی	آمار	باالیی	را	به	خود	اختصاص	داده	است	و	روند	رو	به	افزایشی		در	سال	های	اخیر	داشته	

https://tavaana.org/fa :	سایت	در	دستیابی	است.
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ب(	روابط	هم	خانگی،	پیدایش	مجردان	متأهل
منجر	 هم	خانگی	 روابط	 به	 خود،	 پیشرفته،	 الگوهای	 در	 عاشقانه	 روابط	
می	شود.	این	الگوی	جدید	همۀ	ویژگی	های	دستۀ	قبل	را	دارد	با	این	تفاوت	
که	این	افراد	زندگی	زیر	یك	سقف	را	نیز	با	یكدیگر	تجربه	می	کنند	و	زندگی	
اقتصادی	مشترکی	دارند.	روابط	هم	خانگی	رقیبی	جدی	برای	نهاد	ازدواج	
است	و	خود	را	در	قامت	ازدواج	غیررسمی	بازمی	نمایاند،	الگویی	از	رابطه	
و	 قوانین،	سنت	ها	 از	 اما	 دارد؛	 را	 ازدواج	 و	شرایط	 تعهدات	 از	 بسیاری	 که	
محدودیت	های	آن	گریزان	است.	در	هم	خانگی،	دو	شریك	افرادی	شاغل	و	
	به	بهانۀ	

ً
با	تحصیالت	دانشگاهی	و	تفكراتی	روشنفكرانه		هستند	که	معموال

تجربۀ	زندگی	مجردی	و	مستقل،	از	خانۀ	پدری	بیرون	آمده	اند	و	بدون	آنكه	
با	یكدیگر	زندگی	مشترك	دارند.	احساس	 باخبر	کنند،	 از	ماجرا	 را	 والدین	
استقالل	و	رهایی	از	بند	سنت	های	جامعه	از	مهم	ترین	علل	شكل	گیری	این	
روابط	از	سوی	سوژه	هاست	که	در	بسیاری	از	موارد	به	بهای	شكنندگی	شدید	

این	روابط	تمام	می	شود.

3-5-1.	روابط	ضدعاشقانه:	پیدایش	الگوهای	فریب
است.	 شده	 آغاز	 روبه	فزونی	 متنوع	 الگوهای	 تكثیر	 مدرن،	 روابط	 دل	 در	
الگوهای	پیشین	از	نگاه	نسل	جدید،	هر	یك	مشكالت	بسیاری	داشتند	که	
از	 روابط	 این	 هزینه	های	 که	 بودند	 آموخته	 باتجربه	تر	 سوژه	های	 تدریج	 به	
فایده	های	آن	برایشان	بیشتر	است.	در	روابط	غیرعاشقانه،	مرد	به	رابطه	با	کسی	
تن	می	داد	که	در	قبال	ارضای	جسم	او	پول	دریافت	می	کرد،	ارضایی	ناقص	
که	هزینه	ای	مادی	برای	او	به	همراه	داشت.	از	طرفی،	زن	نیز	در	این	رابطه	به	
شیئی	تحقیرشده	تقلیل	می	یافت.	اما	در	رابطه	عاشقانه	مبادلۀ	پول	به	مبادلۀ	
عاطفه	ارتقا								می	یافت.	با	این	حال،	رابطه	عاشقانه	نیز	مشكالت	خاص	
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خود	را	داشت.	این	رابطه	فرصت	گمنامی	را	از	دو	طرف	می	گرفت	و	برچسب	
این	روابط	به	آنها	زده	می	شد	که	تبعات	اجتماعی	گوناگونی	برایشان	داشت.

کسب	 از	 را	 سوژه	 جنسی،	 و	 عاطفی	 تعهد	 احساس	 دیگر،	 طرف	 از	
تجربه	های	جدید	عاشقانه	منع	می	کرد	و	همۀ	این	مسائل	در	کنار	احتمال	
جدایی	و	آسیب	های	فراوان	عشق	رمانتیك	پیش	از	ازدواج،	هزینه	های	این	
این	 از	نگاه	سوژه،	 بود	که	 تئوری	دیگری	الزم	 افزایش	می	داد.	 نوع	رابطه	را	
آسیب	ها	از	بین	برود	و،	روابط	ضدعاشقانه	پاسخی	به	این	نیاز	بود.	هدف	
از	روابط	ضدعاشقانه	تنوع	بیشتر،	تعهد	کمتر	و	رسیدن	به	منافع	خاص	در	
روابط	 این	 واقع	 در	 اما	 دارند،	 عاشقانه	 	

ً
نسبتا که	صورتی	 است	 رابطه	هایی	

ویژگی	 دارند.	 فریب	 با	 آمیخته	 محتوایی	 اما	 عاشقانه	 ظاهری	 ضدعاشقانه	
روابط	ضدعاشقانه	چندهمسری	پنهان	است.	در	این	روابط	نیز	عنصر	پول	
نه	به	صورت	مستقیم	که	بیشتر	در	نقش	هدیه	و	تبادل	این	هدایا	در	رابطه	های	
اجتماعی	 رابطه	های	 سوژه	ها	 این	 بیشتر	 بارز	 دارد.	مشخصۀ	 سوژه	حضور	
برای	 ابزاری	 روابط	ضدعاشقانه،	عشق	 در	 است.	 مخالف	 با	جنس	 بسیار	
شهوت	است،	وسیله		ای	برای	تنوع	بیشتر	در	رابطه	های	جنسی	که	طعم	عاطفه	
دارند:	عاطفه	ای	که	از	جنس	نوعی	فریب	است.	در	این	دسته،	عشق	برای	
افراد	منبع	الهام	نیرویی	درونی	برای	پاالیش	غرایز	نیست	که	خود	بهانه	ای	
برای	ارضای	غرایز	است.	دوام	این	رابطه	های	به	ظاهر	عاشقانه	به	دروغ	هایی	
بستگی	دارد	که	طرفین	با	موفقیت	به	یكدیگر	می	گویند.	هدف	مردها	از	روابط	
ضدعاشقانه	در	مرحلۀ	اول،	رسیدن	به	تنوع	جنسی	است.	در	صورت	کامیاب	
برنامه	های	 نیز	در	 نشدن	و	حتی	گاهی	به	صورت	موازی،	اهدافی	دیگر	را	
	به	دنبال	اهداف	مالی	هستند	و	رابطه	

ً
خویش	قرار	می	دهند.	اما	زن	ها	معموال

را	به	نفع	خود	به	سمت	مسائل	اقتصادی	می	برند.
	امروزه	روابط	ضدعاشقانه	عشق	را	به	امری	تجاری	تبدیل	کرده	است،	
	به	افراد	متعدد	عرضه	کرد	و	تقاضای	خدمات	

ً
عشقی	که	می	توان	آن	را	دائما
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داشت.	نكتۀ	مهم	این	است	که	تفاوت	روابط	عاشقانه	و	ضدعاشقانه	فقط	
در	»ذهن	سوژه«	است.	رفتاراین	دو	دسته	شباهت	های	بسیاری	به	یكدیگر	
دارند	و	همین	امر	سبب	می	شود	که	بسیاری	از	افراد	بی	تجربه	به	راحتی	فریب	
اندك	بفروشند	و	کینه	ای	شدید	به	جنس	 به	بهایی	 بخورند	و	عشق	خود	را	
مخالف	و	هرگونه	رابطه	عاشقانه	پیدا	کنند	و	خود	در	مرحلۀ	بعد	برای	انتقام	از	

جامعه	به	سمت	روابط	ضدعاشقانه	کشیده	شوند.

4-5-1.	روابط	مبتنی	بر	عشق	سیال	
زیر	پوست	جامعۀ	شهری	 رابطه	در	 الگوهای	 متأخرترین	 از	 رابطه	 نوع	 این	
است.	از	نگاه	سوژه	های	دستۀ	جدید	عشق	رمانتیك	پیش	از	ازدواج	یك	ضعف	
عمده	دارد	و	آن	هم	اینكه	هر	لحظه	ممكن	است	هریك	از	طرفین	این	رابطه	
را	ترك	کنند.	به	همین	سبب	»ناامنی	عاطفی«	در	این	رابطه		زیاد	است،	نوعی	
ناپایداری	که	خود	ریشه	های	اجتماعی	و	اقتصادی	متنوعی	دارد.	لذا	به	تدریج	
	ناپایدار	انرژی	

ً
بسیاری	از	افراد	به	تجربه	دریافته	اند	که	برای				رابطه	ای	احتماال

عاطفی	چندانی	نگذارند	که	در	زمان	جدایی	آسیب	چندانی	نبینند.	از	طرفی	
تعهدات	متقابل	در	حالت	پیشین،	عاملی	محدودکننده	برای	سوژه	های	جدید	
پنداشته	می	شود.	این	عامل	در	کنار	عوامل	دیگر	زمینۀ	شكل	گیری	عشق	سیال	
را	در	جامعه	فراهم	کرده	است.	عشق	سیال	محصول	دوران	مدرنیتۀ	متأخر	و	
رویكردهای	پسامدرن	در	غرب	است.	در	این	الگوی	جدید،	مفهوم	عشق	
بازتعریف	شده	و	در	قالب	نسبیتی	شدید	قرار	گرفته	است.	این	الگوی	جدید	
از	رابطه	تعهدهای	سختگیرانه	و	مطلق	گرایانۀ	عشق	رمانتیك	را	نقض	می	کند	
.)Giddenns, 1992: 136(	است	متعهدانه	و	صمیمانه	روابط	ضرورت	منكر	و
و	 ترمیم	 جای	 به	 فرد	 که	 می	کند	 اشاره	 موضوع	 این	 به	 سیال	 عشق	
جایگزینی	منافع	دگرخواهانه	با	منافع	فردی	به	دنبال	روابط	کوتاهی	است	که	
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در	کوتاه	ترین	زمان	ممكن	به	نیازهای	عاطفی	و	جسمی	وی	پاسخ	دهد؛	ولی	
او	را	از	عشق	های	احتمالی	و	بهتر	در	آینده	محروم	نكند.	تنهایی	مضاعف،	
افسردگی،	نگرانی	و	لذت	نبردن	از	برقراری	روابط	عاطفی	را	می	توان	سیالیت	

عشق	در	بین	افراد	مختلف	به	عنوان	ابژه	عشق	قلمداد	کرد.
از	این	نكته	نیز	نباید	غافل	ماند	که	عشق	سیال	در	واقع	عشق	نیست،	بلكه	
دوست	داشتن	است.	در	الگوی	جدید،	عشق	ضعیف	و	رقیق	می	شود،	اما	
همچنان	در	قالب	هایی	دیگر	به	حیات	خود	ادامه	می	دهد.	به	بیان	دیگر،	در	
روابطی	که	مبتنی	بر	سیالیت	عشق	هستند	نوعی	معاوضه	گرایی	دیده	می	شود	
که	در	آن	طرفین	تا	زمانی	که	رابطه	را	موقعیتی	برای	معاوضۀ	قراردادهایشان	
بیابند	به	آن	ادامه	می	دهند	و	هر	آنچه	منجر	به	نفی	این	اصل	شود	از	ادامۀ	رابطه	
نیز	جلوگیری	کرده	است.	انسان	با	تفكر	پسامدرن	عشق	نمی	ورزد	که	مهر	
می	ورزد	و	طرفدار	دوستی	است	و	نه	صمیمیت	های	شدید.	بخشی	از	وجود	
را	می	دهد	و	نه	کل	آن	را.	او	می	کوشد	تعداد	بیشتری	را	به	میزان	کمتری	دوست	
بدارد؛	چراکه	این	عمل	را	نوعی	بیمه	می	داند؛	بیمه	ای	در	مقابله	با	آفت	های	

عشق	رمانتیك	پیش	از	ازدواج	در	دوران	معاصر.	

6-1.	پیدایش	شکل	های	جدید	خانواده	با	تأکید	بر	ازدواج	سفید

تاریخ	شكل	گیری	نهاد	خانواده	و	تغییرات	ساختاری	آن	در	سال	های	طوالنی	
از	شكل	گسترده	به	شكل	فعلی	و	هسته	ای،	داستانی	است	که	بسیار	شنیده	و	
خوانده	شده	است،	اما	همین	خانواده	هسته	ای	و	کوچک	امروزه	در	معرض	
گوناگونی	 به	شكل	های	 تبدیل	شدن	 تا	 انواع	طالق	 از	 تندبادهای	مختلفی	
نهاد	خانواده	در	جهان	 اخیر،	 قرار	گرفته	است.	در	چند	دهۀ	 از	هم	زیستی	
تحوالت	گسترده	ای	داشته	است.	تحوالتی	که	ریشه	های	آن	را	باید	در	انقالب	
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آمریكایی	جست	و	جو	 و	 اروپایی	 کشورهای	 در	 دهۀ	1960	 اواخر	 جنسی	
تغییر	 و	 تغییر	گفتمان	جنسی	 به	 تدریج	 به	 که	 انقالبی	 	،)Carr,2011( کرد.	
اساسی	در	نگرش	ها،	اخالق	و	رفتار	جنسی	در	بسیاری	از	کشورهای	غربی	
انقالب	جنسی	 نتایج	 از	مهم	ترین	 منجر	شد	)LaDuke, 2006: 17(.	یكی	
 در	غرب،	گسترش	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج1	در	این	کشورها	بوده	است
	،)Legkauskas and Stankeviciene, 2009; Regnerus and Uecker,2011(

روابطی	که	به	تدریج	نقاط	دیگر	جهان	را	نیز	فراگرفت.
این	انقالب	با	اسطوره	زدایی	از	رابطۀ	جنسی،	آن	را	به	امری	عادی	و	معمولی	
تبدیل	کرد	که	به	راحتی	در	قبل	از	ازدواج	دست	یافتنی	است.	در	این	دوره،	
ارضای	نیاز	جنسی	از	اتكا	به	ازدواج	جدا	شد؛	اما	گسترش	روابط	جنسی	پیش	
از	ازدواج	زمینه	را	برای	تغییرات	تعیین	کنندۀ	بعدی	مهیا	کرد	و	در	این	میان	نه	
تنها	به	تدریج	سن	ازدواج	را	افزایش	داد،	بلكه	زمینه	های	اجتماعی	الزم	را	
برای	پیدایش	الگوهایی	چون	هم	خانگی	فراهم	کرد.	تغییرات	اجتماعی	در	
این	دوره	جنبۀ	رادیكال	تری	به	خود	گرفت.	در	اوایل	انقالب	جنسی،	هرچند	

1.  premarital sex

شكل	7.	سال	های	دهه	60	و	70	میالدی	شروع	انگاره	های	جنسی	مانند	همجنس	گرایی	و	
هم	خانگی		بود.	دستیابی	در	سایت:	

https://edition.cnn.com
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به	تدریج	سن	ازدواج	در	اروپا	و	آمریكا	افزایش	یافته	بود،	بسیاری	از	افراد	
همچنان	ازدواج	می	کردند؛	اما	با	اندکی	تأخیر.	با	این	حال،	این	همۀ	راه	نبود	
و	انقالب	جنسی	با	گسترش	الگوهای	هم	خانگی،	ضربه	های	سخت	تری	را	
وارد	کرد.	 ازدواج	 به	خود	 بلكه	 به	اسطورۀ	روابط	جنسی،	 	

ً
نه	صرفا بار	 این	

پیدایش	الگوهایی	از	رابطه	با	جنس	مخالف	که	نه	تنها	آن	را	از	سطح	مناسبات	
جنسی	پیش	از	ازدواج	به	سطح	عاطفی،	بلكه	به	زندگی	مشترك	بدون	ازدواج	
میان	آن	ها	ارتقا	داد	که	روزبه	روز	بر	طرفداران	این	الگوی	رابطۀ	جنسی	افزوده	

)Bumpass and Lu,2000(	شود	می
در	این	میان،	جدا	از	مسائل	اقتصادی،	تغییرات	ارزشی	نیز	در	شكل	گیری	این	
روابط	نقش	داشته	اند.	یكی	از	علل	گسترش	هم	خانگی،	تضعیف	بنیان	های	
فلسفی	ازدواج	در	کشورهای	غربی	بوده	است.	امروزه	در	نظر	جوانان	این	
کشورها،	دو	مفهوم	تعهد	به	زندگی	با	یكدیگر	و	تعهد	به	ازدواج	با	همدیگر	
تفاوت	دارند.	در	حالی	که	در	دهۀ	1960،	در	همۀ	کشورها،	هم	خانگی	امری	
بسیار	نادر	و	کمیاب	بود،	امروزه	در	سراسر	اروپا	و	آمریكا	،	به	خصوص	در	
 میان	نسل	های	جوان	تر،	به	طور	چشمگیری	در	حال	پذیرش	و	افزایش	است

)Mills, 2000; Thornton et al., 2007(.به	طور	مثال،	در	آمریكای	دهۀ	1970 
نزدیك	به	400	هزار	زوج	در	قالب	الگوهای	هم	خانگی	زندگی	می	کردند؛	اما	
	.)Spanier,1985(	رسید	زوج	هزار	500	و	میلیون	یک	به	1980	دهۀ	در	آمار	این 
و	در	اواخر	دهۀ	1990،	از	مرز	4	میلیون	گذشت	)Seltzer,2000(.	این	در	
حالی	است	که	برطبق	آمارهای	سال	2010،	بیش	از	7	میلیون	زوج	در	آمریكا	
در	قالب	هم	خانگی	با	یكدیگر	زندگی	می	کنند.	همچنین	نتایج	تحقیقات	نشان	
می	دهد	که	بیش	از	نیمی	از	زنانی	که	در	آمریكا	ازدواج	کرده	اند،	پیش	از	آن	رابطۀ	
.)Goodwin et al,2010(	بودند	کرده	تجربه	خود	فعلی	همسر	با	را	خانگی	هم 
این	 در	 مهم	 واقعه	ای	 اخیر	 دهۀ	 در	چند	 که	 است	 آن	 گویای	 تغییرات	 این	
جوامع	روی	داده	است.	تحوالت	اقتصادی	و	تغییرات	اجتماعی	در	پی	آن	
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بسیاری	از	معادالت	را	بر	هم	زده	است.	با	گسترش	روابط	جنسی	پیش	از	
این	کشورها	 در	 ازدواج	 تدریج	سن	 به	 متعدد	جهان	 در	کشورهای	 ازدواج	
نیز	کاهش	 با	گسترش	هم	خانگی	تعداد	ازدواج	ها	 افزایش	یافت،	همچنین	
چشمگیری	یافت؛	چراکه	هم	خانگی	به	شكل	رقیبی	جدی	در	مقابل	ازدواج	

.)Pla andBeaumel, 2010(	بود	کرده	علم	قد
تقویت	شدن	 ازدواج	در	حال	تضعیف	شدن	و	هم	خانگی	در	حال	 امروزه	
است.	به	طور	مثال،	شاخص	ها	در	کانادا	کاهش	شدید	میزان	ازدواج	در	چند	
دهۀ	اخیر	را	نشان	می	دهد.	در	این	کشور،	میزان	ازدواج	زنان	تا	50سالگی	
از	بیشتر	از	95	درصد	در	سال	1965	به	کمتر	از	60	درصد	در	سال	2003 
رسیده	است.	در	مقابل،	میزان	هم	خانگی	در	کانادا	رشدی	300	درصدی	
درصد	 	50 نزدیك	 به	 	1960 دهۀ	 اواخر	 در	 درصد	 	15 از	 و	 است	 داشته	
قارۀ	 در	 	.)Bourdais and Lapierre, 2004( است	 رسیده	 	2000 سال	 در	
اقیانوسیه	نیز	هم	خانگی	رو	به	افزایش	است؛	به	طوری	که	در	استرالیا	از	16 
 درصد	در	سال	1975	به	بیش	از	70	درصد	در	سال	2007	رسیده	است	
)Hewitt and De Vaus, 2009(.	این	تغییرات	به	آمریكای	شمالی	و	اقیانوسیه	

شكل	8.	در	کشورهای	اروپایی	مانند	سوئد	ازدواج	سفید	امری	رایج	و	هنجارمند	است.	دستیابی	
https://bustedhalo.com :سایت	در
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محدود	نمانده	و	اروپا	نیز	روند	مشابهی	از	آن	را	تجربه	کرده	است.	هرچند	
دهۀ	 انقالب	جنسی	 از	 پیش	 و	 نیست	 پدیدۀ	جدیدی	 اروپا	 در	 هم	خانگی	
1960	نیز	به	علل	گوناگون	در	برخی	جوامع	اروپایی	یافت	می	شد،	در	آن	زمان	
)Kiernan, 2001(	کایرنان	بود.	نادر	البته	و	مجازات	مشمول	غیرقانونی،	عملی 
	
ً
در	مقالۀ	خود	نشان	می	دهد	که	در	دوره	های	اولیۀ	پیدایش	هم	خانگی	غالبا
و	 می	شدند	 روابط	 گونه	 این	 وارد	 نداشتند،	 ازدواج	 توانایی	 که	 فقیری	 افراد	
مشكالت	اقتصادی	یكی	از	مهم	ترین	علل	شكل	گیری	آن	بود.	عده	ای	دیگر	
نیز	به	سبب	مشكالت	بعد	از	جدایی	یا	مرگ	شریك	زندگی	خود	وارد	این	

روابط	می	شدند.
به	طور	مثال،	نیوهرتس	)Nave-Herz,2000(	از	آلمان	گزارش	می	دهد	که	پس	
از	جنگ	جهانی	دوم	در	این	کشور	زنان	میانسال	بعد	از	طالق	یا	مرگ	شریك	
	هم	خانگی	را	به	ازدواج	مجدد	ترجیح					می	دادند؛	چون	

ً
زندگی	خود	غالبا

نمی	خواستند	حقوق	دوران	بیوگی	آن	ها،	که	دولت	پرداخت	می	کرد،	قطع	شود.	
	افرادی	با	شرایط	اجتماعی	

ً
اما	از	دهۀ	1960	به	بعد	در	اروپا،	این	بار	نه	صرفا

خاص	بلكه	گروه	های	متفاوتی	از	مردم	به	سمت	این	شكل	از	رابطه	ها	رفتند	
به	تدریج	هم	خانگی	در	میان	بیشتر	طبقات	و	گروه	های	اجتماعی	رواج	 و	
و	 ازدواج	 به	 نگرش	 تغییر	 فرایند	 میان،	 این	 در	 	.)Carmichael,1995( یافت	
شیوع	روزافزون	هم	خانگی	پذیرش	قانونی	این	روابط	را	نیز	با	خود	به	همراه	
آورد.	به	طور	مثال،	امروزه	در	یازده	کشور	اروپایی	از	هم	خانگی	به	مثابه	یك	
رابطۀ	قانونی	حمایت	می	شود	و	در	کشورهای	دیگر	این	قاره	نیز	هرچند	این	
نوع	رابطه	قانونی	نشده	است،	با	آن	برخوردی	هم	نمی	شود؛	به	طوری	که	در	
بسیاری	از	کشورهای	اروپایی	زوج	های	هم	خانه	به	موازات	زوج	های	ازدواج	
کرده	)با	هم(	زندگی	می	کنند	و	حتی	صاحب	فرزند	می	شوند.	به	بیان	دیگر،	
به	وجود	 به	مرور	زمان	تعهدی	دوجانبه	را	 طوالنی	شدن	رابطۀ	هم	خانگی	
آورده	و	همین	امر	باعث	می	شود	که	افراد	آمادگی	داشتن	فرزند/	فرزندانی	را	در	
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خود	احساس	کنند	و	رابطه	به	قالب	مرسوم	روابط	جنسی	و	ازدواج	نزدیک	تر	
شود.	نتایج	تحقیقی	که	در	سال	2002	در	آمریكا	انجام	شده	است	بر	این	
با	 هم	خانگی	 رابطۀ	 شدن	 طوالنی	تر	 می	کند	 بیان	 و	 می	گذارد	 مدعا	صحه	

جدایی	کمتر	و	تعهد	بیشتر	در	رابطه	ارتباط	مستقیم	دارد.
نداده	 رخ	 یكنواخت	 به	طور	 اروپا	 در	سراسر	 تغییرات	خانواده	 این	حال	 با	
است،	بلكه	در	50	سال	اخیر	روند	اشاعۀ	آن	از	شمال	اروپا	به	سمت	جنوب	
در	حرکت	بوده	است	)Prinz, 1995; Roussel, 1992(.	گسترش	هم	خانگی	
در	اروپا،	که	در	میانۀ	دهۀ	1960	آغاز	شد،	در	مرحلۀ	اول	در	شمال	این	قاره	
از	 به	وقوع	پیوست	)Trost, 1978; Trost, 1979(	و	پس	 و	در	کشور	سوئد	
مقبولیتی	که	در	این	کشور	پیدا	کرد،	در	مرحلۀ	دوم	گسترش	بیشتری	یافت	و	
در	دهۀ	1970	به	کشورهای	مرکز	اروپا	مانند	فرانسه،	اتریش،	سوئیس،	آلمان،	
هلند	و	انگلستان	رسید.	سپس،	در	مرحلۀ	سوم	از	حیات	تاریخی	خویش	در	
اوایل	دهۀ	1980	به	جنوب	اروپا	و	کشورهایی	چون	ایتالیا،	پرتغال،	اسپانیا	و	

	.)Loffler, 2009: 16(	یافت	انتقال	یونان
به	این	ترتیب،	هم	خانگی	در	اروپا	با	درنوردیدن	سرزمین	های	گوناگون	به	تدریج	
از	رفتاری	انحرافی	و	نابهنجار	به	رفتاری	بهنجار	و	پیش	پاافتاده	تغییر	معنا	داد.	در	
این	بین،	روند	تاریخی	و	تدریجی	اشاعۀ	هم	خانگی	در	اروپا،	سطوح	متفاوتی	
	هم	خانگی	

ً
از	تأثیرات	را	نیز	در	این	کشورها	با	خود	به	همراه	داشته	است؛	مثال

در	شمال	و	مرکز	اروپا	به	سبب	تقدم	تاریخی	آن	رواج	بسیار	بیشتری	نسبت	به	
جنوب	اروپا	دارد.	این	روابط	در	مرکز	و	جنوب	اروپا	از	80	درصد	در	فرانسه	
.)Heuveline and Timberlake,2004(	است	نوسان	در	ایتالیا	در	درصد	10	تا 
این	در	حالی	است	که	در	کشور	سوئد	در	شمال	اروپا،	که	پیش	قراول	هم	خانگی	
در	این	قاره	است،	بیشتر	جوانان	هم	خانگی	را	به	ازدواج	ترجیح	می	دهند	و	به	
تعبیر	تروست	)Trost, 1978: 186(:	»جوانان	در	سوئد	هم	خانگی	را	به	جای	

ازدواج	انتخاب	نمی	کنند؛	آنجا	فقط	هم	خانگی	وجود	دارد.«
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گسترش	هم	خانگی	در	کشورهای	غربی	به	مثابه	شكل	جدیدی	از	خانواده،	
 ,Nazio(	است	بوده	اخیر	سال	پنجاه	در	خانواده	الگوهای	در	تغییر	ترین	مهم
یاد	 هم	خانگی	 عمدۀ	 نوع	 دو	 از	 	

ً
معموال غرب	 در	 امروزه	 	.)2008:2008

ازدواج«.2  بدون	 »هم	خانگی	 و	 ازدواج«1	 از	 پیش	 »هم	خانگی	 می	شود:	
در	الگوی	اول	هم	خانگی	بیشتر	مرحله	ای	مقدماتی	و	آزمایشی	است	برای	
	)Murrow and Shi, 2010; Rhoades et al., 2009(	بهتر	ازدواجی	به	رسیدن
	ازدواج	را	به	حاشیه	رانده	و	خود	بر	مسند	

ً
اما	در	الگوی	دوم،	هم	خانگی	اساسا

آن	نشسته	است.	هم	خانگی	پیش	از	ازدواج	به	تأخیر	ازدواج	ها	انجامید.	از	
طرفی	در	الگوی	اول	هم	خانگی	ها	کوتاه	تر	و	در	الگوی	دوم	طوالنی	تر	است	و	
به	همین	سبب،	هم	خانگی	پیش	از	ازدواج	کمتر	به	فرزندآوری	منتهی	می	شود	
)Brown and Booth, 1996(.	به	عكس،	در	الگوی	هم	خانگی	بدون	ازدواج،	
فرزندآوری	به	وفور	یافت	می	شود.	هم	خانگی	بدون	ازدواج،	که	شكل	تعمیق	
یافته	و	پیشرفتۀ	هم	خانگی	است،	در	کشورهای	شمال	اروپا	مانند	سوئد،	دانمارك	
و	همچنین	بخش	هایی	از	آمریكای	شمالی	مانند	کانادا	رایج	است.	هم	خانگی	
پیش	از	ازدواج	نیز	ویژگی	بسیاری	از	کشورهای	مرکز	و	جنوب	اروپا	و	شكل	
غالب	در	ایاالت	متحدۀ	آمریكاست؛	به	طوری	که	امروزه	بسیاری	از	ازدواج	ها	
در	آمریكا	ابتدا	با	هم	خانگی	آغاز	می	شود	)Casper and Bianchi, 2001(.	البته	
روند	تغییرات	در	الگوهای	موجود	نیز	نشان	می	دهد	که	با	گسترش	و	پذیرش	
هرچه	بیشتر	هم	خانگی	در	کشورهای	مرکز	و	جنوب	اروپا	و	همچنین	ایاالت	
متحده،	الگوهای	هم	خانگی	پیش	از	ازدواج	در	این	کشورها	نیز	به	سرعت	
به	سمت	الگوهای	هم	خانگی	بدون	ازدواج	در	حال	تغییر	است؛	روندی	از	
تشدید	تغییرات	که	در	آینده	تأثیرات	مهم	و	طوالنی	مدتی	را	بر	ساختار	این	

.)Manning and Smock, 2002(	گذاشت	خواهد	جوامع

1. premarital cohabitation

2.  non-marital cohabitation
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اما	امروزه	هم	خانگی	نه	تنها	در	کشورهای	توسعه	یافته	که	حتی	در	کشورهای	در	حال	
)Esteve et al.,2012(	همكارانش	و	استیو	است.	شدن	فراگیر	حال	در	نیز	توسعه 
از	آمریكای	التین	گزارش	می	دهند	که	هم	خانگی	در	کشورهای	این	بخش	
در	 	

ً
مثال یافته	است؛	 اخیر	گسترش	چشمگیری	 نیز	در	چند	دهۀ	 از	جهان	

برزیل	در	سال	1970	فقط	7	درصد	از	جوانان	رابطۀ	هم	خانگی	داشتند	اما	
در	سال	2000	این	رقم	به	نزدیك	40	درصد	رسیده	است.	با	این	حال،	این	
همۀ	ماجرا	نیست؛	چراکه	میزان	هم	خانگی	در	برخی	کشورهای	دیگر	این	
منطقه	حتی	رشد	شدیدتری	را	نشان	می	دهد.	استیو	و	همكارانش	در	مقالۀ	
سال	2000  در	 ونزوئال	 و	 آرژانتین	 در	 هم	خانگی	 که	 می	دهند	 نشان	 خود	
به	حدود	50	درصد	رسیده	است	و	در	کشورهای	کوبا	و	کلمبیا	نیز	امروزه	
بیش	از	60	درصد	جوانان	رابطۀ	هم	خانگی	دارند.	در	این	بین،	هم	خانگی	
است.	 رسیده	 هم	 آسیا	 به	 ولی	 دیر،	 هرچند	 خانواده،	 الگوی	 تغییرات	 و	
ارزش	های	 فرهنگی	 اشاعۀ	 و	 سرمایه	داری	 گسترش	 شدن،	 جهانی	 فرایند	
همكارانش و	 ریمو	 است.	 کشانده	 نیز	 آسیا	 به	 را	 هم	خانگی	 دیگر	  مناطق	
این	 در	 هم	خانگی	 که	 می	دهند	 گزارش	 ژاپن	 از	 	)Raymo et al, 2009(
کشور	در	سال	های	اخیر	افزایش	یافته	است.	بیشتر	این	رابطه	ها	کوتاه	مدت	
وابسته	 پژوهشی	 سازمان	 گزارش	 براساس	 است.	 ازدواج	 برای	 مقدمه	ای	 و	
 National Institute of Population and Social Security( ژاپن	 دولت	 به	
Research , 2007(	در	طول	یک	دورۀ	20	ساله،	میزان	تجربۀ	هم	خانگی	

از	3	درصد	در	سال	1987	به	8	درصد	در	سال	2005	افزایش	داشته	است،	
اما	نتایج	تحقیقات	محققان	دیگر	نشان	می	دهد	که	میزان	هم	خانگی	در	ژاپن	
تسویا و	 	)Iwasawa, 2005( ایواسا	 است.	 بوده	 پیشین	 برآوردهای	 از	  فراتر	
)Tsuya, 2006(	در	تحقیقی	از	زنان	20	تا	34	ساله	در	ژاپن	به	این	نتیجه	
هم	خانگی	 رابطۀ	 هم	اکنون	 پاسخگویان	 درصد	 به	20	 نزدیك	 که	 رسیدند	
دارند.	در	فیلیپین	نیز	روند	مشابهی	از	افزایش	هم	خانگی	مشاهده	می	شود.	
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براساس	گزارش	ویلیامز	و	همكارانش	)Williams et al, 2007(	بیش	از	2.5 
شكل	گیری	 عمدۀ	 عامل	 دارند.	 هم	خانگی	 رابطۀ	 فیلیپین	 در	 زوج	 میلیون	
هم	خانگی	در	این	کشور	فقر	و	مشكالت	اقتصادی	برای	ازدواج	بوده	است.	
استانبول	و	غرب	کشور،	 از	جمله	 آن	 ترکیه	در	بخش	های	مدرن	 در	کشور	
هم	خانگی	به	ویژه	در	میان	جوانان	رواج	دارد.	در	قانون	ترکیه	مجازاتی	برای	
حدود	 	 گرفتن	 قدرت	 از	 بعد	 اردوغان	 اما	 ندارد.	 وجود	 هم	خانه	 زوج	های	
75	درصد	از	خوابگاه	های	مشترک	دانشجویی	را	تعطیل	یا	جدا	کرد	که	با	
اعتراضات	گسترده	از	سوی	منتقدان	داخلی،		مانند	سكوالرها	و	فمینیست	ها	
دخالت	 به	 متهم	 اروپا	 اتحادیۀ	 از	سوی	 کشور	 از	 خارج	 در	 و	 شد	 رو	به	رو	
در	حریم	خصوصی	افراد	بزرگسال	شد.	با	وجود	این،	در	ترکیه	نیز	این	نوع	
روابط	به	دلیل	نبود	ممنوعیت	قانونی	رواج	دارد؛	اما	به	دلیل	قبح	اجتماعی	
آن	به	ویژه	در	مناطق	سنتی	و	مذهبی،	پنهانی	است	و	کمتر	اظهار	می	شود.	
نیست.	در	کشور	مصر	در	 اما	در	بخش	های	مدرن	و	سكوالر	محدودیتی	
صورت	کشف	چنین	رابطه	ای	2	سال	زندان	برای	زنان	وضع	شده	است	ولی	به	
گونه	ای	از	سوی	سیستم	تحمل	می	شود.	با	حاکمیت	ادیان	ابراهیمی	اسالم،	
مسیحیت	و	یهودیت	در	خاورمیانه،	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	نوعی	گناه	
محسوب	می	شود.	اما	با	توجه	به	شرایط	اقتصادی	و	اجتماعی	خاورمیانه،	
در	کشورهایی	مانند	تونس	و	لبنان	در	بخش	شهرنشین	و	مدرن	بیروت،	این	
نوع	زندگی	در	میان	جوانان	رایج	است.	نتایج	این	تحقیقات	نشان	می	دهد	که	
انقالب	جنسی	و	اشاعۀ	آن	به	نقاط	گوناگون	جهان،	ابتدا	با	تغییر	نگرش	ها	به	
روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج،	گسترش	کمی	آن	را	در	میان	جوانان	فراهم	و	در	
مرحلۀ	بعد	با	افزایش	تنوع	این	روابط	زمینه	های	شكل	گیری	هم	خانگی	را	در	

کشورهای	متعدد	مهیا	کرده	است.
که	 نشان	می	دهد	 نیز	 ایران	 در	 تحقیقات	 نتایج	 که	 در	حالی	است	 این	
رابطۀ	جنسی	پیش	از	ازدواج	در	حال	افزایش	است	)گرمارودی	و	همكاران،	
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1388؛	خلج	آبادی	فراهانی	و	مهریار،	1389(.	همچنین	در	سال	های	اخیر	به	
تدریج	شاخه	هایی	از	هم	خانگی	در	ایران	شكل	گرفته	است.	تغییرات	ارزشی	
در	سال	های	اخیر	نیز	بر	مناسبات	اجتماعی	در	ایران	تأثیرگذار	بوده	است	و	
پیامدهای	گوناگونی	برای	جامعه	داشته	است.	ورود	و	گسترش	رسانه	های	
ارتباط	جهانی	مانند	ماهواره	و	اینترنت	در	ایران	سبك	های	زندگی	متفاوتی	
را	آفریده	و	ارزش	های	گوناگونی	را	شكل	داده	است.	در	این	میان	با	بغرنج	
ارزش	های	 ورود	 همچنین	 و	 ازدواج	 سن	 افزایش	 اقتصادی،	 مسائل	 شدن	
جهانی	از	طریق	ابزارهای	جدید	ارتباطی	به	تدریج	رفتارهای	جدیدی	نیز	در	
میان	جوانان	ایرانی	شكل	گرفته	که	از	مهم	ترین	آن	ها	گسترش	روابط	جنسی	
پیش	از	ازدواج	است؛	هرچند	روابط	پیش	از	ازدواج	در	ایران	با	انگیزه	های	
گوناگون	و	در	قالب	الگوهای	متفاوتی	صورت	می	پذیرد.	در	این	میان،	یكی	از	
افراطی	ترین	شكل	های	روابط	پیش	از	ازدواج	پیدایش	الگوهای	»هم	خانگی«	
است؛	الگویی	از	رابطه	که	ریشه	های	عمیق	غربی	دارد	و	ناشی	از	تحوالت	
اجتماعی	و	اقتصادی	میانۀ	قرن	بیستم	در	این	کشورهاست	منجر	به	ظهور	
شكل	جدیدی	از	خانواده	در	ایران	شده	است	که	از	لحاظ	عرفی،	شرعی	و	

قانونی	قابل	پذیرش	نیست.	





فصل	دوم:	مبانی	نظری	پژوهش

               
»خانم	،	28	ساله	از	تهران

الن	به	قدیمیای	خودمون	نگاه	کنی	یه	سریاشون	اصال	رنگ	
محبت	و	ارتباط	سالم	را	ندیدند	شاید	همین	جوری	کنار	
هم	باشند	ولی	این	کنار	هم	بودنشون	فقط	به	خاطر	یه	سری	
رسومه	که	طالق	یا	مسائل	دیگه	رو	عیب	می	دونند	و	تو	این	
راحتی	 به	 از	طرفت،	خب	 باشی	 ناراضی	 اگه	 تو	 ها	 رابطه	

ازش	جدا	می	شی...«
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1-2.	مقدمه

مردم	شناسان	خانواده	را	پایه	و	اساس	جامعه،	سلول	سازنده	زندگی	و	پناهگاه	
اعضای	خویش	می	دانند،	پناهگاهی	که	نخستین	تجربه	انسان	برای	اجتماعی	
با	 که	 است	 اشخاصی	 از	 گروهی	 خانواده	 می	گیرد.	 صورت	 آن	 در	 شدن	
پیوندهای	خویشی	مستقیم	به	هم	متصل	می	شوند	و	اعضای	بزرگسال	آن	
مسئولیت	نگهداری	کودکان	را	برعهده	دارند.	خانواده	در	زمره	عمومی	ترین	
سازمان	های	اجتماعی	است	و	براساس	ازدواج	بین	دو	جنس	شكل	می	گیرد	و	
در	آن	مناسبات	خونی	واقعی	یا	اسنادیافته	به	چشم	می	خورد.	خانواده	معموال	
دارای	نوعی	اشتراک	مكانی	است	و	کارکردهای	گوناگون	شخصی،	جسمانی،	
شكل	های	 به	 خانواده	 بشری	 جوامع	 تمام	 در	 دارد.	 تربیتی	 و	 اقتصادی	
مختلفی	وجود	دارد	و	مردم	شناسان	و	جامعه	شناسان	اشكال	آن	را	شناسایی	
و	 می	شوند	 دیده	 جوامع	 بیشتر	 در	 آنها	 از	 برخی	 که	 کرده	اند	 طبقه	بندی	 و	
برخی	محدود	به	جوامع	خاصی	هستند.	خانواده	هسته	ای-گسترده؛	خانواده	
پدرساالر-مادرساالر؛	خانواده	پدرمكان-مادرمكان؛	خانواده	تک	همسری-
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چندهمسری؛	خانواده	ناقص-تک	همسری	و	خانواده	ناتنی،	ازدواج	اشتراکی	
و	هم	خانگی	از	طبقه	بندی	هایی	است	که	از	خانواده	برمبنای	تعداد	اعضا،	

اقتدار،	مكان	و	انواع	نوین	آن	شده	است.
خانواده	بر	نهادی	به	نام	ازدواج	استوار	است.	ازدواج	صمیمی	ترین	نوع	
از	 یكی	 و	 است	 معنوی،	 و	 مادی	 از	 اعم	 نیازها،	 تمامی	 به	 پاسخ	 در	 رابطه	
مراحل	تكامل	انسان	محسوب	می	شود.	ازدواج	و	تشكیل	خانواده	در	زمان	ها	
دارد.	 متنوعی	 اشكال	 فرهنگ	های	مختلف،	 براساس	 متفاوت	 و	مكان	های	
در	برخی	فرهنگ	ها،	ازدواج	همجنس	ها	نمادی	از	آزادی	و	احترام	به	حقوق	
بشر	تلقی	می	شود	و	در	برخی	دیگر	نوعی	گناه،	جرم،	غیرشرعی	و	غیرقانونی	
محسوب	می	شود.		ازدواج	به	مثابه	نهادی	اجتماعی	در	سال	های	اخیر	در	
کشورهای	در	حال	توسعه	مانند	ایران	تغییرات	بسیاری	یافته	است	و	اشكالی	
جدید	از	آن	مانند	ازدواج	سفید،	همباشی	یا	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج،	که	
ریشه	غربی	دارد	و	با	فرهنگ	ایرانی-	دینی	در	تضاد	است،	در	حال	افزایش	
این	نوع	همباشی	در	قالب	روابط	دوستی	دختران	و	پسران	و	روابط	 است.	
فرازناشویی	رخ	می	دهد.	جدا	از	زندگی	دختران	و	پسرانی	که	بدون	ازدواج	با	

شكل	9.	بر	اساس	گزارش	موسسه	سالمت	بنیان	خانواده	دلیل	زنان	در	اکثر	مواقع	شروع	رابطه	
فرازناشویی،	عاطفی	است	و	زنان	کمتری	وجود	دارند	که	برای	مسائل	جنسی	آغازگر	یک	رابطه	

باشند،	اما	این	رابطه	عاطفی	ً	اگر	ادامه	پیدا	کند،	منجر	به	روابط	جنسی	خواهد	شد
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هم	زندگی	می	کنند،	روابط	فرازناشویی	نیز	یكی	از	اشكال	ازدواج	سفید	در	
ایران	است،	یعنی	زنان	یا	مردانی	که	ازدواج	رسمی	کرده	اند	و	در	عین	حال	با	
فردی	دیگر	در	رابطه	هستند.	روابط	فرازناشویی	یكی	از	مهم	ترین	مقوله		های	
مربوط	به	ادبیات	زناشویی	است	که	اغلب	به	منظور	برطرف	شدن	نیازهای	
عاطفی	یا	جنسی	فرد	به	طور	پنهانی،	از	طریق	روابط	خارج	از	حیطه	زناشویی	

به	وقوع	می	پیوندد.
نارضایتی	از	روابط	جنسی	و	صمیمی	با	همسر،	و	هیجان	انگیز	و	لذت	
بخش	بودن	ارتباط		با	فردی	غیر	از	همسر	از	عواملی	هستند	که	می	توانند	زمینه	
گرایش	زوجین	به	روابط	خارج	از	چهارچوب	زناشویی	را	فراهم	کنند.	ازدواج	
سفید	یا	زندگی	دو	نفر	بدون	ازدواج	رسمی	در	ایران	از	لحاظ	اجتماعی،	قانونی	
و	دینی	جایگاهی	ندارد.	همباشی	یا	ازدواج	سفید	در	ایران	با	توجه	به	فرهنگ	
گذار	و	ویژگی	های	آن،	یعنی	رشد	فردگرایی،	مدرنیته،	روابط	سیال	و	شكاف	
و	تضاد	ارزشی،	قابل	تشریح	است.	با	توجه	به	شیوع	این	نوع	روابط	و	سكوت	
در	قبال	آن	از	سوی	مسئوالن	و	به	نحوی	تحمل	آن	از	سوی	نهادهای	اجرایی	
و	قضایی،	این	معضل	اجتماعی	در	ایران،	که	نهاد	خانواده	را	با	چالشی	جدی	
مواجه	کرده	است،	مبهم	و	ناشناخته	مانده	است	و	در	این	راستا	با	بررسی	
جامع	این	پدیده،	در	جهت	ادراک	روشنی	از	آن	به	بررسی	مبانی	اجتماعی،	

حقوقی	و	فقهی	آن	می	پردازیم.

2-2.	مبانی	اجتماعی	و	مردمشناختی	ازدواج	سفید
عمال	زناشویی	مشاهده	شده	از	سوی	

َ
ا اینكه	تنوع	وسیع	 مردم	شناسان	برای	

کرده	اند.	 ارائه	 ازدواج	 از	 رقابتی	 تعریف	 چند	 بگیرند،	 نظر	 در	 را	 فرهنگ	
وست	مارک1	در	کتابش	با	عنوان	»تاریخ	ازدواج	انسان«	)1921(	ازدواج	را	

1.  Westermarck
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ماده	گذشته	 و	 نر	 یا	کم	دوام	 پردوام	 ارتباط	 تعریف	می	کند:	 این	صورت	 به	
ازدواج	 او	در	کتاب	»آینده	 فرزند.	 تولد	 از	 بعد	 تا	 زادآوری	محض	 از	عمل	
در	تمدن	وسترن«	تعریف	پیشینش	را	رد	می	کند	و	در	عوض	به	طور	موقت	
ازدواج	را	این	گونه	تعریف	می	کند:	رابطه	یک	یا	تعداد	بیشتری	مرد	با	یک	یا	
تعداد	بیشتری	زن	که	ازسوی	عرف	یا	قانون	پذیرفته	شده		است.	یادداشت	ها	و	
جستجوها	)1951(،	کتابچه	راهنمای	انسان	شناسی،	ازدواج	را	چنین	تعریف	
کرده		است:	پیوندی	بین	یک	زن	و	یک	مرد	به	طوری	که	بچه	های	متولد	شده	
از	زن	به	عنوان	فرزندان	مشروع	هر	دوی	والدین	شناخته	شوند.	دوران	بل1 
برای	 جوامع	 برخی	 که	 اصل	 این	 با	 را	 مشروعیت	 بنیان	 تعریف	 همچنین	
ازدواج	به	مشروعیت	احتیاج	ندارند	مورد	نقد	قرار	می	دهد	و	این	گونه	استدالل	
می	کند:	در	جوامعی	که	نامشروعیت	فقط	به	معنای	ازدواج	نكردن	مادر	است	
و	غیر	از	این	هیچ	قانون	ضمنی	دیگری	وجود	ندارد،	تعریف	بنیان	مشروعیت	
ازدواج	چرخه	ای	است.	او	تعریف	ازدواج	را	در	مقوله	قوانین	دستیابی	جنسی	

قرار	می	دهد.
در	فرهنگ	معین،	ازدواج	رابطه	ای	حقوقی	است	که	برای	همیشه	یا	مدتی	
معین،	به	وسیله	عقد	مخصوص	بین	زن	و	مرد	حاصل	می	شود	و	به	آنها	حق	
می	دهد	که	از	یكدیگر	تمتع	جنسی	ببرند.	همچنین	برخی	ازدواج	را	فرآیندی	
فرهنگ	 بین	 دراماتیک	 برخوردی	 و	یک	زن؛	 مرد	 بین	یک	 متقابل	 از	کنش	
)قواعد	اجتماعی(	و	طبیعت	)کشش	جنسی(	و	پیوندی	دائمی	میان	دو	جنس	
مخالف	می	دانند	که	در	یک	چهارچوب	رسمی	و	قانونی	مجاز	به	برقراری	

مناسبات	جنسی	می	شوند)رضوی	،	1381:	8(.

1-2-2.	انواع	و	صور	ازدواج
ازدواج	یک	نماد	اجتماعی	است	و	با	توجه	به	ساخت	جامعه	شكل	می	گیرد	

1.  Bell
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و	ویژگی	های	جامعه	در	آن	وجود	دارد.	این	نهاد	اجتماعی	هم	از	جامعه	تاثیر	
می	پذیرد	و	هم	بر	آن	تاثیر	می	گذارد.	وجود	و	اهمیت	ازدواج	در	بین	جوامع	در	
خالل	همه	اعصار	و	قرون	از	طرفی	و	توجه	خاص	جوامع	بشری	به	آن	موجب	
شده	اند	که	حتی	در	درون	هر	جامعه	با	توجه	به	سبک	زندگی	مردمان	شیوه	ها	
و	ُصَور	خاصی	در	زوجیت	پدید	آید.	از	ازدواج	طبقه	بندی	های	متعددی	شده	
است	که	در	این	بخش	به	صوری	از	ازدواج	اشاره	می	شود	که	باقر	ساروخانی	

در	کتابش	با	نام	»جامعه	شناسی	خانواده«	تدوین	کرده	است.	

الف(	ازدواج	ربایشی1
در	نظام	های	قبیله	ای	یا	شبه	قبیله	ای	که	همه	ارکان	حیات	از	نخستین	سال	های	
زندگی	متكی	بر	تمرین	و	جنگاوری	و	مخصوصا	توفیق	در	نبرد	است،	ازدواج	
نیز	صورتی	ویژه	می	یابد.	در	این	شرایط	مرد	با	ربودن	همسرش	هم	برتری	
خود	را	در	برابر	وی	به	اثبات	می	رساند،	هم	پیروزی	بر	رقبایش	را	تضمین	
می	کند.	در	مورد	وجود	این	نوع	ازدواج	در	ایران،	راسخ	و	بهنام	در	اثرشان	
»مقدمه	ای	بر	جامعه	شناسی	ایران«	می	نویسند:	تاریخ	ایران	که	داستان	جنگ	
است.	 همسرربایی	 از	 بی	شماری	 موارد	 شاهد	 است،	 قبایل		 هم	چشمی	 و	
همین	رسم	در	گزینش	همسر	را	ویل	دورانت	در	اسپارت	می	یابد.	آنجا	که	
محیط	اجتماعی	بر	تنازع	تأکید	دارد،	از	نخستین	سال	های	زندگی	فرزندان	
خوی	 باالخره	 و	 وامی	دارد	 پیروزی	 راه	 در	 تالش	 و	 کشمكش	 به	 را	 جامعه	
قبیله	گرایی	را	در	شرایط	زندگی	شهری	تعمیم	می	بخشد.	وی	در	اثر	برجسته	
خود		»تاریخ	یونان	باستان«	در	همین	رابطه	می	نویسد:	در	اسپارت،	پدر	و	
مادر	مسئول	تدارک	ازدواج	فرزندان	خود	بودند،	داماد	برای	تصاحب	عروس	
پول	نمی	پرداخت،	وی	می	بایست	عروس	را	به	زور	از	خانه	اش	بیرون	بكشد	و	
عروس	موظف	بود	که	در	مقابل	او	ایستادگی	کند.	از	این	رو،	در	نزد	اسپارتیان	

1.  marriage by capture
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کلمه	زناشویی	به	معنی	ربودن	بود،	در	مواردی	نیز	جمعی	از	مردان	و	زنان	
مجرد	را	که	از	لحاظ	عدد	مساوی	بودند،	در	اتاقی	تاریک	گرد	می	آوردند	تا	
در	تاریكی،	هر	یک	از	مردان	شریک	خود	را	از	میان	دختران	برگزیند	)ویل	

دورانت،	1349:	150(.
ازدواج	از	طریق	ربایش	در	نقاطی	از	جهان	و	در	بین	اقوامی	پدرسر	یا	
مادرسر	دیده	می	شود.	با	وجود	این،	اغلب	عرف	جامعه	آن	را	نامطلوب	تلقی	
مناطق	 از	 برخی	 در	 در	معرض	سرزنش	اند.	 زناشویی	هایی	 و	چنین	 نموده	
با	پسر	مورد	عالقه	اش	 ایران	ربایش	و	فرار	کردن	دختر	 کردستان	و	جنوب	
وجود	داشت	که	طی	سالیان	اخیر	موضوع	ربایش	بسیار	نادر	شده	است	ولی	
فرار	کردن	)که	در	کوردی	به	ان	"ردو	که	وتن"	گفته	می	شود(	همچنان	در	برخی	
از	نقاط	کردنشین	استان	اذربیجان	غربی	یافت	می	شود.	در	مورد	ازدواج	از	

طریق	ربایش	مواردی	قابل	ذکر	است	که	به	آنها	اشاره	می	شود:
1.	در	اغلب	نقاط	جهان	نامطلوب	و	حتی	ممنوع	است	و	صرفا	به	صورت	

مواردی	چند	و	نه	نوعی	ثابت	به	چشم	می	خورد.	
2.	در	برخی	از	جوامع	اولیه	این	نوع	ازدواج	مشاهده	شده	است،	اما	نه	به	

عنوان	نهادی	پسندیده	و	پایا.

شكل	10.ربایش	هلن	از	اسپارت	بر	مبنای	داستان		ایلیاد،	اثر	حماسی	شاعر	یونانی	هومر:	
www.art-prints-on-demand.com 	سایت	در	دستیابی
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3.	در	برخی	از	جوامع	که	فرد	قصد	فرار	از	قوانین	رایج	را	دارد	نیز	این	نوع	
ازدواج	قابل	مشاهده	است.

4.	در	برخی	موارد	ربایش	نه	واقعی	بلكه	به	عنوان	شیوه	ای	نمایشی	انجام	
شده	است.

ب(	ازدواج	از	طریق	خرید	همسر1
نظام	پدرساالری	و	همراه	آن	پیدایی	مردساالری	و	وضع	انتسابی	برای	مرد	
کنند.	 اقدام	 خود	 همسران	 یا	 همسر	 خریداری	 کار	 به		 مردان	 شد	 موجب	
این	وضع	که	با	کاال	شدن	یا	کاالپنداری	زن	در	تاریخ	همراه	است،	به		ُصَور	
گوناگون	در	تاریخ	تحقق	یافته	است.	گاه	خریداری	زن	به	صورتی	آشكار	و	گاه	
دارای	ُصَوری	پوشیده،	نهان	یا	تلویحی	است؛	ولی	در	هر	حال،	نتیجه	همان	
است:	محرومیت	زن	را	از	کسب	پایگاه	های	برتر	اجتماعی	موجب	می	شود،	
کار	زن	هنگام	تبدیل	به	قدرت	در	اختیار	مرد	نهاده	می	شود	و	سرانجام	استثمار	
زن	را	در	تاریخ	به	همراه	دارد.	به		روایت	باستانی	پاریزی،	در	نظام	برده	داری،	
خریداری	برده	به	عنوان	همسر	پدیده	ای	رایج	بوده	است	و	چنین	زنی	را	در	

اصطالح	اٌم	ولد	)مادر	فرزند(	می	نامیده	اند.	
مرتضی	راوندی	در	اثرش	»تاریخ	اجتماعی	زنان	در	ایران«	می	نویسد:	در	
بابل	کسانی	که	دخترانی	در	سن	شوهر	دادن	داشتند،	آنان	را	به	محلی	برده	و	
دالل	ها	آنان	را	توصیف	کرده	و	می	فروختند.	ولی	هریک	از	دختران	به	شرطی	
فروخته	می	شد	که	به	عنوان	همسر	در	کنار	خریدار	زندگی	کند.	به	همین	مناسبت	
نیز	در	عصر	هومر	در	یونان	باستان	از	دختران	»گاوآور«	نام	برده	می	شود.	به		
زعم	گونتر	خرید	زن	اساسی	ترین	شكل	ازدواج	در	بین	اقوام	هند	و	اروپائی	و	
مردم	آلمانی	نژاد	بوده	است،	به	طوری	که	می	توان	گفت	ازدواج	از	طریق	خرید	
در	حقیقت	همان	ازدواج	هند	و	اروپائی	است	)Günther,1952: 68(.	برخی	

1.  Marriage by purchase
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تا	آنجا	پیش	می	روند	که	معتقدند	رسومی	چون	مهر	و	شیربها،	بقایای	همین	
امر	یعنی	خریداری	همسر	از	جانب	مردان	است.	برخی	بر	این	باورندکه	سلطه	
مردان	و	کاالگونه	شدن	زن	و	در	جریان	تبادل	قرار	گرفتن	وی	عامل	پیدایی	و	بسط	
چنین	رسمی	در	جریان	گزینش	همسر	است.	اخیرا	در	مناطق	تحت	تصرف	
حكومت	خود	خوانده	داعش	در	عراق	و	سوریه	به	کنیز	در	اوردن	و	خرید	و	
فروش	زنان	خصوصا	غیر	مسلمان	و	متعلق	به	گروهای	کورد	ایزدی	و	برخی	زنان	

مسیحی	در	موصل	خبر	ساز	شده	است.

ج(	ازدواج	موقت
ِطع	یا	ازدواج	موقت	که	به	صیغه	نیز	معروف	است،	نوعی	

َ
ُمتِعه	یا	نكاح	ُمنق

و	 معین	 مدت	 برای	 ازدواج	 عقد	 آن	 در	 که	 است	 شیعه	 مذهب	 در	 ازدواج	
محدودی	با	مهریه	ای	معلوم،	بین	زن	و	مرد	بسته	می	شود	و	با	پایان	آن	رابطه	
زوجیت	خودبه	خود	منقضی	می	شود.	در	میان	مسلمانان	در	مورد	جواز	این	
ازدواج	اختالف	نظر	است.	اهل	سنت،	اباضیه	و	زیدیان	آن	را	حرام	و	شیعیان	
از	 پیروی	 به	 ایران	 قوانین	 را	مشروع	و	صحیح	می	دانند.	متعه	در	 آن	 امامی	
فقه	امامیه	به	رسمیت	شناخته	شده		است،	اما	در	کشورهای	اسالمِی	دیگر	و	

http://www.abartazeha.com :سایت	در	دستیابی	زنان.	فروش		و	خرید	نمایی	11.	شكل
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کشورهای	غربی	چنین	نهادی	وجود	ندارد.	این	نوع	از	ازدواج	خاص	مذهب	
شیعه	است	و	فقهای	امامیه	آن	را	براساس	آیه	24	سوره	نساء	صحیح	می	دانند	
که	در	آن	آمده		است:	»مهر	و	کابین	آن	زنان	را	که	از	آنان	بهره	مند	شده	اید،	
نمی	پذیرند	 را	 آن	 )اهل	سنت(	 عامه	 فقهای	 اما	 بپردازید«	 واجب	 عنوان	 به	
و	معتقدند	این	آیه	در	مورد	استمتاع	در	ازدواج	دائم	است.	متعه	شباهت	ها	
و	تفاوت	هایی	با	ازدواج	دارد.	مهم	ترین	ویژگی	آن	تعیین	مدتی	است	که	با	
پایان	می	رسد.	این	مدت	حداقل	و	 به	 نیاز	به	طالق	 اتمام	آن	ازدواج	بدون	
حداکثری	ندارد	اما	برخی	معتقدند	در	صورتی	که	مدت	ازدواج	موقت	از	طول	
عمر	معمول	انسان	فراتر	باشد	ازدواج	به	دائم	تبدیل	می	شود.	صیغه	ازدواج	
موقت	گفتن	عبارتی	با	مضمون	»خود	را	]با	مهریه	معین	برای	مدت	معینی[	به	
زوجیت	تو	درمی	آورم«	از	سوی	زن	و	اعالم	عبارتی	با	مضمون	»قبول	می	کنم«	
از	سوی	مرد	است.	برخی	فقها	مانند	محقق	حلی	معتقدند	اگر	مدت	در	زمان	
عقد	تعیین	نشود،	قرارداد	خودبه	خود	به	ازدواج	دائم	تبدیل	شده		است.	اما	
براساس	نظری	دیگر	عقد	موقت	بدون	ذکر	مدت	باطل	است	و	زوجیتی	برقرار	
نشده		است.	این	نظر	در	بین	حقوق	دانان	مقبول	تر	است.	فقهایی	چون	شهید	
این	نظر	را	داشته	اند.	مدت	عقد	را	می	توان	تمدید	 ثانی	و	عالمه	حلی	هم	
کرد،	همچنین	مرد	می	تواند	از	ادامۀ	آن	صرف	نظر	کرده	و	به	اصطالح	مدت	
باقی	مانده	را	بذل	کند	و	زوجیت	را	به	پایان	برساند	یا	طرفین	می	توانند	پس	
از	پایان	مدت	آن	را	به	ازدواج	دائم	تبدیل	کنند.	بحث	صیغه	در	حدود	سال	
1370	با	سخنان	اقای	علی	اکبر	هاشمی	رفسنجانی،	رئیس	جمهوری	وقت	
که	صیغه	را	راهكاری	برای	مقابله	با	معضالت	جنسی	جوانان	مطرح	کرده	
بود،	باز	شد	ولی	به	علت	مخالفت	های	سنگینی	که	پیش		آمد،	پس	از	یک	
دهه	به	حاشیه	رفت.	در	ازدواج	موقت	نیز	مثل	ازدواج	دائم	بایستی	مهریه	ای	
تعیین	گردد	و	مقدار	آن	بسته	به	توافق	طرفین	است،	اما	برخالف	ازدواج	دائم	
	توافقی	

ً
که	در	آن	تعیین	مهریه	را	می	توان	به	بعد	از	ازدواج	موکول	کرد	یا	اصوال
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بر	آن	نكرد،	در	ازدواج	موقت	عدم	تعیین	مهریه	در	زمان	عقد	موجب	باطل	
شدن	قرارداد	می	شود.	طالق	در	متعه	وجود	ندارد	و	انقضای	آن	با	پایان	مدت	
یا	بذل	مدت	است،	به	این	معنی	که	مرد	می	تواند	قبل	از	پایان	مدت	از	بقیه	
زمان	صرف	نظر	کرده	و	رابطه	زوجیت	را	به	پایان	برساند.	در	قانون	مدنی	ایران	
با	توجه	به	ماده	940	که	گفته	»زوجینی	که	زوجیت	آن	ها	دائم	بوده	و	ممنوع	
از	ارث	نباشند	از	یكدیگر	ارث	می	برند.«	مشخص	می	شود	که	در	ازدواج	
موقت	ارث	وجود	ندارد	اما	اینكه	آیا	می	توان	شرط	ضمن	عقد	در	ارث	را	آورد،	
مشخص	نیست.	برخی	حقوق	دانان	چنین	شرطی	را	با	توجه	به	اصل	صحت	
صحیح	ولی	برخی	سكوت	قانون	را	به	معنی	نبود	این	امكان	می	دانند	و	تغییر	
در	مقررات	ارث	را	با	توجه	به	اینكه	به	منافع	افراد	دیگر	و	مصلحت	اجتماعی	
مربوط	است	از	طریق	قرارداد	ممكن	نمی	دانند.	زن	نمی	تواند	با	غیرمسلمان	
ناصبی	 با	زن	 ازدواج	کند	و	مرد	هم	 قولی	غیرشیعیان	دوازده	امامی	 به	 بنا	 و	
و	مشرک	نمی	تواند	ازدواج	کند	اما	با	اهل	کتاب	از	جمله	زرتشتی	می	تواند	
ازدواج	کند.	ازدواج	موقت	زن	با	بیش	از	یک	مرد	در	یک	زمان	جایز	نیست	اما	
بر	اساس	نظر	مشهور	مرد	در	ازدواج	موقت	محدودیت	عددی	ندارد	و	به	هر	
میزان	که	بخواهد	می	تواند	همسر	موقت	اختیار	کند،	برخالف	ازدواج	دائم	که	
به	چهار	همسر	هم	زمان	محدود	شده		است.	براساس	نظر	مشهور	مدت	عده	
ازدواج	موقت،	دو	بار	پاک	شدن	از	قاعدگی	پس	از		پایان	متعه	است.	برای	
اشخاصی	که	با	وجود	یائسه	نبودن	قاعده	نمی	شوند،	این	مدت	45	روز	است.	
اما	اگر	شوهر	در	اثنای	ازدواج	موقت	بمیرد،	بر	اساس	نظر	مشهور	عده	همانند	
ازدواج	دائم	چهار	ماه	و	ده	روز	است.	پسر	بالغ	و	رشید،	و	دختر	بالغ	و	رشید	
و	غیرباکره	در	امر	ازدواج	استقالل	دارند	و	هیچ	کس	حتی	پدر	بر	آن	ها	والیتی	
ندارد.	همچنین	پدر	و	جد	پدری	بر	فرزند	صغیر	و	فرزند	بالغ	دیوانه	یا	سفیه	
)کم	عقل(	خود	والیت	در	ازدواج	دارند	و	می	توانند	در	صورت	نبود	مفسده	
او	را	به	ازدواج	دیگری	درآورند.	و	بنا	به	نظر	مشهور	آن	پسر	یا	دختر	پس	از	



  83فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

شكل	12.	مدل	مفهومی	از	تبیین	علل	و	پیامدهای	ازدواج	موثت	/	صیغه	محرمیت	در	ایران:	
)احمدی،	1396(
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بلوغ	نمی	تواند	ازدواج	را	برهم	بزند.	اما	در	مورد	والیت	پدر	)و	جد	پدری(	بر	
نكاح	دختر	بالغ	)بنا	به	نظر	مشهور	ُنه	ساله	قمری(	باکره	رشیده	)غیر	سفیه(	
اختالف	نظر	وجود	دارد؛	برخی	والیت	پدر	بر	دختر	رشید	را	نپذیرفته	و	ازدواج	
را	برعهده	خود	دختر	می	دانند،	گروهی	دیگر	به	والیت	مشترک	پدر	و	دختر	
معتقدند	یعنی	برای	ازدواج	هم	اراده	دختر	و	هم	اجازه	پدر	را	الزم	می	دانند	و	
هیچ	یک	از	آن	ها	به	طور	مستقل	نمی	تواند	عقد	ازدواج	را	جاری	کند،	برخی	
هم	بین	نكاح	دائم	و	موقت	تفاوت	نهاده	و	در	نكاح	دائم	دختر	را	مستقل	و	
در	نكاح	منقطع	غیرمستقل	می	دانند،	یا	برعكس	در	نكاح	دائم	غیرمستقل	و	
در	نكاح	منقطع	مستقل	می	دانند	و	دسته	ای	دیگر	هم	والیت	را	به	طور	کامل	

برعهده	پدر	می	دانند	و	حقی	برای	دختر	در	ازدواج	قائل	نیستند.

د(	ازدواج	مبادله	ای	1
برخی	مبادله	را	اساس	حیات	اجتماعی	می	دانند.	انسان	ها	در	گردونه	روابط	
متقابل	اجتماعی	قرار	می	گیرند	و	اساس	این	روابط	را	تبادل	تشكیل	می	دهد.	
به	این	معنی	که	انسان	ها	در	برابر	جامعه	و	همچنین	در	برابر	یكدیگر	به	نوعی	
داد	و	ستد	دست	می		زنند.	لیک	این	داد	و	ستد	همواره	بر	مبنای	شیء	مادی	و	
کاالئی	نیست	و	از	همین	رو	است	که	نظریه	انسان	اقتصادی	که	اقتصاددانانی	
کرده	اند،	 استوارت	میل4عنوان	 جان	 ریكاردو3،	 دیوید	 اسمیت2،	 آدام	 چون	
که	 است	 مبادالتی	 و	 رفتار	 گوناگونی	 تبیین	 در	 نارسا	 مفهومی	 یا	 محدوده	
انسان	ها	در	طول	حیات	خویش	به	آن	دست	می	زنند.	انسان	در	اجتماع،	گاه	
در	برابر	داده	های	خود	هیچ	نمی	ستاند؛	یعنی	تبادل	مادی	و	کاالئی	صورت	
نمی	گیرد.	اما	باز	تبادل	در	معنای	وسیع	آن	صورت	می	پذیرد	به	این	معنی	که	

1.  Marriage by Exchange

2.  A.Smith

3.  D.Ricardo

4.  J.S.Mills
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آنان	در	برابر	آنچه	می	دهند،	کاالئی	غیرمادی،	یعنی	اعتبار	اجتماعی،	احترام	
و	وجهه	جمعی	طلب	می	کنند	و	در	نهایت	هم	این	خواست	خود	را	با	ستایش	
از	خویشتن	متجلی	می	سازند.	پس	نظام	تبادل	در	حیات	اجتماعی	جای	دارد	
و	لیک	همواره	از	هر	دو	سو	)دادن	و	ستدن(	عینی	نیست.	این	زمینه	اجتماعی	
در	مواردی	بسیار	خاستگاه	انسان	هائی	است	که	در	برابر	داده	های	خود،	جز	

رضای	درونی	یا	خشنودی	مقام	ملكوتی	هدف	دیگری	ندارند.
در	ازدواج	مبادله	ای	زنان	نقشی	وسیع	دارند،	آنان	هستند	که	دو	طایفه	را	به	
	هم	پیوند	می	دهند	و	مظهر	تداوم	دودمان	به		حساب	می	آیند.	ازدواج	مبادله	ای	
انواع	و	صور	بسیار	می	یابد،	اما	در	تمامی	موارد،	جریان	متقابل	و	دوطرفه	
امتیازات،	کاالهای	حیاتی	و	انسان	ها	را	مشخص	می	کند.	در	مورادی،	دو	
جریان	متقابل	)رفت	و	بازگشت(	به	طور	هم	زمان	صورت	نمی	گیرد،	بلكه	ارائه	
خدمت	یا	کاال	در	قبال	دختری	که	از	خانواده	ای	به		زنی	گرفته	شده	است،	
برای	زمان	های	آتی	تعهد	می	شود.	در	مواردی	چند	ارائه	زن	به	همسری	در	
مقابل	مرگ	صورت	می	گیرد	و	هدف	جلوگیری	از	درگیری	دو	طایفه	یا	قبیله،	

در	زنجیره	پایان	ناپذیر	انتقام	های	متقابل	است.
طبق	نظر	وستمارک	در	استرالیا	مرد	زن	نمی	گرفته	است	مگر	اینكه	خواهران	
یا	دخترانش	را	در	ازای	زنی	که	می	گرفته	،	بدهد.	رسم	عوض	کردن	دختر	برای	
ازدواج	در	طوایف	بلوچستان	و	ایالت	کشمیر	نیز	شیوع	فراوانی	داشت	و	در	
برخی	از	مناطق	کردستان	و	جنوی	نیز	رواج	داشت	که	طی	سالیان	اخیر	بسیار	
بر	 ازدواج	مبادله	ای	خود	صور	گوناگونی	دارد	که	هر	یک	 نادر	شده	است.	

منظومه	قواعد	بسیار	پیچیده	ظریف	و	فراوان	زوجیت	آثاری	چند	می	نهد:
1.	تبادل	بر	مبنای	مبادله	خواهران	صورت	می	پذیرد	به	روایت	گونتر،	در	
استرالیا	و	گینه	نوو	بخشی	از	اقیانوسیه	رسم	رایج	این	است	که	دو	مرد	خواهران	

خود	را	برای	ازدواج	مبادله	می	کنند.	
2.	در	مواردی	دیگر	در	بین	شاهزادگان	اروپا	شاهد	مبادله	یک	برادر	و	یک	
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خواهر	از	یک	خانواده	با	یک	برادر	و	یک	خواهر	از	خانواده	دیگریم.
3.	ازدواج	مبادله	ای	می	تواند	بر	مبنای	برون	همسری	صورت	پذیرد؛	زیرا	
در	چهارچوبی	اجباری	قرار	می	گیرد.	زمانی	که	فردی	از	یک	کالن	به	ناچار	
دختری	از	کالن	دیگر	می	گیرد	ناچار	باید	از	کالنی	که	دختر	داده،	دختری	نیز	

درخواست	کند.
4.	معموال	رسم	بر	این	که	اگر	رابطه	زناشویی	یكی	از	دو	زوجه	دچار	
مشكل	شود	زوجه	دیگر	بالجبار	و	برای	حمایت	از	خوانوده	پدری	و	گاها	
روشن	شدن	 تا	 و	 می	گردد	 زندگیش	 ترک	 به	 مجبور	 توسط	خوانواده	شوهر	

وضیعت	مجبور	به	متارکه	موقت	می	گردد.	

ذ(	ازدواج	تنظیم	شده
این	ازدواج	که	بدان	ازدواج	فرمایشی	نیز	اطالق	می	شود،		نوعی	خاص	از	
	
ً
ازدواج	است	که	در	آن	گزینش	همسر	از	طریق	والدین	یا	بزرگ	ترها	و	معموال
ازدواجی	 بنابراین	 می	پذیرد.	 طرفین	صورت	 نظارت	 حتی	 و	 بدون	حضور	
ازدواج	 نمی	توان	 را	 افراد	 ازدواج	 نوع	 این	 باواسطه.	 و	 غیرمستقیم	 است	
فردگرایانه	دانست؛	زیرا	توسط	افراد	ذی	نفع	صورت	می	گیرد	و	هدف	غائی	
ریش	 توسط	 هم	 شده	 تنظیم	 ازدواج	 نیست.	 ازدواج	 طرف	 دو	 سعادت	 آن	
اهداف	 تامین	 اولی،	 غایت	 در	 هم	 می	گیرد،	 بزرگ	ترها	صورت	 و	 سفیدها	
اجتماعی،	است.	مثال	زمانی	که	قرار	است	امالک	خانواده	تقسیم	نشود	برای	
پسر	دختری	از	خویشان	نزدیک	برمی	گزینند	یا	زمانی	که	هدف	تامین	مجدد	
وفاق	و	دوستی	بین	دو	خویشاوندی	است	که	بر	اثر	حادثه	ای	روابط	آنان	تیره	
شده	است،	باز	از	طریق	ازدواج	فرزندانشان	بدان	اقدام	می	کنند.	نتیجه	این	

اقدامات	آن	است	که	گاه	ازدواج	در	سن	کودکی	به	وقوع	می	پیوندد.

در	این	نوع	ازدواج،	کارگزاران	اصلی	کسانی	نیستند	که	سرنوشتشان	در	
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گرو	چنین	زوجیتی	است،	بلكه	والدین،	بزرگ	ترها	و	ریش	سفیدان	هم	به	کار	
جستجوی	همسر	می	پردازند	و	هم	تصمیم	الزم	را	در	گزینش	می	گیرند.	در	
ازدواج	تنظیم	شده	معیارهای	گزینش	یا	تنظیم	بیش	از	آنكه	تناسب	در	همسر	
از	نظر	روانی	یا	حتی	جسمانی	باشد،	مصالح	اجتماعی	و	سنخیت	خانوادگی	

آنان	خواهد	بود.
ازدواج	کودکان	نوعی	از	ازدواج	فرمایشی	می	باشد	که	در	ایران	نیز	درصد	
قابل	توجهی	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	نویسنده	در	تحقیق	پیشین	خود	
به	تفصیل	موضوع	ازدواج	کودکان	در	ایران	را	در	کتابی	تحت	عنوان	»طنین	
سكوت:	پژوهشی	جامع	درباره	ازدواج	زودهنگام	کودکان	در	ایران1«	بررسی	
نموده	است.	بر	اساس	مفاد	کنوانسیون	حقوق	کودکان	و	یونیسف،	کودك	به	
کسی	اطالق	می	شود	که	در	سنین	تولد	تا	هجده	سالگی	قرار	دارد.	بر	همین	مبنا	

1.			احمدی،	کامیل	)1396(.	طنین	سكوت؛	پژوهشی	جامع	در	باب	ازدواج	زودهنگام	کودکان	در	ایران،	
تهران:	شیرازه.

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research 
Study On Early Child Marriagen (ECM) In Iran, New York: Nova Publishing

شكل	13.	ازدواج	کودکان	در	هند.	نتیجه	ازدواج	تنظیم	شده.	دستیابی	در	سایت	:
 http://observatorio3setor.org.br
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در	مواردی	که	کودك	در	زیر	این	سن	ازدواج	کند؛	ازدواج	زودهنگام	یا	کودک	
همسری	رخ	داده	است.	در	پدیده	ازدواج	کودکان)کودک	همسری	–	ازدواج	
زودهنگام(	حداقل	یكی	از	زوجین	کمتر	از	18	سال	هستند.	ازدواج	زودهنگام	
برای	هر	دو	جنس	پسر	و	دختر	اطالق	می	شود	اما	واقعیت	جامعه	دال	بر	این	
است	که	کودک	همسری	برای	دختران	بیشتر	آسیبزا	و	خطرناکتر	می	باشد.	
ازدواج	زودهنگام	یا	کودک	همسری	در	کشورهای	مختلف	دنیا	وجود	دارد	
و	تابع	نظام	فرهنگی	-	دینی،	اجتماعی	و	اقتصادی	آن	جوامع	می	باشد.	با	
وجود	این	این	نوع	ازدواج	ها	در	کشورهای	آفریقایی	و	جنوب	غرب	آسیا	از	
جمله	ایران	بیشتر	متداول	است.	یافته	های	تحقیق		احمدی	)1396(	در	کتاب	
طنین	سكوت	نشان	داد	که	هفت	استان	خراسان	رضوی،	آذربایجان	شرقی،	
خوزستان،	سیستان	و	بلوچستان،	آذربایجان	غربی،	هرمزگان	و	اصفهان	در	
سال	های		اخیر	بیشترین	فروانی	کودک	همسری	را	به	خود	اختصاص	داده	
اند	هر	چند	روند	کودک	همسری	رو	به	کاهش	است،	اما	در	مقابل	طالق	
داده	 نشان	 تحقیق	 یافته	های	 می	پیماید.	همچنین	 را	 افزایشی	 روند	 کودکان	
است	که	مهم	ترین	عوامل	موثر	بر	تدوام	کودک	همسری	در	این	شامل	فقر،	
تحصیالت	پایین	و	کم	سوادی،حمایت	قانونی،	فشارهای	اجتماعی	و	نگاه	
مرساالرانه	و	باورهای	سنتی	و	مذهبی	می	باشد.	ازدواج	زود	هنگام	برای	هر	
دو	جنس	اطالق	می	شود	اما	واقعیت	جامعه	دال	بر	این	است	که	این	پدیده	
برای	دختران	بیشتر	آسیب	زا	و	خطرناکتر	می	باشد.	از	آثار	ازدوج	زود	هنگام	
می	توان	به	افزایش	طالق،	کودک	بیوه	یگی،	رشد	کودکان	بی	سرپرست	و	بد	
سرپرست،	سوء	استفاده	جنسی	از	دختران،	تداوم	چرخه	فقرو	فحشا،	افزایش	
بیماری	های	جسمی	و	جنسی	و	روحی	برای	دختران	می	باشد.	در	نهایت	به	
منظور	پیشگیری	و	مقابله	با	این	پدیده		راهكارهایی	مانند	افزایش	سن	قانونی	
ازدواج	به	18	سال،	بستر	سازی	فرهنگی	و	آموزشی،	ثبت	دقیق	ازدواج	ها،	
جدیت	دولت	و	همگانگی	سازمانهای	مرتبط	برای	مقابله	با	کودک	همسری،	
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تحصیل	اجباری	و	رایگان	بویژه	در	مناطق	محروم،	افزایش	آگاهی	از	عواقب	و	
مضرات	کودک	همسری	از	طریق	رسانه	های	جمعی	و	تكنولوژی	های	جدید،	
حمایت	قضایی	و	قانونی	از	سوی	قوه	قضایه	برای	غیرقانونی	کردن	کودک	
بانیان	آن	و	در	نهایت	استفاده	 همسری	و	تعیین	مجازت	های	سنگین	برای	
از	شخصیت	های	روحانی	و	مذهبی	به	عنوان	مهم	ترین	عامل	های	تغییرات	

اجتماعی	در	ایران	برای	مقابله	با	ازدواج	کودکان	می	باشد.
از	 قبل	 دختر	 نكاح	 عقد	 ایران	 در	 مدنی	 قانون	 	1041 ماده	 اساس	 بر	
رسیدن	به	سن	13	سال	تمام	شمسی	و	پسر		قبل	از	رسیدن	به	سن	15	سال	
تمام	شمسی	منوط	است	به	اذن	ولی	به	شرط	رعایت		مصلحت	با	تشخیص	
دادگاه	صالح.	این	قانون	زمینه	اجازه	کودکان	را	فراهم	می	کند	و	یكی	از	عوامل	
فعاالن	 	 مبنا	 همین	 بر	 می	باشد.	 ایران	 در	 همسری	 کودک	 افزایش	 اساسی	
اجتماعی	و	فرهنگی،	نویسندگان	و	نمایندگان	مجلس	در	سالهای	اخیر	تالش	
داشتند	برای	مبارزه	با	کودک	همسری	و	عواقب	آن،	میانگین	سن	ازدواج	از	
منظر	قانونی	را	افزایش	دهند.	در	نتیجه	تالش	محققان	و	فعاالن	اجتماعی	
موضوع	ازدواج	کودکان	به	یكی	از	دغدغه	های	نمایندگان	مجلس	نیز	تبدیل	
شد.	بر	همین	مبنا،	نمایندگان	مجلس،	روز	چهارشنبه	1397/07/04	به	یک	
فوریت	طرح	افزایش	حداقل	میانگین	سن	ازدواج	در	صحن	علنی	مجلس	
مدنی	مصوبه	 قانون	 ماده	1041	 بردارنده	اصالح	 در	 این	طرح	 دادند.	 رأی	
1381/04/01	بود	که	عقد	نكاح	دختران	قبل	از	13	سال	تمام	شمسی	و	پسران	
قبل	از	16	سال	تمام	شمسی	را		ممنوع	خواهد	نمود.	بر	اساس	تبصره	این	
پسران	 در	 و	 تمام	شمسی	 در	دختران	16	سال	 ازدواج	 طرح،	»حداقل	سن	
18	سال	تمام	شمسی	است«؛	عقد	ازدواج	بین	سنین	13	تا	16	سالگی	در	
دختران	و	16	تا	18	سالگی	در	پسران،	منوط	به	اذن،	ولی	و	رعایت	مصلحت	
و	تشخیص	دادگاه	به	شرط	داشتن	صحت	جسمی	برای	تزویج	با	نظر	پزشكی	
قانونی	است.	نمایندگان	با	151	رأی	موافق،	34	رأی	مخالف	و	7	رأی	ممتنع	
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از	مجموع	204	نماینده	حاضر	در	مجلس،	یک	فوریت	بررسی	این	طرح	را	
به	تصویب	رساندند.

ر(	ازدواج	خصوصی	یا	ازدواج	سفید1
در	تاریخ	ازدواج	همواره	این	بحث	بین	اندیشمندان	وجود	داشته	است	که	
قانونی	 از	موازین	سنگین	 از	طریق	گذر	 باید	مشروعیت	خود	را	 آیا	ازدواج	
با	 دانست	که	صرفا	 را	مشروع	 ازدواجی	 باید	 اینكه	 یا	 کند	 و	شرعی	کسب	
معیار	 همین	 پذیرش	 ازدواج	خصوصی	 می	پذیرد؟	 تحقق	 طرفین	 رضایت	
است.	بنابراین،	در	قرن	12	میالدی	کلیسا	بین	ازدواج	قانونی	و	ازدواج	معتبر	
دینی،	 تشریفات	 رعایت	 و	 کشیش	 با	حضور	 ازدواج	 می	شود.	 قابل	 تمییز	
قانونی	به	شمار	می	رود	حال	آنكه	ازدواج	بدون	آن	و	صرفا	با	رضایت	طرفین،	
موازین	 رعایت	 تنها	 نه	 ازدواج	 نوع	 این	 در	 می	شود؛بنابراین	 شناخته	 معتبر	
شرعی	ضروری	نیست،	بلكه	طرفین	ملزم	به	رعایت	مقررات	عرفی	نیستند.	
این	نوع	ازدواج	که	در	آن	فردیت	و	فردگرایی	به	اوج	خود	می	رسد	و	به	نوعی	
گسست	پدیده	زوجیت	از	جامعه	را	می	رساند،	به	ازدواج	عرفی	نزدیک	است	
و	درست	در	مقابل	ازدواج	تنظیم	شده	قرار	می	گیرد.	چنین	ازدواجی	به	دلیل	
همین	فردگرایی	افراطی	و	آشكار	امكان	تداوم	ندارد.	از	همین	روست	که	در	
اواسط	قرن	16	میالدی	بر	اساس	تصمیم	شورای	کلیساها،	ازدواجی	که	در	
برابر	کشیش	و	سه	شاهد	برگزار	نمی	شد،	قابل	پذیرش	و	مشروع	به	حساب	
نمی	آمد	و	آن	را		هم	بالینی	)ازدواج	سفید2(	تلقی	می	نمایند.	در	حالی	که	در	
مواردی	دیگر	)نظیر	ازدواج	عرفی(،	تداوم	موجبات	تفویض	مشروعیت	را	

فراهم	می	کند.	
چنین	به	نظر	می	رسد	که	ازدواج،	به	عنوان	مهم	ترین	اقدام	فرد	در	حیاتش،	

1.  clandestine marriage

2.  cohabitation
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نمی	تواند	بدون	نظارت	جامعه	تحقق	بپذیرد	و	نیز	هرگاه	چنین	شود،	استمرار	
برای	 نیست	که	مراسم	سنگینی	 این	 با	شكست	مواجه	می	شود.	منظور	 آن	
ازدواج	تجویز	نماییم	که	خود	در	مواردی	موجبات	اجتناب	از	آن	را	فراهم	
انسان	ها	 ازدواج	 که	 شود	 سعی	 همواره	 که	 است	 این	 هدف	 بلكه	 سازد.	
مشروعیت	اجتماعی	بیابد.	یعنی	با	نظارت	و	رضای	جمع	صورت	بگیرد؛	
بنابراین	غیرشرعی	ساختن	آن	یا	جداسازی	و	حذف	ابعاد	شرعی	ازدواج	)که	
در	بسیاری	از	جوامع	صورت	می	گیرد(	و	در	حد	نهایی	حد	موازین	عرفی،	
جز	به	سستی	پیمان	زوجیت	و	در	نهایت،	بسط	آنچه	امروزه	چندهمسری	

ناهم	زمان	نامیده	می	شود،	نخواهد	انجامید.	

ز(	ازدواج	آزمایشی1
ازدواج	آزمایشی	به	نوعی	ازدواج	مشروط	یا	تأخیری	است	که	در	دو	معنای	

متفاوت	به	کار	می	رود:
که	شرط	 می	رساند	 را	 ازدواجی	 نوع	 آن	 آزمایشی	 ازدواج	 معنا،	 یک	 در	
قطعی	شدن	آن	تولد	فرزند	است.	این	نوع	زوجیت	مشروط	در	جوامع	ابتدائی	
دیده	شده	است.	در	معنای	دیگر،	ازدواج	آزمایشی	در	جامعه	صنعتی	مطرح	
	به	منظور	ارائه	فرصت	

ً
می	شود	و	منظور	از	آن	ازدواجی	است	غیرقطعی	و	صرفا

الزم	به	طرفین	زناشوئی	جهت	اخذ	تصمیم	قطعی	پس	از	شناخت	متقابل.	
جانب	 از	 زیرا	 است؛	 توجه	 مورد	 بسیار	 دوم	 معنای	 در	 آزمایشی	 ازدواج	
محققان	جدید	)نظیر	مارگریت	مید(	مطرح	شده	است	و	پیروان	این	عقیده	بر	
آن	هستند	که	ازدواج	و	به	طور	کلی	گزینش	همسر	را	در	آینده	تابع	آن	سازند.	
علیرغم	فلسفه	فریبنده	و	قابل	پذیرش	چنین	اندیشمندانی،	ازدواج	آزمایشی	

مسائلی	بزرگ	برای	جامعه	و	فرد	به		بار	می	آورد	که	اهم	آنها	چنین	هستند:
-	تولد	یک	یا	چند	فرزند	که	بعد	از	مدتی	که	یكی	از	طرفین	یا	هر	دو	

1.  trial marriage
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وضع	 به	بار	آمده	 فرزندان	 یا	 فرزند	 گرفتند،	 آزمایشی	 قرار	 قطع	 به	 تصمیم	
نامشخصی	خواهند	داشت.

	زن،	سال	های	خاصی	موعد	گزینش	همسر	
ً
-	برای	هر	انسان،	مخصوصا

به	شمار	می	آید.	چنانچه	این	سال	ها	سپری		شوند،	چه	بسا	شخص	دچار	تجرد	
قطعی	گردد.

-	چنانچه	افرادی	بخواهند	از	این	رسم	در	راه	ارضای	هوس	های	خود	سود	
جویند،	با	ظاهری	فریبا	و	جامعه	پسند،	می	توانند	چندین	بار	ازدواج	آزمایشی	

کنند	و	به	دلیل	عدم	تفاهم	قرار	را	بگسلند.
به	نظر	می	رسد	ازدواج	آزمایشی	به	رغم	فلسفه	مردم	پسند	آن،	هرگز	قابل	

پیاده	شدن	در	واقعیت	نباشد.

س(	ازدواج	دوستانه1 
ازدواجی	است	سهل	و	فاقد	مراسم	سنگین	و	هزینه	های	معمول.	دو	جوان	
یكدیگر	را	برمی	گزینند،	زندگی	مشترک	را	آغاز	می	کنند	و	با	تولد	فرزند	یا	
هر	واقعه	)قراردادی(	ازدواجشان	صورت	طبیعی	می	یابد	و	دارای	دو	ویژگی	

فقدان	مراسم	و	رسمیت	تاخیری	است.
در	ازدواج	دوستانه	دو	جوان	بدون	هیچ	گونه	تشریفاتی	زندگی	مشترک	را	

آغاز	می	کنند.
اما	وجود	مراسم	در	ازدواج	ابعاد	مثبتی	هم	دارد:	

ـ	رسمیت	بخشیدن:	مراسم	ازدواج	بعد	از	مشروعیت	ارتباط	که	ناشی	از	
قرارداد	زوجیت	است	موجب	می		شود	که	واقعه	مهم	و	حساس	زوجیت	در	
کل	جامعه	رسمیت	یابد	و	دیگران	از	آن	اطالع	یابند	و	مورد	شناسایی	رسمی	

قرار	گیرد.
ـ	استقرار	روابط	سببی:	با	ازدواج	دو	جوان،	دو	گروه	وسیع	خویشان	با	

1.  marriage of comradeship
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یكدیگر	»وصلت«	می	کنند	و	از	طریق	این	مراسم	با	پیوند	تازه	خویش	آشنا	
می	شوند.	از	این	پس،	بسیاری	خویش	یكدیگر	به	حساب	خواهند	آمد.

ـ	اهمیت	بخشیدن:	مراسم	ازدواج	چنانچه	در	حدی	متعارف	برگزار	شود،	
واقعه	ازدواج	را	از	سادگی	و	سهولت	»تكرارپذیری«	دور	خواهد	داشت.	و	
بدین	سان،	مهم	ترین	واقعه	حیات	انسان	به	صورتی	در	خور	اهمیت	آن	برگزار	

می	شود	و	به	عنوان	واقعه	غیر	قابل	تكرار	تجلی	خواهد	یافت.	
اجتماعی،	 رسم	 هر	 در	 عناصر	 و	 مراسم	 از	 هریک	 تداوم:	 تضمین	 ـ	
همچون	نمادی	است	مبین	شرایط	خاص	اجتماعی،	برخاسته	از	نیاکان	یک	
جامعه.	بنابراین	رعایت	مراسم	و	برگزاری	آن	به	معنای	تداوم	یاد	نیكان	و	پیوند	
جامعه	در	هر	نسل	با	نسل	های	پیشین	است.	این	امر	از	»انزوای	نسل	ها«	
جلوگیری	می	کند	و	مراسم	ازدواج	را	همچون	میراث	یک	جامعه	در	خالل	

اعصار	و	قرون	تداوم	خواهد	بخشید.	
ـ	احراز	وحدت	و	هویت:	مراسم	ازدواج	امری	ورای	هر	نسل	است،	هر	
نسل	و	در	هر	زمان	با	برگزاری	آن	احساس	تعلق	به	جامعه	ای	خاص	خواهد	
از	 یا	عنصری	 ازدواج	جزء	 مراسم	 که	 پذیرفت	 دیدگاه	می	توان	 این	 از	 کرد.	
شناسنامه	یک	جامعه	به	حساب	می		آید	و	هر	نسل	هویت	اجتماعی	خود	را	
با	آن	باز	می	یابد.	عالوه	بر	این،	چون	مراسم	در	بین	یک	جمع	هم	در	زمان	
و	هم	در	مكان	به	صورتی	مشابه	برگزار	می	شود،	می	تواند	وحدت	قومی	را	
موجب	شود.	تمامی	آنان	که	از	رسمی	خاص	پیروی	می	کنند	و	در	مهم	ترین	
از	 عناصری	 یا	 وفاق	 فاقد	 هرگز	 می	دارند،	 گرامی	 را	 آن	 حیاتشان	 برهه	های	
اجماع	نخواهند	بود.	این	وحدت	عمل	به	نوعی	می	تواند	در	شرایط	خاص	
ذوب	عاطفی	یک	جمع	را	موجب	شود	و	آنان	را	چنان	به	هم	نزدیک	سازد	که	
نوعی	فرهنگ	مقاوم	را	در	بطن	کل	فرهنگ	بیگانه	پدید	آورد	و	در	عالی	ترین	

شرایط،	پیدایی	یک	مسلک	را	موجب	شود.
ازدواج	دوستانه	که	تبلور	فردیت	و	جدایی		از		رسوم	و	سنن	اجتماعی	



خانه اي با دِر باز     94
NOT 

FO
R 

DI
ST

RI
BU

TI
ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

است،	به	ازدواج	خصوصی	شباهت	دارد.	لیک	دومین	ویژگی	آن	به	صیغه	
شبیه	است.	مشروط	ساختن	رسمیت	ازدواج	به	توافق	بعدی	یا	آمدن	فرزند	

مسائلی	مانند	مسئله	فرزندان،	تجرد	قطعی	و	یا	سوء	نظر	را	به	همراه	دارد.	
آنچه	تاکنون	ذکر	شد	اشكال	گوناگون	ازدواج	در	فرهنگ	های	مختلف	
است	و	بدیهی	است	همۀ	صور	ازدواج	را	نمیتوان	در	مرزهای	جغرافیایی	ایران	
و	 فرهنگ	 بررسی	 ایران	مستلزم	 در	 ازدواج	 بازشناسی	صور	 بنابراین	 یافت.	

شرایط	اجتماعی-اقتصادی	در	برهه	های	مختلف	زمانی	است.

2-2-2.	همسرگزینی	در	ایران	با	توجه	به	ساختار	هسته	ای	خانواده
از	روند	صنعتی	شدن	در	غرب،	 به	نظر	می	رسد	که	خانواده	هسته	ای	پس	
شكل	حاکم	خانواده	چه	در	دنیای	صنعتی	و	چه	در	سایر	مناطق	جهان	شد.	
اما	امروزه	آمار	کشورهای	پیشرفته	صنعتی	نشان	می	دهد	که	خانواده	هسته	ای	
)زن	و	شوهر	و	فرزندان(	دیگر	اکثریت	خانواده	ها	را	تشكیل	نمی	دهند	و	در	
حال	حاضر	انواع	جدید	خانواده	پدید	آمده	اند	و	تعداد	آنها	به	حدی	رسیده	که	
دیگر	نمی	توان	از	پدیده	ای	استثنایی	صحبت	کرد،	بلكه	باید	نگاهی	مجدد	
به	تعریف	خانواده	کرد	و	به	خصوص	در	دگرگونی	های	آن	تأمل	کرد،	زیرا	کلیه	
شواهد	بر	دگرگونی	خانواده	تاکید	دارند.	در	آمار	آمریكا	27	درصد	از	افراد	
خانواده	ای	شامل	زن	و	شوهر	و	فرزندان	ازدواج	نكرده	دارند،	خانواده	های	
شامل	زن	و	شوهر	که	بدون	فرزند	هستند	نیز	27	درصدند.	افراد	مجرد	38 

درصد	و	خانواده	های	تک	والدی	8	درصد	را	تشكیل	می	دهند.
در	شرایط	کنونی،	هر	چند	خانواده	های	هسته	ای	در	کشورهای	صنعتی	
کاهش	یافته	اند	و	عقاید	گوناگونی	در	مورد	آینده	خانواده	ابراز	می	شود،	در	
بسیاری	از	کشورهای	جهان،	از	جمله	ایران،	هنوز	با	توجه	به	آمار،	خانواده	
هسته	ای	چه	در	شهر	و	چه	در	روستا	اکثریت	دارد.	بر	اساس	آمار	در	سال	
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1390	معادل	60.63	درصد	خانوارها	هسته	ای،	14.64	درصد	خانوارها	
زوجی،	7.16	درصد	خانوارها	تک	نفره،	6.97	درصد	خانوارها	تک	والد،	
در	 و	 فرزندسرپرست	 خانوارها	 درصد	 	0.24 گسترده،	 خانوارها	 	3.84

حدود	6.52	درصد	جزء	سایر	خانوارها	هستند.
از	 یكی	 عشق	 و	 عالقه	 اساس	 بر	 همسر	 انتخاب	 	 پارسونز1	 نظر	 در	
ویژگی	های	خاص	خانواده	هسته	ای	است.	زن	و	شوهر	جوان	پس	از	ازدواج	
به	هیچ	یک	از	خانواده	های	جهت	یاب	وارد	نمی	شوند،	بلكه	واحدی	مستقل	
برای	زندگی	خود	تشكیل	می	دهند	و	نومكان	می	شوند	و	بدون	وابستگی	های	
نیز	 انتخاب	همسر	 به	همین	سبب	در	 به	زندگی	می	پردازند،	 خویشاوندی	
از	قیود	و	تمایالت	خانواده	آزاد	شده	و	بدون	توجه	به	مالحظات	خانوادگی	
را	 شیوه	 این	 می	کنند.	 انتخاب	 را	 همدیگر	 قلبی	 عالقه	 و	 میل	 براساس	
همسرگزینی	آزاد	می	گویند	و	باید	توضیح	داد	که	به	معنای	آزادی	از	قید	و	
بندها،	سلیقه	ها	و	دستورات	خانوادگی	است	اما	همچنان	در	قید	و	بندهای	
اجتماعی	گرفتار	است.	بنابراین	اصطالح	همسرگزینی	آزاد،	یعنی	انتخاب	
همسر	بدون	دخالت	مستقیم	خانواده	که	در	جوامع	صنعتی	با	تاکید	بر	اهمیت	
عشق،	و	در	کشورهای	دیگر،	مثل	ایران	با	تاکید	بر	عالقه	دو	نفر	همراه	است،	
چه	به	مفهوم	جوامع	صنعتی	چه	به	مفهوم	جوامع	دیگر،	اصل	مهم	عالقه	
زوج	جوان	به	یكدیگر	است	نه	پیمان	ها	و	قراردادهایی	که	میان	دو	خانواده	
بسته	می	شود	)تغییر	شكل	و	ماهیت	ازدواج	در	جوامع		و	کمرنگ	شدن	نقش	

والدین	و	عناصر	دیگر(.
کلمه	آزادی	این	معنا	را	تداعی	می	کند	که	هر	فردی	می	تواند	از	میان	کلیه	
افراد	جنس	مخالف	جامعه	خود،	فردی	را	انتخاب	کند	-در	برخی	از	جوامع	
همجنس-	و	البته	قانون	هم	این	اجازه	را	می	دهد.	یعنی	به	جز	محارم	هرکسی	
اجازه	انتخاب	و	ازدواج	با	فرد	دیگر	در	جامعه	را	دارد.	اما	بدین	سادگی	هم	

1.  Parsons
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نیست.	بسیاری	از	شرایط	اجتماعی	مانع	ازدواج	هستند.	زیرا	ازدواج	پدیده	ای	
اجتماعی	و	درگیر	قید	و	بندهای	آن	است.	ازدواج	دو	نفر	از	طریق	مراسم	عقد	
و	عروسی	به	جامعه	اعالم	می	شود.	در	این	مراسم	دختر	و	پسر	هم	آمادگی	
اعالم	 به	جامعه	 را	 پیوند	خود	 ایفای	نقش	زن	و	شوهر	و	هم	 برای	 را	 خود	
می	کنند	که	به	طور	ضمنی	رضایت	جامعه	را	نیز	به	همراه	دارد.	به	این	ترتیب	
هرچند	از	دخالت	های	خانواده	کاسته	شده	و	مكانیسم	های	آن	بی	اثر	شده	
است،	مكانیسمی	اجتماعی	ایجاد	شده	و	از	ازدواج	هایی	جلوگیری	می	کند	
که	باعث	برهم	خوردن	نظم	جامعه	می	شوند	که	مهم	ترین	آن	طبقه	اجتماعی	
است.	معموال	هرکس	با	فردی	از	طبقه،	مذهب،	نژاد	و	قومیت	خود	ازدواج	
می	کند.	هر	چند	افراد	جامعه،	برون	گروهی	ازدواج	می	کنند،	از	دید	طبقه	بندی	
اجتماعی،	نژادی،	مذهبی،	یا	ملیتی	درون	گروهی	ازدواج	می	کنند،	برون	گروه	
نسبت	به	محارم	خود	و	درون	گروه	نسبت	به	طبقه	اجتماعی،	مذهب،	نژاد	و	

ملیت	خود.
	با	فردی	از	طبقه	اجتماعی	خود	

ً
در	آمریكا	61٪	از	دختران	و	پسران	دقیقا

قرار	مالقات	می	گذارند.	35٪	نیز	از	دو	طبقه	کامال	نزدیک	به	هم.	در	مورد	
دو	طبقه	متفاوت	آمار	نشان	می	دهد	که	در	سه	مورد	پسر	از	طبقه	باالتر	و	
دختر	از	طبقه	پایین	تر	است	و	از	سه	دختر،	دو	دختر	با	طبقه	باالتر	از	خود	قرار	
می	گذارند.	افرادی	که	با	طبقه	باالتر	از	خود	قرار	مالقات	می	گذارند	حتما	
از	ویژگی	هایی	خاص	برخوردارند.	این	ویژگی	خاص	برای	دخترها	زیبایی	و	
محبوبیت	عمومی	آنها،	و	برای	پسرها	ورزشكار	خوب	بودن	یا	محصل	نمونه	
بودن	است.	یعنی	تنها	افراد	ممتاز	طبقه	پایین	تر	می	توانند	به	طبقه	باالتر	راه	
بیابند.	در	این	بررسی	گذشته	از	تجانس	طبقه	ای،	تجانس	سنی	نیز	مشاهده	
شد.	نیمی	از	قرار	مالقات	ها	میان	هم	کالسی	ها	بود	و	بقیه	در	میان	افرادی	
که	یک	کالس	با	یكدیگر	فاصله	داشتند.	این	تفاوت	سنی	در	میانگین	سن	
و	شوهرها	 زن	 میان	 تفاوت	سنی	 میانگین	 می	شود،	 مشاهده	 ازدواج	ها	هم	
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.)koing,1975:106-115(	است	سال	3	تا	2	حدود
باورها	 از	نظر	عقاید	و	 نبود	تجانس	در	زوجین	 نیز	 در	جوامع	اسالمی	
فراوانی	 اجتماعی	 و	 موانع	خانوادگی	 و	 نوعی	هنجارشكنی	محسوب	شده	
یا	 و	 مذاهب	 دارای	 که	 پسری	 و	 دختر	 دارد.	 وجود	 ازدواج	ها	 نوع	 این	 برای	
فرقه		متفاوت	مثال	شیعی	/	سنی	هستند	کمتر	با	پذیرش	اطرافیان	برای	ازدواج	
عالیق	خاص	 وجود	 نیز	 مذاهب	 همین	 میان	 در	 حتی	 و	 می	شوند	 روبه	رو	
مذهبی	در	خانواده	های	طرفین	ممكن	است	باعث	ایجاد	تنش	و	مخالفت	
از	زمان	خواستگاری	تا	دوران	زندگی	زناشویی	در	بین	زوجین	و	اطرافیان	آنها	

می	شود.	
و	 شهری	 ازدواج	های	 از	 نیمی	 است.	 متداول	 نیز	 همسایگان	 ازدواج	
مخصوصا	در	شهرستانها	میان	افراد	یک	محله	است.	شعاع	انتخاب	همسر	
معنای	 به	 دارد.	همسایگی	 نیم	گستردگی	 و	 کیلومتر	 تا	یک	 در	همسایگی	
زندگی	در	یک	محله	است	و	معموال	افرادی	که	از	لحاظ	شغل،	درآمد	و	سایر	
ویژگی	های	قشری	مشابه	هم	هستند	در	یک	محله	زندگی	می	کنند،	چنان	که	
می	توان	محله	های	کارگری،	فقیرنشین،	کارمندی	و	ثروتمندان	را	در	هر	شهری	
مشخص	کرد.	همسایگی	باعث	می	شود	که	افراد	هم	طبقه	هنگام	رفت	و	آمد،	
خرید	و	...	با	یكدیگر	آشنا	شوند	و	این	آشنایی	منجر	به	عالقه	و	درنهایت	
ازدواج	شود.	از	طرف	دیگر،	چون	افراد	یک	طبقه	ارتباطی	با	افراد	طبقه	دیگر	
ندارند،	برخورد	و	آشنایی	نیز	به	وجود	نمی	آید	و	در	نتیجه	ازدواجی	هم	صورت	
بر	عشق	استوار	است،	مكانیسمی	 ازدواج	 نمی	گیرد.	حتی	در	جوامعی	که	
خود	به	خودی	به	وجود	می	آید	که	از	ایجاد	»عشق«	میان	دو	فردی	که	از	لحاظ	
طبقه	اجتماعی	با	یكدیگر	تجانسی	ندارند،	جلوگیری	شود.	یعنی	هر	دختر	یا	
پسر	از	طبقه	خاص،	با	افرادی	از	طبقه	خود	تماس	دارد	و،	تماس	ها	یا	به	سبب	
همسایگی	یا	معاشرت	های	خانوادگی	یا	تفریحات	و	سرگرمی	های	خاص	
طبقاتی	است.	فردی	از	طبقه	باال	در	روابط	با	افراد	هم	قشر	خود	قرار	دارد	و	در	
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عین	حال	در	همان	طبقه	تعداد	افرادی	که	شانس	انتخاب	به	عنوان	همسر	را	
دارند	به	اندازه	کافی	هستند	که	دلیلی	برای	انتخاب	همسر	از	طبقه	دیگر	وجود	
ندارد.	این	قبیل	توجه	و	فشارها	مخصوصا	از	طرف	والدین	دختران	و	پسرانی	
که	از	لحاظ	خانوادگی	هنوز	دارای	برخی	مزایا	مانند	ثروت،	مالكیت،	قدرت	
یا	اعتبار	خانوادگی	هستند،	اعمال	می	شود.	این	خانواده	ها	با	فرستادن	فرزندان	
خود	به	مدارس	خاص،	تفریحات	خاص،	کلوپ	های	خاص،	مسافرت	ها	و	
غیره	برخورد	با	فرزندان	خانواده	های	هم	طبقه	خود	را	به	وجود	می	آورند	و	از	
هر	نوع	برخورد	با	فرزندان	اقشار	دیگر	جلوگیری	می	کنند.	هر	خانواده	ای	در	
جامعه	از	طریق	روابط	اجتماعی	که	برای	فرزندان	خود	ایجاد	می	کند،	امكان	
ازدواج	نامتجانس	)طبقه	ای(	را	کم	و	امكان	ازدواج	متجانس	را	زیاد	می	کند	

)اعزازی،	1394:	98(.
می	شود.	 دیده	 نیز	 دیگر	 موارد	 در	 تجانس	 اجتماعی،	 طبقه	 از	 گذشته	
هرچند	امروزه	قوانینی	ضد	ازدواج	میان	دو	نژاد	)مثل	سیاه	و	سفید(	وجود	
ندارد	و	حتی	در	جامعه	آمریكا	ازدواج	میان	دو	نژاد	بیشتر	شده	است،	عامل	نژاد	
محدودیت	انتخاب	همسر	را	ایجاد	می	کند.	ازدواج	میان	افراد	دو	نژاد	مختلف	
کمتر	از	ازدواج	میان	افراد	یک	نژاد	است	و	در	صورتی	که	چنین	ازدواجی	رخ	
دهد،	معموال	مرد	سیاهپوست	از	طبقه	باال	با	زن	سفیدپوست	از	طبقه	پایین	تر	
از	خود	ازدواج	می	کند.	مذهب	عامل	دیگر	انتخاب	همسر	است	گروه	های	
مذهبی	معموال	درون	همسرند؛	یعنی	از	محدوده	هم	دین	های	خود	فردی	را	
انتخاب	می	کنند.	در	مورد	کشورهای	غربی	آمار	نشان	می	دهد	که	یهودی	ها	
بیشتر	از	بقیه	درون	همسر	هستند،	بعد	کاتولیک	ها	و	سپس	پروتستان	ها.	٪80	
از	یهودی	ها	همسر	خود	را	از	میان	یهودی	ها	انتخاب	می	کنند.	ازدواج	درون	
همسری	ارتباط	نزدیكی	با	ویژگی	های	مذهب	و	همچنین	وابستگی	افراد	به	
مذهب	خود	دارد.	بعضی	از	مذاهب	روی	ازدواج	درون	گروهی	)مذهبی(	
تاکید	می	کنند.	به	طورکلی،	احتمال	ازدواج	با	مذاهب	دیگر	برای	فردی	که	
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اعتقاد	و	وابستگی	خاصی	به	مذهب	خود	ندارد،	بیشتر	است.	میان	ازدواج	
بعضی	از	مذاهب	و	گروه	های	نژادی	قومی	رابطه	طبقاتی	نیز	وجود	دارد.	در	
آمریكا	مذهب	کاتولیک	با	گروه	های	نژادی	و	قومی	خاصی	مانند	ایتالیائی	ها،	
و	 لهستانی	ها	 ایرلندی	ها،	 با	 مناطقی	 در	 و	 پورتوریكویی	ها	 و	 مكزیكی	ها	
غیره	وابسته	است.	بسیاری	از	این	گروه	های	قومی	از	لحاظ	ارزش	و	اعتبار	
اجتماعی	پایین	تر	از	گروه	های	دیگرند.	امكان	دارد	که	افراد	پروتستان	به	دلیل	
به	دلیل	مذهب،	 نه	 آنان	ازدواج	نكنند	 با	 پایین	کاتولیک	ها	 پایگاه	اجتماعی	
یعنی	یک	پروتستان	آمریكایی	با	کاتولیک	آلمانی	ازدواج	کند،	اما	با	کاتولیک	

.)Konig, 1976 : 106-115(	نكند	ازدواج	مكزیكی
نتایج	تحقیقات	همسرگزینی	نشان	می	دهند	که	اکثر	ازدواج	ها	متجانس	
میان	 در	 خانوادگی	 و	 مذهبی	 قشری،	 تشابهات	 هستند.	 درون	گروهی	 و	
اند	به	حدی	زیاد	است	که	نمی	توان	 با	یكدیگر	ازدواج	کرده	 زوج	هایی	که	
آن	را	تصادف	دانست،	بلكه	بیشتر	نشان	دهنده	این	نكته	است	که	روندهای	
اجتماعی،	با	قرار	دادن	گروه	های	مشابه	در	کنار	یكدیگر،	همسرگزینی	آنها	
را	نیز	تعیین	می	کنند.	اما	در	برخی	از	موارد	ازدواج	میان	دو	طبقه	متفاوت	با	
یكدیگر	نیز	مشاهده	شده	است.	در	این	نوع	ازدواج	ها	معموال	مرد	از	طبقه	باال	
و	زن	از	طبقه	پایین	تر	است.	توجیه	این	پدیده	بدین	شكل	است	که	معموال	
البته	 ازدواج	وجود	دارند.	 انتخاب	همسر	و	 در	هر	جامعه	معیارهایی	برای	
باید	توجه	داشت	که	معیارهای	همسرگزینی	در	کشورهای	غربی	در	دهه	اخیر	
بسیار	دگرگون	شده	است	)Liechter,843 :1991(.	عالوه	بر	کلیه	معیارهای	
هر	جامعه	،	معموال	زیبایی	ظاهر	و	صورت	معیار	مهم	در	انتخاب	زن،	و	
نان	آوری	معیار	مهم	در	انتخاب	مرد	است.	از	طرف	دیگر	معموال	مردها	پایگاه	
و	موقعیت	اجتماعی	خود	را	به	همسر	خود	انتقال	می	دهند	و	نه	برعكس.		به	
همین	دلیل	هنگامی	که	مرد	طبقه	متوسط	با	پایگاه	اجتماعی	باال	و	امكان	
تامین	اقتصادی	خانه،	با	زن	زیبایی	از	طبقه	پایین	ازدواج	کند،	قواعد	اجتماعی	
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پابرجا	می	مانند.	اما	جامعه	بر	ازدواج	زنی	با	پایگاه	اجتماعی	باال	با	مردی	از	
طبقه	پایین	به	دلیل	»زیبایی«	صحه	نمی	گذارد	و	انتقال	پایگاه	اجتماعی	زن	به	
شوهر	را	نمی	پذیرد	مگر	آنكه	مرد	نیز	قابلیت	های	خاصی	از	خود	نشان	دهد	

و	از	لحاظ	شغلی	ارتقا	یابد.
اقلیت	در	مجاورت	گروه	 عامل	دیگر	در	همسرگزینی	وجود	یک	گروه	
تعداد	 زیرا	 دارد؛	 برون	گروهی	 ازدواج	 به	 اجبار	 اقلیت	 اکثریت	است.	گروه	
و	 کم	 کند	 انتخاب	 همسر	 عنوان	 به	 می	تواند	 اقلیت	 از	 فردی	 که	 کسانی	
شانس	او	در	انتخاب	همسر	محدود	است.	گروه	اکثریت	تمایلی	به	ازدواج	
برون	گروهی	ندارد؛	زیرا	برای	هر	فردی	از	این	گروه	تعداد	کافی	افراد	مناسب	
برای	انتخاب	وجود	دارد.	معموال	ازدواج	میان	این	دو	گروه	به	دلیل	دارا	بودن	
ویژگی	های	خاص	و	ممتاز	فردی	نسبت	به	گروه	اقلیت	است؛	زیرا	تنها	به	این	

سبب	یكی	از	افراد	اکثریت	او	را	به	عنوان	همسر	قبول	می	کنند.	
به	نظر	می	رسد	که	امروزه	ازدواج	از	قید	و	بندهای	خانواده	رها	شده	است	
و	اندک	اندک	برخی	از	قیود	اجتماعی	نیز	کنار	می	روند	و	به	صورت	آشكار	
یا	پنهان	تنها	بر	عشق،	عالقه	و	امیال	شخصی	زوج	تاکید	می	شود،	اما	رها	
کردن	ازدواج	به	امیال	شخصی	می	تواند	خطری	برای	نظم	جامعه	باشد.	به	
گاه	کنترل	های	اجتماعی	به	وجود	می	آید	و	 همین	دلیل	خود	به	خود	و	ناخودآ
جایگزین	کنترل	های	خانواده	می	شود	تا	از	ازدواج	های	نامتجانس	جلوگیری	
کند،	به	طوری	که	اغلب،	هر	فرد	تنها	در	محدوده	کوچكی	از	جامعه	و	تنها	
با	فردی	می	تواند	ازدواج	کند	که	از	لحاظ	اجتماعی	با	او	تجانس	دارد.	این	
کنترل	اجتماعی	در	جامعه	غربی	امروز	حالت	ضمنی	و	پنهانی	دارد،	درحالی	
که	هنوز	در	جوامع	در	حال	پیشرفت	به	صورت	آشكار	تحت	کنترل	خانواده	
قرار	داشته	و	دارد.	یكی	از	این	شكل	های	آشكار	ازدواج	های	ازپیش	تعیین	شده	
از	 و	پسرعمو	 بسته	شدن	عقد	دخترعمو	 به	 آن	عقیده	 متداول	 نمونه	 است.	
نوزادی،	در	آسمان	ها	است.	در	برخی	از	نقاط	ایران	و	کشورهای	همجاور	
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همانند	هندوستان،	پاکستان	و	افغانستان	خانواده	ها	دختر	و	پسر	را	از	کودکی	
با	یكدیگر	عقد	می	کنند	تا	قبل	از	آنكه	تمایل	انتخاب	در	آنها	بروز	کند،	ازدواج	
کرده	باشند.	در	چین	رسم	بر	این	بوده	که	دخترها	فقط	حق	ازدواج	با	پسرانی	
از	ده	دیگر	را	داشتند؛	در	نتیجه	امكان	معاشرت	قبل	از	ازدواج	و	عشق	بین	
آنها	به	وجود	نمی	آمد.	در	کشورهای	اسالمی	هدف	از	جدایی	میان	دختران	و	
پسران	و	مراقبت،	تنها	نگذاشتن	آنها	با	یكدیگر	است	که	در	همه	موارد	امكان	
انتخاب	همسر	و	عشق	را	کاهش	می	دهد	تا	والدین	بتوانند	همسر	مناسب	

فرزند	خود	را	انتخاب	کنند.
البته	امروزه	در	بسیاری	از	جوامع	فعلی	بین	این	قید	و	بندهای	خانوادگی	و	
اجتماعی	و	انتخاب	های	فرزندان	تعادلی	پدید	آمده	است؛	یعنی	دختر	و	پسر	
تمایل	و	انتخاب	خود	را	به	ازدواج	اعالم	می	کنند	و	پس	از	قبول	خانواده	های	
دختر	و	پسر،	ازدواج	صورت	می	گیرد.	به	طور	کلی،	هرچه	خانواده	از	نظر	طبقه	
اجتماعی،	ثروت	و	اعتبار	اجتماعی	باالتر	باشد،	در	انتخاب	همسر	فرزند	خود	
سختگیرتر	است،	چرا	که	در	این	خانواده	ها	وصلت		نامتناسب	ممكن	است	به	
اعتبار	و	نام	خانوادگی	آنها	صدمه	بزند	یا	سبب	سوء	استفاده	های	مادی	از	درآمد	
و	ثروت	خانواده	شود؛	به	همین	دلیل	خانواده	ای	که	از	تاثیرات	منفی	ازدواج	
فرزندان	خود	واهمه	داشته	باشد،	کنترل	و	اعمال	نظر	بیشتری	در	ازدواج	آنها	
می	کند.	تجانس	ازدواج	ها	تنها	محدود	به	عوامل	گفته	شده	نیست.	باید	دانست	
انتخاب	می	شود.	یعنی	 چگونه	از	میان	همه،	تنها	یک	فرد	به	عنوان	همسر	
معیار	چیست؟	آیا	فردی	انتخاب	می	شود	که	ویژگی	های	اخالقی	مشابه	با	
انتخاب	کننده	داشته	باشد	)همگونهمسری(	یا	برعكس	افراد	در	جست	و	جوی	
کسی	هستند	که	دارای	ویژگی	های	شخصیتی	و	اخالقی	کامال	متفاوت	از	آنها	
باشد	)ناهمگون	همسری(.	به	اعتقاد	رابرت	وینچ1 )1958(	از	میان	کلیه	افراد	
واجد	شرایط،	معموال	انسان	همسری	را	انتخاب	می	کند	که	از	طریق	او	حداکثر	

1.  Robert Winch
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رضایت	را	در	رفع	نیازهای	خود	کسب	کند،	یعنی	همسری	مكمل	انتخاب	
می	شود.	با	توجه	به	ویژگی	های	روانی،	وینچ	و	همكاران	او	لیستی	از	12	نیاز	
اصلی	و	سه	خصوصیت	روانی	ساختند	که	براساس	آن	هرکس	با	خصوصیت	
روانی	خود	می	تواند	با	احتمال	باال	همسری	مناسب	انتخاب	کند.	اساس	این	
لیست	همسرگزینی	با	توجه	به	نیازها	و	خواست	های	مكمل	است،	نه	براساس	
این	لیست	تضمینی	برای	 انتخاب	همسر	براساس	 البته	 ویژگی	های	مشابه.	
خوشبختی	زندگی	آینده	ندارد؛	زیرا	تنها	به	نیازهای	مكمل	افراد	توجه	دارد	و	
خوشبخت	شدن	عالوه	بر	ویژگی	های	روانی	به	عوامل	متعدد	دیگری	بستگی	

دارد	)اعزازی،	1394:	103(.	
در	ایران	انتخاب	همسر	و	فرایند	ازدواج	نسبت	به	گستره	جغرافیایی	آن	
متفاوت	است.	اما	به	طور	کلی	می	توان	گفت	هنوز	به	شكل	سنتی	و	زیر	نظر	
خانواده	ها	قرار	دارد.	نظارت	خانواده	در	همان	جهت	سدهای	اجتماعی	عمل	

شكل	14.	مراسم	ازدواج	دانشجویی	که	در	سال	های	اخیر	به	مثابه	راهكاری	برای	تسهیل	ازدواج	
دانشجویان	رواج	پیدا	کرده	است.	دستیابی	در	سایت:

 http://www.farhangnews.ir



  103فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

می	کند،	یعنی	خانواده	ها	تجانس	اجتماعی	زوج	جوان	را	از	لحاظ	طبقاتی،	
خانوادگی	و	اجتماعی	در	نظر	می	گیرند؛	سپس	با	توجه	به	میل	و	عالقه	باطنی	
دختر	و	پسر	نسبت	به	یكدیگر،	ازدواج	صورت	می	گیرد.	هرچند	این	امكان	که	
دختر	و	پسری	شخصا	یكدیگر	را	انتخاب	کرده	و	سپس	رضایت	خانواده	های	

خود	را	جلب	کنند،	نیز	وجود	دارد	و	رو	به	رواج	بیشتر	است.
ویژگی	خاص	ازدواج	در	ایران	شاید	فامیلی	بودن	باشد	که	هنوز	هم	در	
شهرستانها	و	مناطق	روستایی	رایج	است.	البته	ازدواج	های	فامیلی	نیز	معموال	
تاییدی	بر	ازدواج	های	قشری	هستند،	زیرا	معموال	افراد	یک	خانواده	در	سطح	
مذاهب	 از	 برخی	 این،	 بر	 عالوه	 دارند.	 قرار	 اقتصادی	 لحاظ	 از	 مشابهی	
اقلیت	ایران	خود	درون	همسرندو	ازدواج	با	فردی	از	مذهب	دیگر	را	شایسته	
نمی	دانند.	در	اسالم،	ازدواج	مرد	مسلمان	با	زنی	از	مذاهب	دیگر	ممنوعیتی	
ندارد.	اما	طبق	ماده	1059	قانون	ازدواج	و	طالق،	نكاح	مسلمه	با	غیرمسلم	
جایز	نیست	و	حتی	ماده	1060	اظهار	می	کند	که	ازدواج	زن	ایرانی	با	تبعه	
خارجه	در	مواردی	هم	که	منع	قانونی	ندارد،	موکول	به	اجازه	مخصوص	از	
طرف	دولت	است.	نظیر	این	محدودیت	قانونی	در	میان	برخی	از	گروه	های	
قومی	ایران	)مانند	ترکمن	ها(	نیز	وجود	دارد	که	در	میان	آنان	ازدواج	مرد	با	زنان	
دیگر	جایز	است	ولی	در	مورد	ازدواج	دختران	خود	با	افراد	دیگر	سختگیری	

می	کنند.
با	توجه	به	اینكه	از	منظر	فقه	اسالمی	والیت	غیرمسلمان	بر	مسلمان	در	
پیوند	ازدواج	جایز	نیست،	زن	مسلمان	نمی	تواند	با	مرد	غیرمسلمان	پیوند	
زناشویی	برقرار	کند.	برای	مرد	مسلمان	هم	جایز	نیست	که	با	زنی	دارای	عقاید	
شرک	آمیز	ازدواج	کند؛	لیكن	می	تواند	با	زنانی	از	اهل	کتاب	)یهودی،	مسیحی	
و	بنا	به	قولی	زرتشتی(	ازدواج	کند	و	اجازه	ندارد	که	همسرش	را	مجبور	به	

تغییر	دین	کند.1

1.		الخن،	مصطفی،	دیب	البغا،	مصطفی،	الشربجی،	علی،	الفقه	المنهجی،	تهران،	احسان،	1379
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به	نظر	می	رسد	که	در	ایران	کنونی،	نگرش	و	تمایل	فراوانی	به	برگزاری	
مراسم	ازدواج	سنتی	ولی	در	قالبی	مدرن	وجود	دارد.	با	توجه	به	این	امر	که	
تصورات	 و	 ازدواج	 شكل	 روی	 جامعه	 بر	 حاکم	 اجتماعی	 شرایط	 همیشه	
نام	 ایران	 از	تضادی	خاص	در	جامعه	 باید	 به	ازدواج	مؤثر	بوده	اند،	 مربوط	
برد؛	زیرا	هرچند	شرایط	زندگی	شهری	و	صنعتی	بر	جامعه	حاکم	است،	هنوز	
دولت	و	جامعه	مسئولیتی	در	برابر	حقوق	افراد	برعهده	نگرفته	و	مانند	دوران	
قبل	تامین	زندگی	اقتصادی	افراد	در	چهارچوب	های	خانوادگی	و	از	طریق	
تعهدات	متقابل	خانوادگی	صورت	می	گیرد.	بدین	ترتیب	شرایطی	به	وجود	
آمده	که	در	آن	در	پیوند	ازدواج	هنوز	مسائل	مالی	اهمیت	دارند	و	این	اهمیت	
امكانات	 دولت	 آنكه	 به	جای	 یعنی	 میشود،	 تقویت	 نیز	 رسانه	ها	 از	طریق	
گذران	زندگی	را	به	افراد	بدهد،	این	امر	را	به	خانواده	ها	واگذار	کرده	تا	اوال	از	
طریق	دادن	جهیزیه	مناسب	امكان	شروع	زندگی	زوج	جوان	را،	ثانیا	از	طریق	
تعیین	مهریه	باال،	امكان	گذران	زندگی	زن	را	پس	از	طالق	احتمالی	فراهم	
سازند.	هیچ	یک	از	موارد	نامبرده	با	آن	شرایط	اجتماعی	که	پیدایش	خانواده	
هسته	ای	را	ضروری	ساختند،	هماهنگی	ندارند.	در	نتیجه،	باید	گفت	که	
چنین	خانواده	هایی	که	براساس	قول	و	قرارهای	اقتصادی	به	وجود	آمده	اند،	
به	سختی	می	توانند	دارای	ویژگی	های	خاص	خانواده	هسته	ای	باشند؛	زیرا	
می	شود،	 توجه	 نیز	 پسر	 و	 دختر	 قلبی	 عالیق	 به	 همسرگزینی	 در	 هرچند	
اکثریت	با	خانواده	هایی	است	که	در	آنها	مسائل	مالی	مانند	جهیزیه	و	مهریه	
بر	قول	و	قرارهای	ازدواج	جوانان	حاکم	است.	نه	تنها	اقشار	ثروتمند،	بلكه	
اکثر	خانواده	ها	بر	اثر	تمایل	شخصی	یا	اجبار	اجتماعی،	هزینه	های	فراوان	
مراسم	مختلف	مانند	بله	برون،	شیرینی	خوران،	نامزدی،	حنابندان،	عقد	و	
عروسی	را	قبول	می	کنند	و	می	پردازند.	این	نوع	نگرش	با	شیوه	خانواده	هسته	
از	قول	و	 ازدواج	ها	هنوز	هم	نشانه	هایی	 این	 ای	هماهنگی	ندارد.	زیرا	در	
قرارهایی	دیده	می	شود	که	با	شرایط	در	حال	پیشرفت	و	دگرگون	شونده	جامعه،	
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دولت	و	خانواده	سازگاری	ندارد،	اما	به	سبب	احتمال	طالق	و	عدم	حمایت	
جامعه	از	طریق	قانون	یا	ایجاد	امكانات	کسب	درآمد	برای	زن	مطلقه،	دختر	
این	رو	زنی	که	 از	 به	فكر	راه	حل	های	فردی	کشیده	می	شوند.	 او	 و	خانواده	
ازدواج	می	کند،	تصور	می	کند	تنها	از	طریق	مهریه	باال	می	تواند	از	وقوع	طالق	
جلوگیری	یا	زندگی	پس	از	طالق	را	تامین	کند،	در	حالی	که	غیر	از	موارد	
معدود،	میزان	مهریه	و	شیوه	پرداخت	ان	آنقدر	نیست	که	زن	مطلقه	قادر	به	
سرمایه	گذاری	و	استفاده	از	سود	سرمایه	خود،	در	تمام	عمر	باشد،	عالوه	بر	
این،	معموال	پرداخت	مهریه	پس	از	طالق	به	صورت	اقساط	و	نامنظم	است.	
آنچه	مهم	است	ایجاد	نگرشی	در	جهت	امكان	تامین	اقتصادی	هر	زنی	از	
تامین	درآمد	دارد،	 توانایی	کار	و	 طریق	فعالیت	های	شغلی	است.	زنی	که	
چه	قبل	از	ازدواج،	چه	در	طول	ازدواج	و	چه	بعد	از	آن،	می	تواند	از	لحاظ	
اقتصادی	زندگی	خود	را	تامین	کند.	راه	حل	های	فردی	در	جوامع	امروزی	
جوابگو	نیستند،	مثال	مهریه	باال	نه	تنها	مانع	از	طالق	نیست،	بلكه	پس	از	
طالق	به	مرد	احساس	غبن	و	افسوس	از	معامله	ای	که	انجام	داده،	دست	
از	وی	جدا	شده	و	مهریه	سنگین	را	هم	 از	یكسال	 می	دهد	و	زنی	که	پس	
دریافت	کرده،	با	آنكه	برنده	این	»معامله«	است،	چون	با	قصد	زندگی	ازدواج	
کرده	بوده	نه	معامله،	او	هم	احساس	غبن	و	شكست	دارد.	و	در	نتیجه	بودن	در	

سایه	طالق	رنگ	می	بازد.
آن	 در	 که	 است	 قانونی	 عقد	 یک	 ازدواج	 ایران،	 مدنی	 قانون	 اساس	 بر	
حقوق	و	تكالیف	متفاوتی	به	زن	و	مرد	داده	می	شود.	با	امضای	سند	ازدواج،	
زن	برخی	از	حقوق	مدنی	و	معنوی	خود	همچون	حق	سفر،	داشتن	شغل،	
همسر	 از	 جدایی	 و	 فرزندان	 بر	 والیت	 مسكن،	 و	 زندگی	 محل	 انتخاب	
)طالق(	را	از	دست	می	دهد	و	حقوق	مادی	همچون	مهریه	و	نفقه	را	به	دست	
می	آورد.	در	شرایط	امروز	جامعه	ایران	بسیاری	از	زنان	نمی	توانند	بپذیرند	که	
صرفا	چون	زن	هستند	اگر	ازدواج	کنند	این	حقوق	خود	را	از	دست	می	دهند.	
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خود	 قانونی	 و	 حقوقی	 برتری	 این	 از	 مردان	 موارد،	 برخی	 در	 اینكه	 ضمن	
سواستفاده	کرده	و	زنان	را	در	شرایطی	ناعادالنه	و	غیر	انسانی	قرار	می	دهند.	
نگاهی	به	دور	و	بر	کافی	است	تا	موارد	متعدد	رفتار	ناعادالنه	و	غیراخالقی	
با	زنان	در	چاردیواری	خانه	ها	را	ببینیم.	قطعا	مواردی	هم	وجود	دارد	که	زنان	
رفتاری	غیرمنصفانه	علیه	شوهران	خود	پیشه	کرده	اند	اما	قانون	ابزار	مقابله	
دریغ	 زنان	 از	 حالی	که	 در	 کرده	 اعطا	 مردان	 به	 را	 مدنی	 حقوق	 از	 دفاع	 و	
کرده	است.	مرد	می	تواند	به	راحتی	درخواست	طالق	دهد،	اشتغال	و	حتی	
خروج	زن	از	منزل	را	ممنوع	کند،	حضانت	فرزندان	را	از	او	سلب	کند،	همسر	
دیگری	عالوه	بر	او	اختیار	کند،	زنان	دیگری	را	صیغه	کرده	و	روابط	جنسی	
خارج	از	خانواده	داشته	باشد،	از	پرداخت	خرج	زندگی	استنكاف	کند	و	…	
اما	در	مقابل	زن	تنها	می	تواند	درخواست	مهریه	و	نفقه	کند	که	عموما	مردان	
با	انتخاب	یک	وکیل	خبره	)که	با	فضای	مردانه	حاکم	بر	محاکم	دادگستری	
به	خوبی	آشنا	است(	از	این	تكالیف	خود	استنكاف	کرده	و	یا	با	ادعای	عدم	
استطاعت	بار	آن	را	از	دوش	خود	برمی	دارند.	وقتی	این	تبعیض	های	قانونی	
در	بستر	سنت	ها	و	عادات	فرهنگی	مردساالر	قرار	می	گیرد	و	بروکراسی	مردانه	
حاکم	بر	دادگستری	ایران	هم	به	یاری	آن	می	آید	عمال	زن	در	بن	بستی	قرار	
می	گیرد	که	راه	فراری	از	آن	ندارد.	پرسش	این	است	تا	زمانی	که	قوانین	ایران	
تغییر	اساسی	نكرده	و	زن	را	به	واسطه	انسان	بودنش	برابر	با	مرد	ندانسته،	زنان	
برای	فرار	از	این	بن	بست	چه	راه	هایی	دارند؟	به	باور	بسیار	از	حقوقدانان،	یكی	
از	راه	حل	هایی	که	فعال	می	تواند	به	زنانی	که	قصد	ازدواج	دارند	کمک	کند	

»شروط	ضمن	عقد	است«.	
در	قانون	مدنی	شوهر	در	برابر	زن	دارای	حقوق	و	اختیاراتی	است	که	زن	
فاقد	آن	است،	از	جمله	طالق	دادن	زن،ْ	ازدواج	مجدد،	تعیین	محل	سكونت	
که	 است	 تكالیفی	 با	 همراه	 حقوق	 این	 چه	 اگر	 	… و	 خانوادگی	 زندگی	 و	
شوهر	در	برابر	زن	و	خانواده	خود	دارد،	اما	ممكن	است	برخی	مردان	الابالی	
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مجوز	 طبق	 لذا	 نمایند،	 سوءاستفاده	 قانونی	 حقوق	 این	 از	 بی	مسئولیت	 و	
قانون	مدنی	زنان	نیز	می	توانند	با	استفاده	از	شروط	ضمن	العقد	تا	حدودی	
محرومیت	های	قانونی	خود	را	جبران	کنند	و	راه	سوءاستفاده	احتمالی	شوهر	

را	ببندند.	این	راه	حل	در	ماده	1119	قانون	مدنی	بیان	شده	است:
با	مقتضای	عقد	مزبور	 »طرفین	عقد	می	توانند	هر	شرطی	که	مخالف	
نباشد	در	ضمن	عقد	ازدواج	یا	عقد	الزم	دیگر	بنمایند	مثل	اینكه	شرط	شود	
انفاق	 یا	ترک	 یا	در	مدت	معینی	غایب	شود،	 هرگاه	شوهر	زن	دیگر	بگیرد	
نماید	یا	برعلیه	حیات	زن	سوءقصد	کند	یا	سوءرفتاری	نماید	که	زندگی	آنها	
با	یكدیگر	غیرقابل	تحمل	شود،	زن	وکیل	و	وکیل	در	توکیل	باشد	که	پس	از	

اثبات	تحقق	شرط	در	محكمه	نهایی	خود	را	مطلقه	سازد.«
آنچه	در	ماده	ذکر	شده	است	جنبه	تمثیلی	دارد	و	زوجین	می	توانند	“هر	
شرط”	دیگری	نیز	برای	حق	طالق	زن	تعیین	کنند،	از	جمله	اعتیاد	یا	محكوم	
شدن	به	حبس	بیش	از	مدت	معین.	توضیح	این	نكته	ضروری	است	که	شرط	
مخالف	مقتضای	عقد	شرطی	است	که	با	فلسفه	عقد	در	تضاد	است	که	البته	در	
این	مورد	نظرات	مختلفی	وجود	دارد.	بعضی	از	فقها	عقیده	دارند	فلسفه	عقد	
ازدواج،	تشكیل	خانواده	و	تمتع	جنسی	زوجین	از	یكدیگر	است	،	در	حالی	
که	اجماع	فقها	بر	این	است	که	زن	می	تواند	شرط	عدم	رابطه	جنسی	بگذارد	
و	منع	شرعی	ندارد.	شرط	موافق	مقتضای	عقد	شرطی	است	که	با	مقتضای	
عقد	مخالف	نبوده	و	در	صورت	توافق	طرفین	می	توان	آن	را	جای	گزین	قانون	
نمود.	شروط	ضمن	عقد	راه	حلی	است	برای	جبران	مشكالتی	که	ممكن	است	
در	آینده	در	زندگی	مشترک	خانوادگی	بروز	کند.	آشنایی	با	این	راه	حل	به	زنان	
از	این	شروط	برای	جبران	 تا	زمانی	که	قوانین	اصالح	شود،	 اجازه	می	دهد	
کمبودهای	حقوقی	خود	استفاده	کنند	و	در	صورت	بروز	اختالف	تا	حدودی	
از	حقوق	خود	دفاع	کنند.	بنابراین	از	سال	1360	به	بعد	در	سند	ازدواج	که	از	
طرف	اداره	ثبت	اسناد	چاپ	می	شود	شروطی	به	عنوان	»شرط	ضمن	العقد«	
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پیش	بینی	شده	است	و	سردفتر	مكلف	است	قبل	از	اجرای	صیغه	عقد	آنها	را	
برای	زوجین	قرائت	و	مفهوم	آنها	را	به	زوجین	برساند	تا	در	مقابل	هر	شرطی	
که	مورد	قبول	آنهاست	متفقا	امضا	کنند.	باید	افزود	که	زوجین	می	توانند	عالوه	
بر	شروط	چاپ	شده	در	قباله	نكاحیه	هر	شرطی	را	که	مایل	باشند	و	خالف	
مقتضای	عقد	نباشد	به	آن	اضافه	کنند،	از	جمله	زن	می	تواند	شرط	کند	که	
اجازه	خروج	از	کشور	را	دارد	و	مرد	نمی	تواند	مانع	از	خروج	او	گردد	و	یا	زن	
حق	انتخاب	مسكن	و	یا	ادامه	تحصیل	و	اشتغال	به	کار	و	حق	حضانت	اطفال	
در	صورت	وقوع	طالق	را	داشته	باشد.	برخی	این	عمل	قانونگذار	را	در	راستای	

جبران	لغو	قانون	حمایت	خانواده	تلقی	کرده	اند.
شروطی	که	در	قباله	های	ازدواج	مندرج	است	به	قرار	زیر	است:

ضمن	عقد	ازدواج	زوج	شرط	نموده	که	هرگاه	طالق	به	درخواست	زوجه	
نباشد	و	طبق	تشخیص	دادگاه	تقاضای	طالق	ناشی	از	تخلف	زن	از	وظایف	
تا	نصف	 ا	ست	 نباشد،	زوج	موظف	 او	 یا	سوءاخالق	و	رفتار	 همسرداری	
دارایی	موجود	را	که	در	ایام	زناشویی	با	او	به	دست	آورده	یا	معادل	آن	را	طبق	

نظر	دادگاه،	بالعوض	به	زوجه	منتقل	نماید.
ضمن	عقد	نكاح،	زوج	به	زوجه	وکالت	بالعزل	با	حق	توکیل	غیر	داد	که	
در	موارد	مشروحه	ذیل	با	رجوع	به	دادگاه	و	اخذ	مجوز	دادگاه	پس	از	انتخاب	
نوع	طالق	خود	را	مطلقه	نماید	و	نیز	به	زوجه	وکالت	بالعزل	با	حق	توکیل	
غیر	داد	تا	در	صورت	بذل	از	طرف	او	قبول	کند	)یعنی	اگر	زن	مهریه	خود	را	
ببخشد	زن	وکالت	خواهد	داشت	این	بخشش	را	به	جای	شوهرش	قبول	کند(.	

این	موارد	عبارتند	از:

الف	ـ	استنكاف	شوهر	از	دادن	نفقه	به	مدت	6	ماه	به	هر	عنوان	و	عدم	امكان	
الزام	او	به	تأدیه	نفقه	و	همچنین	در	موردی	که	شوهر	سایر	حقوق	واجبه	زن	را	

به	مدت	6	ماه	ایفا	نكند	و	اجبار	او	به	ایفا	هم	ممكن	نباشد.
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ب	ـ	سوء	رفتار	یا	سوء	معاشرت	زوج	به	حدی	که	ادامه	زندگی	را	برای	زوجه	
غیرقابل	تحمل	نماید.

ج	ـ	ابتالی	زوج	به	امراض	صعب	العالج	به	نحوی	که	دوام	زناشویی	برای	
زوجه	مخاطره	انگیز	باشد.

د	ـ	جنون	زوج	در	مواردی	که	فسخ	نكاح	شرعا	ممكن	نباشد.	)منظور	جنون	
ادواری	است(.

هـ	ـ	عدم	رعایت	دستور	دادگاه	در	مورد	منع	اشتغال	زوج	به	شغلی	که	طبق	
نظر	دادگاه	صالح،	منافی	با	مصالح	خانوادگی	و	حیثیت	زوجه	باشد	)مثال	

زوج	گدایی	کند(

و	ـ	محكومیت	شوهر	به	حكم	قطعی	به	مجازات	5	سال	حبس	یا	بیشتر	یا	
به	جزای	نقدی	که	مجموعا	منتهی	به	5	سال	یا	بیشتر	بازداشت	شود	و	حكم	
مجازات	در	حال	اجرا	باشد.	در	تمام	این	موارد،	در	صورتی	حق	طرح	دعوای	
طالق	برای	زن	ایجاد	می	شود	که	حكم	قطعی	محكومیت	شوهر	صادر	شود	

و	مرد	در	زندان	باشد.

به	اساس	 دادگاه	 به	تشخیص	 اعتیاد	مضری	که	 به	هرگونه	 ابتالی	زوج	 ـ	 ز	
زندگی	خانوادگی	خلل	وارد	آورد	و	ادامه	زندگی	را	برای	زوجه	دشوار	نماید.

ح	ـ	زوج،	زندگی	خانوادگی	را	بدون	عذر	موجه	ترک	کند	)تشخیص	ترک	
زندگی	خانوادگی	و	تشخیص	عذر	موجه	با	دادگاه	است(	و	یا	6	ماه	متوالی	

بدون	عذر	موجه	از	نظر	دادگاه	غیبت	کند.

ط	ـ	محكومیت	قطعی	زوج	در	اثر	ارتكاب	جرم	و	اجرای	هرگونه	مجازات	
اعم	از	حد	و	تعزیر	در	اثر	ارتكاب	جرمی	که	مغایر	با	حیثیت	خانوادگی	و	
با	حیثیت	خانوادگی	 این	که	مجازات	مغایر	 باشد.	تشخیص	 شؤون	زوجه	
است	با	توجه	به	وضع	و	موقعیت	زوجه	و	عرف	و	موازین	دیگر	با	دادگاه	است.

ی	ـ	در	صورتی	که	پس	از	گذشت	5	سال،	زوجه	از	شوهر	خود	به	جهت	
عقیم	بودن	و	یا	عوارض	جسمی	دیگر	صاحب	فرزند	نشود.
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ک	ـ	در	صورتی	که	زوج	مفقوداالثر	شود	و	ظرف	6	ماه	پس	از	مراجعه	زوجه	
به	دادگاه	پیدا	نشود.

	زوج	بدون	رضایت	زوجه	همسر	دیگری	اختیار	کند	یا	به	تشخیص	دادگاه	 هــ	
بین	همسران	خود	به	عدالت	رفتار	ننماید.«

شایان	ذکر	است	که	این	شروط	با	الهام	از	مواد	8	و	16	قانون	حمایت	خانواده	
صدور	 تقاضای	 به	 مربوط	 شروط	 مواد	 آن	 در	 که	 شده	اند	 نوشته	 	)1353(
گواهی	عدم	امكان	سازش	و	اختیار	همسر	دوم	توسط	مرد	گنجانیده	شده	
بود.	به	نظر	می	رسد	که	این	تمهید	پیش	از	اصالح	ماده	1130	قانون	مدنی	
اقدامی	مفید	بود	و	می	توانست	در	رهایی	زن	از	بسیاری	عسر	و	حرجها	به	کار	
آید	ولی	با	اصالح	این	ماده	تا	حدود	زیادی	از	این	فایده	کاسته	شده	است	چرا	
که	گستره	حكم	قانون	خود	این	وسیله	را	فراهم	می	آورد	و	نیاز	به	شرط	وکالت	
را	کاهش	می	دهد.	به	موجب	ماده	1130	قانون	مدنی،	»در	صورتی	که	دوام	
زوجیت	موجب	عسر	و	حرج	زوجه	باشد	وی	می	تواند	به	حاکم	شرع	مراجعه	
ثابت	شود	دادگاه	 و	تقاضای	طالق	کند	چنانچه	عسر	و	حرج	در	محكمه	
می	تواند	زوج	را	اجبار	به	طالق	نماید	و	در	صورتی	که	اجبار	میسر	نباشد	

زوجه	به	اذن	حاکم	شرع	طالق	داده	می	شود.«

همانطور	که	مشاهده	می	شود	موارد	باال	که	در	آن	زن	می	تواند	به	دادگاه	
مراجعه	کرده	و	،به	وکالت	از	شوهر،	خود	را	طالق	دهد،	بسیار	محدود	و	
اندک	اند،	و	همگی	مشروط	به	مواردی	شده	اند	که	گاه	اثبات	آن	برای	زنان	
بسیار	دشوار	است	.	در	بسیاری	مواقع	نظرات	و	سالیق	شخصی	قضات	کار	
اثبات	موارد	عسر	و	حرج	و	…		 یا	روند	طوالنی	 بر	زنان	سخت	می	کند	 را	
باعث	اتالف	وقت	زنان	یا	سواستفاده	احتمالی	شوهر	می	شود.	مواردی	حیاتی	
مثل	خروج	از	کشور،	حضانت	فرزندان	و	اشتغال	که	از	اولویت	های	زنان	
امروز	است	جایی	در	شروط	موجود	در	عقدنامه	ها	ندارد.بنابراین		از	آنجاییكه	
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طبق	قانون	زن	و	مرد	می	توانند	هر	شرط	ضمن	عقد	ازدواجی	را	تعیین	نمایند،	
توصیه	می	شود	در	سند	ازدواج	و	یا	سندی	جداگانه	)ترجیحن	هر	دو(	شروط	
زیر	را	اضافه	نمایید	.	توجه	کنید	که	دقیقن	همین	عبارات	در	سند	شما	استفاده	

شود:

الف(	شرط	تحصیل

اگر	چه	حق	تحصیل	از	حقوق	اساسی	هر	فرد	است	و	نمی	توان	از	تحصیل	
زمینه،	 این	 در	 احتمالی	 از	مشكالت	 پرهیز	 برای	 اما	 کرد،	 افراد	جلوگیری	

عبارت	زیر	برای	درج	در	سند	ازدواج	پیشنهاد	می	شود:

زوج،	زوجه	را	در	ادامه	تحصیل	تا	هر	مرحله	که	زوجه	الزم	بداند	و	در	هر	
کجا	که	شرایط	ایجاب	نماید	مخیر	می	سازد.

ب(	شرط	اشتغال

مطابق	قانون،	اگر	شغل	زن	منافی	با	مصالح	خانواده	یا	حیثیت	شوهر	یا	زن	
باشد،	مرد	می	تواند	همسر	خود	را	از	آن	شغل	منع	کند.	با	توجه	به	این	که	
امكان	تفسیرهای	مختلف	از	این	متن	قانونی	وجود	دارد،	گنجاندن	عبارت	

زیر	در	سند	ازدواج	پیشنهاد	می	شود:

زوج،	زوجه	را	در	اشتغال	به	هر	شغلی	که	مایل	باشد،	در	هر	کجا	که	شرایط	
ایجاب	نماید	مخیر	می	کند.

ج(	شرط	وکالت	زوجه	در	صدور	جواز	خروج	از	کشور

مطابق	قانون	گذرنامه،	زنان	متأهل	فقط	با	اجاره	ی	کتبی	همسر	خود	می	توانند	
از	کشور	خارج	شوند.	یا	توجه	به	این	که	این	مسأله	در	عمل	مشكالت	فراوانی	
را	ایجاد	می	کند،	عبارت	زیر	به	منزله	ی	شرط	در	حین	عقد	ازدواج	پیشنهاد	

می	شود:

زوج	به	زوجه،	وکالت	بالعزل	می	دهد	که	با	همه	اختیارات	قانونی	بدون	نیاز	
به	اجازه	شفاهی	یا	کتبی	مجدد	شوهر،	از	کشور	خارج	شود.	تعیین	مدت،	
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مقصد	و	شرایط	مربوط	به	مسافرت	به	خارج	از	کشور	به	صالحدید	خود	زن	
است.

د(	شرط	تقسیم	اموال	موجود	میان	شوهر	و	زن	پس	از	جدایی

مشابه	چنین	شرطی	در	سندهای	ازدواج	کنونی	وجود	دارد.	ولی	تحقق	آن	
منوط	به	عدم	درخواست	زن	برای	جدایی،	یا	تخلف	نكردن	زن	از	وظایف	
زناشویی	خود	و	یا	نداشتن	رفتار	و	اخالق	ناشایست	بوده	و	احراز	این	موارد	
نیز	برعهده	ی	دادگاه	است.	برای	ایجاد	شرایط	مساوی	تر	میان	زن	و	شوهر	
پیشنهاد	می	شود.	 ازدواج	 زیر	در	سند	 این	خصوص،	گنجاندن	عبارت	 در	
)یادآوری	این	نكته	ضروی	است	که	برای	رسیدن	به	توافق	درخصوص	این	
شرط،	در	نظر	گرفتن	حدود	عادالنه	برای	تكالیف	مالی	مرد	ـ	هم	چون	مهریه	

ـ	از	سوی	زن	مؤثر	و	منصفانه	خواهد	بود.

زوج	متعهد	می	شود	هنگام	جدایی	ـ	اعم	از	آن	که	به	درخواست	مرد	باشد	یا	
	اعم	از	منقول	و	غیرمنقول	 	نیمی	از	دارایی	موجود	خود	راـ	 به	درخواست	زنـ	

که	طی	مدت	ازدواج	به	دست	آورده	است	ـ	به	زن	منتقل	نماید.

هـ(	حضانت	فرزندان	پس	از	طالق

در	ماده	1169	قانون	مدنی	قید	شده	“مادر	در	نگهداری	طفل	تا	7	سالگی	
اولویت	دارد	و	پس	از	آن	حضانت	با	پدر	است”	حتا	اگر	صالحیت	الزم	را	
نداشته	باشد.	ماده	1170	می	گوید:”	اگر	مادر	در	مدتی	که	حضانت	طفل	
با	اوست	مبتال	به	جنون	شود	یا	به	دیگری	شوهر	کند	حق	حضانت	با	پدر	
خواهد	بود”		در	این	قانون		علیه	مادر	تبعیض	اعمال	شده	است	و	در	شرایط	
مشابه	چنین	حق	متقابلی	به	مادر	داده	نشده	است	و	صالح	کودک	نیز	در	نظر	

گرفته	نشده	است.

برای	رفع	این	نقیصه	زن	و	شوهر	می	توانند	به	توافقی	درباره	حضانت	فرزندان	
برسند.	این	توافق	)یا	شرط	ضمن	عقد	یا	عقد	خارج	الزم(	می	تواند	به	اشكال	

مختلفی	باشد.	مثلن	می	توان	متن	پیشنهادی	زیرا	را	به	کار	برد:
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“زوجین	ضمن	عقد	خارج	الزمی	توافق	نمودند	اولویت	در	حضانت	فرزند	یا	
فرزندان	مشترک	در	صورت	طالق			با	مادر	خواهد	بود”.	یا	:

“زوجین	ضمن	عقد	خارج	الزمی	توافق	نمودند	حضانت	فرزند	یا	فرزندان	
مشترک	در	صورت	طالق	با	هر	کدام	از	والدین	خواهد	بود	که	بنا	بر	مصلحت	
طفل	باشد	.	تعیین	مصلحت	طفل	بر	عهده	کارشناس	یا	داور	مرضی	الطرفین	

خواهد	بود”.

بالمناصفه	خواهد	 نفقه	طفل	 پرداخت	 و	 	”: نمود	 همچنین	می	توان	اضافه	
بود”.

و(	شرط	وکالت	مطلق	زوجه	در	طالق

مطابق	قانون،	زن	تنها	در	موارد	بسیار	خاص	می	تواند	از	همسر	خود	جدا	
شود،	این	درحالی	است	که	مرد	هر	زمان	که	بخواهد	می	تواند	با	پرداخت	کلیه	

حقوق	زن،	او	را	طالق	دهد.

از	آنجا	که	زن	و	شوهر	حق	انتخاب	یكدیگر	برای	شروع	و	ادامه	زندگی	را	
دارند،	منصفانه	آن	است	که	در	صورت	لزوم	پایان	دادن	به	زندگی	مشترک	نیز،	
این	حق	انتخاب	برای	هر	دو	وجود	داشته	باشد.	شرط	وکالت	مطلق	زوجه	در	
طالق	می	تواند	موجب	ایجاد	توازن	در	حق	طالق	باشد.	یادآوری	این	نكته	
ضروری	است	که	برای	حفظ	توازن،	زن	نیز	می	تواند	با	گرفتن	حق	طالق	و	
هم	چنین	تقسیم	مساوی	اموال،	مهریه	را	تا	حدود	زیادی	کاهش	دهد.	درج	
به	 زیر	مطلوب	است:	زوج	 به	صورت	 شرط	وکالت	مطلقه	زوج	در	طالق	
زوجه	وکالت	بالعزل	با	حق	توکیل	به	غیر	می	دهد	تا	زوجه	در	هر	زمان	و	
تحت	هر	شرایطی	از	جانب	زوج	اقدام	به	مطلقه	نمودن	خود	از	قید	زوجیت	
زوج	به	هر	قسم	طالق	ـ	اعم	از	بائن	و	رجعی	و	خلع	یا	مبارات		ـ	به	هر	طریق	

اعم	از	اخذ	یا	بذل	مهریه	نماید.

طبیعی	است	که	خانواده	ها	به	اشكال	سنتی	و	در	عین	حال	نامتناسب	با	
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شرایط	اقتصادی	و	اجتماعی	رسوم	ازدواج	را	به	جای	بیاورند.	مخارج	سنگین	
ازدواج،	جهیزیه	و	مهریه	به	عنوان	پشتیبانی	های	فردی	مفهوم	صمیمیت	را،	
که	ویژگی	خانواده	هسته	ای	است،	از	میان	می	برند؛	زیرا	وقتی	ازدواج	به	قصد	
معامله	صورت	می	گیرد،	طبیعتا	میزان	مهریه،	جهیزیه،	خرید	برای	عروس	و	
...	همه	با	ویژگی	های	فردی	و	خانوادگی	دختر	و	همچنین	در	رابطه	با	یكدیگر	
آن	 در	 که	 می	شود	 فروشی	 و	 خرید	 ازدواج	های	 شبیه	 و	 می	شوند	 سنجیده	
دختر	به	فروش	خود	به	قیمت	باال	مفتخر	است	و	مرد	به	خرید	دختر	به	همراه	
جهیزیه	زیاد	افتخار	می	کند.	وجود	این	روابط	و	شرایط	مانع	پیدایش	خانواده	
هسته	ای	به	معنای	جامعه	شناسانه	است؛	زیرا	نگرش	معامله	ای	به	ازدواج،	از	
همان	ابتدا	نقش	متقابل	زن	و	مرد	را	به	نوعی	خاص	تعریف	و	تعیین	می	کند	
و	هرنوع	سرپیچی	از	نقش	تعیین	شده	می	تواند	عامل	تنش	خانواده	شود	و	اگر	
مهریه	سنگین	از	طالق	میان	زوج	ها	جلوگیری	کند،	باز	هم	نمی	تواند	روابط	
	نقش	های	

ً
ازدواج	هایی	اجبارا برقرار	سازد.	در	چنین	 مناسب	را	در	خانواده	

سنتی	زن	و	مرد	وجود	دارند،	زیرا	در	یک	معامله	اقتصادی	که	صورت	گرفته،	
وظیفه	و	نقش	افراد	نیز	تعیین	و	مشخص	شده	است.	زن	همسر	و	مادر	و	مرد	
نان	آور	است.	چنین	نگرشی	خود	مانع	همفكری،	هماهنگی	و	همكاری	زن	و	
شوهر	با	یكدیگر	می	شود	و	دیگر	نمی	توان	از	برابری	میان	زن	و	مرد	در	خانواده	
نام	برد،	زیرا	این	خانواده	هرچند	از	لحاظ	مكان	زندگی	و	تعداد	افرادی	که	
در	آن	زندگی	می	کنند	هسته	ای	است،	مانند	ازدواج	های	سنتی	براساس	این	
واقعیت	شكل	گرفته	که	هرکس	نقش	کلیشه	ای	خود	را	ایفا	کند،و	تخطی	از	
نقش	سنتی	و	تمایل	به	همسانی	و	برابری	در	خانواده	خود	می	تواند	عامل	تنش	

و	جدایی	شود.	
در	ایران،	از	ابتدای	قرن	بیستم،	با	شتاب	گرفتن	روند	تحوالت	اقتصادی	و	
اجتماعی	در	کشور،	الگوی	سنتی	خانواده	به	تدریج	رو	به	تغییر	رفت.	یكی	از	
حوزه	های	این	تغییرات	سن	ازدواج	است.	گمان	غالب	این	است	که	تحوالت	
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اجتماعی	و	اقتصادی	ایران	در	نیم	قرن	اخیر	تأثیر	قابل	مالحظه	ای	بر	تغییر	
نظر	می	رسد	 به	 ازدواج(	گذاشته	است.	 )افزایش	سن	 ایران	 در	 ازدواج	 سن	
کنار	 در	 اقتصادی	 و	 اجتماعی	 تحوالت	 نتیجۀ	 در	 ازدواج	 سن	 افزایش	 که	
پیامدهای	انفجار	جمعیتی	در	اوان	دهۀ	1360	و	رسیدن	جمعیت	دختر	و	
پسر	متولد	شده	در	آن	دهه	به	سن	ازدواج	و	مقارن	شدن	این	شرایط	با	وضعیت	
رکود	تورمی	اقتصاد،	موضوع	باال	رفتن	سن	ازدواج	را	به	یک	مسئلۀ	اجتماعی	
بدل	کرده	است.	بر	اساس	گزارش	ها	و	آمارها،	سن	ازدواج	در	مردان	به	باالی	

35	سال	و	در	دختران	به	باالی	30	سال	رسیده	است1.	
صاحبنظران	 سوی	 از	 وابسته	 متغیر	 یک	 عنوان	 به	 ازدواج	 در	 تأخیر	
مختلف	اقتصادی	و	اجتماعی	مورد	بحث	و	بررسی	قرار	گرفته	است.	به	نظر	
اقتصادی	و	بدی	 اقتصاددانان	در	دوره	های	رکود	و	به	طور	کلی	بحران	های	
محصول	و	نیز	بحران	های	سیاسی	و	طبیعی	چون	جنگ،	انقالب	و	زلزله	و	...	
ازدواج	به	تأخیر	می	افتد.	از	دید	جامعه	شناسی،	ازدواج	قراردادی	اجتماعی	و	
ضامن	بقای	نسل	انسان	است	و	آرامش	و	امنیت	در	یک	جامعه	نتیجه	ازدواج	
سالم	و	محیط	آرام	بخش	خانواده	است.	از	دید	روانشناسی	ازدواج	بهنجار	
فراهم	 را	 از	عواملی	است	که	زمینه	سالمت	روانی	زوجین	 و	درست	یكی	
می	کند.	از	نظر	پزشكی،	بیشترین	ضایعات	انسانی	و	بیماری	ها	متوجه	افراد	
مجرد	است	و	سهم	ازدواج	در	کاهش	آن	حائز	اهمیت	است.	از	نظر	علمای	
که	 ناپسندی	 رفتارهای	 و	 فحشا	 و	 فساد	 اشاعه	 از	 می	تواند	 ازدواج	 اخالق،	
می	تواند	پیامد	مستقیم	عنان	گسیختگی	غرایز	جنسی	باشد،	جلوگیری	کند	و	
یكی	از	پایه	های	حفظ	سالمت	جامعه	است.	از	دیدگاه	اسالم	ازدواج	ضمن	
دارا	بودن	همه	ویژگی	های	الزم	در	حفظ	روابط	خانوادگی	و	اجتماعی	و	بقای	
نسل	و	جلوگیری	از	انحراف	های	مختلف،	عبادت	به	شمار	می	آید	و	راهی	

است	که	به	کمال	انسان	منتهی	می	شود.	

1. www.tasnimnews.com
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در	تبیین	ازدواج	و	عدم	تعادل	ساختی	در	جامعه	می	توان	به	نظریه	مرتن	
اشاره	نمود.	مرتن1	با	تأکید	بر	تعادل	ناشی	از	پذیرفتن	اهداف	و	وسایل	نهادی	
شده	در	جامعه،	سعی	در	تبیین	نظام	هماهنگ	اجتماعی	دارد.	مرتن	یک	نظام	
است،	 برخوردار	 ضعیفی	 یكپارچگی	 از	 که	 می	کند	 توصیف	 را	 اجتماعی	
نظامی	که	به	واسطه	تأکید	بیش	از	حد	بر	اهداف	اجتماعِی	موفقیت	و	عدم	
تأکید	الزم	بر	وسائل	نیل	به	آن	اهداف،	دستخوش	نوعی	سوء	یكپارچگی	
های	 شیوه	 به	 موفقیت	 به	 رسیدن	 برای	 مردم	 وضعیتی	 چنین	 در	 می	شود.	
بیشتر	 زوال	 وضعیت،	 این	 فونكسیونی	 حاصل	 می	آورند.	 روی	 نابهنجار	
مقررات	اجتماعی	است.	این	امر	موجب	عدم	تعادل	ساختی	در	جامعه	و	در	
نتیجه	مقررات	اجتماعی	بیش	از	پیش	بی	اهمیت	می	شود.	حالت	افراطی	این	
وضعیت	به	طور	منطقی	موجب		بی	قانونی،	عدم	یكپارچگی	و	رهایی	کامل	

فردیت	خواهد	بود.
دورکیم2	با	مبنا	قراردادن	تغییرات	اجتماعی،	نهایتا	به	این	نتیجه	می	رسد	
که	 می	شود	 وضعیتی	 ایجاد	 موجب	 فردی	 تمایزات	 و	 شدن	 تخصصی	 که	
در	حالت	نابسامانی	)سردرگمی	افراد	در	تشخیص	ارزش	ها(	نیازهای	افراد	
کار	 تقسیم	 و	گسترش	 افزایش	جمعیت	 امروز،	 دنیای	 در	 می	شود.	 تشدید	
اجتماعی	و	به	وجودآمدن	مشاغل	متنوع	موجب	ارتباطات	اجتماعی	زیاد،	
تراکم	اخالقی	و	ارزش	ها	و	هنجارهای	گوناگون	در	جامعه	شده	است.	هرچند	
آنچه	 از	دیرباز	وجود	داشته،	 تنوع	ارزش	ها	و	هنجارها	در	جوامع	مختلف	
ویژگی	جامعه	جدید	است،	وجود	این	تنوع	در	یک	جامعه	واحد	است.	به	
گفته	دورکیم	جامعه	قدیم	که	مبتنی	بر	»همانندی«	بود،	جای	خود	را	به	جامعه	
جدید	می	دهد	که	دارای	خصیصه	»تمایزپذیری	اجتماعی«	است.	در	جامعه	
جدید	در	مقایسه	با	جامعه	قدیم،	افراد	با	یكدیگر	متفاوت	اند	و	هر	قشر	و	

1.  Merton

2.  Émile Durkheim
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گروه	دارای	ارزش	ها،	هنجارها،	الگوهای	رفتار	و	رسوم	اجتماعی	خاص	خود	
است؛	از	سوی	دیگر	یكی	از	مباحث	بسیار	مهم	در	مقوله	تغییرات	اجتماعی	
رخسارهای	 بر	 انكار	 غیرقابل	 اثرات	 با	 پدیده	ای	 که	 است	 مدرنیسم	 بحث	
جامعه	های	 در	 است.	 ازدواج	 و	 خانواده	 جمله	 از	 انسان	 اجتماعی	 زندگی	
وابستگی	 دلیل	 به	 است.	 تحول	 حال	 در	 چیز	 همه	 شدن،	 مدرن	 حال	 در	
بخش	های	مختلف	جامعه	به	یكدیگر،	شروع	تحول	در	یک	بخش	به	سرعت	
بخش	های	دیگر	را	متأثر	می	کند.	در	کشور	ما	نیز	مدرنیسم	از	حدود	نیم	قرن	
پیش	بخش	هایی	از	جامعه	را	متحول	کرده	است.	این	تحوالت	موجب	تحول	
در	خانواده	و	ازدواج	و	همسرگزینی	نیز	شده	است.	کاهش	تعداد	ازدواج	ها	و	

افزایش	سن	ازدواج	از	این	گونه	موارد	هستند.	
ارزش	های	 تسلط	 و	 سرمایه	داری	 صنعت	گرایی،	 گیدنز1،	 دیدگاه	 در	
سازماندهی	 قدرت	 اجتماعی،	 نظارت	 نهادهای	 تقویت	 سرمایه	مدارانه،	
و	پویایی	نهادهای	عصر	تجدد	و	جهانی	شدن	از	جمله	ویژگی	های	دوران	
مدرنیته	شناخته	می	شوند.	همچنین،	در	اندیشه	این	نظریه	پرداز	اجتماعی،	
پویایی	و	تحرك	خارق	العاده	عصر	تجدد	با	سه	عامل	شناخته	شده	است:	
وقایعی	جهانی	 به	 را	 پدیده	های	محلی	 از	 جدایی	زمان	و	فضا	که	بسیاری	
یا	 نهادین	 بازتابندگی	 شده	 برداری	 تكه	 ساختارهای	 است،	 کرده	 تبدیل	
تغییراتی	 پذیرش	 برای	 مدرن	 جامعه	 سازمان	های	 فوق	العاده	 حساسیت	
که	براساس	مشاهدات	به	سرعت	در	خانواده	منعكس	می	شوند.	اگر	سایر	
ویژگی	های	مدرنیسم	مانند	خردگرایی،	فردگرایی،	افسون	زدایی،	پوچ	گرایی	و	
دگرگونی	را	نیز	در	نظر	بگیریم،	در	هر	کدام	از	آنها	نیز	می	توانیم	این	تحوالت	را	
شرح	دهیم.	اما،	مدرنیته	و	ابعاد	مختلف	آن،	بدون	واسطه	های	تغییر	از	جمله	
تكنولوژی	 جغرافیایی	 تحرك	 خویشاوندی،	 نظام	 نفوذ	 کاهش	 شهرنشینی،	
اطالعات،	اشتغال	زنان،	جنبش	حقوق	زنان	و	تنوع	پذیری	نهادهای	اجتماعی	

1.  Anthony Giddens
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تغییری	که	در	جامعه	 دیگر،	 بیان	 به	 باشند.	 مؤثر	 در	خانواده	 نمی	توانستند	
در	 ازدواج	 ویژگی	های	 از	 برخی	 که	 است	 شده	 باعث	 افتاده،	 اتفاق	 مدرن	
جامعه	سنتی،	مانند	نوع	انتخاب	همسر	و	دخالت	در	آن،	ازدواج	های	فامیلی،	
چندزنی،	قابلیت	فرزندآوری،	پایین	بودن	سن	ازدواج،	فاصله	سنی	زن	و	مرد،	

پدیده	ازدواج	مجدد	و	...	تغییر	کنند.	
ازدواج	در	کشور	به	رو	به	کاهش	است.	آمارها	نشان	می	دهد	که	ازدواج	از	
سال	90	تا	93	به	طور	متوسط	رشد	منفی	6.5	درصدی	داشته	است	که	این	
آمار	در	سال	94	با	کاهش	حدود	40	هزار	موردی	نسبت	به	سال	قبل،	به	685 
هزار	و	357	ازدواج	رسیده	و	در	سال	95	نیز	این	روند	کاهشی	ادامه	داشته	
است.	در	9	ماهه	اول	سال	96،	481	هزار	و	809	ازدواج	توسط	سازمان	
ثبت	احوال	کشور	به	ثبت	رسیده	که	این	میزان	نسبت	به	مدت	مشابه	سال	
گذشته	53	هزار	و	861	مورد	کاهش	داشته	است	و	در	مجموع	0.1درصد	
ازدواج،	 رفتن	سن	 باال	 و	 ازدواج	 کاهش	 کنار	 در	 نشان	می	دهد.	 را	 کاهش	
با	مسئله	افزایش	طالق	در	ایران	نیز	روبه	رو	هستیم،	به	طوری	که	از	تعداد	
158هزار	و	753	مورد	طالق	در	سال	1392	به	165هزار	و	971	مورد	در	

شكل	15.	نمایی	از		فیلم	تهران	من	حراج	به	نویسندگی	و	کارگردانی	گراناز	موسوی	در	
سال1388در	باره	دو	جوان	که	در	تهران	با	هم	بدون	ازدواج	همخانه	هستند
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9	ماهه	سال	1395	رسیده	ایم	که	نشان	دهنده	افزایش	7	هزار	و	218	موردی	
بوده	است.	بررسی	آمار	رسمی	طالق	در	سال	1391	نشان	می	دهد	که	در	
کشور	150	هزار	و	324	مورد	طالق	اتفاق	افتاده	و	در	سال	1390	نیز	142 
هزار	و	841	مورد	طالق	در	کشور	ثبت	شده	است.	از	دیدگاه	جامعه	شناسان	
و	متخصصان	علوم	رفتاری	طالق	ریشه	های	متعددی	مانند	فقر	اقتصادی	و	
بیكاری،	اعتیاد،	هم	کفو	نبودن	زوجین،	دخالت	خانواده	ها	و	...	دارد؛	اما	آنچه	
در	سال	های	اخیر	بسیار	منجر	به	طالق	شده	است	خیانت	یكی	از	زوجین	
بوده	است	به	طوری	که	براساس	گزارش	مدیرکل	برنامه	ریزی	ازدواج	و	تعالی	
خانواده	وزارت	ورزش	و	جوانان،	خیانت	دومین	عامل	طالق	در	سال	های	

اخیر	در	ایران	بوده	است1.		
در	مورد	مسئله	»امكان	ازدواج«	در	کشور	مشكالتی	به	چشم	می	خورد؛	
مردان،	 برای	 اشتغال،	خصوصا	 مانند	 پیش	شرط	هایی	 دارای	 ازدواج	 چراکه	
است.	مهم	ترین	مانع	بر	سر	راه	ازدواج	جوانان	معضل	بیكاری	و	نبود	امنیت	
شغلی	در	جامعه	شناخته	می	شود؛	همچنین	در	سطح	عمومی	جامعه	نگرش	
و	 دانشگاه	 است.	 شده	 فرهنگی	 تغییرات	 دچار	 ازدواج	 به	 نسبت	 دختران	
در	 ازدواج	اندکه	 در	 تاخیر	 فرهنگی	 عوامل	 مهم	ترین	 از	 فمینیستی	 باورهای	
سال	های	اخیر	در	ایران	شاهد	آن	هستیم.	در	گذشته	ازدواج	در	ایران	از	نوع	
ترتیب	یافته	و	با	دخالت	والدین	بود.	با	تحول	خانواده	و	ورود	مدرنیته	به	ایران	
و	اهمیت	عنصر	عشق،	نقش	والدین	در	انتخاب	همسر	کمتر	از	گذشته	شده	
است.	اما	این	تغییرات	فرهنگی	و	مشكالت	اقتصادی	و	اجتماعی	منجر	به	
ایران	شده	است	که	در	 ازدواج	سفید	در	 یا	 نام	همباشی	 به	 ظهور	پدیده	ای	
کالن	شهرها	به	ویژه	تهران	و	در	میان	جوانان	مشاهده	می	شود.	این	پدیده	علی	
رغم	مقبولیت	دینی	و	فرهنگی	نداشتن	در	جامعه	ایرانی	نتیجه	فرهنگ	گذار	

است.

1.  www.khabaronline.ir
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3-2-2.	جوانان	و	تغییر	فرهنگ	گذار:	زمینه	ها،	الزامات	و	تفسیرها
برای	 است	 فرآیندی	 هم	 و	 بزرگسالی	 به	 از	جوانی	 است	 هم	حرکتی	 گذار	
بازآفرینی	فرهنگی؛	و	در	این	بازآفرینی	است	که	روابط	نسلی	مطرح	می	شود.	
از	این	رو،	گذار	هم	فردی	است	و	هم	تاریخی-اجتماعی.	گذار	سنتی	در	
فرآیندی	خطی	بازآفرینی	نقش	ها	و	فرهنگ	بزرگساالن	را	از	جانب	جوانان	
بزرگسالی،	مسیری	کمابیش	 به	 این	گذار،	مسیر	حرکت	 نوید	می	دهد.	در	
یكنواخت	و	قابل	انتظار	است	و	میدان	محدودی	برای	انحراف	و	فاصله	گیری	
از	این	میدان	و	محدوده	های	آن	برای	جوانان	متصور	است.	این	تجربه	که	
رتگا	

ُ
ا و	 آیزنشتات	 پارسونز،	 پارادایم	نسلی	و	نظریه	پردازان	کالسیكی	چون	

آن	را	مفهوم	سازی	کرده	اند،	جوانی	را	مرحله	ای	از	زندگی	تلقی	می	کند	که	
بالقوه	می	تواند	به	بروز	تضادها،	تداوم	نسلی	و	در	نتیجه	چالش	ارزش	های	

بزرگساالن	منتهی	شود.
رویكردهای	جدید	جوانی	را	سازه	های	اجتماعی	و	فرهنگی	می	انگارند	و	
غیرخطی	بودن،	غیراستاندارد	بودن،	قابل	بازگشت	بودن	و	حرکت	های	مكرر	
آزمودن،	 به	 از	ویژگی	های	گذار	جدید	می	دانند.	عالقه	 را	 در	مسیر	زندگی	
ماجراجویی،	افراط،	مبالغه،	نگرش	نسبی	گرایانه	و	مهم	تر	از	همه	عالقه	به	
حفظ	استقالل	عمل	فردی	و	آزادی	وجودی	که	امكان	مانور	را	برای	جوانان	
میان	 روابط	 گاه	 که	 است	 گذار	 فرهنگ	جدید	 جلوه	های	 از	 می	کند	 فراهم	
نسل	ها	را	پرتنش	می	کند.	عالقه	جوانان	به	حرکت	و	پویایی	دائم،	آن	چنان	که	
برای	مثال	در	رفتار	مصرفی	و	گرایش	آنان	به	مد	تجلی	می	کند،	خودشیفتگی	
عرصه	ها	 جمله	 از	 سفید	 ازدواج	 یا	 همباشی	 مجازی،	 فراغت	 و	 ارتباطی	
ساختی،	 وجه	 در	 است.	 معاصر	 جوانان	 فرهنگ	 تمایزدهنده	 زمینه	های	 و	
ساختارهای	خانوادگی	به	تدریج	خود	را	با	وضعیت	جدید	منطبق	خواهند	
ساخت	که	در	آن	نسل	های	مختلف	ممكن	است	برای	مدت	طوالنی	تری	
در	کنار	هم	زندگی	کنند.	از	سوی	دیگر،	در	جامعه	مدرن	روابط	جوانان	با	
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تطبیق	 الگوهای	سبک	زندگی	 با	 ازدواج	 و	 نهادهایی	مثل	مدرسه،	خانواده	
اجتماعی	 	- اقتصادی	 ساختارهای	 در	 حادث	شده	 تغییرات	 است.	 یافته	
همچنین	تحرک	بین	نسلی	زیادی	را	برای	جوانان	به	همراه	داشته	و	گذار	به	
بزرگسالی	را	به	طور	روزافزونی	از	مناسک	زدوده	است،	به	گونه	ای	که	در	این	
فرآیندها،	موفقیت	های	آینده	به	طوری	فزاینده	از	موقعیت	شروع	آنها	منفک	
این	 برآیند	 دارد.	 برتری	 مجاور	 زمانی	 دوره	های	 بر	 حاضر	 زمان	 و	 شده	اند	
الزامات	انتخاب	مسیرها	و	ارزش	هایی	است	که	با	گسست	و	انحراف	شناخته	
می	شوند	و	خالقیت	های	نمایشی	جوانان	را	تقویت	می	کنند.	تالش	والدین	
فرآیند	 این	 در	 بازتابی	 نوعی	حرکت	 به	 فرزندان	خود	 اجتماعی	کردن	 برای	
می	انجامد	که	در	نتیجه	آن	والدین	نیز	توسط	فرزندان	خود	اجتماعی	می	شوند	

و	فرهنگ	جوانان	به	نقطه	ارجاع	آنان	بدل	می	شود.
رویكرد	متعارف	به	جوانان	در	جامعه	شناسی	و	مردم	شناسی	غربی	اشاره	
که	 است	 زندگی	 از	 مرحله	ای	 جوانی	 که	 دارد	 نكته	 این	 بر	 مبنی	 یا	 صریح	
ویژگی	روان	شناختی	و	جامعه	شناختی	خاصی	آن	را	از	مراحل	دیگر	زندگی	
متمایز	می	سازد.	در	کنار	توصیف	هایی	که	از	ویژگی	های	فردی	و	گروهی	افراد	
در	این	مرحله	از	زندگی	می	شود،	موضوع	محوری	تحلیل	گذار	جوانان	به	
دنیای	بزرگسالی	است.	در	این	سنت،	فرض	بر	این	است	که	وظیفه	خاص	
جامعه	شناسی	شناخت	قانونمندی	ها	)الگوها(	یی	اجتماعی	است	که	تجربه	
گذار	در	جوامع	مختلف	نشان	می	دهد.	بر	همین	اساس،	در	متون	مطالعات	
به	 مربوط	 پیوندهای	 و	 مقاصد	 خاستگاه	های	 از	 سنخ	شناسی	هایی	 جوانان	
راه	ها	یا	مسیر	زندگی	جوانان	ارائه	شده	است.	این	سنت	به	رابطه	خطی	بین	
مراحل	گذار	و	مؤلفه	های	آن	اشاره	می	کند	و	به	نوعی	پیوند	میان	عرصه	های	
زندگی،	 سبک	 همسر،	 انتخاب	 خانواده،	 کار،	 تحصیل،	 زندگی،	 مختلف	
مصرف	و	شهروندی	قائل	است.	اگرچه	برخی	از	وقایع	در	مسیر	گذار	مانند	
اهمیت	 جوانان	 برای	 مستقل	 منزل	 در	 سكونت	 یا	 و	 اشتغال	 تحصیالت،	
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بیشتری	دارند.	این	رویكرد	که	اصطالحا	به	آن	رویكرد	نسلی	نیز	می	گویند،	
مسئله	اصلی	در	مطالعه	گذار	را	ارزش	های	جوانان	و	یا	عدم	تداوم	ارزش	های	
نسلی	می	داند	و	از	نظریه	اجتماعی	شدن	به	عنوان	رویكرد	نظری	مسلط	بهره	
از	 متفاوت	 بزهكارانه	 خرده	فرهنگ	های	 شكل	گیری	 بدین		سان،	 می	گیرد.	
هنجارهای	متعارف	نتیجه	کاستی	در	فرایند	اجتماعی	شدن،	و	مخل	نظم	و	
تداوم	اجتماعی	قلمداد	می	شود.	این	دیدگاه	موجب	رواج	نگرش	های	بدبینانه	
و	تلقی	مسئله	آمیز	برخی	ویژگی	های	فرهنگی	جوانی	و	نیز	جوانان	به	عنوان	

حامالن	این	فرهنگ	است.
آراء	 در	 و	 دیدگاه	 این	 در	 است.	 نسل	ها	 نظریه	 دیگر	 نظری	 چهارچوب	
کارکردگرای	 نظریه	پردازان	 آرای	 ارتگا	همچون	 و	 مانهایم	 مثل	 اندیشمندانی	
اجتماعی	شدن	مانند	پارسونز	و	آیزنشتات،	تضادها	و	عدم	تداوم	های	نسلی	
نظریه	پردازان	 می	شوند.	 محسوب	 اجتماعی	شدن	 فرایند	 در	 کژکارکردهایی	
نسلی	نیز	به	تفاوت	و	عدم	تداوم	در	تجربه	های	فرهنگی	جوانان	اعتقاد	دارند	
و	تجارب	مربوط	به	نسل	تاریخی	جوانان	را	عامل	تمایزدهنده	آنها	از	نسل	های	
دیگر	می	بینند.	در	پارادایم	نسلی	بازآفرینی	اجتماعی	محدود	به	تحلیل	روابط	
انتظار	می	رود	که	تجربه	تعامالت	نسلی	جوانان	در	خانواده	 نسلی	است	و	
و	 گسست	 تا	 باشد	 تداوم	 و	 وفاق	 برمبنای	 بیشتر	 بزرگ	تر	 اجتماع	 در	 نیز	 و	
چالش.	کارایی	پارادایم	یا	رویكرد	جایگزین	را	که	اصطالحا	می	توان	رویكرد	
فرهنگی	و	یا	رویكرد	فرهنگ	گرایان	خواند،	با	انتقاد	از	رویكرد	نسلی،	محل	
تردید	می	دانند	و	بر	این	واقعیت	اشاره	دارند	که	مرزهای	بین	کودکی،	جوانی	
و	بزرگسالی	آن	چنان	کم	رنگ،	لغزان	و	گاه	غیرقابل	تفكیک	است	که	سخن	
به	ویژه	در	 و	 از	ریشه	ها،	مقاصد	و	مسیرهای	خاص	در	تجربه	گذار	 گفتن	
جهتی	قابل	پیش	بینی	و	خطی	دشوار	است.	آنچه	به	اختصار	کانون	استدالل	
و	غیرخطی	شدن	مراحل	زندگی	 فردی	شدن	 این	رویكرد	است،	 طرفداران	
است.	فرهنگ	گرایان	اعتقاد	دارند	که	ُبعد	فرهنگی	زندگی	جوانان	باید	مورد	
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توجه	بیشتری	قرار	بگیرد.	دسته	ای	از	آنها	مثل	روژک	)1995(	ساختارها	و	
اثر	تعیین	کننده	آن	را	بر	کنش	ها	و	رفتارها،	تصوری	مربوط	به	دوره	مدرنیسم	
و	توأم	با	مبالغه	و	افراط	می	دانند	و	دسته	دیگر	بر	این	نظرند	که	ساختارهای	
استوار	جامعه	مدرن	در	حال	فروپاشی	و	تبدیل	شدن	به	نوعی	نوگرایی	سیال	
جدید	است.	اندیشه	های	کالسیک	این	رویكرد	به	طور	برجسته	در	دیدگاه	های	
متفكران	مكتب	بیرمنگام	به	چشم	می	خورد.	این	سنت	به	جای	تمرکز	بر	روابط	
نسلی	و	جست	وجوی	بازآفرینی	و	تداوم	ارزش	های	نسلی،	بازآفرینی	را	اساسا	
با	توجه	به	مؤلفه	های	ساختاری	چون	طبقه،	جنسیت	و	نژاد	در	نظر	می	گیرد	
به	 کند،	 مفهوم	سازی	 زندگی	 از	 مرحله	ای	 به	مثابه	 را	 آنكه	جوانی	 از	 بیش	 و	
ویژگی	های	متمایز	فرهنگی	جوانان	و	به	ویژه	خصلت	طبقاتی	آنها	توجه	دارد.	
بدین	ترتیب،	نقطه	مشترک	رویكردهای	فرهنگی	اعم	از	کالسیک	و	مدرن	توجه	
به	صورت	بندی	فرهنگی	ای	است	که	ساختارهای	مختلف	نمایش	می	دهند	
که	در	نتیجه	آن،	ما	شاهد	تنوع	در	انتخاب	ها	و	مسیرهای	زندگی	در	فرآیند	
گذار	هستیم.	برخی	از	آنها	اساسا	بر	این	نظرند	که	همه	آنچه	به	عنوان	راه	ها	و	
مسیرهای	زندگی	و	خاستگاه	ها	و	اهداف	تعریف	شده	آن	یاد	می	شود،	منسوخ	
است	و	هم	برای	جوانان	امروزی	و	هم	برای	محققان	گمراه	کننده	است.	از	نظر	
آنان	برای	بسیاری	از	جوانان	جریان	های	زندگی	روزمره	غالبا	مسیرها	یا	راه	های	
گسست	اندکه	امكان	انشعاب	های	متعددی	در	آنها	هست.	از	این	رو،	زندگی	
روزمره	صرفا	زندگی	زیست	شده	)زندگی	یكنواخت	و	تكراری(	نیست،	بلكه	

جوانان	خالقانه	و	مشتاقانه	برای	آن	برنامه	ریزی	می	کنند.
از	دید	فرهنگ	گرایان،	غیرخطی	شدن	گذار	و	انتخاب	ارزش	ها	متفاوت	و	
گاه	مغایر	تجربه	نسل	های	بزرگسال	شناخته	می	شده	است	که	درجاتی	مدیون	
توجه	بیشتر	جوانان	به	حال،	به	زیان	گذشته	و	آینده	است،	جوانانی	که	به	نظر	
می	رسد	حس	استمرار	تاریخی	خود	را	از	دست	داده	اند	و	احساس	تعلقشان	
کمرنگ	شده	است.	استدالل	این	است	که	جوانان	مدرن	در	وضعیتی	قرار	
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دارند	که	یک	سوی	آن	تجربه	نسل	های	گذشته	است	و	سوی	دیگر	آن	افق	
به	این	تنش،	گسترش	 آینده	شان.	پاسخ	و	واکنش	معمول	جوانان	 انتظارات	
میدان	تجربه	حال	)یعنی	زندگی	روزمره(	است.	شرایط	زندگی	جوانان	نسل	
کنونی	بیش	از	نسل	گذشته	متأثر	از	پیش	بینی	ها	و	انتظارات	آنها	از	آینده	شان	
است.	چنین	عدم	قطعیت	و	ابهامی	به	جوانان	میل	بیشتری	برای	تجربه	های	
استقالل	 به	حفظ	 و	عالقه	 نسبی	گرایانه	 نگرش	 پرورش	 ماجراجویی،	 تازه،	
عمل	فردی	و	آزادی	می	بخشد	که	به	کمک	آن	جوانان	امكان	مانور	بیشتری	
پیدا	 ساختی(	 محدودیت	های	 به	 توجه	 با	 ویژه	 )به	 خود	 انتخاب	های	 در	
می	کنند.	زمینه	های	فوق	جملگی	نوعی	خصلت	رفت	و	برگشتی	به	پدیده	

گذار	بخشیده	اند.
گذار	به	عنوان	حرکتی	در	نقش	ها	و	نیز	به	مثابه	یک	فرآیند،	تغییراتی	در	
جامعه	ایران	داشته	است	که	هم	ناظر	بر	شكل	و	هم	ناظر	بر	محتوای	این	

تجربه	است.	برخی	از	ویژگی	های	گذار	جدید	عبارتند	از:	
الف(	غیراستاندارد	شدن:	جوانان	ایرانی،	هم	در	سطح	ذهنی	و	هم	در	
سطح	عینی،	گذار	را	ضرورتا	با	تكمیل	و	تصاحب	نقش	های	متداول	هنجاری	
مرتبط	با	بزرگسالی	)مانند	اتمام	تحصیالت،	اشتغال،	ازدواج،	فرزندآوری(	با	
ترتیب	و	توالی	خاص	آن	مفهوم	سازی	نمی	کنند.	تغییر	در	تلقی	بزرگسالی	به	
عنوان	سازه	ای	اجتماعی،	در	جهتی	است	که	معیارهای	فردی	اهمیتی	بیش	
از	وقایع	هنجاری	و	نقش	پذیری	مربوط	به	آن	در	زندگی	جوانان	ایفا	می	کنند.	
در	سطح	عینی	نیز	میل	مفرط	و	ورود	فزاینده	جوانان	به	تحصیالت	عالی،	به	
تعویق	افتادن	سن	ازدواج،	تأخیر	در	فرزندآوری	یا	رغبت	کمتر	به	بچه	های	
بیشتر	از	نشانه	های	مشهود	جابه	جایی	و	فقدان	ترتیب	در	وقایع	گذار	است.	
تفسیر	دیگر	این	تحول	گرایش	به	مناسک	زدایی	در	تجربه	گذار	است.	رسیدن	
به	بزرگسالی	به	شكل	گذار	از	وقایع	ناپیوسته	و	بریده	از	هم،	با	هنجارها	و	
مناسک	خاص	خود	صورت	نمی	گیرد	و	جوانان	آن	را	با	ترکیب	مورد	نظر	خود	
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انجام	می	دهند.	تحول	فوق	از	وابستگی	جوانان	به	خانواده	در	تصمیم	گیری	ها	
می	کاهد،	مسئولیت	و	تعهد	بیشتری	به	آنها	می	بخشد	و	جوانان	را	ناچار	به	
ریسک	بیشتر	و	پذیرش	عواقب	مربوط	به	تصمیم	گیری	های	خویش	می	کند.	
از	سوی	دیگر،	اقتدار	سنتی	والدین	بر	فرزندان	نیز	کاهش	می	یابد	و	هنجارهای	

لیبرالی	در	روابط	و	تعامالت	نسلی	جانشین	آن	می	شود.	
ب(	غیرخطی	شدن	گذار:	غیرخطی	شدن	گذار	نتیجه	تنوع	در	استانداردها	
و	الگوهای	گذار	و	کمرنگ	شدن	الگوی	هنجاری	رایجی	است	که	براساس	
آن	دوره	جوانی	تعریف	شود.	براساس	مدل	نقشی	جامعه	شناسی	کالسیک،	
پدیده	جوانی،	به	مثابه	مفهومی	مدرن،	دوره	بلوغ	تا	مسئولیت	های	بزرگسالی	
به	ویژه	ازدواج	یا	اشتغال	را	در	بر	می	گیرد.	گزارش	های	رسمی	و	آماری	در	
تعریف	 این	 بر	 نیز	 جوانان	 ملی	 سازمان	 ویژه	 به	 ایران	 دولتی	 سازمان	های	
صحه	می	گذارند	و	ناچار	آن	را	مبنای	برنامه	ریزی	قرار	می	دهند.	با	این	حال،	
باید	توجه	داشت	که	اگرچه	توجه	به	نقش	پذیری	ها	و	مدل	رشد	در	تعریف	
امتیازاتی	را	 از	جوانان	همخوان	است	و	 با	واقعیت	تجربی	بسیاری	 جوانی	
برای	مداخالت	و	برنامه	ریزی	های	سازمانی	دارد،	گویای	همه	واقعیات	تجربه	
جوانی	نیست.	تحوالت	فرهنگی	و	ساختاری	جامعه	ایران،	متأثر	از	شرایط	
جهانی	و	نیز	مستقل	از	آن،	گرایش	ها	و	رفتارهای	جدیدی	را	در	تجربه	جوانی	
ایجاد	کرده	است	که	بازنمایی	ها	و	مفهوم	سازی	های	به	عمل	آمده	از	این	مفهوم	
را	تغییر	داده	است.	تأثیر	مهم	دیگر	تغییر	فرهنگ	گذار،	به	استقالل	طلبی	و	
تحول	در	روابط	قدرت	اعضای	جوان	و	بزرگسال	خانواده	ها	مربوط	می	شود.
ج(	رسانه	های	نوین	و	کارکردهای	فراغتی	و	ارتباطی	آنها:	فرهنگ	گذار	
از	گسترش	رسانه	های	جدید	گرفته	است.	رسانه	ها	تعامالت	 تاثیر	عمیقی	
از	 استفاده	 و	 بهره	مندی	 میزان	 ساخته	اند.	 تغییراتی	 دستخوش	 را	 نسل	ها	
رسانه	های	نو	بیان	جذابیت	آنها	برای	جوانان	و	جایگزین	شدن	تدریجی	آنها	
با	رسانه	های	متداول	دیگر	است.	این	تحول	طیفی	نتایج	بالقوه	مثبت	و	منفی	
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را	درخصوص	هویت	یابی	و	تعامالت	جوانان	با	خود،	خانواده	و	اجتماعی	
بزرگ	تر	را	می	تواند	در	بر	داشته	باشد.	رواج	سرگرمی	های	مجازی	و	دیجیتال	
اعضای	 با	 جوانان	 کمتر	 تعامالت	 و	 منفعل	 فراغت	 ترویج	دهنده	 می	تواند	
خانواده	خویش	باشد	ضمن	اینكه	بالقوه	و	به	واسطه	تسلط	بیشتر	جوانان	به	
زبان	و	فناوری،	این	رسانه	ها	می	توانند	مانعی	برای	ارتباط	دوسویه	جوانان	با	
خانواده	های	خود	باشند.	نتیجه	دیگر	این	تحول	دشوار	شدن	کنترل	والدین	
بر	تعامالت	و	ارتباطات	جوانان	به	ویژه	با	جنس	مخالف	و	اجتماعی	شدن	
جنسی	آنهاست.	منفک	شدن	این	نقش	از	والدین	و	واگذاشته	شدن	آن	به	
رسانه	های	جدید،	ضمن	کاهش	بیشتر	اقتدار	والدین	تغییر	در	ارزش	ها	را	به	

دنبال	خواهد	داشت.	
در	 جوانان	 به	 قدرت	بخشی	 جدید	 رسانه	های	 عمده	 کارکردهای	 از	
شكل	دهی	و	یا	حفظ	خرده	فرهنگ	های	خویش	و	جبران	برخی	محدودیت	هایی	
است	که	حوزه	عمومی	بر	برخی	از	سبک	های	فراغتی	جوانان	اعمال	می	کند.	
اینترنت	با	درنوردیدن	مرزهای	طبقاتی	و	جنسیتی،	فضای	تعامالت	سنتی	
برخی	جوانان	در	خانواده	ها	را	تغییر	داده	است؛	ارتباطات	جوان	ها	را	وسعت	
می	بخشد	و	قدرت	آنها	را	افزایش	می	دهد.	جوانان	در	فضای	مجازی	می	توانند	
تكنولوژی	های	 کنند.	 تجربه	 را	 قدرت	 مراتب	 امكان	شكسته	شدن	سلسله	
عاملیت	 می	توانند	 موبایل	 و	 اینترنت	 ویژه	 به	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 جدید	
کاربران	را	تغییر	دهند	و	دخالت	آنها	در	فرایند	ساخته	شدن	هویت	خویش	
خرده	فرهنگی	 ارتباطی	 اشكال	 آنكه	 ضمن	 رسانه	ها	 این	 کنند.	 تشدید	 را	
جدیدی	را	برای	جوانان	پدید	آورده	اند،	به	نوعی	تسهیل	کننده	و	جبران	کننده	
نیازهای	ارتباطی	آنها	در	عرصه	واقعیت	نیز	بوده	اند.	فضای	مجازی	عنصر	
قدرت		بخشی	برای	جوانان	و	به	ویژه	دختران	در	تعامل	با	خانواده	های	خود	و	
نیز	اجتماع	محسوب	می	شود.	جوانان	به	راحتی	می	توانند	به	واسطه	مزایایی	
همچون	ناشناس	ماندن،	که	فضای	مجازی	تا	حدودی	در	اختیار	آنها	قرار	
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می	دهد،	هم	کنجكاوی	و	ماجراجویی		کنند	و	هم	از	نظارت	و	کنترل	مستقیم	
روابط	 بستر	 در	 فرهنگی	 تأثیرات	 این	 این	حال،	 با	 یابند.	 رهایی	 خانواده	ها	
اجتماعی	و	شرایط	ساختاری	جامعه	عمل	می	کنند	و	انعكاس	دهنده	روابط	

قدرت	و	شرایط	دنیای	واقعی	هستند.	
فردی	شدن:	برجسته	شدن	فزاینده	سهم	فردگرایی	در	هویت	یابی	جوانان	
نه	تنها	نشانه	راهیابی	عنصر	استقالل	طلبی	به	عنوان	متغیری	روان	شناختی	
در	شخصیت	افراد	است،	نشان	دهنده	استقالل	روزافزون	آنها	از	فردگرایی	به	
عنوان	یک	ایدئولوژی	نیز	هست.	جوانان	مایل	اند	مسیر	آینده	را	با	اتكا	به	خود	
و	به	روش	مورد	نظر	خود	بگذرانند؛	از	این	رو	نقش	مهم	خانواده	و	اجتماع	در	
تعریف	و	اعطای	پایگاه	بزرگسالی	نوجوانان	به	تدریج	کمرنگ	تر	خواهد	شد.	
وجهی	از	ظهور	این	گرایش	را	می	توان	در	توجه	زیاد	جوانان	به	موفقیت	فردی	
و	افزایش	مهارت	ها	و	سرمایه	های	فرهنگی	خویش	و	نیز	آرزوهای	مادی	چون	
پولدار	شدن	و	صاحب	پست	و	موقعیت	باالی	شغلی	شدن	مشاهده	کرد.	
توجه	فزاینده	به	تحصیالت	دانشگاهی	به	ویژه	برای	دختران	جوان	و	تمایل	آنها	
به	ورود	به	بازار	کار،	توجه	به	انتخاب	فردی	در	گزینش	همسر	و	نیز	فرزندآوری	
از	جمله	ویژگی	هایی	است	که	گویای	عاملیت	و	حق	انتخاب	فردی	جوانان	
است.	به	همین	سان،	انتخاب	محل	کار،	سكونت	جدا	از	خانواده	)برای	طیف	
کوچكی	از	پسران	و	نیز	به	تدریج	برای	دختران(	و	حتی	رفتارهای	مهاجرتی	
با	انگیزه	تحصیل	و	یا	به	دست	آوردن	فرصت	های	شغلی	و	گاه	تغییر	محیط	
از	مظاهر	و	جلوه	های	عینی	فردی	شدن	محسوب	می	شوند.	بدیهی	است	که	
رواج	ایدئولوژی	های	فردگرایانه	فراگیر	نیست	و	زمینه	های	فردی،	خانوادگی	
و	ساختاری	آن	را	کنترل	می	کنند.	جوانان	ایرانی	همچنان	بیشترین	وابستگی	
خود	را	به	خانواده	هایشان	دارند.	با	این	حال،	به	موازات	رشد	خانواده	گرایی	و	

گرایشات	جمعی،	اندیشه	های	فردگرایانه	نیز	رو	به	رشدند.
ابتكار	 به	 اتكای	بیشتر	جوانان	 نتیجه	دیگر	رواج	ارزش	های	فردگرایی،	
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عمل	و	توانایی	های	خود	برای	انتخاب	های	مهم	زندگی	در	غیاب	الگوهای	
نقش	شناخته	شده	است.	برای	والدین	بسیاری	از	جوانان	ایرانی	تجربه	گذار	
با	اشتغال	یا	ازدواج	تكمیل	می	شد،	در	حالی	که	تجربه	نكردن	این	نقشها	
توسط	بخشی	از	جوانان	آنها	را	ناگزیر	به	تجربه	و	آزمایش	و	ریسک	پذیری	
برخی	هنجارها	و	سبک	های	زندگی	غیرمتعارف	 می	سازد.	همچنین	رواج	
مانند	تجردگزینی	مطلق	یا	هم	بالینی	و	ازدواج	سفید	را	می	توان	به	درجاتی	

متأثر	از	فقدان	مدل	های	نقش	دانست.
فرهنگ	جدید	گذار	فرصت	های	بیشتری	را	در	اختیار	دختران	قرار	داده	
است	)مثال	مهیا	کردن	فرصت	های	تحصیل	دانشگاهی(	و	به	رغم	چالش	میان	
برخی	نقش	ها	و	ارزش	های	نسلی	والدین	که	به	واسطه	رشد	عادت	واره	های	
جدید	پدید	آمده	است	)مثال	در	مورد	آشنایی	قبل	از	ازدواج،	انتخاب	همسر	
و	یا	شغل(،	همچنان	این	فرهنگ	واجد	تمایزات	جنسیتی	است.	گذار	جوانان	
و	 از	سویی،	میدان	عمل	 نوعی	دوگانگی	است.	 بزرگسالی	واجد	 به	 ایرانی	
فضای	محدود	ساختی	شكل	گذار	را	مقید	و	محدود	می	کند	و	از	سوی	دیگر،	
جوانان	در	متن	تحرک	و	فردی	شدن	فزاینده	مسیرهای	زندگی	قرار	دارند.	الزام	
این	تناقض	برای	دسته	ای	بهره	مندی	از	مزایای	وابستگی	خانوادگی	و	پذیرش	
هنجارها	و	مناسبات	آن	است،	برای	دسته	ای	تحمل	توأم	با	تنش	را	به	همراه	
دارد،	و	سرانجام	دسته	ای	را	به	انزوا،	انفعال	و	انكار	واقعیات	موجود	سوق	
می	دهد	و	نتیجه	چنین	وضعیتی	ظهور	پدیده	هایی	مانند	زندگی	مشترک	بدون	

ازدواج	است.						

4-2-2.	ازدواج	سفید،	همباشی	یا	هم	خانگی	در	ایران
ازدواج	سفید1	یعنی	زوجی	با	هم	زندگی	می	کنند	و	رابطه	جنسی	دارند	بدون	

1.  Cohabitation
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نحو	 به	 غربی	 اکثر	جوامع	 در	 زندگی	 این	سبک	 باشند.	 کرده	 ازدواج	 آنكه	
فزاینده	ای	گسترش	و	رواج	یافته	است.	این	واژه	در	اصل	از	کلمه	فرانسوی	
 white(	سفید	ازدواج	آن	به	اللفظی	تحت	که	)Mariage blanc(	بالن	ماریاژ
marriage(	هم	می	گویند،	آمده	است.	این	پیوند	ازدواجی	است	به	اصطالح	

ناکامل	به	این	معنی	که	با	رابطه	جنسی	همراه	نیست.	افراد	به	دالیل	مختلفی	
تعقیب	 از	 فرار	 یا	 ویزا	 کسب	 اجتماعی،	 و	 اقتصادی	 انگیزه	های	 جمله	 از	
قضایی	این	نوع	ازدواج	را	برمی	گزینند.	این	امكان	نیز	وجود	دارد	که	زن	یا	مرد	
هم	جنس	گرا	باشند	یا	به	هر	دلیلی	ناتوانی	جنسی	داشته	باشند	که	برقراری	رابطه	
جنسی	در	ازدواج	سفید	را	غیرممكن	می	کند.	واژه	ازدواج	سفید	استعاره	ای	
است	از	مالفه		های	سفید.	در	این	ازدواج	رابطه	جنسی	برقرار	نمی	شود	و	به	
این	دلیل	خون	پرده	بكارت	که	در	نزد	افراد	سنتی	با	شب	زفاف	و	کامل	شدن	
پیوند	زن	و	شوهر	مالزمت	دارد،	در	این	ازدواج	دیده	نمی	شود	و	مالفه	سفید	
باقی	می	ماند.	در	ایران	از	آنجا	که	این	زندگی	مشترک	با	ارتباط	جنسی	همراه	
است،	واژه	»ازدواج	سفید«	کاربرد	متفاوتی	دارد	و	برخالف	»ماریاژ	بالن«	

ثبت	قانونی	نمی	شود.
از	چشم	 دور	 ازدواج	 بدون	 پنهانی	 مشترک	 زندگی	 اخیر،	 سال	های	 در	
ایران	 در	 ازدواج	سفید	 است.	 رایج	شده	 بزرگ	 در	شهرهای	 ایران	 در	 قانون	
گفته	 قانونی	 یا	 قرارداد	شرعی	 هیچ	گونه	 بدون	 زوج	 یک	 مشترک	 زندگی	 به	
می	شود.	طبق	آمار	غیررسمی	ازدواج	سفید	در	شهرهای	بزرگ	ایران	در	حال	
گسترش	است،	ولی	ماهیت	پنهانی	این	نوع	زندگی	مشترک	دسترسی	به	آمار	
باره	را	مشكل	می	کند.	برخی	از	جامعه	شناسان	و	کارشناسان	علوم	 در	این	
دینی	در	ایران	ازدواج	سفید	را	محصول	فرهنگ	غرب	می	دانند	که	در	فرهنگ	
ایرانی	و	اسالمی	»وصله	ناجوری«	است.	این	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	
که	به	ازدواج	سفید	معروف	شده	در	کشورهای	غربی	پدیده	جدیدی	نیست،	
اما	در	کشور	ما	به	دلیل	اعتقادات	و	مسائل	شرعی	و	عرفی	که	در	خانواده	ها	
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وجود	دارد،	شوک	فرهنگی	محسوب	می	شود.	به	گزارش	خبرنگار	سیاسی	
خبرگزاری	دانشجویان	ایران	)ایسنا(،	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمدی	
این	 و	محصول	 یعنی	چه	 ازدواج	سفید	 که	 پرسش	 این	 با	طرح	 گلپایگانی	
زندگی	 نوع	 این	 که	 مردمی	 که	 نمی	رسد	 دیری	 زندگی	چه	می	شود،	گفت:	
را	برمی	گزینند،	نسل	حاللشان		از	بین	می	رود	و	حرام	زاده	می	شوند.	حاکم	

اسالمی	باید	با	شدت	با	این	نوع	زندگی	مقابله	کند1.	
از	 گزارشی	 در	 	،93 سال	 مرداد	 	25 تاریخ	 در	 صنعت	 جهان	 روزنامه	
»افزایش	هم	خانگی	مجردهای	غریبه«	و	»زندگی	سفید«	در	تهران	خبر	داده	
و	آن	را	یک	»ضرورت	اقتصادی	موقتی	برای	گذران	زندگی«	توصیف	کرده	
بود.	سیاوش	شهریور،	مدیرکل	امور	اجتماعی	و	فرهنگی	استانداری	تهران،	در	
شهریورماه	ضمن	انتقاد	از	»بزرگ	نمایی«	درباره	»ازدواج	سفید«	گفته	بود	که	
در	این	باره	آماری	در	اختیار	ندارد.	وی	همچنین	از	نهایی	شدن	طرح	»اعتالی	
خانواده	پایدار«	برای	مقابله	با	»ازدواج	سفید«	خبر	داده	و	گفته	بود	که	این	
جمهوری	 رهبر	 سوی	 از	 شده	 ابالغ	 جمعیتی	 سیاست	های	 براساس	 طرح	
اسالمی	تهیه	شده		است.	این	در	حالی	است	که	مرتضی	میرباقری،	قائم	مقام	
سابق	وزیر	کشور	در	امور	اجتماعی	و	فرهنگی،	به	تغییر	سبک	زندگی	و	عرفی	
شدن	این	نوع	از	ازدواج	اشاره	کرده	بود.	مرتضی	میرباقری	گفته	بود:	»رابطه	
ثبت	نشده	و	بدون	قاعده	زن	و	مرد	از	گذشته	به	این	شكل	وجود	داشته		است،	
اما	در	حال	حاضر	این	موضوع	شكل	عرفی	به	خود	گرفته،	هرچند	هنوز	در	
اردیبهشت	 تاریخ	16	 نیز	در	 ابتكار	 کشور	ما	فراگیر	نشده		است.«	روزنامه	
سال	93،	در	گزارشی،	مشكالت	مالی،	محک	زدن	رابطه،	نداشتن	اعتقاد	
به	ازدواج	و	هزینه	باالی	مسكن	را	از	جمله	دالیل	ترجیح	»ازدواج	سفید«	بر	

ازدواج	رسمی	ذکر	کرده	بود.
د			ر	ایران	از	سال	1391،	مرتضی	طالیی،	رئیس	وقت	کمیسیون	فرهنگی-

1.  https://www.isna.ir
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اجتماعی	شورای	شهر	تهران	از	شكل	گیری	خانه	هایی	د			ر	شمال	شهر	تهران	
خبر	د			اد				که	د			ر	آنها	د			ختران	و	پسران	بد			ون	ازد			واج	رسمی		با	یكد			یگر	زند			گی	
قبال	هم	 د			ارد				 این	مد			ل	همزیستی	احتمال	 بتوان	گفت	که	 می	کنند				و	شاید				
وجود				د			اشته	اما	کسی	از	آن	اطالعی	ند			اشته	است.	د			ر	اواسط	سال	1393 
این	پد			ید			ه	د			ر	رسانه	ها	سروصد			ای	زیاد			ی	به	پا	کرد				و	بسیاری	از	کارشناسان	را	

مجاب	کرد	که	بحرانی	پنهانی	د			ر	مسائل	جنسی	وجود				د			ارد			.	
در	این	گونه	روابط	هیچ		تعهد			،	تضمین	و	مسئولیتی	تعریف	نشد			ه	است؛	
به	این	د			لیل	شخص	می	تواند				به	د			لخواه	رابطه	را	به	هم	بزند				و	ضرر	و	زیانی	را	
هم	تقبل	نكند			.	خیانت	جنسی	د			ر	این	نوع	ازد			واج	نیز	وجود	دارد؛	و	از	انجا	
که	برای	طرفین	مسئولیتی	وجود				ند			ارد				و	هر	وقت	افراد				بخواهند				می	توانند				
رابطه	را	قطع	کرد			ه	و	به	سراغ	گزینه	های	بعد			ی	بروند			.	موقت	و	غیررسمی		بود			ن	
این	مد			ل	زند			گی	سبب	شد			ه	است	که	سرمایه	گذاری	و	حمایت	برای	خانواد			ه	
شناخت	 برای	 کمتری	 تمایل	 خانواد			ه	ها	 افراد				 زیرا	 باشد؛				 مشكل	 د			و	طرف	
طرف	مقابل	و	شرکت	د			اد			ن	او	د			ر	فعالیت	ها،	مراسم	و	معاهده	های	اقتصاد			ی	
خواهند				د			اشت.	فرزند			ان	چنین	ازد			واج	هایی	بیشترین	لطمه	را	خواهند				خورد؛				
زیرا	این	ازد			واج	د			ر	جایی	ثبت	نمی	شود				و	سرنوشت	آنان	پس	از	تولد				مشخص	
نیست	و	از	حقوق	اجتماعی	مانند				تحصیل	و	داشتن	شناسنامه	محروم	شد			ه	
و	از	والد			ین	طبیعی	خود				ارثی	نخواهند				برد			.	در	کشورهای	غربی	تغییر	سبک	
زندگی	و	پیامدهای	مالی	ناشی	از	طالق	دلیل	اصلی	رواج	زندگی	های	مشترک	
بدون	ازدواج	است؛ولی	این	پدیده	در	ایران	نوظهور	است.	این	پدیده	در	ایران	
عمری	حدود	ده	سال	دارد	و	در	کالن	شهرهایی	مانند	تهران،	مشهد،	اصفهان	و	
شیراز	بین	جوانانی	که	اکثرا	بومی	این	شهرها	نیستند	و			شاغل	یا	دانشجو			هستند	
رواج	دارد.	باالرفتن	سن	ازدواج	که	استقالل	فردی،	فكری	و	آزادی	بیشتر	در	
انتخاب	نوع	زندگی	و	اسقالل	مالی	از	خانواده	ها	را	به	دنبال	دارد	از	عوامل	موثر	
گسترش	ازدواج	سفید	است.	تجددخواهی	و	دست		و	پاگیر	بودن	ازدواج	های	
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سنتی	و	نیمه	سنتی	برای	برخی	جوانان	و	همچنین	رفع	نیاز	جنسی	به	صورت	
مستمر	از	دیگر	عوامل	استقبال	از	ازدواج	سفید	در	میان	جوانان	است.	به	طور	
کلی	در	فرهنگ	ایرانی،	که	برگرفته	از	سنت	و	شرع	است،	به	ازدواج	سفید	به	

چشم	پدیده	ای	وارداتی	و	ناپسند	نگاه		می	شود.

5-2-2.	مراحل	شکل	گیری	ازدواج	سفید
)آزاد	 از	 عبارت	اند	 که	 دارد	 مرحله	 پنج	 اجتماعی	 نوظهور	 پدیده	 این	

ارمكی،1391(:

مرحله	آشنایی

در	این	مرحله	دختران	و	پسران	از	طریق	دوستان	نزدیک،	فضای	مجازی	و	
گروه	های	دانشجویی	با	یكدیگر	آشنا	می	شوند	و	بعد	از	شناخت	نسبی	از	

عقاید	و	نظرات	یكدیگر،	تمایل	به	رابطه	و	آشنایی	بیشتر	شكل	می	گیرد		

مرحله	عاشق	شدن

ارتباط	نزدیک	تر	زوجین	با	یكدیگر	بر	مبنای	تشابه	در	عقاید	و	افكار	و	حتی	
زمینه	های	همكاری	های	شغلی	و	تحصیلی،	سبب	عاشق	شدن	فرد	می	شود.	

مرحله	به	هم	پیوستن

پس	از	آنكه	طرفین	احساس	کردند	یكدیگر	را	می	فهمند	تصمیم	به	با	هم	
زیستن	می	گیرند،	لیكن	چون	به	صورت	کامل	اجتماعی	نشده	اند	و	وجدان	
اخالقی	)سوپر	ایگوی(	قوی	ندارند،	برای	با	هم	زیستن	راه	کج		و	ناهنجار	را	

پیش	می	گیرند.

مرحله	بروز	تعارض	و	تنش

به	وضوح	می	توان	پیش	بینی	کرد	افرادی	که	تن	به	این	رابطه	می	دهند،	دنیایی	
سرشار	از	تعارض،	درگیری	و	مسائل	حل	نشده	دارند.	به	همین	جهت،	دیری	
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نمی	پاید	که	عشق	و	عاطفه	اولیه	به	تمامی	رنگ	می	بازد	و	جای	خود	را	به	
نفرت،	کینه	و	خودسرزنش	گری	می	دهد.

مرحله	خاتمه	زیست	مشترک	

با	پیدا	شدن	تعارض	ها	دو	طرف	قادر	به	بهره	گیری	از	سازوکارهای	منطقی	
و	عقالنی	)حل	اختالف	به	کمک	بزرگ	ترها،	مشاوران	و	...(		برای	از	میان	
نتیجه،	 نیستند.	در	 برداشتن	تعارض	های	پدیدآمده	و	اختالفات	ظاهرشده	
به	این	رابطه	خاتمه	می	دهند	در	جمهوری	اسالمی	ایران	فقط	ازدواج	هایی	
نوع	 این	 در	 شوند.	 ثبت	 ازدواج	 دفاتر	 در	 که	 می	شوند	 شناخته	 رسمیت	 به	
ازدواج	ها	تكالیف	دو	طرف	مشخص	است	و	هر	اتفاقی	که	پس	از	ازدواج	
بیفتد،	قانون	مسئولیت	دو	طرف	را	مشخص	کرده	است.	همچنین	در	صورت	
بروز	اختالف	یا	موارد	جرم	با	مراجعه	به	قانون	می	توان	مسئله	را	پیگیری	و	
حل	کرد.	در	قانون	جمهوری	اسالمی	به	تبعیت	از	دین	اسالم،	ازدواج	سفید	
	وقتی	قانون	

ً
به	رسمیت	شناخته	نشده	است	و	جرم	محسوب	می	شود.	طبیعتا

را	 آن	 تبعات	 پیگیری	 مسئولیت	 هیچ	گاه	 می	داند	 جرم	 را	 ازدواج	 این	 اصل	
برعهده	نمی	گیرد	و	با	تبعات	آن	نیز	همانند	جرم	برخورد	می	کند.	براساس	
قانون،	ازدواج	های	دائمی	که	طرفین	پس	از	جاری	شدن	صیغه	عقد	برای	ثبت	
آنها	در	دفاتر	ثبت	اسناد	رسمی	اقدام	نكنند،	گرچه	به	لحاظ	شرعی	معتبرند،	

قانونی	نیستند	و	برای	زوج	مجازات	در	پی	دارند.	

6-2-2.	ازدواج	سفید	در	جهان
این	نوع	ازد			واج	پس	از	فرآیندی				نسبتا	طوالنی		به	عنوان	سبكی	از	زند			گی	در	
کشورهای	غربی	پذیرفته	شد			ه	است.	پیش	از	سال	1970	زند			گی	بد			ون	ازد			واج	
د			ر	ایاالت	متحد			ه	آمریكا	غیرقانونی	بود				و	د			ر	د			هه	70	د			ر	آمریكا	جنبش		آزاد			ی	
زن	به	وجود				آمد				که	هد			ف	آن	تغییراتی	د			ر	نظام	اجتماعی،	اقتصاد			ی	و	سیاسی	
جامعه	آمریكا	و	برقراری	شرایط	عاد			النه	و	مساوی	برای	آنان	بود؛				اما	آنچه	از	
د			ل	این	جنبش	بیرون	آمد				انقالبی	جنسی		بود				که	شیوه	های	زندگی	نوین	مانند	
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هم	خانگی	را	به	وجود	آورد.	از	سال	1960	تا	2000	تعد			اد				زوج	های	ازد			واج	
نكرد			ه	ای	که	با	یكد			یگر	زند			گی	می	کرد			ند				10	برابر	شد			.	د			ر	کشورهای	غربی	
قوانینی	را	برای	این	نوع	همزیستی	د			ر	نظر	می	گیرند				تا	به	نوعی	به	رسمیت	
شناخته	شود				تا	اگر	زوجین	سال	ها	با	هم	زند			گی	کرد			ند،				د			ر	هنگام	جد			ایی	

بتوانند				حقوقی	را	مطالبه	کنند				و	د			ر	این	صورت	راه	بی	تعهد			ی	بسته	شود.
				ازدواج	سفید	الگوی	عمومی	روابط	در	دنیای	غرب	محسوب	می	شود.	
دیگر	 اکنون	 بود	 نفر	 دو	 میان	 پیوند	 اساس	 و	 پایه	 ازدواج	 این،	 از	 پیش	 اگر	
تشكیل	 از	 امروز	 که	 باشد	 درست	تر	 	 نمی	تواند	 ازدواج	 برای	 نقشی	 چنین	
زوج	و	بریدن	از	زوج	سخن	بگوییم.	شمار	رو	به	رشدی	از	زوج	ها	وجود	
دارند	که	رابطه	بلندمدت	و	متعهدانه	ای	با	یكدیگر	دارند،	تصمیم	به	ازدواج	
با	هم	بزرگ	 اما	زیر	یک	سقف	زندگی	می	کنند	و	فرزندانشان	را	 نگرفته	اند	
بود.	 اسكاندیناوی	 کشورهای	 در	 اروپا	 در	 سفید	 ازدواج	 شروع	 می	کنند.	
اما	این	پدیده	کمی	با	تاخیر	در	اروپای	مدیترانه	ای	رایج	شد.	به	طور	سنتی	
این	کشورها	محافظه	کارترند	و	دین	نقش	پررنگ	تری	در	زندگی	مردم	دارد	
به	طوری	که	تا	نیمه	1990	این	نوع	ازدواج	در	این	مناطق	کمتر	بود	ولی	از	
آن	زمان	تاکنون	افزایش	چشمگیری	داشته	است	و	از	ازدواج	سفید	به	عنوان	
مشارکت	 باالی	 نرخ	 	 	.)Martin,2015( می	شود	 یاد	 ازدواج	 برای	 مقدمه	ای	
زنان	در	کار	و	همچنین	دسترسی	آسان	و	وسیع	به	وسایل	ضدبارداری	منجر	
شده	است	که	زنان	در	غرب	شانس	انتخاب	های	بیشتری	را	برای	خود	متصور	
 باشند	و	این	امر	باعث	شده	است	که	هم	خانگی	جایگزینی	برای	ازدواج	باشد

.)Mills et al,2015(
در	اروپای	مرکزی	و	شرقی،	در	اواخر	دهه	1980	و	اوایل	دهه	1990،	
تغییرات	عمده	سیاسی	مانند	سقوط	دولت		های	کمونیستی	به	وقوع	پیوست.	
قوانین	 اجتماعی،	کاهش	 آزادی	 افزایش	 از	 وارد	عصر	جدیدی	 این	جوامع	
با	اروپای	غربی	ارتباط	 آنها	 اقتدارگرا	شدند.	 سختگیرانه	و	افول	دولت	های	
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برقرار	کردند	و	به	عضویت	اتحادیه	اروپا	درآمدند.	هم	زمان	با	این	تغییرات	
سیاسی	و	اجتماعی،	الگوهای	زندگی	خانوادگی	شروع	به	تغییر	کردند،	نرخ	
ازدواج	کاهش	یافت	و	سن	ازدواج	باال	رفت.	هم	خانگی	و	تولد	فرزندان	از	
این	 از	کشورها	 برخی	 در	 و	 یافت	 افزایش	 بودند	 نكرده	 ازدواج	 که	 والدینی	

.)Thornton & Philipov,2009(بود	سریع	افزایش
مانند	 اجتماعی	 تغییرات	 برخی	 از	 ناشی	 هم	خانگی	 رشد	 به	 رو	 روند	
سكوالریزاسیون،	افزایش	مشارکت	زنان	در	بازار	کار،	تغییر	معنای	ازدواج،	
نگرش		 جنسی،	 تمایالت	 در	 دیدگاه	ها	 تغییر	 و	 فردگرایی	 ریسک،	 کاهش	
متفاوت	به	جنسیت	و	باورهای	فمینیستی	است.	همچنین	عده	ای	با	این	باور	
که	ازدواج	رسمی	و	قانونی	غیرضروری	و	یا	امری	منسوخ	و	قدیمی	است،	
اروپایی	 ارزش	های	 پیمایش	 در	 مثال،	 عنوان	 به	 می	کنند.	 خودداری	 آن	 از	
)EVS(	سال	2008،	درصد	پاسخ	دهندگان	تاییدکننده	این	گزاره	که	»ازدواج	
نهادی	منسوخ	است«	این	چنین	بوده	است:		لوکزامبورگ	37.5٪،	فرانسه	
در	 اسپانیا،	٪30.5	 لوکزامبورگ	 در	 بلژیک	٪34.3،	٪31.2	 	،٪35.4
اتریش،	29.2٪	در	آلمان،	27.7٪	در	سوئیس،	27.2٪	در	بلغارستان،	
27.0٪	در	هلند،	25.0٪	در	اسلوونی.	اتحادیه	اروپا	این	واقعیت	عینی	
زندگی	زوجی	را	که	بدون	ازدواج	باهم	در	یک	خانه	زندگی	می	کنند	و	دارای	
روابط	جنسی	بدون	ثبت	قانونی	هستند،	کامال	پذیرفته	و	به	رسمیت	شناخته	
است.	و	در	سال	2004	اتحادیه	اروپا	طی	دستورالعملی	قانونی،	دخالت	در	

حریم	خصوصی	زوج	هم	خانه	را	ممنوع	کرده	است.	
در	بریتانیا	تا	همین	اواخر	هم	بالینی	را	عموما	نوعی	رسوایی	می	دانستند.	
الگوهای	 به	 مربوط	 داده	های	 اصلی	 منبع	 که	 خانواده	 عمومی	 پیمایش	
مقوله	هم	بالینی	 بار	 نخستین	 برای	 در	1979	 است،	 بریتانیایی	 خانوارهای	
اروپا	 بریتانیا	و	سایر	نقاط	 اما	در	میان	مردم	 را	وارد	پرسش	های	خود	کرد.	
ایستارهای	مربوط	به	هم	بالینی	یا	ازدواج	سفید	در	حال	تغییر	است.	طی	چهل	
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ازدواج	زندگی	هم	بالینی	 از	 پیش	 بریتانیا	 در	 تعداد	کسانی	که	 سال	گذشته	
داشته	اند	400	درصد	افزایش	یافته	است،	از	زنانی	که	در	دهه	1930	متولد	
شده	بودند	4	درصد	و	زنانی	که	در	دهه	1940	متولد	شده	اند،	19	درصد	
زندگی	هم	بالینی	داشته	اند،	اما	در	میان	زنانی	که	در	دهه	1960	متولد	شدند،	
این	درصد	تقریبا	به	50	می	رسد.	پیش	بینی	شده	بود	که	چهار	پنجم	زوج	هایی	
که	در	سال	2000	ازدواج	می	کنند	پیش	از	آن	با	هم	زندگی	مشترک	داشته	اند،	
هرچند	هم	بالینی	رواج	و	محبوبیت	روزافزونی	پیدا	کرده	است،	پژوهش	ها	
از	هم	بالینی	است.	 بیشتر	 ازدواج	 پایداری	 ثبات	و	 نشان	می	دهند	که	هنوز	
می	کنند	 زندگی	 هم	 با	 که	 ای	 نكرده	 ازدواج	 زوج	های	 شدن	 جدا	 احتمال	
در	مقایسه	با	زوج	های	ازدواج	کرده	سه	تا	چهار	برابر	بیشتر	است.	هرچند	
زوج	های	 و	 است	 افزایش	 به	 رو	 ازدواج	 از	 پیش	 طول	مدت	هم	بالینی	های	
بیشتری	آن	را	به	مثابه	جایگزین	ازدواج	انتخاب	می	کنند،	به	نظر	می	رسد	که	
در	بریتانیای	امروز،	هم	بالینی	بیشتر	مرحله		آزمایشی	پیش	از	ازدواج	باشد.	
جوانان	اغلب	از	روی	اتفاق	و	پیشامد	شروع	به	زندگی	مشترک	می	کنند	نه	از	
روی	برنامه	ریزی	های	حساب	شده.	زوجی	که	قبال	رابطه	جنسی	با	هم	داشته	
اند	کم	کم	اوقات	بیشتری	را	با	هم	می	گذرانند	و	باالخره	یكی	از	آنها	یا	هر	دو	
خانه	انفرادی	خود	را	رها	می	کنند.	جوانانی	که	با	هم	زندگی	می	کنند	تقریبا	
همیشه	روزی	را	پیش	بینی	می	کنند	که	ازدواج	خواهند	کرد،	اما	نه	لزوما	با	
شریک	فعلی	شان.	در	مطالعه	ای	که	پژوهشگران	دانشگاه	ناتینگهام	در	1999 
انجام	دادند،	جامعه	شناسان	با	نمونه	ای	مرکب	از	زوج	های	ازدواج	کرده	و	
هم	بالین	که	صاحب	فرزندان	یازده	ساله	یا	کمتر	بودند	و	همچنین	با	نمونه	
ای	مرکب	از	والدین	این	زوج	ها	که	هنوز	متاهل	بودند،	مصاحبه	کردند.	آنها	
می	خواستند	تفاوت	هایی	را	بررسی	کنند	که	بین	تعهد	و	پایبندی	نسل	متاهل	
قبلی	و	زوج	های	نسل	جوان	تر	وجود	داشت.	این	پژوهشگران	دریافتند	که	
زوج	های	ازدواج	کرده	و	هم	بالین	نسل	جوان	تر	وجوه	مشترک	بیشتری	با	هم	
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دارند	تا	با	والدینشان.	درحالی	که	نسل	قدیمی	تر	ازدواج	را	بر	اساس	تكلیف	و	
وظیفه	درک	می	کرد،	نسل	جوان	تر	بر	پایبندی	هایی	تأکید	می	کرد	که	آزادانه	به	
دیگری	داده	می	شد.	تفاوت	اصلی	بین	پاسخگویان	جوان	تر	این	بود	که	برخی	
از	آنها	ترجیح	می	دانند	پیوند	و	تعهد	آنها	از	طریق	ازدواج	تأیید	و	تصویب	

همگانی	پیدا	کند	)گیدنز،1389:	278(.
در	کشورهای	عضو	اتحادیه	اروپا،	همباشی	یا	ازدواج	سفید	امری	رایج	
و	معمول	است.	42	درصد	از	موالید	در	سال	2014	در	28	کشور	اتحادیه	
اروپا	از	زنانی	بوده	است	که	ازدواج	رسمی	نداشته	اند1.	در	کشورهای	اروپایی	
اکثریت	تولدها	خارج	از	ازدواج	روی	می	دهد2:	ایسلند	)69.9٪	در	سال	
2016(،	فرانسه	)59.7٪	در	سال	2016(،	بلغارستان	)58.6٪	در	سال	
2016(،	اسلوونی	)58.6٪	در	سال	2016(،	نروژ	)56.2	درصد	در	سال	
2016(،	استونی	)56.1	درصد	در	سال	2016(،	سوئد	)54.9	درصد	در	
سال	2016(،	دانمارک	)54٪	در	سال	2016(	،	پرتغال	)52.8٪	در	سال	

2016(	و	هلند	)50.4٪	در	سال	2016(.	
در	کشورهای	اروپایی	با	وجود	اینكه	هم	خانگی	در	اکثر	سنین	مشاهده	
شده	است،	این	پدیده	در	میان	جوانان	رایج	تر	است.	21	درصد	از	کل	زنان	در	
فنالند	در	سال	2005	دارای	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	بودند.	18	درصد	از	
زوج	ها	دارای	فرزند	بودند.	به	طور	کلی	هم	خانگی	در	میان	فنالندی	ها	امری	

رایج	و	عمومی	است	که	بیشتر	آنها	زیر	30	سالگی	هستند3.
در	کانادا	از	نیمه	سال	1990	میزان	فرزندآوری	زوج	های	هم	خانه	به	ویژه	
در	استان	کبک	به	شدت	افزایش	یافت.	در	سال	2012	در	کانادا	مادرانی	که	

1.  Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table. Ec.europa.eu. 
2016-08-11. Retrieved 2017-03-26.

2.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00018

3. The Finnish population structure of 2005 at Statistics Finland (Finnish/
Swedish)



خانه اي با دِر باز     138
NOT 

FO
R 

DI
ST

RI
BU

TI
ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

در	زمان	تولد	فرزندانشان	ازدواج	نكرده	بودند	28.3	درصد	بودند1.	آخرین	
آمار	در	سال	2015	از	استان	کبک	در	کانادا	نشان	می	دهد	که	63	درصد	از	
کودکان	متولدشده	در	آن	سال	از	مادرانی	بوده	اند	که	هرگز	ازدواج	نكرده	اند2.	

در	آمریكا	ازدواج	سفید	یا	هم	خانگی	در	اواخر	قرن	بیستم	رایج	شد.	در	سال	
2002	حدود	نیمی	از	زنان	15	تا	44	ساله	بدون	ازدواج	با	شریک	خود	زندگی	
مشترک	داشتند.	در	سال	2005	حدود	4.85	میلیون	زوج	تجربه	زندگی	
مشترک	بدون	ازدواج	یا	هم	خانگی	را	داشتند.	در	سال	2007	حدود		6.4 
میلیون	خانوار	که	ازدواج	نكرده	بودندشناسایی	شدند)Andrew, 2010(.	در	
سال	2012	طبق	پیمایش	و	نظرسنجی		عمومی	در	آمریكا	کمتر	از	20	درصد	

	.)Herrnson & Weldon,2014(بودند	مخالف	خانگی	هم	با	جمعیت	از

1.  Canada, Government of Canada, Statistics. . www5.statcan.gc.ca.

2.  Québec, Institut de la Statistique du. "Proportion de naissances hors 
mariage selon le rang de naissance, Québec, 1976-2016". www.stat.gouv.
qc.ca.

نمودار	1.		نظرسنجی	میزان	موافقت		در	باره	ازدواج	سفید	از	سال	1994	تا	2012	در	ایاالت	
متحده	آمریكا

It is alright for a couple to live together without intending to get married
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همچنین	در	آمریكای	التین	ازدواج	سفید	رو	به	افزایش	است.	با	وجود	
اینكه	در	این	منطقه	عقاید	کاتولیک	رایج	است،	دارای	باالترین	میزان	موالید	
مادرانی	است	که	ازدواج	رسمی	نداشته	اند.	55	تا	74	درصد	از	همه	کودکان	
در	این	منطقه	متعلق	به	زوج	های	هم	خانه	اند1.	در	مكزیک	از	سال	2005	تا	
به	امروز	18.7	درصد	از	زوج	های	هم	خانه،	به	رابطه	خود	ادامه	داده	اند.	این	
نوع	روابط	هم	خانگی	یا	ازدواج	سفید	در	میان	جوانان	التین	روند	چشمگیری	

	.)Ambert,2005(	است	داشته	اخیر	های	سال	در
در	کشور	استرالیا	22	درصد	از	زوج	ها	تجربه	هم	خانگی	داشتند.	78 
درصد	از	زوج	ها	که	در	سال	2008	ازدواج	کرده	بودند	قبل	از	ازدواج	دارای	
روابط	هم	خانگی	بودند2.	در	سال	2013،	34	درصد	موالید	از	زنانی	بود	که	
ازدواج	نكرده	بودند.	در	کشور	استرالیا	روابط	هم	خانگی	به	رسمیت	شناخته	

1. Global Children's Trends.The Sustainable Demographic Dividend. 
Sustaindemographicdividend.org. Retrieved 10 November 2012.

2.  "Percentage of marriages preceded by cohabitation 1975-2008". Australian 
Institute of Family Studies.

شكل	16.روند	افزایش	مادرانی	که	ازدواج	نكرده	اند	در	آمریكا
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شده	است.	در	کشور	نیوزیلند	23.7	درصد	از	زوج	ها	در	سال	2006	دارای	
زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	بودند.	48	درصد	از	موالید	در	سال	2010	از	
سوی	زنانی	بوده	است	که	ازدواج	نكرده	بودند.	در	نیوزیلند	نیز	مانند	استرالیا،	

روابط	هم	خانگی	به	رسمیت	شناخته	شده	است1.	
در	آسیا	برخالف	سایر	نقاط	جهان	همباشی	یا	هم	خانگی	همچنان	تابو	
محسوب	می	شود	و	رواج	آن	نسبت	به	کشورهای	غربی	روندی	کندتر	دارد.	
با	این	حال	با	وجود	جهانی	شدن	و	مدرنیته	و	تجددخواهی	در	جوامع	آسیایی	
این	نوع	زندگی	مشاهده	می	شود.	در	 نیز	در	میان	جوانان	و	در	کالنشهرها	
دادگاهی	 هم	خانگی	 یا	 سفید	 ازدواج	 بنگالدش	 مانند	 آسیایی	 کشورهای	
می	شود	و	مجازات	دارد	و	برای	جوانان	تبعاتی	مانند	اخراج	از	دانشگاه	و	یا	
منزل	اجاره	ای	را	در	پی	دارد2.	در	کشور	هند	به	دلیل	جمعیت	زیاد	به	خصوص	
در	شهرهای	بزرگ،	این	نوع	ازدواج	بیشتر	از	سایر	کشورهای	آسیایی	یافت	
می	شود.	اما	در	مناطق	کوچک	تر	و	روستایی	همچنان	تابو	محسوب	می	شود	
و	مجازات	به	دنبال	دارد.	در	اندونزی	در	سال	2005	برای	زوجی	که	بدون	
عنوان	 به	 زندان	 و	 سال	حبس	 می	کنند،	2	 زندگی	 قانونی	 و	 ازدواج	شرعی	

مجازات	تعیین	شده	است3.	
در	کشور	ژاپن	،	بنا	به	گزارش	موسسه	ملی	تحقیقات	جمعیت	و	امنیت	
اجتماعی،	کمتر	از	3	درصد	از	زنان	بین	25-29	سال	در	حال	حاضر	زندگی	
مشترک	بدون	ازدواج	یا	هم	خانگی	دارند.	بر	اساس	تحقیقات	ایواساوا4 30 

1.  "2006 Census: Family portrait: Continuity and change in Canadian families 
and households in 2006: National portrait: Provinces and territories". 12 
September 2007. Retrieved 22 August 2015.

2.  http://www.refworld.org/docid/4f40f0072.html Refugee Review Tribunal 
(Australia); Research Response Number BGD32882, 12 February 2008

3.  "Indonesia plans new morality laws". BBC News. 6 February 2005. 
Retrieved 28 March 2010.

4.  Iwasawa
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درصد	از	زوج	های	هم	خانه	متولد	1960	و	53	درصد	زوج	های	هم	خانه	متولد	
سال	1970	بودند.	همچنین	تحقیقات	وی	در	ژاپن	حاکی	از	آن	است	که	68 
درصد	از	زوج	های	هم	خانه	متولد	نقاط	شهری	و	ساکن	شهرهای	بزرگ	هستند.	
در	کشور	فیلیپین	2.4	میلیون	زوج	هم	خانه	شناسایی	شده	است.	سرشماری	
عمومی	سال	2000	در	فیلیپین	هم	خانگی	در	کل	کشور	را	19	درصد	اعالم	
کرده	است.	اکثریت	زوجین	هم	خانه	در	بازه	سنی	20-24	سال	قرار	دارند	و	فقر	

مالی	را	عامل	اصلی	گرایش	به	هم	خانگی	در	فیلیپین	دانسته	اند1	.

3-2.مبانی	فقهی	و	حقوقی	ازدواج	سفید	یا	همباشی

1-3-2.	ازدواج	از	منظر	دینی	و	اسالمی
از	منظر	قرآن	کریم،	انسان	ها	طوری	آفریده	شده	اند	که	گرایش	به	ازدواج	و	
	خلقت	انسان	ها	

ً
تشكیل	خانواده	در	سرشت	و	فطرت	آنها	وجود	دارد	و	اصوال

1.  http://www.gmanews.tv/wedding/tomarryornot.html

شكل	17.	شرایط	اقتصادی	سخت	برای	ازدواج	جوانان	از	عوامل	روی	آوری	جوانان	ژاپنی	به	
ازدواج	سفید	است.	از	سوی	دیگر	دسترسی	آسان	دختران	و	پسران	به	هم		و	اختالط	زیاد	در	

61117/http://jpninfo.com  :است	داده	افزایش	را	سفید	ازدواج		عمومی	فضای
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جفت	جفت	است	و	هیچ	مرد	و	زنی	نیست	که	برای	او	جفتی	خلق	نشده	باشد.	
ْزَواًجا:	شما	را	جفت	آفریدیم«	)نباء:	آیۀ	

َ
ْم	أ
ُ
َناک

ْ
ق
َ
ل
َ
قرآن	کریم	می	فرماید:	»َوخ

ٍة	
َ
ف
ْ
	ِمْن	ُنط َمّ

ُ
راٍب	ث

ُ
ْم	ِمْن	ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُه	خ

َّ
8(.	همچنین	در	آیۀ	دیگری	آمده	است:	»َو	الل

...	:	خداوند	شما	را	از	خاک	و	سپس	از	نطفه	آفرید	و	شما	
ً
ْزواجا

َ
ْم	أ
ُ
ك
َ
	َجَعل َمّ

ُ
ث

را	جفت	جفت	گردانید«	)فاطر:	آیۀ	11(.	قرآن	با	اینگونه	تعابیر	در	حقیقت	به	
فلسفۀ	اساسی	تشكیل	خانواده	اشاره	می	کند	و	منشأ	جفت	گرایی	)ازدواج	و	
زوجیت(	را	طبیعت	بشر	می	داند.	خداوند	زن	و	مرد	را	مكمل	هم	قرار	داده	
است؛	بنابراین	از	منظر	قرآن	روی	آوردن	به	تشكیل	خانواده	ریشه	در	طبیعت	
بشر	دارد	و	نه	تنها	برخالف	نظر	برخی	از	نظریه	پردازان،	منشأ	این	تمایل	حس	
استخدام	طلبی	بشر	نیست،	بلكه	ناشی	از	عواطفی	بسیار	قوی	است	که	انسان	
را	از	خودخواهی	به	دگرخواهی	می	رساند	و	همین	امر	باعث	استحكام	خانواده	
می	شود	)جهانی،	1391(.	در	مكتب	اسالم،	ازدواج	قداست	دارد	و	از	جایگاه	
بسیار	واالیی	برخوردار	است.	این	حقیقت	در	متون	دینی	با	تعبیرهای	مختلف	
بر	اهمیت	 از	دالیل	قرآنی	مبنی	 بیان	شده	است.	 و	در	قالب	های	گوناگون	
ساِء:	با	 ْم	ِمَن	النِّ

ُ
ك
َ
اْنِكُحوا	ما	طاَب	ل

َ
ازدواج،	امر	به	ازدواج	در	قرآن	است:	»	ف

زنان	پاک	ازدواج	کنید«	)نساء:	آیۀ	3(	و	همچنین	از	سنت	های	پیامبر	اسالم	
َحب	

َ
است	که	مسلمانان	را	به	ازدواج	ترغیب	کرده	است:	»الَنكاُح	ُسنتی،	َمْن	ا

	ِبُسنتی:	کسی	که	دین	مرا	دوست		دارد،	باید	به	سنت	من	پایبند	 لَیسَتنَّ
َ
رتی	ف

ْ
ِفط

ازدواج	است«	)طبرسی:	1365:	196	و	غزالی،	 از	سنت	های	من	 باشد	و	
.)152	:1377

از	دیدگاه	قرآن	و	احادیث،	اهداف	عالی	انسانی	و	اجتماعی	در	ازدواج	و	
همسرگزینی	محقق	می	شود	و	زن	و	مرد	در	قالب	ازدواج	و	خانواده	به	کمال	
ْم	َو	

ُ
ك
َ
	ِلباٌس	ل دست	می	یابند	و	باعث	کمال	و	حافظ	یكدیگر	می	شوند:	»ُهَنّ

:	زنان	برای	شما	لباس	و	شما	برای	آنان	لباس	هستید«	)بقره:	 ُهَنّ
َ
ْنُتْم	ِلباٌس	ل

َ
أ

آیۀ	187(.	همچنین	همسرگزینی	سبب	آرامش	روحی	و	روانی	و	شكل	گیری	
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ْم	ِمْن	
ُ
ك
َ
َق	ل

َ
ل
َ
ْن	خ

َ
محبت	و	عشق	صحیح	بین	زوجین	می	شود:	»َو	ِمْن	آیاِتِه	أ

	آلیات	
َ
	ِفی	ذِلك ًه	َو	َرْحَمًه	ِإَنّ ْم	َمَوَدّ

ُ
	َبْیَنك

َ
ْیها	َو	َجَعل

َ
ُنوا	ِإل

ُ
	ِلَتْسك

ً
ْزواجا

َ
ْم	أ
ُ
ِسك

ُ
ْنف
َ
أ

ُروَن:	از	نشانه	های	او	اینكه	همسرانی	از	جنس	خودتان	برای	شما	
َّ
ك
َ
ْوٍم	َیَتف

َ
ِلق

آفرید	تا	در	کنار	آنان	آرامش	یابید	و	میانتان	موّدت	و	رحمت	قرار	داد؛	در	
از	 آیۀ	21(.	 برای	گروهی	که	تفكر	می	کنند«	)روم:	 این،	نشانه	هایی	است	
به	 یا	 روزی	 و	 رزق	 وسعت	 سبب	 ازدواج	 و	 خانواده	 تشكیل	 دیگر،	 سوی	
تعبیری،	بهبود	وضعیت	اقتصادی	می	شود	و	کارکرد	اقتصادی	مثبتی	دارد.	
ِة	
َ
َعْیل
ْ
	ال
َ
ة
َ
ْزویَج	َمخاف 	التَّ

َ
َرك
َ
امام	صادق	)ع(	در	این	خصوص	می	فرماید:	»َمْن	ت

ِنِهُم	
ْ
ُیغ راَء	

َ
ق
ُ
ف َیكونوا	 إن	 	

ُ
َیقول 	

َّ
َوَجل َعزَّ ه	

ّ
الل 	 ِانَّ 	

َّ
َوَجل َعزَّ ه	

ّ
ِبالل ُه	 نَّ

َ
ظ ساَء	

َ
ا د	

َ
ق
َ
ف

ضِلِه:	هر	کس	از	ترس	فقر	ازدواج	نكند،	به	خداوند	بدگمان	شده	
َ
ه	ُِمن	ف

ّ
الل

است؛	زیرا	خداوند	می	فرماید	اگر	تهیدست	باشند،	خداوند	به	فضل	خود،	
آنان	را	بی	نیاز	می	کند«	)متقی	هندی977	ق،	279(.	یكی	از	کارکردهای	
اجتماعی	مهم	ازدواج،	بقای	نسل	است.	خداوند	ازدواج	را	وسیله	ای	برای	
حفظ	نوع	بشر	معرفی	می	کند	و	به	ضرورت	وجود	زن	در	اجتماع	انسانی	و	
اینكه	انسان	برای	ادامۀ	نوع	خود	به	وجود	زن	نیازمند	است،	اشاره	می	کند:	
شما	 زنان	 ْم:	

ُ
ِسك

ُ
ْنف
َ
أِل ُموا	

ّ
ِد
َ
َوق یِشْئُتْم	 َنّ

َ
أ ْم	

ُ
ك
َ
َحْرث وا	

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف ْم	

ُ
ك
َ
ل 	
ٌ
َحْرث ْم	

ُ
»ِنَساُؤک

کشت	زار	شمایند،	پس	)برای	تولد	فرزند	و	حفظ	نوع	بشر(	بدانها	نزدیک	
شوید«	)بقره:	آیۀ	223(.	از	دیدگاه	اسالمی	و	دینی،	ازدواج	کاری	پسندیده	
است	که	مطابق	طبیعت،	فطرت،	شرع،	عقل،	حافظ	بقا	و	پاکی	نسل،	سنت	
پیامبر	اسالم	و	کاری	مقدس	و	نشاط	بخش	است.	چنان	که	از	آیات	گفته	شده	
برمی	آید،	دین	اسالم	با	توصیۀ	اکید	به	ازدواج	و	تبیین	چشم	انداز	دینی	دربارۀ	
انسان	و	ضرورِت	داشتِن	همسر،	بر	شكل	خاصی	از	پاسخگویی	به	غریزۀ	
جنسی	که	همانا	قرار	گرفتن	زن	و	مرد	در	چارچوب	خانوادۀ	متعارف	جامعۀ	

آنهاست،	تأکید	می	کند.	
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2-3-2.	ازدواج	در	ایران	
در	کشور	ایران	ازدواج	تابع	دین	اسالم	و	ارزش	های	مذهبی	است.	بر	این	مبنا	
قانون	مدنی	جمهوری	اسالمی	ایران	مطابق	فقه	اهل	تشیع،	دو	نوع	ازدواج	
ازدواج	 در	 است.	 شناخته	 رسمیت	 به	 را	 موقت(	 یا	 )صیغه	 منقطع	 و	 دائم	
دائم،	زوجین	بدون	محدودیت	زمانی	و	تعیین	مدت	معّین،	بر	مبنای	مذهب	
اسالمی	و	قوانین	حقوقی	ایران	)مواد	1062	تا	1070	قانون	مدنی	ایران	مبنی	
بر	شرایط	صحت	ازدواج(		پیمان	زناشویی	می	بندند؛	اما	در	ازدواج	موقت	
که	در	گفتمان	اسالمی	و	اجتماعی	بر	سر	آن	اختالف	نظرهای	فراوانی	وجود	
دارد،	افراد	براساس	مذهب	تشیع	و	مادۀ	1075	قانون	مدنی	ایران	با	هم	قرارداد	
می	بندند	که	مدتی	به	هم	محرم	شوند	تا	روابط	زناشویی	داشته	باشند.	پس	از	
سپری	شدن	زمان	مقرر،	ازدواج	خودبه	خود	فسخ	می	شود	و	به	طالق	نیازی	

نیست.
در	غرب	رایج	است	که	زن	و	مردی	بدون	ازدواج،	همچون	زن	و	شوهر	با	
یكدیگر	زندگی	می	کنند.	اگرچه	این	پدیده	از	مختصات	جوامع	غربی	است،	
ولی	با	وجود	جهانی	شدن	و	تجددطلبی	جوانان	و	مشكالت	اقتصادی	بر	سر	
ازدواج،	ازدواج	سفید	یا	همباشی	در	کشورهای	مسلمان	مانند	ایران	مشاهده	
می	شود.	بر	پایه	مبانی	فقهی،	آثار	نكاح	بر	چنین	رابطه	ای	مترتب	نیست،	زیرا	
از	نظر	اسالم	در	میان	صاحبان	ملل	رابطه	زن	و	مرد	زمانی	ازدواج	شمرده	
می	شود	که	برپایه	شریعت	یا	قوانین	مورد	قبول	آنها،	عنوان	ازدواج	بر	آن	صدق	
کند.	در	چند	دهۀ	اخیر	الگوی	روابط	جنسی	در	جهان	تغییرات	فراوانی	داشته	
و	اکنون	نیز	جامعه	ایران	با	تحوالت	چشمگیری	در	حوزه	ارزش	ها	و	باورهای	

جوانان	روبه	روست	)رضایی،	1392،	15(.	
مجید	ابهری،	آسیب	شناس	و	جامعه	شناس،	در	گفت	وگو	با	رویداد	24 
هم	زیستی	 نوعی	 به	 سفید«	 »ازدواج	 گفت:	 سفید	 ازدواج	 تعریف	 درباره	
اطالق	می	شود	که	هیچ	گونه	نوشته	و	تعهد	قانونی،	فردی	و	حقوقی	میان	زن	و	
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مرد	برقرار	نباشد.	از	ازدواج	سفید	با	عنوان	»همباشی	سیاه«	نیز	یاد	می	شود.	
این	رفتارشناس	درباره	علت	افزایش	گرایش	به	ازدواج	سفید	در	جوانان	اظهار	
کرد:	از	یک	سو	مشكالت	ازدواج	دائمی	و	از	سوی	دیگر	فرار	از	مسئولیت	
از	سوی	جوانان	باعث	افزایش	این	نوع	ازدواج	شده	است.	توقعات	دختران	و	
پسران	ازدواج	رسمی	را	کاهش	می	دهد.	دشواری	های	ازدواج	از	نظر	مسكن،	
اشتغال،	تورم	و	گرانی	به	عنوان	عوامل	اصلی	کاهش	ازدواج	رسمی	مطرح	
می	شوند.	جهیزیه	های	غیرمتعارف	باعث	شده	است	که	پسران	و	دختران	جوان	
نسبت	به	ازدواج	ترسی	عمیق	داشته	باشند	و	خانواده	ها	نیز	به	علت	ناتوانی	در	
حمایت،	فضا	را	برای	جوانان	مهیا	نكنند.	ازدواج	سفید	بر	کاهش	آمار	ازدواج	
رسمی	اثرگذار	است.	درست	است	که	ازدواج	دائم	تنها	برای	رفع	نیازهای	
جنسی	صورت	نمی	گیرد	اما	اصلی	ترین	بخش	آن	را	نیاز	جنسی	متقابل	زن	و	
مرد	به	یكدیگر	تشكیل	می	دهد.	زمانی	که	این	نیاز	از	روش	های	دیگر	برطرف	
شود،	نیاز	به	ازدواج	دائم	کم	خواهد	شد.	ترس	از	تعهدات	ازدواج	رسمی	
نیز	باعث	می	شود	جوانانی	که	نیازهای	غریزی	جنسی	شان	تامین	نشده،	به	
سمت	همباشی	سوق	داده	شوند.	امروزه	با	گسترش	ازدواج	سفید	آمار	ازدواج	
رسمی	پایین	آمده	و	به	جایی	رسیده	است	که	حدود	30	میلیون	جوان	مجرد	
که	درصد	زیادی	از	آن	ها	سن	ازدواج	را	رد	کرده	اند،	در	جامعه	ما	وجود	داشته	
باشند.	او	با	بیان	اینكه	»فرزندانی	که	از	روابط	در	ازدواج	سفید	به	دنیا	می	آیند،	
بالتكلیف	خواهند	ماند«	درباره	مضرات	ازدواج	سفید	بیان	کرد:	ازدواج	سفید	
عالوه	بر	به	دنیا	آوردن	فرزندان	بالتكلیف	زمینه	را	برای	ایجاد	فحشا	آماده	
می	کند.	زمانی	که	یک	دختر	در	چنین	رابطه	ای	با	یک	پسر	زیر	سقف	می	رود	
چون	تعهدی	میان	آنها	ایجاد	نشده	است	رابطه	شان	از	هم	گسسته	می	شود.	

فرد	 کردن	 پیدا	 به	 مجبور	 دختر	 وضعیتی	 چنین	 در	 افزود:	 همچنین	 او	
دیگری	برای	ادامه	زندگی	خواهد	بود.	همین	پیدا	کردن	فردی	دیگر	و	افراد	
دیگر	موجب	می	شود	که	گاهی	حتی	در	یک	سال	خانمی	با	8	مرد	همخانه	
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به	 سال	 یک	 از	 بیش	 پسران	 و	 دختران	 این	 از	 ناچیزی	 بسیار	 درصد	 	شود.	
همباشی	سیاه	ادامه	خواهند	داد.	ابهری	همچنین	اشاره	کرد:	طبق	آمار	این	
روابط	کوتاه	مدت	اند؛	زیرا	از	نظر	اخالقی،	حقوقی	و	شرعی	تعهدی	در	این	
میان	وجود	ندارد.	هیچ	امر	تحكیم	کننده	ای	وجود	ندارد	و	ممكن	است	یكی	
از	طرفین	ازدواج	سفید	صبح	از	خواب	بیدار	شود	و	تصمیم	بگیرد	رابطه	را	
تمام	کند؛	هیچ	عامل	بازدارنده	و	تعهدی	رسمی	مانع	این	فرد	نخواهد	بود1.

3-3-2.	شرایط	صحت	نکاح
همان	طور	که	معامالت	از	شرایطی	برای	صحت	برخوردارند،	عقد	ازدواج	نیز	
دارای	شرایطی	است	که	در	این	قسمت	به	بررسی	برخی	از	آنها	می	پردازیم.	
فصل	چهارم	از	کتاب	هفتم	قانون	مدنی	طی	مواد	1062	الی	1070	شرایط	

صحت	نكاح	را	بیان	کرده	است.

1.	قصد	و	رضای	طرفین
زن	و	شوهر	باید	قاصد	و	راضی	باشند.	بنابراین	اگر	عقد	در	حال	مستی	یا	
در	 آنچه	 با	 از	طرفین	 یكی	 مفاد	قصد	 اشتباه،	 اثر	 در	 یا	 واقع	شود	 بیهوشی	
خارج	واقع	شده	است	معارض	باشد،	نكاح	به	سبب	فقدان	قصد	باطل	است.	
بنابراین	نكاح	در	حال	مستی	یا	از	روی	شوخی	یا	نكاح	مجنون	که	به	وسیله	
خود	او	منعقد	شده	باشد،	به	علت	فقدان	قصد	انشاء	باطل	است.	همچنین	
اگر	زن	و	مردی	به	واقع	اراده	زناشویی	نداشته	باشند	و	به	منظور	فرار	از	اجرای	
ازدواج	 به	طور	صوری	 امتیازها	 آوردن	بعضی	 به	دست	 یا	 پاره	ای	مقررات	
کنند،	این	نكاح	باطل	و	بی	اثر	است.	اثبات	صوری	بودن	نكاح	امری	دشوار	
است،	اما	چنانچه	از	اوضاع	و	احوال	و	به	عنوان	مثال	گفته	ها	یا	نوشته	های	

1. http://www.rouydad24.ir 
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طرفین	آشكار	شود	که	آنچه	واقع	شده	تصنعی	بوده	و	طرفین	قصد	ایجاد	رابطه	
زوجیت	را	نداشته	اند،	باید	پذیرفت	که	عقدی	بسته	نشده	و	رابطه	زوجیت	
نیز	شكل	نگرفته	است.	اگر	مرد	یا	زن	در	اثر	تهدید	طرف	دیگر	یا	اشخاص	
خارجی	مجبور	به	نكاح	شده	باشد،	عقد	نافذ	نیست،	یعنی	شخص	مكره	
می	تواند	پس	از	برطرف	شدن	اجبار	آن	را	تنفیذ	یا	رد	کند.	چنان	که	ماده	1070 
قانون	مدنی	در	این	خصوص	مقرر	داشته	است:	»رضای	زوجین	شرط	نفوذ	
اجازه	 را	 )اجبار(	عقد	 زوال	کره	 از	 بعد	 و	هرگاه	مكره	)مجبور(	 عقد	است	
کند،	نافذ	است...«.	مگر	اینكه	به	درجه	ای	از	شدت	برسد	که	امكان	تصمیم	
گرفتن	از	مكره	را	سلب	کند.	برای	مثال،	اگر	کسی	دیگری	را	شكنجه	دهد	یا	
با	استفاده	از	وسایل	علمی	به	خواب	مصنوعی	ببرد	و	در	این	حال	عباراتی	را	
مبنی	بر	رضایت	به	نكاح	به	وی	تلقین	کند،	عقد	باطل	است	و	رضای	بعدی	

مكره	نیز	آن	را	اصالح	نمی	کند	)صفایی،	1391:	225(.
طبق	فقه	اهل	سنت	برای	جلوگیری	از	سوء	استفاده	های	احتمالی،	نكاح	
حتی	در	صورت	شوخی	هم	منعقد	می	گردد	چون	احتمال	دارد	در	صورت	
بیان	شوخی	کسانی	بخواهند	از	این	مسئله	سوء	استفاده	کرده	و	از	زیر	تعهدات	
با	گفتن	این	عبارت	»قصد	من	شوخی	بود«	عقد	 خود	شانه	خالی	کنند	و	
واقعی	را	نیز	باطل	و	فسخ	کنند.	این	حكم	مستند	است	به	حدیث	نبوی	»ثالث	
	و	هزامّن	جد؛	النكاح،	الطالق	و	الرجعه«.	یعنی	سه	چیز	هستند	

ّ
هن	جد

ّ
جد

که	شوخی	یا	جدی	آنها،	جدی	محسوب	می	شود:	نكاح،	طالق،	رجعت1.	
البته	طبق	فقه	اهل	سنت	نیز	نكاح	مست	و	مجنون	باطل	است.

2.	اراده	و	اعالم	اراده
تنهایی	کافی	برای	تحقق	قرارداد	 به	 یا	دیگر	قراردادها	 اراده	در	نكاح	 وجود	
نیست،	بلكه	اراده	باید	بیان	و	اظهار	شود.	مساله	قابل	توجه	نحوه	اعالن	اراده	

1.  حدیث شماره 1184 سنن ترمذی و حدیث شماره 447 سنن ابی داوود
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در	نكاح	است.	عالوه	بر	این	موضوعاتی	از	قبیل	کفایت	یا	عدم	کفایت	نوشته	
در	نكاح،	عربی	بودن	صیغه	نكاح،	ماضی	بودن	آن،	تقدم	ایجاب	و	قبول	و	
توالی	آنها،	جایگاه	قانونی	و	شرایط	تنظیم	سند	رسمی	برای	ازدواج	از	جمله	
این	موضوع	مورد	بحث	و	بررسی	قرار	 نكات	درخور	توجهی	است	که	در	
خواهند	گرفت.	در	نكاح	مانند	سایر	قراردادها	اراده	باطنی	برای	تحقق	عقد	
کافی	نیست	بلكه	اراده	باید	با	الفاظی	که	صریح	در	بیان	مقصود	باشند،		اعالم	
شود.	ماده	1062	قانون	مدنی	در	این	باره	بیان	داشته	است:	»نكاح	واقع	می	
	داللت	بر	ازدواج	نماید«.	لذا	

ً
شود	به	ایجاب	و	قبول	با	الفاظی	که	صریحا

	برخالف	
ً
اجماع	فقها	بر	این	مستقر	است	که	نكاح	معاطاتی	باطل	است،	دقیقا

سایر	معامالت	و	قراردادها	که	معاطات	در	آن	راه	دارد	مانند	بیع	معاطاتی	که	
به	مجرد	حصول	توافق	طرفین	در	مبیع	و	ثمن	به	صرف	داد	و	ستد	و	بدون	نیاز	
به	استعمال	ایجاب	و	قبول	لفظی	بیع	واقع	شده	است.	از	لزوم	صریح	بودن	
ایجاب	و	قبول	باید	نتیجه	گرفت	که	عقد	نكاح	تشریفاتی	است	و	تنها	با	الفاظ	
خاص	منعقد	می	شود،	زیرا	الفاظ	فقط	وسیله	بیان	اراده	است	و	به	خودی	خود	

تاثیری	بر	وقوع	و	نفوذ	عقد	ندارد	)امامی،	1393،	189(.
ظاهر	قانون	مدنی	این	است	که	مطابق	نظر	فقها	استعمال	الفاظ	در	نكاح	
الزم	و	ضروری	است	و	اگر	مقید	به	تفسیر	لفظی	باشیم	این	قول	قوی	است	اما	
با	توجه	به	اهمیت	برتر	اسناد	کتبی	نسبت	به	موارد	شفاهی	و	همچنین	عرف	
جاری	می	توان	نوشته	ای	را	که	صریحا	داللت	بر	قصد	نكاح	نماید،	به	منزله	
لفظ	دانست؛	لذا	طرفین	می	توانند	به	وسیله	نوشته	مبادرت	به	انعقاد	نكاح	
نمایند.	حتی	مطابق	ماده	1066	قانون	مدنی	»هرگاه	یكی	از	طرفین	یا	هر	دو	
الل	باشند،	عقد	به	اشاره	از	طرف	الل	نیز	واقع	می	شود	مشروط	بر	اینكه	به	
طور	وضوح	حاکی	از	انشای	عقد	باشد«.	در	نكاح	الزم	نیست	که	اراده	به	
وسیله	خود	طرف	اعالم	شود	بلكه	ممكن	است	اظهار	اراده	از	طریق	نمایندگی	
صورت	پذیرد.	در	حقوق	پاره	ای	از	کشورها	از	جمله	فرانسه،	برای	اینكه	طرفین	
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تا	زمان	عقد	نكاح	فرصت	بازگشت	و	آزادی	در	تغییر	تصمیم	داشته	باشند،	
نكاح	را	یك	امر	کامال	شخصی	تلقی	کرده	و	اعالم	بی	واسطه	اراده	ازدواج	
را	ضروری	دانسته	اند.	در	مواردی	که	یكی	از	زوجین	به	علتی	مانند	جنگ،	
مسافرت	و	بیماری	نمی	تواند	در	مجلس	عقد	حاضر	باشد،	از	نكاح	جلوگیری	
می	کند.	قانونگذار	ایران	برای	تسهیل	ازدواج	به	پیروی	از	فقه	اسالمی	وکالت	
را	در	این	باب	پذیرفته	و	صریحا	مقرر	داشته	است	که	هر	یك	از	زن	و	مرد	می	

تواند	برای	عقد	نكاح	وکالت	به	غیر	دهد	)ماده1071	قانون	مدنی(.
استفاده	وکیل	تضمین	های	 از	سوء	 برای	جلوگیری	 قانونگذار	 همچنین	
گوناگون	اندیشه	است	از	جمله	اینكه	در	صورتی	که	وکالت	به	طور	اطالق	
داده	شود	وکیل	نمی	تواند	موکله	را	برای	خود	تزویج	کند،	مگر	اینكه	این	اذن	

صریحا	به	او	داده	شده	باشد	)ماده	1072	قانون	مدنی(.
زن	 آیا	 دهد،	 ازدواج	 در	 وکالت	 زنی	 به	 اطالق	 به	طور	 مردی	 اگر	 حال	

می	تواند	خود	را	به	عقد	موکل	درآورد؟
قانون	مدنی	در	این	مورد	ساکت	است	ولی	با	توجه	به	مالك	ماده	1072 
می	توان	گفت	اختیار	وکیل	در	این	فرض	نیز	محدود	است؛	زیرا	فلسفه	ای	که	
اقتضا	می	کند	وکیل	در	صورت	اطالق	وکالت	نتواند	موکله	را	برای	خود	بگیرد	
همان	فلسفه	مقتضی	است	که	وکیل	درصورتی	که	زن	باشد،	نتواند	خود	را	به	
عقد	موکلش	درآورد،	مگر	اینكه	این	اذن	صریحا	به	او	داده	شده	باشد	)صفایی	

و	امامی،	1391:	225(.

3.	لزوم	و	توالی	ایجاب	و	قبول
سایر	 در	 نیست.	 نكاح	 مختص	 تنها	 قبول	 و	 ایجاب	 بین	 توالی	 لزوم	 دلیل	
قراردادها	نیز	این	توالی	شرط	است.	مقصود	از	توالی	چنان	که	فقهای	امامیه	
گفته	اند	آن	است	که	فاصله	بین	ایجاب	و	قبول	از	حد	متعارف	بیشتر	نباشد.	
پس	توالی	چنان	که	ماده	1065	قانون	مدنی	به	آن	اشاره	می	کند،	یك	امر	عرفی	
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است	و	معنی	آن	این	نیست	که	هیچ	فاصله	زمانی،	ولو	کوتاه،	بین	ایجاب	و	
قبول	نباید	وجود	داشته	باشد؛	بنابراین	قبول	باید	در	زمانی	گفته	شود	که	عرف	
آن	را	متوالی	و	مربوط	به	ایجاب	بداند.	بعضی	گفته	اند	توالی	بین	ایجاب	و	
قبول	در	صورتی	محقق	می	شود	که	قبول	در	مجلس	عقد	و	پیش	از	جدایی	
دو	طرف	یا	اشتغال	آنان	به	کار	دیگر	گفته	شود؛	زیرا	مجلس	عقد	در	حكم	
جریان	آن	است؛	ولی	پس	از	جدایی	دو	طرف	ایجاب	باطل	می	شود.	این	نظر	
در	بسیاری	از	موارد	با	دید	عرف	سازگار	است	)کاتوزیان،1393،	ج1،	411(.

4.	مشروعیت	موضوع	نکاح
نكاح	بیش	از	سایر	عقود	جنبه	اصالحی	دارد،	چندان	که	می	توان	گفت	اگر	
زن	و	مرد	به	واقع	قصد	زندگی	مشترك	داشته	باشند،	جهت	آن	همیشه	مشروع	
است	و	در	مواردی	که	غرض	ایشان	رسیدن	به	هدف	نامشروعی	است،	اراده	
نكاح	واقعی	نداشته	اند؛	به	همین	جهت	است	که	نویسندگان	»مشروعیت	
اگر	 بنابراین	 اند.	 نساخته	 مطرح	 مستقل	 طور	 به	 نكاح	 در	 را	 عقد«	 جهت	
مردی	با	زنی	نكاح	کند	برای	اینكه	خودفروشی	او	را	آسان	تر	سازد،	گذشته	از	
نامشروع	بودن	جهت	می	توان	ادعا	کرد	که	این	دو	اراده	واقعی	در	نكاح	نداشته	

اند	)کاتوزیان،	1393:	ج1،	263(.
با	توجه	به	دیدگاه	فوق	روشن	می	شود	که	بسیاری	از	اندیشمندان	حقوقی	
درباره	مشروع	بودن	جهت	عقد	نكاح،	نظر	شفاف	و	صریحی	را	بیان	نكرده	
اند	و	در	واقع	قضیه	را	مسكوت	گذاشته	اند.	دلیل	این	امر	به	فلسفه	عقد	ازدواج	
مربوط	می	شود	چرا	که	اگر	بخواهیم	به	دلیل	نامشروع	بودن	جهت	عقد،	خط	
بطالن	بر	روی	آن	بكشیم،	با	اشكاالت	و	مسائل	بغرنج	بسیاری	در	زمینه	نسب	
فرزندان	و	...	مواجه	می	شویم	که	آثار	زیانبار	فراوانی		دارد	ولی	به	هر	صورت	

باید	پاسخ	این	قضیه	را	از	نظر	حقوقی	به	طرز	صریح	و	واضح	بیان	نمود.	
اگر	بتوان	عدم	مشروعیت	جهت	عقد	را	با	دالیل	متقن	و	امارات	محكم	
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و	قراین	قوی	و	غیر	قابل	خدشه	ثابت	کرد،	باید	به	طور	قطع	حكم	به	بطالن	
نكاح	صادر	نمود	اما	اگر	پاره	ای	اهداف	فرعی	سبب	وقوع	عقد	شده	باشند،	
مثل	زناشویی	به	منظور	خرید	خدمت	یا	فرار	از	خدمت	یا	ترك	تابعیت	و	یا	
کسب	تابعیت	جدید	یا	بردن	ارث	و	به	دست	آوردن	منافع	و...،	در	این	شرایط	
اگر	اراده	واقعی	و	عینی	طرفین	بر	وقوع	نكاح	محرز	باشد،	عقد	نكاح	صحیح	
و	غیر	قابل	خدشه	است؛	اما	اگر	هر	یك	از	این	شرایط	اراده	واقعی	در	زمینه	
عقد	نكاح	را	از	بین	ببرد،	درستی	و	صحت	عقد	دچار	خدشه	اساسی	می	شود	

و	ابطال	آن	ضروری	است	)صفایی	و	امامی:1391،	56(.

4-3-2.	بطالن	ازدواج	سفید	و		نکاح	معاطاتی	
زندگی	دختر	و	پسر	زیر	یک	سقف	بدون	عقد	نكاح	ممكن	است	با	اهدافی	
مانند	برآوردن	نیازهای	عاطفی	و	روانی	یا	جنسی	باشد؛	ولی	نمی	توان	آن	را	
ازدواج	نامید.	برخی	معتقدند	زندگی	به	صورت	همباشی	مانند	صیغه	طوالنی	
مدت	است	و	الزم	نیست	در	برابر	آن	نگرانی	وجود	داشته	باشد.	این	دیدگاه	
به	طور	عمومی	براساس	فقه	اسالمی	و	قانون	قابل	دفاع	نیست،	زیرا	ازدواج	
یک	عقد	است	و	نیاز	به	دو	اراده	و	دو	قصد	برای	تحقق	دارد.	ازدواج	بدون	لفظ	
از	نظر	فقهی،	»نكاح	معاطی«	نام	گرفته	است	که	از	نظر	فقها	چنین	ازدواجی	
معاطی	 نكاح	 کرد.	 پیدا	 آن	 برای	 شرعی	 توجیهی	 نمی	توان	 و	 است	 باطل	
ازدواجی	است	که	به	منظور	تشكیل	خانواده،	حق	تمتع	و	رابطه	زناشویی	بین	

زن	و	مرد	منعقد	می	شود	اما	فاقد	ایجاب	و	قبول	لفظی	است.	
قاول	

َ
ت لو	

َ
»ف می	کند:	 بیان	 معاطاتی	 نكاح	 تعریف	 در	 الله	خمینی	 آیت	

الَمرء	 َبیُت	 اِلَی	 ِبَها	 َها	
َ
ِبذ المراه	 اتًه	

َ
ِانش م	

ُ
ث االزدواج	 ا	

َ
صد

َ
ق َو	 الُزوجاَن	

ت	الُزوجیَه	
َ
َحقق

َ
	ت
َ
	ِبَتمكیِنها	ِفی	الَبیَت	لذِلک

َ
	المرء	ذِلک

َ
بل
َ
ال	و	ق

َ
ِبجهیزتها	ِمث

الُمعاطاِتیه«	اگر	زن	و	مرد	با	هم	گفت	وگو	و	قصد	ازدواج	کنند	و	زن	با	رفتنش	
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به	خانه	مرد،	مثال	همراه	جهیزیه،	زوجیت	ایجاد	کند	و	مرد	نیز	زوجیت	زن	
را	با	تمكین	زن	در	خانه	اش	بپذیرد،	در	این	صورت	ازدواج	معاطاتی	صورت	

می	گیرد)خمینی،	1379:	180(.
برخی	در	تعریف	نكاح	معاطاتی	بیان	می	کنند:	»نكاح	معاطاتی	یعنی	
نكاحی	که	صرفا	به	اعالم	توافق	و	تراضی	طرفین	بسنده	شود	و	فاقد	ایجاد	و	

قبول	لفظی	باشد«	)محقق	داماد،	1385:	166(.
	تمام	فقهائی	که	متعرض	بحث	نكاح	معاطاتی	شده	اند،	بر	لزوم	

ً
تقریبا

لفظی	بودن	ایجاب	و	قبول	تاکید	نموده	اند.	به	عنوان	نمونه،	آیت	الله	خمینی	
ل	
ُ
ِطع،	َو	ک

َ
َسمیِن:	دائِم	و	ُمنق

َ
در	این	خصوص	اظهار	داشته	اند:	»الِنكاَح	علی	ق

یِن«؛	نكاح	بر	دو	قسم	
َ
فظ
َ
	ل
ُ
بول

َ
	ِعلی	إیجاُب	و	ق

َ
	ِالی	َعقد	ُمشَتِمل

ِ
ِمنُهما	ُیحتاج

دائم	و	منقطع	است	و	هر	کدام	محتاج	عقدی	است	که	مشتمل	بر	ایجاب	
و	قبول	لفظی	باشد«.	ایشان	در	ادامه	تاکید	می	کنند	که	مجرد	رضایت	قلبی	
طرفین	کفـایت	نمی	کند	و	معاطاتی	که	در	قالب	معامالت	جریان	دارد،	در	

عقد	نكاح	کفایت	نمی	کند	)خمینی،	1379،	ج2،	246(.
جمعی	از	فقها	نیز	الفاظ	ایجاب	و	قبول	را	مورد	بحث	و	بررسی	قرار	داده		
و	متعرض	اصل	بحث	ضرورت	لفظی	بودن	ایجاب	و	قبول	نشده	اند،	زیرا	از	
نظر	آنان	این	امر	مسلم	و	بدیهی	است	)طوسی:1387،	ج4،	193؛	محقق	

حلی:1409،ج2،	218-217(.
در	 عقد	 قبول	 و	 ایجاب	 بودن	 لفظی	 مورد	ضرورت	 در	 فقها	 از	 بعضی	
نكاح	معاطات	تا	بدانجا	پیش	رفته	اند	که	نكاح	بدون	صیغه	را	سفاح	)زنا(	
باَح	باإلباَحه	

َ
ُروَج	الت

ُ
خوانده	اند،	مانند	شیخ	انصاری	که	نوشته	است:	»أّن	الف

؛	
ً
ا	غاِلبا

َ
	ُیمتاِز	الِنكاَح	َعِن	الِسفاح	ألّن	ِفیه	الَتراِضی	أیض

َ
وال	ِبالُمعاطاٍه،	و	ِبذِلک

همانا	فروج	با	اباحه	و	با	معاطات	حالل	نمی	شود	و	فرق	نكاح	و	سفاح	نیز	در	
	تراضی	است«	)	انصاری،1377:	78(.

ً
صیغه	است،	زیرا	در	سفاح	نیز	غالبا

مطابق	فقه	اهل	سنت	نیز	ایراد	صیغه	ایجاب	و	قبول	واجب	است	با	این	
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تفاوت	که	لزومی	ندارد	این	صیغه	حتما	به	زبان	عربی	باشد	و	مادام	که	مفهوم	
ایجاب	و	قبول	و	نكاح	را	برساند	و	بر	هر	زبانی	ایراد	گردد،	درست	است.	علت	
وجوب	ایراد	صیغه	ایجاب	و	قبول	و	ضرورت	لفظی	بودن	آن،	ایجاد	بار	حقوقی	
در	بین	طرفین	عقد	و	رسمی	شدن	ازدواج	و	عوارض	آن	شامل	حقوق	و	تكالیف	
است.	الزم	به	ذکر	است	برای	افرادی	که	توانایی	سخن	گفتن	ندارند،	اشارتی	که	

مشعر	به	رضایت	باشد	و	به	وضوح	بر	عقد	داللت	کند،	کافی	است1
	ایجاب	

ً
از	نظر	فقهای	معاصر	نیز	نكاح	معاطاتی	اعتباری	ندارد	و	آنان	نوعا

و	قبول	لفظ	را	الزم	شمرده	اند.	آیت	الله	بهجت	در	پاسخ	به	سؤالی	در	مورد	
نكاح	معاطات	اظهار	داشته	اند:	»معاطات	در	مورد	نكاح	نیست«	)مجموعه	

آرای	فقهی	در	امور	حقوقی:1382،	ج1،	69(.
نام	 به	 »چیزی	 گفته	اند:	 این	خصوص	 در	 نیز	 شیرازی	 مكارم	 آیت	الله	
ازدواج	معاطاتی	نداریم	و	چنین	ازدواجی	باطل	است«	)مجموعه	آرای	فقهی	

در	امور	حقوقی:1382،	ج1،	71(.
آیت	الله	خامنه	ای	در	این	خصوص	گفته	اند:	»مشروع	نیست«	)مجموعه	

آرای	فقهی	در	امور	حقوقی:1382،	ج1،	71(.
از	این	رو	در	ازدواج،	صرف	رضایت	قلبی	دختر	و	پسر	کفایت	نمی	کند.	
عالوه	بر	این	در	ماده	1062	قانون	مدنی	ایران	آمده	است:	»نكاح	واقع	می	شود	
به	ایجاب	و	قبول	به	الفاظی	که	صریحا	داللت	بر	قصد	ازدواج	نماید.«	یعنی	
به	لحاظ	حقوقی	باید	صیغه	عقد	ازدواج	بیان	شود	و	ایجاب	و	قبول	لفظی	
باشد،	مگر	در	حالت	عجز	از	تلفظ،	البته	این	به	معنای	سختگیری	در	امر	
ازدواج	نیست.	لفظ	و	سایر	شرایط	مثل	مهریه،	نفقه	و...	همگی	نشان	دهنده	
عظمت	و	اهمیت	این	پیمان	مقدس	است،	پیمانی	که	نباید	آلوده	شود.	در	این	
نوع	ازدواج	که	در	نهادهای	دولتی	مربوطه	یا	سازمان	های	دینی	ثبت	نمی	شود،	

1.		الخن،	مصطفی،	دیب	البغا،	مصطفی،	الشربجی،	علی،	الفقه	المنهجی،	تهران،	احسان،	1379،	جلد	
2،	صص	52-523
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زن	و	مرد	با	هم	زندگی	می	کنند	و	کارهای	مربوط	به	خانواده	بر	دوش	هر	دو	
است،	هرچند	از	نظر	قانونی	زن	و	شوهر	رسمی	محسوب	نمی	شوند.	مسئله	
مهم	در	این	میان	بارداری	های	ناخواسته،	فرزندان،	سقط	جنین	های	متعدد	و	
غیرقانونی	و…	است	که	همگی	به	شدت	تهدیدکننده	سالمت	هر	جامعه	ای	

	است	)رضایی،	1392:	20(.
با	توجه	به	نظریات	فقها	که	بیان	شد	و	در	دقت	ماده	645	قانون	مجازات	
اسالمی1،	در	اینكه	همباشی	ازدواج	نیست،	تردیدی	نیست	و	در	فرضی	که	با	
رضایت	دو	طرف	همراه	با	قصد	واقعی	آنان	بتوان	با	جاری	کردن	صیغه	عقد	را	
در	قالب	نكاح	دائم	قرار	داد،	در	صورت	عدم	ثبت	آن	در	دفاتر	اسناد	رسمی،	
قانونی	نیست	و	مطابق	ماده	645	قانون	مجازات	اسالمی	برای	زوج،	مجازات	
قانون	حمایت	 ماده	21	 در	 و	 است	 مقرر	شده	 تا	یک	سال	حبس	 تعزیری	
یا	 خانواده	مصوب	1391	ثبت	نكاح	موقت	در	صورت	باردار	شدن	زوجه	
توافق	دو	طرف	در	هنگام	انعقاد	نكاح	موقت	یا	درج	به	صورت	شرط	ضمن	
نوع	زندگی	 این	 توافق	 با	 افرادی	صرفا	 اگر	 بنابراین	 الزامی	شده	است.	 عقد	
مشترک	را	انتخاب	کنند،	چنین	توافقی	برخالف	نظم	عمومی،	اخالق	حسنه	
نامشروع	و	فعل	حرام	مطابق	 ارتكاب	عمل	 از	حیث	 نامشروع	است	که	 و	
و	 بود	 خواهد	 مجازات	 و	 تعقیب	 قابل	 اسالمی	 مجازات	 قانون	 ماده	637	
فرزند	حاصل	از	آن	نامشروع	تعریف	می	شود	که	از	حقوق	اجتماعی	از	جمله	
تحصیل	و	شناسنامه	محروم	است	و	از	والدین	طبیعی	خود	ارثی	نخواهدبرد	و	
همسرش	مستحق	دریافت	نفقه	نخواهد	بود	و	نباید	انتظار	داشت	قانون	برای	
هر	ناهنجاری،	یک	لباس	قانونی	بپوشاند	و	در	این	زمینه،	خأل	قانونی	نداریم.	

از	لحاظ	قانونی	ازدواج	متعه	پیش	بینی	شده	است	)رنجبر،	1395(.

1.  ماده 645 - به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات 
الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر  رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طالق و رجوع 

نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می گردد. 
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فصل	سوم:	روش	و	یافته	های	میدانی

               
»آقا،	25	ساله،	تهران

این	جوری	راحت	تره.	نه	به	چیزی	پایبندی.	حاال	یک	سال،	
هر	 تا	 اصال	 تا	همه	ی	عمرت	 ماه...	 دو	 ماه،	 یه	 دو	سال،	
موقعی	که	خودتون	خواستین	من	خواستم	و	اون،	ادامه	داره.	
ولی	ازدواج	دائم	باید	پایبند	باشی	به	یه	سری	چیزا.	هم	اون	

راضیه	هم	من	راضی	ام...«
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1-3.	روش	پژوهش

کیفی	 روش	شناختی	 و	 تفسیرگرایی	 دیدگاه	 چهارچوب	 در	 پژوهش	 این	
حساسیت	 دلیل	 به	 است.	 شده	 انجام	 زمینه	ای	 نظریۀ	 روش	 از	 استفاده	 با	
فرهنگی	موضوع	پژوهش	و	دشواری	دسترسی	به	نمونه	ها	از	روش	نمونه	گیری	
غیرتصادفی	استفاده	شد.	اشباع	نظری	داده	ها	پس	از	انجام	100	مصاحبه	به	
دست	آمد	و	برای	اطمینان	بیشتر،	مصاحبه	های	بیشتری	صورت	گرفت	تا	در	
جامعیت	پژوهش	به	اقناع	رسیده	و	البته	در	این	مسیر	از	نظارت	و	رهنمودهای	
متخصصان	روش	کیفی	نیز	بهره	مند	شده	است.	الزم	به	ذکر	است	که	این	
پژوهش	به	انواع	دیگر	همباشی	مثل		همباشی	دختر	جوان	با	مردی	مسن	که	
محوریت	رابطه	بر	تأمین	اقتصادی	زن	است،	عنایت	داشته	اند	و	این	نمونه	ها	
و	 اطالعات	 شدند.	 حذف	 پژوهش	 از	 مطالعه	 شدن	 یكدست	 منظور	 به	
داده	های	پژوهش	حاضر	با	استفاده	از	تكنیک	مصاحبۀ	عمیق	جمع	آوری	شده	
از	کدگذاری	نظری	 با	استفاده	 است.	مصاحبه	ها	و	داده	های	گردآوری	شده	
)باز،	محوری	و	گزینشی(	تجزیه	و	تحلیل	شدند	و	به	منظور	گردآوری	داده	ها،	
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روش	 مشارکت	کنندگان،	 مهم	 مقوله	های	 و	 مفاهیم	 به	 دستیابی	 برای	 ابتدا	
مصاحبۀ	گفت	وگوی	غیررسمی	به	کار	گرفته	شد.	در	مرحلۀ	دوم	با	استفاده	
از	روش	گراندد	تئوری،	مقوله	ها	و	مفاهیم	به	دست	آمده	در	فرایند	مصاحبه،	
در	راستای	نمونه	گیری	نظری	پیگیری	شدند	و	پس	از	این	مرحله	که	خطوط	
پرسش	های	 گرفتند،	 شكل	 مقوله	ها	 و	 مفاهیم	 طریق	 از	 مصاحبه	ها	 کلی	
مصاحبه	با	استفاده	از	روش	مصاحبۀ	نیمه	ساختاریافته،	استاندارد	شد	و	این	
فرایند	تا	اشباع	نظری	ادامه	یافت.	در	ادامه	با	اجرای	کدگذاری	باز،	هم	زمان	با	
جمع	آوری	داده	ها،	مقوله	های	عمده،	زیرمقوله	ها	و	مفاهیم	به	دست	آمدند.	با	
انجام	کدگذاری	محوری،	زیرمقوله	ها	به	یكدیگر	و	به	مقوله	های	عمده	ربط	
ی	و	فرایندی	و	پیامدی	بودن	مشخص	

ّ
پیدا	کردند	و	نوع	مقوله	ها	از	حیث	عل

شدند.

2-3.	یافته	های	میدانی	

داشته	 گسترده	ای	 تحوالت	 در	جهان	 خانواده	 نهاد	 اخیر،	 دهه	 چند	 در	
دهه	 اواخر	 جنسی	 انقالب	 در	 باید	 را	 آن	 ریشه	های	 که	 تحوالتی	 است،	
1960	در	کشورهای	اروپایی	و	آمریكایی	جستجو	کرد	)Carr,2011(.	این	
انقالب	با	اسطوره	زدایی	از	رابطه	جنسی،	آن	را	به	امری	عادی	تبدیل	کرد	که	به	
راحتی	)قبل	از	ازدواج(	دست	یافتنی	است.	در	اوایل	انقالب	جنسی،	هرچند	
به	تدریج	سن	ازدواج	در	اروپا	و	آمریكا	افزایش	یافته	بود،	بسیاری	از	افراد	
همچنان	ازدواج	می	کردند،	اما	این	همه	راه	نبود	و	انقالب	جنسی،	با	گسترش	
	به	اسطوره	روابط	

ً
الگوهای	هم	خانگی،	ضربه	ای	سخت	تر	را	این	بار	نه	صرفا
.)French, 2014(	کرد	وارد	ازدواج	خود	به	بلكه	جنسی،

ایران	نیز	از	تغییرات	اجتماعی	-	فرهنگی	رخ	داده	در	جهان	مصون	نمانده	
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است،	به	گونه	ای	که	خانواده	های	ایرانی	نیز	طی	صد	سال	اخیر	با	قرار	گرفتن	
در	فرایند	نوسازی	در	عرصه	های	گوناگون	و	از	جمله	مناسبات	بین	دو	جنس،	
در	فرایند	کشمكش	فرهنگی	الگوهای	سنتی	و	مدرن،	وارد	مرحله	انتقالی	
شده	اند	و	ضمن	حفظ	برخی	از	عناصر	سنتی	خود،	برخی	ویژگی	های	جامعه	
جدید	را	نیز	دریافت	کرده	اند	)کوثری	و	عسگری،	1394(.	تغییرات	ارزشی	در	
ایران	در	سال	های	اخیر	بر	مناسبات	اجتماعی	تاثیرگذار	بوده	است،	تغییراتی	
رسانه	های	 گسترش	 و	 ورود	 است.	 داشته	 جامعه	 برای	 متعددی	 تبعات	 که	
ارتباطی	به	ویژه	اینترنت	در	ایران	سبک	های	زندگی	متفاوتی	را	آفریده	است	و	
ارزش	های	گوناگونی	را	شكل	داده	است.	در	این	میان	با	بغرنج	شدن	مسائل	
اقتصادی،	افزایش	سن	ازدواج	و	همچنین	ورود	ارزش	های	جهانی	از	طریق	
ابزارهای	ارتباطی،	به	تدریج	رفتارهای	جدیدی	در	میان	جوانان	ایرانی	شكل	
ازدواج	 از	 پیش	 جنسی	 روابط	 گسترش	 آنها	 مهم	ترین	 از	 که	 است	 گرفته	
انگیزه	های	گوناگون	و	در	 با	 ایران	 ازدواج	در	 از	 است.	هر	چند	روابط	پیش	
قالب	الگوهای	متفاوت	صورت	می	پذیرد،	یكی	از	افراطی	ترین	شكل	های	
رابطه	پیش	از	ازدواج،	پیدایش	الگوهای	»هم	خانگی«	است	)آزاد	ارمكی	و	

همكاران،	1391(.	
ثبت	نشده،	 زناشویی	 رابطه	 مثابه	 به	 ازدواج	 بدون	 هم	خانگی	 بی	تردید	
غیررسمی	و	غیرمشروع	در	جامعه	ایران	الگویی	ریشه	دار	و	فراگیر	به	شمار	
و	 رسانه	ای	 گزارش	های	 برحسب	 که	 است	 نوظهور	 پدیده	ای	 و	 نمی	آید	
کادمیک	و	تخصصی	معضلی	اجتماعی	و	تا	 گفتگوهای	علمی	در	سطح	آ
حدی	رو	به	گسترش،	به	ویژه	در	کالن	شهرها	و	مناطق	مهاجرپذیر،	محسوب	
می	شود.	با	توجه	به	پیچیدگی	موضوع	و	حساسیت	های	موجود	در	کشور،	در	
این	زمینه	آمار	قابل	توجهی	وجود	ندارد	و	حتی	به	نحوی	می	توان	گفت	که	از	
سوی	دولتمردان	مسكوت	گذاشته	شده	است	و	به	نوعی	تحمل	می	شود.	اما	
با	توجه	به	شرایط	فرهنگی	و	اقتصادی	این	برهه	تاریخی	شاهد	رشد	این	گونه	
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روابط	هستیم.	به	منظور	شناسایی	دقیق	این	پدیده	نوظهور	اجتماعی	و	علل	
و	پیامدهای	آن	به	بررسی	جامع	آن	در	سه	کالن	شهر	تهران،	مشهد	و	اصفهان	

اقدام	شده	است.

3-3.	شرایط	زمینه	ای	
شرایط	زمینه	ای	مجموعۀ	خاصی	از	وضعیت	های	موجود	است	که	در	یک	
یابند	 معنی	 آن	 در	 اجتماعی	 تعامل	های	 تا	 می	شوند	 جمع	 مكان	 و	 زمان	
)استراوس	و	کوربین،	1390:	154(.	در	این	پژوهش	عوامل	تجربه	رابطه	و	

جهان	بینی	از	علل	زمینه	ای	در	ازدواج	سفید	در	ایران	اند.	

1-3-3.	تجربه	رابطه
تجربه	رابطه	شامل	معرف	هایی	از	قبیل	خشونت،	بارداری،	سقط،	پیشگیری	
از	بارداری،	دانش	جنسی،	سطح	رابطه،	سن	ورود	به	رابطه،	تداوم	رابطه،	مدت	
رابطه،	شیوه	آشنایی،	رضایت	از	رابطه	و	تجربه	سفر	و	ویژگی	های	شریک	در	

نظر	گرفته	شده	است.	

1-1-3-3.	زمینه	های	آشنایی/بسترهای	آشنایی
مصاحبه	ها	حاکی	از	آن	است	که	زمینه	های	آشنایی	برای	افرادی	که	تجربه	
هم	خانگی	داشتند،	بیشتر	در	دانشگاه	و	یا	از	طریق	شبكه	های	اجتماعی	و	

گروه	دوستان	شكل	گرفته	است.	
 

خانم	ارسالنی،	28	ساله	از	تهران		
این	 تبریز	 تو	 چون	 و	 تبریز	 تو	 بودیم	 دانشجو	 تامون	 دو	 هر	 ما	
انجمن	های	زنان	و	انجمن	هایی	که	در	زمینه	فمینیسم	فعالیت	
داشتند	عضو	اونها	بودیم،	از	تو	همون	انجمن	با	هم	آشنا	شدیم	و	
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تا	سه	سال	من	و	اون	فقط	در	حد	یه	دوستی	ساده	با	هم	بودیم	ولی	
بعد	از	دو	سه	سالی	که	گذشت	چون	اون	خونه	گرفته	بود	و	به	بهانه	
مسائل	مختلف،	دور	هم	جمع	شدنایی	تو	خونشون	داشتیم…

رابطه	با	جنس	مخالف	و	قرارهای	دوستانه	از	روابط	بین	فردی	است	که	
می	تواند	یكی	از	تجربه	های	پیچیده	در	دوران	جوانی	باشد.	هدف	از	رابطه	
با	جنس	مخالف	برآوردن	تمام	نیازهای	ممكن	در	آن	رابطه،	اعم	از	نیازهای	
جنسی،	عاطفی،	دوست	داشتن	و	دوست	داشته	شدن،	نیاز	به	احترام	و	نظایر	
آن	است.	رابطه	با	جنس	مخالف	از	نیازهایی	است	که	بر	مبنای	فرهنگ	و	
قوانین	رسمی،	 و	 هر	کشور	 فراخور	 به	 و	 می	شود	 بازتعریف	 قوانین	رسمی	
و	 رابطه	دوستی	دختر	 ایران	 برآورده	می	شود.	در	کشور	 و	اجتماعی	 شرعی	
پسر	جایگاه	قانونی	و	شرعی	ندارد	و	با	عقاید	مذهبی	و	فرهنگی	تناقض	دارد.	
با	این	حال،	این	رابطه	از	دیرباز	مرسوم	بوده	و	در	مكان	هایی	که	منجر	به	
اختالط	زنان	و	مردان	می	شود،	این	نوع	رابطه	زمینه	بیشتری	برای	شكل	گیری					
می	یابد.	دانشگاه	از	محل	هایی	است	که	جوانان	پسر	و	دختر	برای	اولین	بار	
در	کالس	های	مشترک	با	هم	بودن	را	تجربه	می	کنند.	کانون	ها	و	گروه	های	
را	 دانشجویان	 نزدیک	تر	 روابط	 و	 زمینه	دوستی	 	

ً
دانشگاه	عموما در	 دوستی	

فراهم	می	کنند	و	این	آشنایی	و	روابط	نزدیک	در	برخی	از	موارد	از	زمینه	های	
شكل	گیری	رابطه	های	دوستانه	تا	هم	خانگی	در	ایران	است.	

آقا،	46	ساله	از	تهران
من	با	ماشین	از	دانشكده	میومدم	بیرون،	دیدم	تو	پارکینگ	دانشكده	
واستاده،	سوارش	کردم	آشناییمون	از	اونجا	شروع	شد،	خواستم	
آشناییت	 این	 باهم،	 کردیم	 و	صحبت	 کردم	 سوارش	 خونه	 برم	

باعث	شد	که	باهام	بیاد.
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رواج	معاشرت	های	دختران	و	پسران	قبل	از	ازدواج	در	کنار	تغییر	ساختار	
جنسیتی	دانشگاه	ها	دو	پدیده	اجتماعی	و	فرهنگی	نوظهور	سال	های	اخیر	در	
جامعه	ایران	است.	برای	تبیین	روابط	اجتماعی	و	به	طور	اخص	روابط	بین	
شخصی	بین	دو	جنس	مخالف	در	محیط	دانشگاه	می	توان	به	نظریه	ساختاری	
کالن	پیتر	بالو	اشاره	کرد.	مفروضات	بنیادین	نظریه	ساختاری	بالو	بر	این	
اساس	است	که	احتمال	پیوند	اجتماعی	بین	افراد	تابعی	است	از	فرصت	آنها	
برای	تماس	با	یكدیگر	و	مجاورت	افراد	در	یک	فضای	چندبعدی	که	احتمال	
پیوند	اجتماعی	را	افزایش	می	دهد.	همچنین	هرچه	ناهمگونی	بیشتر	باشد	
)یعنی	هرچه	تعداد	پسران	کمتر	و	دختران	بیشتر	باشد	یا	برعكس(	مواجهه	
اینكه	 به	 توجه	 با	 بنابراین،	 می	شود.	 بیشتر	 نیز	 متفاوت	 گروه	های	 با	 اعضا	
دانشگاه	و	به	طور	خاص	کالس	های	آن،	مكان	های	تثبیت	شده	ای	برای	ایجاد	
تثبیت	شده	فرصت	های	 این	هم	حضوری	های	 و	 و	پسران	اند	 تماس	دختران	
نه	 افزایش	فرصت	های	تماس،	 با	 افزایش	می	دهند،	 را	 بین	جنسیتی	 تماس	
تنها	احتمال	ایجاد	دوستی	ها	و	معاشرت	ها	افزایش	می	یابد،	بلكه	ناهمگونی	
جنسیتی	در	ساختار	جمعیتی	کالس	های	درس	بر	شكل	گیری	چنین	دوستی	

ها	و	معاشرت	هایی	موثر	است.	
از	سوی	دیگر،	شبكه	های	اجتماعی	مجازی	مانند	فیس	بوک	و	اینستاگرام	
و	سایر	شبكه	های	اجتماعی	مجازی	و	اپ	های	دوست	یابی	زمینه	ارتباط	افراد	
را	با	یكدیگر	بیشتر	و	آسان	تر	کرده	اند.	شبكه	های	اجتماعی	مجازی	به	لحاظ	
عمومیت	یافتن	در	میان	کاربران	و	با	گستره	وسیع	جغرافیایی	در	درون	مرزهای	
ملی،	با	تبدیل	شدن	به	یک	ارتباط	خصوصی	و	شخصی	و	فارغ	بودن	از	هر	
نوع	کنترل	از	سوی	مراجع	قدرت،	به		وسیله	ای	بی	بدیل	در	عرصه	ارتباطات	

تبدیل	شده	اند.
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	خانم،	31	ساله	از	تهران
میشه	گفت	به	طور	مجازی	آشنا	شدیم.	حسین	جایی	از	فاصله	
فیس	بوک	 توی	 و	 گذری	 به	طور	 و	 بود	 دیده	 رو	 من	 دور	 خیلی	
بعد	 باشه.	 آدم	 این	همون	 نكنه	 بود	 گفته	 بود.	 دیده	 رو	 پروفایلم	
اولین	 تا	 بود	 کرده	 پرس	وجو	 مشترکمون	 دوست	 از	 من	 درباره	

قرارمون	که	مطمئن	شده	بود

شبكه	های	اجتماعی	محل	گردهمایی	صدها	میلیون	کاربر	اینترنت	است	
تبادل	اطالعات	 به	تعامل	و	 که	بدون	توجه	به	مرز،	زبان،	جنس	و	فرهنگ،	
تعامالت	 تقویت	 و	 افزایش	 برای	 اجتماعی	 شبكه	های	 واقع	 در	 می	پردازند.	
اجتماعی	در	فضای	مجازی	طراحی	شده	اند.	به	طور	کلی	از	طریق	اطالعاتی	
که	روی	پروفایل	افراد	قرار	می	گیرد،	مانند	عكس	کاربر،	اطالعات	شخصی	
و	عالیق	)که	همه	اینها	اطالعاتی	را	در	خصوص	هویت	فرد	فراهم	می	آورد(	
برقراری	ارتباط	تسهیل	می	شود.	کاربران	می	توانند	پروفایل	های	دیگران	را	ببینند	
و	با	یكدیگر	ارتباط	برقرار	کنند	)Pempek,2009: 228(.	از	مهم	ترین		شبكه	های	
مجازی	اجتماعی	که	مورد	اقبال	قرار	گرفته	اند،	فیس	بوک،	توئیتر،	اینستاگرام	و		
ثیرات	آن	را	می	توان	با	توجه	به	نظریه	

ً
...	است.	میزان	استفاده	از	این	شبكه	ها	و	تأ

کاشت1	گربنر	تشریح	کرد.	نظریه	کاشت	یا	پرورش	جرج	گربنر	بر	کنش	متقابل	
میان	رسانه	و	مخاطبانی	که	از	آن	رسانه	استفاده	می	کنند	و	نیز	بر	چگونگی	
تأثیرگذاری	رسانه	ها	بر	مخاطبان	تأکید	می	کند.	فرض	اساسی	این	نظریه	این	
است	که	بین	میزان	مواجهه	و	استفاده	از	رسانه	و	واقعیت	پنداری	در	محتوا	و	
برنامه	های	آن	رسانه	ارتباط	مستقیم	وجود	دارد،	به	این	صورت	که	ساعت	های	
متمادی	مواجهه	با	رسانه	ای	خاص	باعث	ایجاد	تغییر	نگرش	و	دیدگاه	های	
موافق	با	محتوای	رسانه	می	شود.	در	واقع،	نظریه	پرورش	با	تعیین	میزان	و	نوع	

1.  Cultivation theory
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برنامه		های	مورد	استفاده	از	رسانه	ها،	میزان	تأثیر	را	بررسی	می	کند	تا	به	سازوکار	و	
نحوه	تأثیر	دست	پیدا	کند	)عباسی	و	خلیلی	کاشانی،	1392:	81(.	

نظریه	کاشت	یكی	از	اشكال	اثر	رسانه	ها	در	سطح	شناختی	بوده	و	مربوط	
به	این	موضوع	است	که	قرار	گرفتن	در	معرض	رسانه	ها	تا	چه	حد	می	تواند	به	
باورها	و	تلقی	عموم	از	واقعیت	خارجی	شكل	دهد.	نظریه	کاشت	یا	اشاعه	
برای	ارائه	الگویی	از	تحلیل،	تبیین	شده	است	تا	نشان		دهنده		تأثیر	بلندمدت	
	در	سطح	برداشت	اجتماعی	عمل	می	کنند.	بر	

ً
رسانه	هایی	باشد	که	اساسا

اساس	نظریه	کاشت	می	توان	استنباط	کرد	که	میزان	استفاده	و	مدت	زمان	
است.	 موثر	 کاربران	 زندگی	 سبک	 بر	 اجتماعی	 شبكه	های	 در	 عضویت	
شبكه	های	 در	 زمان	عضویت	 مدت	 و	 استفاده	 میزان	 هرچه	 گفت	 می	توان	
اجتماعی	 روابط	 در	 کاربر	 تأثیرپذیری	 احتمال	 یابد،	 افزایش	 اجتماعی	
مجازی	بیشتر	است.	برعكس	هرچه	میزان	استفاده	و	مدت	زمان	عضویت	در	
شبكه	های	اجتماعی	کاهش	یابد،	احتمال	تأثیرپذیری	آن	کمتر	خواهد	بود.	
دختران	و	پسرانی	که	ساعت	ها	در	شبكه	های	مجازی	و	تحت	تأثیر	پیام	های	
آن	قرار	دارند	و	از	خود	هویتی	ایده	آل	درست	می	کنند،	بر	کاربران	دیگرتأثیر	
می	گذارند	و	همین	تأثیر	شبكه	ها	و	تسهیل	ارتباط،	زمینه	شكل	گیری	روابط	

دوستی	نزدیک	تر	و	هم	خانگی	را	فراهم	می	کند.	
»آنچه	 شكاف	 ارتباطات	 تسهیل	 و	 جمعی	 ارتباط	 رسانه	های	 گسترش	
هست«	را	با	»آنچه	دوست	دارم	باشد«	در	قالب	فعالیت	های	افراد	در	فضای	
مجازی	بازنمایی	می	کند.	داشتن	صفحه	های	مجازی	با	هویت	های	ناشناس	
و	نمایش	عالقه	مندی	های	فردی	»فقدان	فرصت	بروز«	را	برای	این	نسل	به	
ذهن	متبادر	می	سازد.	نسل	جوان	کنونی	اگرچه	ممكن	است	به	شكل	آشكار	
مواضع	خود	را	مطرح	نكند،	در	قالب	رابطه	ای	پنهانی	و	در	حریم	خصوصی	

خود	آن	را	عینیت	می	بخشد.
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2-1-3-3.	مدت،	سطح	و	تداوم	رابطه
مدت	روابط	هم	خانگی	و	تداوم	آن	به	رضایتمندی	در	سطوح	مختلف	رابطه	
بستگی	دارد.	زمانی	که	زوجین	از	رابطه	هم	خانگی	رضایت	داشته	باشند	و	
آن	را	بستری	برای	تأمین	نیازهای	خود	بدانند،	به	این	رابطه	ادامه	می	دهند.	
نیازهایی	که	در	روابط	هم	خانگی	برآورده	می	شوند،	از	جمله	نیازهای	جنسی	
و	عاطفی	بدون	فشارهای	مالی	یا	فشارهای	سنتی	و	قانونی	در	ازدواج	دائم	
و	همچنین	عدم	تعهد	و	مسئولیت	ازدواج	دائم	در	هم	خانگی،	محرک	های	

اصلی	تداوم	رابطه	اند.

	آقا،	31	ساله	از	تهران
علتش	که	گفتم	کمبود	مالی	و	جنسی؛	چون	می	گم	شرایط	اینو	
نداشتیم	دائمی	و	واسه	همیشه	ازدواج	کنیم	و	یه	جاهایی	شرایط	

جنسیمون	به	قول	گفتنی	زمینه	را	فراهم	می	کرد.

	خانم،	30	ساله	از	تهران
به	عنوان	دو	تا	آدم	30	ساله	که	با	هم	زندگی	می	کنیم	شرایطی	رو	
نداریم	که	توقعات	خانواده	هامون	رو	برآورده	کنیم،	مثال	مراسم	
تاالر	 و	 هزینه،	سرویس	طال،	خونه	 میلیون	 ده	 با	چند	 عروسی	
میلیونی	و	...		اینطوری	زندگی	می	کنیم.	هرکی	هرچقدر	پول	داره	
می	ذاره	وسط.	تو	یه	خونه	کوچیک	زندگی	می	کنیم	که	از	پس	دادن	
ولی	خانواده	من	 زندگی	می	کنیم	 راحت	 و	 برمی	آییم	 اش	 اجاره	

متاسفانه	نمی	پذیرد.

مردان	به	علل	بیكاری،	تورم	باال،	هزینه	های	سخت	زندگی،	توقعات	باال،	
رسوم	مهریه	و	جهیزیه	از	ازدواج	دائم	منصرف	شده	و	در	جستجوی	بدیلی	
آسان	ترند	که	هزینه	های	سخت	زندگی	را	به	دوش	نكشند.	بنابراین،	شرایط	
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از	عوامل	 اقتصادی	و	رکود	و	مخارج	باالی	زندگی	در	ازدواج	دائم	 سخت	
مؤثر	سوق	یافتن	افراد	به	ازدواج	سفید	بوده	است.	در	ازدواج	سفید	و	روابط	
می	شود	 تقسیم	 طرفین	 بین	 به	صورتی	 اقتصادی	 نقش	 	

ً
معموال هم	خانگی	

که	دو	طرف	بتوانند	هزینه	های	زندگی	مشترکشان	را	تأمین	کنند	و	از	سوی	
دیگر	از	رسومی	مانند	مهریه	و	هزینه	های	عروسی	مانند	طال،	تاالر،	لباس	و	
...		فارغ	اند.	از	سوی	دیگر،	با	توجه	به	تأخیر	در	سن	ازدواج	به	دلیل	شرایط	
اقتصادی	و	مشارکت	اجتماعی	زنان	به	واسطه	حضور	در	دانشگاه	و	افزایش	
توقعات	از	زندگی	مشترک،	تأمین	نیازهای	انسانی	مانند	نیازهای	جنسی	و	
عاطفی	به	تأخیر	می	افتد.	بنابراین،	راهكار	ازدواج	سفید	نوعی	انتخاب	عقالنی	
انتخاب	می	کند.	هرچند	رضایت	 را	 نوع	زندگی	 این	 برای	زوجی	است	که	
از	رابطه	جنسی	و	تأمین	نیازها	عاملی	برای	تداوم	رابطه	در	سطوح	مختلف	
است،	عالوه	بر	محدودیت	های	قانونی	و	شرعی،	پنهان	کاری	و	امكان	نداشتن	
حضور	در	انظار	عمومی	و	رفتن	به	مهمانی	و	مسافرت	های	مشترک	عواملی	
هستند	که	انتخاب	این	نوع	رابطه	را	با	محدودیت	هایی	روبه	رو	می	کنند	که	
دوگانگی	 و	 پنهان	کاری	 همین	 	 می	شوند.	 هم	خانگی	 روابط	 قطع	 به	 منجر	
هویتی	هم	خانه	یا	همسر	بودن	سبب	فشارهای	روحی	و	روانی	می	شود	که	گاه	

به	اتمام	رابطه	منجر	می	گردد.

خانم،	31	ساله	از	تهران
مزیتی	که	ازدواج	دائم	تو	این	جامعه	برای	من	به	عنوان	یک	زن	
داره	اول	اینكه	زندگی	پنهانی	نخواهم	داشت.	راحت	تر	سفر	برم	
باهاش،	پارتنرم	رو	به	عنوان	آدمی	که	باهاش	زندگی	می	کنم	همه	
جا	با	خودم	ببرم.	این	شكل	زندگی	بزرگ	ترین	مشكلی	که	داره	اون	
پنهان	بودن	و	چالشیه	که	تو	با	خودت	داری	که	کسی	نفهمه	باید	

دروغ	بگی	این	خیلی	فشار				روانی	به	من	وارد	می	کنه.	
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برحسب	 رفتار	 هومنز1،	 اجتماعی	 مبادلۀ	 نظریۀ	 اساسی	 اصول	 مطابق	
تغییر	 می	آورد،	 همراه	 به	 که	 هایی	 هزینه	 و	 کرده	 دریافت	 که	 پاداش	هایی	
می	کند.	هرچه	فعالیت	یک	فرد	در	زمان	معینی	پاداش	بیشتری	به	شخص	
برساند،	به	همان	نسبت	فرد	آن	فعالیت	را	تكرار	خواهد	کرد،	همچنین	وقتی	
عمل	فرد	پاداش	مورد	انتظار	به	ویژه		پاداشی	بیشتر	از	آن	را	دریافت	می	کند	
و	یا	تنبیه	مورد	انتظار	را	دریافت	نمی	کند،	در	این	حالت	فرد	»لذت	بیشتری	
را	درک	خواهد	کرد	و	بیشتر	به	انجام	عمل	متمایل	خواهد	شد	و	نتایج	چنان	
عملی	برایش	ارزشمندتر	خواهد	بود.	زمانی	که	زوجین	هم	خانگی	را	انتخاب	
می	کنند	و	آن	را	برای	مدتی	ادامه	می	دهند،	می	توان	بر	مبنای	نظریه	مبادله	
اجتماعی	استدالل	کرد	که	تداوم	این	نوع	ازدواج	ناشی	از	پاداشی	است	که	
	تاأمین	نیازهای	جنسی	و	نبود	

ً
زوجین	دریافت	می	کنند.	این	پاداش	ها	عموما

فشارهای	اقتصادی	در	ازدواج	دائم	است.	
همچنین	براساس	نظریه	سلسله	مراتب	مازلو2	می	توان	ازدواج	سفید	را	
تشریح	و	تبیین	کرد.	مازلو	سلسله	مراتبی	از	5	نیاز	فطری	را	معرفی	کرد	که	
رفتار	انسان	را	برانگیخته	و	هدایت	می	کنند.	این	نیازها	عبارتند	از:	نیازهای	
محبت	 و	 تعلق	پذیری	 امنیت،	 جنسی(،	 میل	 و	 آب	 )غذا،	 فیزیولوژیک	
)دوست	داشتن	و	دوست	داشته	شدن(،	احترام،	و	خودشكوفایی.	مازلو	این	
نیازها	را	مرتبط	با	غریزه	دانست.	اما	این	نیازها	می	توانند	تحت	تأثیر	یادگیری،	
انتظارات	اجتماعی	و	ترس	از	تأیید	نشدن	قرار	گیرند.	طبقات	پایین	تر	هرم	
کمتر	 ولی	 پیچیده	تر	 نیازهای	 باالتر	 طبقات	 و	 ساده	تر	 و	 حیاتی	تر	 نیازهای	
حیاتی	را	نشان	می	دهند.	نیازهای	مراتب	باالتر	فقط	وقتی	مورد	توجه	فرد	قرار	
می	گیرند	که	نیازهای	طبقه	های	پایین	تر	برطرف	شده	باشند.	هرگاه	فردی	به	
طبقه		باالتر	حرکت	کرد،	نیازهای	طبقه	پایین	تر	چندان	مورد	توجه	اصلی	او	

1.  George C. Homan (The Exchange Theory)

2.  Maslow's hierarchy of needs
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نخواهند	بود.	اگر	هم	فرد	به	صورت	موردی	به	یک	نیاز	در	طبقه	های	پایین	تر	
احتیاج	پیدا	کند	به	صورت	موقتی	اولویت	آن	نیاز	را	باال	می	برد	ولی	هرگز	به	
صورت	دائمی	به	طبقه	پایین	تر	باز	نمی	گردد.	این	هرم،	هرم	نیازهای	انسانی	
است.	نیازهای	مادی	و	جنسی	که	همان	نیازهای	فیزیولوژیک	اند	از	پایه	ای	
و	 به	خودشكوفایی	 نمی	توان	 نشوند	 رفع	 آنها	 تا	 و	 انسانی	اند	 نیازهای	 ترین	
به	 دائم	 ازدواج	 که	 زمانی	 یافت.	 متعالی	دست	 اجتماعی	 زندگی	 به	عبارتی	
دلیل	شرایط	سخت	اقتصادی	و	فرهنگی	به	تأخیر	می	افتد،	نیازهای	جنسی،	
که	از	پایه	ترین	نیازهای	انسانی	اند،	برآورده	نمی	شوند	و	در	وضعیت		جسمی	
و	روحی	فرد	براساس	نظریه	مازلو	اختالل	ایجاد	می	کنند.	بنابراین،	بدیل	هایی	
برای	ازدواج	دائم	شكل	می	گیرند	که	نیازهای	انسانی	از	جمله	نیاز	جنسی	

تأمین	شوند	بدون	آنكه	فرد	فشار	اقتصادی	سختی	را	متحمل	شود.	
روابط	 بر	 تحلیلی	 می	توان	 کلمن1	 عقالنی	 انتخاب	 نظریه	 براساس	
هم	خانگی	ارائه	کرد.	کنشگران	هنگام	انتخاب	کنش	به	ارزیابی	شانس	ها،	
امكانات	و	شرایط	موجود	می	پردازند	و	تالش	می	کنند	تا	باارزش	ترین	هدف	
را	انتخاب	کنند.	کلمن	در	نظریه		انتخاب	عقالنی	معتقد	است	که	اشخاص	
بر	 جامعه	 و	 آن	ها	 خود	 هنجارهای	 و	 ارزش	ها	 و	 می	کنند	 عمل	 هدفمند	
تصمیماتشان	تأثیرگذار	است.	کنشگران	با	توجه	به	منابع	و	امكانات	خود	برای	
رسیدن	به	حداکثر	سود	دست	به	انتخاب	می	زنند.	در	این	مورد	کنشگران	زنان	
و	مردان	جوان	تحصیلكرده	هستند	که	با	توجه	به	شرایط	اقتصادی	و	اجتماعی	
ایران	در	شهر	تهران	این	سبک	زندگی	را	برمی	گزینند.	درصورتی	که	شرایط	
موجود	سود	مورد	نظر	افراد	را	تأمین	کند،	رابطه	تداوم	می	یابد	و	در	غیر	این		

صورت	شاهد	جدایی	های	متعدد	خواهیم	بود.

1.  Rational choice theory of  Coleman
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3-1-3-3.	دانش	جنسی،	بارداری	و	پیشگیری
در	روابط	هم	خانگی	دو	طرف	قراردادهایی	را	مبنی	بر	روابط	خود	در	ابتدا	یا	
در	حین	رابطه	تعیین	می	کنند.	یكی	از	قراردادهایی	که	به	صورت	آشكار	در	
هم	خانگی	مورد	بحث	قرار	می	گیرد	رابطه	جنسی	و	تأمین	نیازهای	جنسی	
	با	عواقبی	مانند	بارداری	ناخواسته	یا	برخی	

ً
طرفین	است.	رابطه	جنسی	معموال

...	همراه	است.	مصاحبه	های	 و	 HIV،	سوزاک	 مانند	 بیماری	های	مقاربتی	
رعایت	 با	 پیشگیری	 لوازم	 از	 زوجین	 اکثر	 که	 بود	 آن	 از	 حاکی	 انجام	شده	
جنسی	 دانش	 می	کردند.	 استفاده	 جنسی	 رابطه	 حین	 در	 بهداشتی	 نكات	
مشارکت	کنندگان	به	علت	دسترسی	به	منابع	اطالعاتی	و	منابع	اینترنتی	به	
نحوی	بود	که	عواقب	رابطه	جنسی	غیر	محافظت	شده	را	به	خوبی	می	دانستند.	

خانم،	28	ساله	از	تهران
برای	جلوگیری	از	بارداری	از	روش	هایی	معمولی	که	همه	استفاده	

می	کنند	مثل	خوردن	قرص	و	اینجور	چیزا		استفاده	می	کنیم.	

	آقا،	26	ساله	از	تهران
خب	همیشه	اینقدر	کنترل	داشتم	که	این	اتفاق	)بارداری(	نیفته	و	
یه	وقتایی	همیشه	بهش	می	گفتم	خودشم	چک	کنه	این	قضیه	رو	

همچین	اتفاقی	نیفتاده	باشه	و	حاال	خدا	رو	شكر	که	نشده	دیگه.

استفاده	 طریق	 از	 بیشتر	 مقاربتی	 بیماری	های	 و	 بارداری	 از	 جلوگیری	
از	لوازم	پیشگیری	در	رابطه	جنسی	مانند	کاندوم	و	قرص	های	پیشگیری	از	
بارداری	بوده	است.	از	دیدگاه	زوجینی	که	تجربه	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	
یا	 سقط	 مانند	 اقداماتی	 می	توان	 ناخواسته	 بارداری	 در	صورت	 داشتند،	 را	

	حاضر	به	نگهداری	فرزند	ناخواسته	نبودند.	
ً
کورتاژ	را	انجام	داد	و	اکثرا
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خانم،	31	ساله	از	تهران
سقط	می	کنم؛	ازدواج	رسمی	هم	داشتم	سقط	می	کردم	چون	االن	

توی	موقعیتی	نیستم	که	بخوام	بچه	داشته	باشم.	

خانم،	27	ساله	از	تهران
چون	حمایت	دو	نفر	از	اعضای	خانواده	ام	رو	دارم،	فكر	می	کنم	با	
کمک	اونها	حل	بشه،	در	جریانشون	می	ذارم	اگه	قضیه	به	ازدواج	

ختم	بشه	که	اون	یه	چیزه	و	اگر	نه	که	سقط	می	کنیم.

باردار	نشدن	و	فرزند	نیاوردن	در	این	گونه	روابط	از	قراردادهایی	است	که	
زوجین	به	آن	متعهد	می	شوند.	ماهیت	این	گونه	روابط	در	اصل	پنهانی	بودن	
آن	است	و	هر	عاملی	مانند	بارداری	منجر	به	آشكار	شدن	روابط	هم	خانگی	
می	شود.	بنابراین،	زوجین	به	شدت	مراقبت	های	الزم	را	در	زمینه	پیشگیری	و	
	عقیده	دارند	که	

ً
کنترل	بارداری	انجام	می	دهند.	در	صورت	بارداری	نیز	اکثرا

سقط	اولین	و	آخرین	راهكار	برای	آن	است	و	درصد	کمی	ازدواج	را	عامل	
نگهداری	فرزند	ناخواسته	اعالم	کرده	بودند.	

از	 است،	 متأثر	 دینی	 و	 اخالقی	 آرای	 از	 که	 حیات	 تقدس	 نظریه	 طبق	
حیات	جنین	در	هر	شرایطی	باید	محافظت	کرد.	سوگندنامه	بقراط	چنین	بیان	
می	کند	که	»من	به	خواهش	اشخاص	به	هیچ	کس	داروی	کشنده	نخواهم	
داد	و	مبتكر	چنین	فكری	نخواهم	بود	و	وسیله	سقط	جنین	را	در	اختیار	قرار	
محترم	 	

ً
ذاتا زندگی	 نگاه	 این	 برمبنای	 	.)Taylor,2003: 527( داد«	 نخواهم	

است	و	ارزش	حیات	برتر	از	تمامی	ارزش	ها	است؛	حتی	فرزند	ناخواسته	
در	صورت	پیشگیری	نكردن	باید	محترم	شمرده	شود	و	حیات	جنین	مقدس	
است	و	به	محض	شكل	گیری	جنین،	حیات	انسانی	شكل	می	گیرد.	بنابراین،	
اینكه	در	روابط	هم	خانگی	سقط	جنین	اولین	راهكار	برای	بارداری	ناخواسته	
باشد،	غیراخالقی	است.	از	سوی	دیگر،	طرفداران	نظریه	آزادی	اراده	معتقدند	
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	مختار	است	و	این	امر،	امری	شخصی	
ً
که	مادر	باردار	در	سقط	جنین	کامال

است.	مخالفت	با	نظر	مادر	بنا	به	نظر	آنان	معنایی	جز	نقض	کنترل	بر	بدن	
و	تجاوز	به	حقوق	انسانی	وی	)زن(	ندارد.	از	حامیان	این	عقیده	می	توان	به	
فمینیست	ها	اشاره	کرد.	فمینیست	ها	معتقد	به	لغو	کلیه	محدودیت	ها	برای	
سقط	جنین	و	خواهان	آزادی	بی	قید	و	شرط	آن	هستند.	آنها	با	بیان	دالیلی	
از	جمله	حفظ	حیات	و	سالمت	مادر،	جلوگیری	از	افزایش	جمعیت،	حق	
انتخاب	زن،	سقط	جنین	را	ناروا	به	شمار	نمی	آورند.	از	نظر	آنان	جلوگیری	
از	سقط	جنین	و	نظارت	بر	آن	بخشی	از	تحكم	نظام	مردساالرانه	است.	بر	
مبنای	نظریات	فمینیستی	اکثر	زنانی	که	با	آنها	مصاحبه	شده	است،	به	نوعی	
نگرش	های	فمینیستی	و	برابرطلبی	را	برای	خود	ارزش	می	دانستند.	در	مورد	
برخی	مسائل	مانند	سقط	جنین،	از	اصول	و	نگرش	فمینیستی	حمایت	کرده،	
آن	را	نه	تنها	غیراخالقی	نمی	دانستند،	بلكه	امری	شخصی	تلقی	می	کردند.	

4-1-3-3.	خشونت	در	رابطه	هم	خانگی
		خشونت	پدیده	ای	بسیار	پیچیده	است	که	می	تواند	در	زمینه	خانواده	و	زندگی	
مشترک	اشكالی	به	خود	بگیرد.	خشونت	خانگی	یكی	از	مشكالت	شایع	
سالمند	آزاری	 کودک	آزاری،	 	 که	 است	 جهان	 سراسر	 در	 همگانی	 سالمت	
متداول	ترین	خشونت	های	خانگی	 از	 اما	 می	گیرد.	 بر	 در	 را	 و	همسرآزاری	
خشونت	علیه	زنان	است.	در	زندگی	های	مشترک	بدون	ازدواج	از	آنجا	که	
ندارد،	 آزاردیده	وجود	 فرد	 از	 قانونی	 یا	حمایت	 تعهد	 هیچ	گونه	مسئولیت،	
خشونت	بیشتر	اتفاق	می	افتد	و	این	امر	بیشتر	متوجه	زنان	است.	دسته	بندی	های	
فراوانی	از	خشونت	علیه	زنان	وجود	دارد	اما	در	یک	دسته	بندی	کلی،	خشونت	

علیه	زنان	موارد	زیر	را	شامل	می	شود:	
خشونت	فیزیكی:	شامل	صدمه	وارد	کردن	به	فرد	از	طریق	ضربه	زدن،	
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بریدن،	لگد	زدن،	سیلی	زدن	و	موارد	مشابه	است.	
خشونت	عاطفی	)روانی(:	به	هر	نوع	رفتار	و	گفتار	خشنی	اطالق	می	شود	
که	سالمت	روانی	افراد	دیگر	را	با	خطر	روبه	رو	می	سازد	که	از	جمله	می	توان	

به	انتقاد	ناروا،	اهانت	و	تحقیر،	فحاشی،	تهدید	به	طالق	و	...	اشاره	کرد.
زن	 با	 جنسی	 رابطه	 برقراری	 به	 که	 رفتاری	 نوع	 هر	 	 جنسی:	 خشونت	
برخالف	میل	او	یا	وارد	شدن	صدمه	جنسی	به	زن	منجر	شود،	مانند	فحشا،	
اجبار	به	ارتباط	جنسی	نامطلوب	و	ارتباط	جنسی	در	زمان	بارداری	و	عادت	

ماهیانه.
خشونت	اقتصادی:	هر	نوع	رفتاری	که	موجب	تحت	فشار	قرار	دادن	)نفقه	
ندادن	به	زن	خانه	دار(		و	تبعیض	مالی	)مثل	جلوگیری	از	کار	کردن(	شود.	

خشونت	اجتماعی:	نوعی	از	خشونت	است	که	در	آن	زنان	از	فعالیت	و	
تعامل	اجتماعی	با	دیگران	و	در	سطح	جامعه	محروم	می	شوند،	مانند	رفت	و	
آمد	با	اعضای	خانواده	یا	دوستان،	محرومیت	از	تحصیل	یا	اشتغال	و	محبوس	

کردن	زن	در	خانه.
در	ازدواج	سفید	بسیاری	از	مواقع	قراردادهای	مالی	مشخص	نیست	و	در	
برخی	از	موارد	مرد	یا	شخصی	که	مسكن	یا	هزینه	های	اقتصادی	بیشتری	را	
متقبل	می	شود	از	نوعی	قدرت	برخوردار	است	و	آن	را	در	مواردی	به	خشونت	
	زن	است،	به	شیوه	های	مختلف	کالمی	یا	غیرکالمی	

ً
علیه	طرف	مقابل،	که	عموما

تحمیل	می	کند.	از	ضررهایی	که	در	این	گونه	روابط	وجود	دارد	این	است	که	
زنانی	که	مورد	خشونت	قرار	می	گیرند،	نمی	توانند	از	طریق	قانونی	دادخواهی	
کنند	و	از	سوی	دیگر	به	علت	رهایی	از	قانون	های	طالق	در	ازدواج	دائم	به	راحتی	

می	توانند	شریک	جنسی	خود	را	بدون	هیچ	گونه	تبعات	قانونی	ترک	کنند

زن،		43	ساله	از	تهران	
بله	زد	و	خورد	می	شد	بینمون،	بعد	می	گفتش	دوست	نداشتم	از	
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دستت	بدم	و	فكر	می	کردم	اینطوری	بیشتر	می	تونم	روت	مسلط	
باشم

آقا،	26	ساله،	از	تهران
یه	جاهایی	سر	خیلی	از	مسائل	کوچیک	یه	دعواهایی	می	شد	ولی	
	یه	بار	سر	این	قضیه	

ً
خب	بیشترم	به	اون	رابطه	بر	می	گشت	که	مثال

شد	که	به	یكی	از	دوستاش	این	قضیه	رو	گفته	بود	همون	که	گفتم	
از	این	رابطه	خبر	داشته.	سر	این	یه	خورده	دعوا	داشتیم	که	چرا	بش	
گفته	این	قضیه	رو،	چرا	این	ور	پنهان	نكرده؛	سر	این	بله	یكی	دو	

شب	دعوامون	شد.

میزان	 »بررسی	 عنوان	 با	 تحقیقی	 در	 	)1383( پور	 امامی	 و	 شمس	
همسرآزاری	و	عوامل	مؤثر	بر	آن«	بیان	می	کنند	که	بین	خشونت	و	نابسامانی	
اقتصادی	و	فقر	رابطه	ای	مستقیم	وجود	دارد	و	این	فقر	تولید	تنش	می	کند	و	
می	تواند	موجب	خشونت	خانگی	به	ویژه	علیه	زنان	شود.	همچنین	پورنقاش	
انواع	خشونت	خانوادگی	 و	تاشک	)1384(	در	تحقیق	»بررسی	و	مقایسه	
در	زنان	و	مردان	در	تهران«	بیان	می	کنند	که	بین	باورهای	نادرست	فرهنگی	و	

خشونت	و	تجربه	خشونت	رابطه	ای	مستقیم	وجود	دارد.	
همین	طور	که	مشاهده	می	شود	مسائل	اقتصادی	و	فرهنگی	در	خشونت	
بین	زوجین	به	ویژه	زنان	دخیل	است.	در	زندگی	رسمی	که	امكان	پیگیری	
در	 داشت	 انتظار	 می	توان	 و	 است	 حاکم	 شرایط	 این	 دارد	 وجود	 قانونی	
ارتكاب	خشونت	 برای	 بیشتری	 زمینه	های	 و	شرعی	 غیرقانونی	 زندگی	های	

وجود	داشته	باشد.	
بر	اساس	نظریه	یادگیری	اجتماعی،	افراد	بر	اثر	همنشینی	با	افراد	جامعه	
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باندورا	1مدعی	است	که	غالب	رفتارهای	 چگونه	رفتار	کردن	را	می	آموزند.	
انسان	از	طریق	مشاهده	و	در	خالل	فرآیند	الگوسازی	فراگرفته	میشود.	به	
خشونت	 چگونه	 که	 میگیرند	 یاد	 خود	 والدین	 از	 فرزندان	 باندورا،	 اعتقاد	
منجر	 در	کودکی	 مادر	 و	 پدر	 ناحیۀ	 از	 بدرفتاری	 تجربۀ	 و	 بورزند.	مشاهده	
زن	 سوی	 از	 تحمل	 آموختن	 و	 مرد	 	 سوی	 از	 سلطهآمیز	 رفتار	 یادگیری	 به	
با	کمک	فرآیند	الگوسازی	و	به	عبارت	 بنابراین،	شخص	میتواند	 میشود.	
دیگر	با	مشاهدۀ	دیگران،	چه	تصادفی	و	چه	آگاهانه،	یاد	بگیرد.	در	خانواده	
هایی	که	سابقه	خشونت	علیه	زن	وجود	داشته	است،	فرزندان	نیز	الگوبرداری	
می	کنند	و	در	آینده	بسیار	محتمل	خواهد	بود	که	آن	را	انجام	دهند.	از	سوی	
دیگر،	رویكردهای	فمینیستی	بر	این	عقیده	هستند	که	فرآیندهای	اجتماعی	و	
اقتصادی	مسـتقیم	و	غیر	مستقیم	در	جهت	حمایت	از	نوعی	نظم	اجتماعی	
باعث	 پدرساالری	 می	کنند.	 عمل	 پدرساالر	 خـانوادگی	 سـاختار	 و	 خاص	
میشود	زنها	پایینتر	قرار	بگیرند	و	الگوی	تاریخی	خشونت	سیستمی	علیه	
در	 زناشـویی	 خشـونت	 اصـلی	 علـت	 منظـر،	 ایـن	 از	 بگیرد.	 شكل	 زنان	
مردسـاالر	 اقتدارگرایانـۀ	 نظـم	 نـوعی	 که	 دارد	 قرار	 سنتی	 خانوادۀ	 ساختار	
اسـت.	عـالوه		بـر	ایـن،	محققان	فمینیست	برتری	مرد	را	به	شكل	آشكار	و	
مشخص	علت	اصلی	خشونت	خانگی	میدانند	)Gelles,1985(.	همچنین	
نظریۀ	منابع	که	در	سال	1971	توسط	ویلیام	گود2	مطرح	شد،	بر	این	امر	تأکید	
	مردان	منابع	اقتصادی	را	در	دست	دارند	و	همین	امر	موجب	

ً
میکند	که	غالبا

برتری	آنها	در	روابط	خانوادگی	میشود.	حال	آنكه	زنان	به	لحاظ	اقتصادی	
را	 فرزندان	 از	 مراقبت	 چون	 طرفی	 از	 و	 وابستهاند	 خود	 همسران	 به	 	

ً
عمدتا

برعهده	دارند،	اگر	مردان	را	ترك	کنند،	با	مشكالت	اقتصادی	روبهرو	خواهند	
شد؛	از	این	رو	در	روابط	خشن	باقی	میمانند.	وابستگی	زنان	به	این	معناست	

1.  Bandura

2.  William Good
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که	آنها	راههای	محدودی	در	دسترس	دارند	و	لذا	کمتر	میتوانند	بر	مردان	
قدرت	و	نفوذ	داشته	باشند.	اگر	یكی	از	زوجین	به	دنبال	کنترل	قدرت	باشد	
	آزار	را	انتخاب	میکند	و	آزار	انواع	مختلفی	دارد؛	مانند	تهدید،	ترس،	

ً
معموال

منزویساختن،	آزار	بچهها،	محدودیتهای	مالی	و...	حال	آنكه	زوجهایی	که	
به	لحاظ	قدرت	و	منابع	مساوی	هستند	کمتر	تضاد	را	تجربه	میکنند	و	وقتی	
هم	تضاد	پیش	میآید	با	راههای	غیرخشن	آن	را	خنثی	میکنند	)محمدی	و	

میرزایی،	1391(.
همچنان	که	از	نظریات	و	تحقیقات	مشخص	است	با	توجه	به	فرهنگ	
مردساالرانه	و	در	دست	داشتن	ابزار	اقتصادی	به	نفع	مردان	و	عدم	بازخواهی	
قانونی،	امكان	خشونت	بیشتر	می	شود.	خشونت	های	کالمی	در	قالب	دعوا	و	
خشونت	های	جسمی	در	قالب	کتک	زدن	زن	از	انواع	خشونت	های	رایج	در	
روابط	هم	خانگی	است.	نبود	قراردادهای	روشن	در	شروع	روابط	هم	خانگی	

و	پنهانی	بودن	آن	به	این	نوع	خشونت	ها	دامن	می	زند.
به	طور	کلی،	نگرش	و	دیدگاه	نسبت	به	ازدواج	به	مثابه	واقعیتی	اجتماعی	
تحت	تأثیر	فرهنگ،	نقش	و	موقعیتی	است	که	در	آن	به	سر	می	بریم.	بنابراین،	
نگرش	افرادی	که	در	قالب	ازدواج	سفید	با	یكدیگر	زندگی	می	کنند	نیز	متأثر	

از	فرهنگ	و	ساختارهای	اجتماعی	است.
در	این	تحقیق	جهان	بینی	فردی	شامل	معرف	هایی	مانند	پایبندی	به	دین،	
انتخاب	شریک،	 معیارهای	 خیانت،	 به	 نسبت	 نگرش	 	، ازدواج	 به	 نگرش	
به	 نسبت	 افراد	 بینش	 بر	 بخش	 این	 در	 است.	 قراردادها	 و	 بكارت	 اهمیت	

ازدواج	سفید	و	روابط	هم	خانگی	تأکید	می	شود.

2-3-3.	جهان	بینی
به	طور	کلی،	نگرش	و	دیدگاه	نسبت	به	ازدواج	به	مثابه	واقعیتی	اجتماعی	تحت	
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تأثیر	فرهنگ،	نقش	و	موقعیتی	است	که	در	آن	به	سر	می	بریم.	بنابراین،	نگرش	
افرادی	که	در	قالب	ازدواج	سفید	با	یكدیگر	زندگی	می	کنند	نیز	متأثر	از	فرهنگ	و	
ساختارهای	اجتماعی	است.	در	این	تحقیق	جهان	بینی	فردی	شامل	معرف	هایی	
مانند	پایبندی	به	دین،	نگرش	به	ازدواج	،	نگرش	نسبت	به	خیانت،	معیارهای	
انتخاب	شریک،	اهمیت	بكارت	و	قراردادها	است.	در	این	بخش	بر	بینش	افراد	

نسبت	به	ازدواج	سفید	و	روابط	هم	خانگی	تأکید	می	شود.	

1-2-3-3.	پایبندی	به	دین
پایبندی	به	دین	را	در	دو	بخش	کلی	اعتقادی	و	رفتاری	می	توان	ترسیم	کرد.	به	
بیان	دیگر،	زمانی	فردی	را	دیندار	می	دانیم	که	مسائل	اعتقادی	دین	را	پذیرفته	و	
رفتار	خود	را	متناسب	با	اعتقاداتش	بنا	می	کند.	بنابراین،	هر	گونه	خللی	در	هر	
یک	از	این	دو	بعد،	دیگری	را	تحت	الشعاع	قرار	خواهد	داد.	جامعه	کنونی	ما	
که	از	آن	به	عنوان	جامعه	ای	در	حال	گذار	یاد	می	شود	و	در	چالش	میان	سنت	
و	مدرنیته	گرفتار	شده	است،	تحول	و	دگرگونی	را	در	همه	ابعادش	به		ویژه	در	
حوزه	ارزش	های	دینی	تجربه	می	کند.	نسل	جوان	جامعه	ایران	که	با	افكار	و	
اندیشه	های	دنیای	مدرن	بیگانه	نیست،	بیش	از	هر	قشر	دیگری	در	معرض	این	
تالطم	و	دگرگونی	قرار	دارد.	افرادی	که	تن	به	ازدواج	سفید	می	دهند،	به	وضوح	
با	ارزش	های	دینی	به	مخالفت	می	پردازند	و	با	این	عمل	نشان	می	دهند	که	از	
لحاظ	اعتقادی	و	رفتاری	به	ارزش	های	دینی	باور	ندارند.	در	بخش	هایی	از	
مصاحبه	ها	زمانی	که	از	مذهب	افرادی	که	تجربه	هم	خانگی	داشتند	سؤال	

می	شد،	برخی	بیان	می	کردند	که	به	امور	دینی	و	مذهبی	اعتقاد	نداشتند.	

خانم،	28	ساله	از	تهران
خاص	 دین	 ولی	 ندارم	 دینی	 اعتقادات	 به	 خاصی	 پایبندی	 من	
به	دین	 برابریه	و	عدالته	دارم	یعنی	من	 خودمون	را	که	اخالق	و	



  177فصل سوم: روش و یافته های میدانی

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

سنتی	)ارثی(	زیاد	اعتقادی	ندارم.	در	مورد	آخرت	و	اینا	چیزی	که	
نمی	دونم	هست	از	ته	دل	یا	کسی	یه	همچنین	چیزی	را	دیده	باشه	

یعنی	یكی	برگشته	باشه	از	اون	دنیا؛	نه	زیاد	اعتقاد	ندارم.

خانم،	31	ساله	از	تهران
	به	هیچ	مسئله	متافیزیكی	معتقد	نیستم.	دین		و		متافیزیک	و	...	رو	

غیرعقالنی	می	دونم.

به	بیان	دیگر،	دین	در	فرآیندی	تعاملی	با	جامعه	بر	آن	تأثیر	می	گذارد	و	از	
آن	متأثر	می	شود	و	می	توان	آن	را	به	عنوان	بخش	مهمی	از	فرهنگ	و	از	مهم	ترین	
عوامل	مؤثر	در	رفتار	و	کنش		افراد	در	نظر	گرفت؛	اما	بسط					و	گسترش	تجدد،	
تا	شیوه	 جهانی	شدن،	شهرنشینی،	رشد	فناوری،	عقالنیت	و	...	سبب	شد	
تفكر	بشر	و	نگاه	او	نسبت	به	خود،	دنیا،	دین	و	ارزش	های	مربوط	به	آن	ها	
متحول	شود.	رگه	هایی	از	این	تحول	سال	ها	پیش	در	آثار	وبر	پیش	بینی	شد،	
آنجا	که	از	عقالنیت	به		منزله	هسته	مرکزی	دنیای	جدید،	که	تمام	ابعاد	زندگی	
بشر	را	فرا	می	گیرد،	نام	برد	و	ترس	از	افسون	زدایی	و	خأل	دین	را	با	ترسیم	قفس	
آهنین	به	تصویر	کشید.	در	واقع	عقالنیت	به	عنوان	جانمایه	مدرنیته	پایه	های	
یقین	و	قطعیت	را	به	شدت	سست	کرده،	زمینه	را	برای	تفاوت	دیدگاه	ها	فراهم	
می	کند.	جامعه	کنونی	ما	که	جامعه	ای	در	حال	گذار	شناخته	می	شود	و	در	
چالش	میان	سنت	و	مدرنیته	گرفتار	شده	است،	تحول	و	دگرگونی	را	در	همه	
ابعادش	به		ویژه	در	حوزه	ارزش	های	دینی	تجربه	می	کند.	نسل	جوان	بیش	از	
هر	قشر	دیگری	در	معرض	این	تالطم	و	دگرگونی	قرار	دارد.	مشاهده	رگه	هایی	
مانند	 اجتماعی	 پدیده	های	 برخی	 قالب	 در	 میان	جوانان	 در	 دین	گریزی	 از	

روابط	هم	خانگی	به	وضوح	مشاهده	می	شود.	
اندیشمندان	تغییر	در	جایگاه	و	کارکرد	و	میزان	رعایت	ارزش	ها	و	شعائر	
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دینی	نسبت	به	گذشته	را	»عرفی	شدن	دین«	در	جامعه	می	شناسند.	به	نظر	
کارل	دابلر	عرفی	شدن	در	سه	سطح	مطرح	می	شود	)Dabbler,1998(:	سطح	
فردی:	به	تضمین	و	التزام	دینی	شخصی	مرتبط	به	رفتار	فردی	مربوط	می	شود.	
مثالواره		های	سطح	خرد	عبارتند	از:	فردی	شدن،	بی	اعتقادی،	سقوط	دین	داری	
کلیسایی	و	...؛	فردی	شدن	دین	به	معنای	این	است	که	دین	بخشی	از	حوزه	
زدودن	 معنای	 به	 قدسی:	 ارزش	های	 شدن	 عرفی	 سطح	 شود.	 خصوصی	
ارزش	های	قدسی،	متعالی	و	ماورائی	از	ساحت	دین	است.	سطح	جامعه:	
به	عرفی	شدن	در	سطح	کالن	اجتماعی	توجه	می	کند	و	فرآیندی	است	که	به	

تفكیک	ساختاری	و	عملكردی	نهادها	و	مؤسسه	ها	مربوط	می	شود.
اینگلهارت	پیش	بینی	می	کند	که	جایگزینی	جمعیت	از	نسلی	به	نسل	
دیگر،	به	آرامی	به	تغییری	طوالنی	از	ارزش	های	مادی	به	ارزش	های	فرامادی	
منجر	می	شود	)Inglehart,1994: 37(.	وی	ارزش	ها	را	به	دو	دسته	مادی	و	
فرامادی	تقسیم	می	کند.	خیزش	فرامادیگری	اگرچه	گسترده	است،	تنها	یک	
جنبه	از	فراگرد	وسیع	تر	دگرگونی	فرهنگی	ای	است	که	به	جهان	بینی	سیاسی،	
گرایش	های	مذهبی،	نقش	های	مبتنی	بر	جنسیت	و	هنجارهای	جنسی	در	
جامعه	پیشرفته	صنعتی	شكل	نوینی	بخشیده	است.	این	دگرگونی	ها	در	ارتباط	
با	یک	نیاز	مشترک	اند:	نیاز	به	احساس	امنیت	که	مذهب	و	هنجارهای	فرهنگی	
مطلق	به	طریق	سنتی	آن	را	تأمین	می	کرده	اند	)اینگلهارت،	201:1382(.	از	
نظر	اینگلهارت،	سه	دلیل	اساسی	برای	افول	هنجارهای	مذهبی	و	هنجارهای	
جنسی	سنتی	در	جوامع	پیشرفته	صنعتی	وجود	دارد.	اولین	علت	آن،	افزایش	
احساس	امنیت	است	که	نیاز	به	هنجارهای	مطلق	را	کم	رنگ	می	کند.	افراد	
تحت		فشارهای	روانی	نیاز	به	مقررات	قابل	پیش	بینی					و	خشک	دارند	که	
از	آنچه	روی	می	دهد،	اطمینان	حاصل	کنند	زیرا	در	خطرند؛	اما	فرامادیون	
و	بی	خطر،	شخص	 امن	 	

ً
نسبتا اوضاع	 در	 پدیده	معكوسی	هستند:	 بازتاب	

امنیت	 به	 نیازی	 فرد	 لذا	 کند؛	 تحمل	 را	 بیشتری	 اختالف	 و	 تنوع	 می	تواند	
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به	 قادر	 دینی	 بازدارنده	های	 که	 ندارد	 مطلقی	 و	 مقررات	خشک	 از	 حاصل	
مذهبی	 و	 اجتماعی	 هنجارهای	 که	 است	 این	 دوم	 دلیل	 هستند.	 آن	 تأمین	
	در	ابتدا،	زمینه	ای	کارکردی	دارند؛	در	واقع	بسیاری	از	این	هنجارهای	

ً
معموال

مذهبی	در	ضرورت	بقای	خانواده	اند	و	امروزه	با	ظهور	دولت	رفاه	عمومی،	
حتی	اگر	خانواده	هم	متالشی	شود،	نسل	جدید	می	تواند	به	حیات	خود	ادامه	
بدهد.	درست	است	که	با	از	میان	رفتن	زمینه	کارکردی	هنجارهایی	که	خانواده	
را	تقویت	می	کرده،	ارزش	های	جامعه	به	سرعت	تغییر	نمی	کند،	اما	راه	برای	
سست	شدن	آن	هنجار	هموار	می	شود.	دلیل	سوم	برای	افول	جهان	بینی	سنتی	
نیز	مسأله	هماهنگی	شناختی	است.	مردم	در	پی	آن		هستند	که	جهان	بینی	شان	
با	تجربه	روزانه	شان	همسان	شود.	از	این		رو،	در	جامعه	صنعتی	که	کارخانه	
مرکز	تالش	تولیدی	است،	مفهوم	خدا	به		منزله	ساعت	ساز	بزرگی	است	که	
جامعه	را	خلق	کرده	و	سپس	آن	را	ترک	نموده،	به	حال	خویش	واگذاشته	تا	
مستقل	عمل	کند.	از	این		رو	هرچه	بر	کنترل	بشر	به	محیط	افزود،	نقشی	که	
به	خدا	نسبت	داده	شد،	تضعیف	شد.	زوال	ظاهری	هنجارهای	اجتماعی	و	
مذهبی	سنتی	با	تحول	از	ارزش	های	مادی	به	فرامادی	در	ارتباط	است.	تحول	
به	سوی	فرامادیگری	و	افول	اشكال	سنتی	مذهب	دو	اتفاق	همراه	هستند؛	زیرا	
هر	دو	یک	علت	مشترک	دارند:	سطح	بی	سابقه	امنیت	فردی	در	جامعه	پیشرفته	
صنعتی	معاصر	براساس	نظریه	عرفی	شدن	دین	و	تغییرات	ارزشی	می	توان	
بیان	کرد	که	در	جامعه	در	حال	مدرن		شدن	ایرانی	اصول	و	عقاید	مذهبی	برای	
نسل	جدید	که	تحصیل	کنندگان	دانشگاهی	و	تجددخواه	هستند،	رنگ	باخته	
است	و	در	پی	تأمین	نیازهایشان	دیگر	هنجارهای	سنتی	مانند	دین	را	دخیل	
نمی	دانند.	از	دیدگاه	دینی،	روابط	هم	خانگی	و	رابطه	جنسی	بدون	ازدواج	زنا	
اَن	

َ
ُه	ک َنا	ِإنَّ َرُبوا	الزِّ

ْ
ق
َ
	ت
َ
است.	در	قرآن،	سوره	اسراء	آیه	32	آمده	است	که	»	َوال

	﴿32﴾		و	به	زنا	نزدیك	مشوید	چرا	که	آن	همواره	زشت	و	بد	
ً
ۀ	َوَساَء	َسِبیال

َ
اِحش

َ
ف

راهی	است«	در	این	آیه	به	شدت	زنا	و	روابط	جنسی	خارج	از	ازدواج	نكوهش	
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شده	است.	زنا	از	دیدگاه	شرعی	گناه	بسیار	بزرگی	محسوب	می	شود	و	زنان	و	
مردان	مؤمن	از	ازدواج	با	زناکار	نهی	شده	اند.	همچنان	که	در	قرآن	در	سوره	
	
َ
	ال
ُ
اِنَیة 	َوالزَّ

ً
ة
َ
رِک
ْ
ْو	ُمش

َ
	أ
ً
	َزاِنَیة

َّ
	َیْنِكُح	ِإال

َ
اِنی	ال نور	آیه	سوم	بیان	شده	است:	»الزَّ

ُمْؤِمِنیَن	﴿3﴾	مرد	زناکار	جز	زن	
ْ
ی	ال

َ
	َعل

َ
ِلك

َ
َم	ذ 	َو	ُحرِّ

ٌ
ِرك

ْ
ْو	ُمش

َ
	َزاٍن	أ

َّ
َیْنِكُحَها	ِإال

زناکار	یا	مشرك	را	به	همسری	نگیرد	و	زن	زناکار	جز	مرد	زناکار	یا	مشرك	را	
به	زنی	نگیرد	و	بر	مؤمنان	این	]امر[	حرام	گردیده	است«.	رابطه	جنسی	بدون	
ازدواج	از	گناهان	بزرگی	است	که	اگر	تهمتی	بر	زنی	زده	شود	و	آن	را	نتوان	
اثبات	کرد،	بر	تهمت	زننده	مجازات	سنگینی	از	دیدگاه	شرعی	وارد	می	شود.	
افراد	موهن	برای	همیشه	بی	اعتبار	و	از	فاسقان	محسوب	می	شوند	چنان	که	در	
ْم	
َ
	ل مَّ
ُ
ُمْحَصَناِت	ث

ْ
ِذیَن	َیْرُموَن	ال

َّ
قرآن	در	آیه	4	سوره	نور	بیان	شده	است	که	»َوال

	
َ
ِئك

َ
ول
ُ
ا	َوأ

ً
َبد
َ
َهاَدًة	أ

َ
ُهْم	ش

َ
وا	ل
ُ
َبل
ْ
ق
َ
	ت
َ
ًة	َوال

َ
د
ْ
َماِنیَن	َجل

َ
وُهْم	ث

ُ
اْجِلد

َ
اَء	ف

َ
َهد

ُ
ْرَبَعِة	ش

َ
وا	ِبأ

ُ
ت
ْ
َیأ

وَن	﴿4﴾	و	کسانی	که	نسبت	زنا	به	زنان	شوهردار	می		دهند	سپس	
ُ
اِسق

َ
ف
ْ
ُهُم	ال

چهار	گواه	نمی		آورند	هشتاد	تازیانه	به	آنان	بزنید	و	هیچ	گاه	شهادتی	از	آنها	
نپذیرید	و	اینان	اند	که	خود	فاسق	اند«.	براساس	آیات	قرآنی	به	ویژه	در	سوره	
نور	می	توان	به	خوبی	درک	کرد	که	روابط	جنسی	بدون	ازدواج	از	بزرگ	ترین	
گناهان	است	که	به	شدت	افراد	را	از	آن	نهی	می	کند.	بر	این	مبنا	وقتی	افرادی	
این	نوع	هم	خانگی	و	روابط	جنسی	بدون	ازدواج	را	با	وجود	نهی	شدید	دینی	
در	جامعه	معاصر	ارجح	می	دانند،		می	توان	گفت	که	پایبندی	به	دین	در	بعد	
اعتقادی	و	رفتاری	کاهش	یافته	و	اهمیتی	چندانی	به	این	امور	دینی	داده	نمی	
	بیشتر		مشارکت	کنندگان	در	نگاه	خود	به	دین	و	

ً
شود.	به	طور	خالصه،	تقریبا

مذهب	زاویه	ای	مشخص	با	نگرش	عمومی	جامعه	داشتند.	طیف	گسترده	
چشم	 به	 کنندگان	 مشارکت	 میان	 در	 متافیزیكی	 متفاوت	 اعتقادات	 از	 ای	
می	خورد	که	از	بی	اعتقادی	کامل	به	هستومندهای	متافیزیكی	تا	اعتقاد	نیم	بند	
به	مناسک	مذهبی	چون	عاشورا	و	...	متفاوت	است.	آنچه	بین	تمامی	آنها	
مشترک	است	کمرنگ	شدن	اعتقادات	مذهبی	و	بی	اعتقادی	به	انجام	مناسک	
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مذهبی	است	که	جای	آن	را	نوعی	تعامل	روادارانه	نسبت	به	جهان	بینی	های	
مختلف	گرفته	است.

2-2-3-3.	نگرش	به	ازدواج
تابع	شرایط	 را	تشكیل	می	دهد،	 ازدواج	 مبنای	 به	جنس	مخالف	که	 تمایل	
بلوغ	 دو	جنس	 هر	 در	 تمایل	 این	 ایجاد	 زمان	 است.	 رشد	 زیست	شناختی	
است.	اما	ازدواج	ها	در	این	سنین	کمتر	صورت	می	گیرد.	از	آنجا	که	رابطه	بین	
دو	جنس	مخالف	در	قالب	ازدواج	مسبوق	به	وجود	توافق	جمعی	درباره	آن	
است،	قواعد	اجتماعی	حاکم	بر	ازدواج	تعیین	کننده	اصلی	زمان	ازدواج	است	
و	فاصله	گرفتن	زمان	ازدواج	از	سنت	بلوغ	ممكن	است	در	زمان	های	مختلف	
اشكال	متفاوتی	پیدا	کند.	در	میان	مشارکت	کنندگان،	نگرش	به	ازدواج	در	
	شرایط	مادی	و	رسوم	سنتی	در	ازدواج	دائم	

ً
دو	دیدگاه	خالصه	می	شد:	اکثرا

را	عاملی	برای	روی	آوردن	به	ازدواج	دائم	می	پنداشتند	و	گروه	دوم	به	علت	
بی	اعتقادی	به	ازدواج	دائم	و	ماهیت	آن	روی	به	ازدواج	سفید	آورده	بودند.

	سپیده،	31	ساله	از	تهران
شرایطشو	نداریم.	توقعات	خانواده	رو	هم	نمی	تونیم	برآورده	کنیم	
	مراسم	عروسی	با	چند	ده	میلیون	

ً
وگرنه	ازدواجم	می	کردیم.	مثال

هزینه،	سرویس	طالی	فالن	میلیونی	که	برای	من	بخره...

سمیه،	37	ساله	از	تهران
اعتقاد	 دائم	 ازدواج	 به	 نداشتیم؛	 باهم	بودن	ها	 بقیه	 به	 اعتقادی	

نداشتیم.	

بیكاری	و	برخی	ویژگی	های	نوسازی	مانند	 اقتصادی	و	 شرایط	سخت	
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تحصیالت	عالی	دختران	و	اشتغال	زنان	باعث	تأخیر	در	سن	ازدواج	شده	است.	
از	طرف	دیگر،	برخی	رسوم	و	باورهای	سنتی	و	فرهنگی	مانند	جهیزیه	و	مهریه	
این	تأخیر	را	تقویت	و	تشدید	می	کند.	به	عالوه،	برخی	باورهای	تجددخواهانه	
مانند	باورهای	فمینیستی،	فردگرایی	و	یا	کمرنگ	شدن	ارزش	های	دینی	سبب	
شده	است	نگرش	به	ازدواج	در	میان	نسل	امروزی	به	ویژه	جوانان	با	گذشته	
متفاوت	باشد.	خألهای	شش	گانه	قانونی	در	شروط	ضمن	عقد	به	ویژه	زنان	را	
از	سطح	پذیرش	شرایط	موجود	به	مطالبه	گری	حقوقی	ارتقا	می	دهد	و	واضح	
ازدواج	 از	 درخواست	شده	 مطالبه	های	 نیافتن	 تحقق	 صورت	 در	 که	 است	
فرهنگی	 غلط	 رسوم	 و	 دائم	 ازدواج	 بندهای	 و	 قید	 می	زنند.	 سرباز	 رسمی	
به	عنوان	معضلی	اساسی	در	جامعه	مطرح	است	که	روحانیون	و	مسئوالن	
فرهنگی	و	سیاسی	کالن	کشوری	در	باب	آن	نظریه	های	متعددی	ارائه	کردند؛	
ولی	مشهود	است	که	این	نظریات	و	راهكارها	مناسب	نبوده	است	که	پدیده	
ازدواج	سفید	به	عنوان	بدیلی	برای	ازدواج	دائم	در	بین	جوانان	مرسوم	شده	
است.	به	بیان	دیگر،	سوژه	در	مواجهه	با	ازدواج	رسمی«	و	»مایتعلق	به«	در	
شرایط	فعلی	راهكاری	اجتنابی	اتخاذ	می	کند،	بدین	معنا	که	محدودیت	های	
ازدواج	رسمی	اعم	از	تعهد	ابدی،	قرارگرفتن	در	چهارچوب	های	هنجاری،	
هزینه	اقتصادی	باال	را	دست	و	پاگیر	می	یابد	و	درصدد	جایگزین	کردن	گزینه	
ای	است	که	ضمن	برآورده	کردن	نیاز	به	زندگی	با	شریک	فاقد	محدودیت	های	

فوق	باشد.
سرمایه	داری	 صنعت	گرایی،	 گیدنز1	 آنتونی	 نوگرایی	 دیدگاه	 براساس	
اجتماعی،	 نظارت	 نهادهای	 تقویت	 سرمایه	مدارانه،	 ارزش	های	 تسلط	 و	
قدرت	سازماندهی	و	پویایی	نهادهای	عصر	تجدد	و	جهانی	شدن	از	جمله	
شناس	 جامعه	 این	 دیدگاه	 از	 می	شوند.	 شناخته	 مدرنیته	 دوران	 ویژگی	های	
پویایی	و	تحرک	خارق	العاده	عصر	تجدد	با	سه	عامل	شناخته	شده	است:	

1.  Anthony Giddens
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جدایی	زمان	و	فضا،	که	بسیاری	از	پدیده	های	محلی	را	به	وقایعی	جهانی	
نظام	 و	 نمادین	 )نشانه	های	 شده	 برداری	 تكه	 ساختار	 است؛	 کرده	 تبدیل	
کارشناسی(؛	بازتابندگی	نهادین	یا	حساسیت	فوق	العاده	سازمان	های	جامعه	
مدرن	برای	پذیرش	تغییراتی	که	بر	اساس	مشاهدات	به	سرعت	در	خانواده	ها	
منعكس	می	شوند.	مدرنیته	دارای	ابعاد	گوناگونی	از	جمله	شهرنشینی،	کاهش	
اشتغال	 تكنولوژی	اطالعات،	 نظام	خویشاوندی،	تحرک	جغرافیایی،	 نفوذ	
زنان،	جنبش	حقوق	زنان	و	تنوع	پذیری	نهادهای	اجتماعی	است.	تغییری	که	
در	جامعه	مدرن	رخ	داده	باعث	شده	است	که	برخی	از	ویژگی	های	ازدواج	در	
جوامع	سنتی		تغییر	کند.	بنابراین،	مدرنیته	با	ویژگی	های	آن	یكی	از	عواملی	

است	که	می	توان	در	تشریح	ازدواج	سفید	به	آن	رجوع	کرد

3-2-3-3.	معیارهای	انتخاب	هم	خانه	و	نگرش	به	خیانت
است.	 بی	همتایی	 روحی	 ویژگی	های	 دارای	 بشر	 که	 است	 معتقد	 میلر	
مؤثرترین	توانایی	روحی	بشر	ابراز	عشق	به	جنس	مخالف	است.	این	نیروی	
نهفته	نه	فقط	به	عنوان	ماشین	حفظ	بقا،	بلكه	به	عنوان	نیروی	در	سیر	تكامل	
طبیعی	انسان	عمل	می	کند.	ظهور	خالقیت،	هوش،	قوه	تعقل	و	اخالق	و	همه	
عواملی	که	در	ساختن	یک	انسان	نقش	دارند،	در	سایه	این	تمایل	درونی	است	
)Miller,2000(.	این	تمایل	به	جنس	مخالف	در	جامعه	اسالمی	ما	از	طریق	
به	دلیل	شرایط	سخت	 گفته	شد	 که	 اما	همان	طور	 است.	 امكان	پذیر	 ازدواج	
اقتصادی	ومدرنیته	و	همچنین	ظهور	باورهای	جدید	مخالف	ازدواج،	زندگی	
و	 به	ویژه	جوانان	 است.	 مطرح	شده	 در	سطح	جامعه	 ازدواج	 بدون	 مشترک	
نسل	جدید	متمایل	به	رهایی	از	قید	و	بندهای	ازدواج	سنتی	اند.	این	نوع	نگرش	
گروه	های	 و	 ها	 دوستی	 طریق	 از	 شود،	 نمی	 اظهار	 عمومی	 به	طور	 هرچند	
پارتی	 کافی	شاپ	ها،	 دانشگاهی،	 مدرن	 فضاهای	 در	 دانشجویی	 و	 دوستان	
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ها	و	یا		شبكه	های	اجتماعی	مجازی	مانند	فیس	بوک،	توئیتر		و	اینستاگرام	یا	
گروه	های	تلگرامی	از	طریق	گفتگوهای	خصوصی	بین	افراد	ردوبدل	می	شود.	
یعنی	اظهارنظر	درباره	ازدواج	سفید	و	تمایل	به	آن	بیشتر	به		صورت	خصوصی	

انجام	می	شود.

	مهران،	28ساله،	دانشجوی	هنر	از	مشهد	
حدود	یک	سال	و	نیم	با	هم	زندگی	کردیم.	هم	دانشكده	ای	بودیم	
و	همین	جا	آشنا	شدیم.	بعد	بینمون	عالقه	ایجاد	شد	و	خواستیم	

با	هم	زندگی	کنیم.

خانم،	23	ساله،	کارشناس	گفتاردرمانی	از	اصفهان
از	طریق	جمع	دوستانه	با	هم	آشنا	شدیم.	دو		ماه	می	شه	که	من	و	
دوست	پسرم	با	هم	زندگی	می	کنیم.	البته	من	اکثر	اوقات	اونجام	

ولی	پیش	میاد	تو	هفته	یكی	دو	روزم	اونجا	نباشم.

از	ویژگی	های	بارز	مشارکت	کنندگان	در	این	پژوهش	می	توان	به	عضویت	
در	گروه	های	هم	فكر	و	اجتماعات	پیشرو	)آوانگارد(	اشاره	کرد.	فرد	با	داشتن	
نگرش	های	گفته	شده	با	افرادی	وارد	رابطه	های	دوستانه	خواهد	شد	که	نه	تنها	
جهان	بینی	او	را	می	پذیرند،	بلک	هتمایز	او	را	با	اکثریت	جامعه	نیز	تشدید	
می	کنند.	این	موضوع	به	ویژه	در	خصوص	قشری	از	مشارکت	کنندگان	که	در	
حوزه	های	هنری	فعال	بودند	به	چشم	می	خورد.	در	چنین	شرایطی	احتمال	

شكل	گیری	رابطه	با	افراد	هم	سنخ	افزایش	می	یابد.	
مصاحبه	های	انجام	شده	حاکی	از	آن	است	که	آشنایی	در	این	نوع	رابطه	
از	طریق	جمع	های	کوچک	دوستانه،	گروه	های	دانشجویی	و	فضای	مجازی	
دائم	 ازدواج	 مالک	های	 با	 هم	خانگی	 رابطه	 در	 انتخاب	 معیارهای	 است.	
متفاوت	است.	محدودیت	گروه	ها	و	نوع	افرادی	که	این	گونه	نگرش	ها	در	آنها	
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مطرح	می	شود	و	ماهیت	پنهانی	آن	سبب	می	شود	معیارهای	زیادی	برای	افراد	
وجود	نداشته	باشد.	نگرش	مثبت	به	ازدواج	سفید	و	تمایل	به	این	نوع	زندگی	
بدون	مسئولیت	و	تعهدهای	ازدواج	دائم	مهم	ترین	مالک	و	معیار	برای	هردو	
طرف	است.	به	همین	دلیل	است	که	جدایی	در	این	نوع	روابط	ساده	تر	از	
روابط	عاطفی	عمیق	تر	است.	آنچه	دو	طرف	به	آن	توجه	دارند	تأمین	نیازهای	
جنسی	و	عاطفی	بدون	فشارهای	سنتی	و	قانونی	است.	بنابراین،	اگر	خیانت	
اتفاق	بیفتد	طرفین	به	راحتی	از	همدیگر	جدا	می	شوند	و	این	جدایی	به	سادگی	
صورت	می	پذیرد.	در	این	نوع	روابط	به	دلیل	کمرنگ	بودن	تعهد	و	مسئولیت	
در	قبال	یكدیگر،	مسائلی	همچون	خیانت	کمتر	پیش	می	آید	و	در	صورتی	
که	تمایل	به	زندگی	با	شخصی	دیگر	و	جایگزین	کردن	شریک	زندگی	وجود	
داشته	باشد،	به	دلیل	ماهیت	رابطه	هم	خانگی	امكان	پذیتر	است	و	افرادی	که	
این	روابط	را	می	پذیرند،	خیانت	به	آن	معنای	رایج	و	ملموس	نبود	تعهد	و	
وفاداری	شریک	و	هم	خانه	را	متصور	نیستند.	بلكه	جدایی	و	قطع	ارتباط	و	
انتخاب	شریک	یا	گزینه	ای	دیگر	را	حق	طبیعی	خود	می	دانند.	این	کوتاه	مدت	

بودن	روابط	و	نپذیرفتن	مسئولیت	و	تعهد	ریشه	در	نوع	زندگی	مدرن	دارد.

نیما،	25	ساله	از	تهران
اینجوری	راحت	تره.	نه	به	چیزی	پایبندی!	حاال	یک	سال،	دو	سال،	
	تا	هر	موقعی	که	خودتون	

ً
یک	ماه،	دو	ماه...	تا	همه	عمرت!	اصال

خواستین	من	خواستم	و	اون،	ادامه	داره.	ولی	در	ازدواج	دائم	باید	
پایبند	باشی	به	یه	سری	چیزا.	هم	اون	راضیه	هم	من	راضی	ام.

گیدنز1	از	تغییراتی	که	در	حوزه	الگوی	روابط	جنسی	طی	دهه	های	پایانی	قرن	
بیستم	شكل	گرفته	سخن	می	گوید.	طبق	این	صورت	بندی	در	قرن	بیستم	الگوی	

1.  Giddens
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جدیدی	از	رابطه	میان	زن	و	مرد	به	نام	»عشق	سیال«	به	وجود	آمده	که	در	آن	
روابط	صمیمانه،	کوتاه	مدت	و	اختیاری	است.	در	ازدواج	سفید	روابط	برمبنای	
سیالیت	و	عشق	کوتاه	مدت	است	و	این	امكان	وجود	دارد	که	هر	لحظه	عشقی	نو	
جایگزین	عشق	های	دیگر	شود.	بنابراین،	نمی	توان	خیانت	در	ازدواج	سفید	را	در	
مفهوم	عام	آن	مطرح	کرد.	ازدواج	سفید	برمبنای	کوتاه	مدت	بودن	و	موقت	بودن	
آن	شكل	گرفته	است؛	بنابراین	رابطه	های	کوتاه	مدت	مانند	ازدواج	سفید	همیشه	
در	معرض	به	اتمام	رسیدن	هستند	و	مسائلی	مانند	خیانت	کمتر	در	آنها	قابل	
توجه	است	و	موضوعیت	ندارد.	در	نظریات	مالک	همسر	یا	شریک	و	هم	خانه،	
محققانی	مانند	کارول	)Carroll,2011(	سه	دسته	عوامل	را	دخیل	می	دانند:	دسته	
اول،	معیارهای	مرتبط	با	ویژگی	های	عاطفی	و	شخصیتی	است	که	»معیارهای	
درونی«	یا	ذاتی	را	شكل	می	دهد	که		شامل	هوش،	اعتمادبه	نفس،	مهربانی	و	...	
است.	دسته	دوم،	معیارهای	مرتبط	با	ویژگی	های	مالی	و	پایگاهی	است	که	آن	
را	»معیارهای	بیرونی«	یا	عارضی	نام	گذاری	کرده	اند.	ثروت،	قدرت،	پرستیژ	
و	...	معیارهای	این	دسته	را	تشكیل	می	دهند.	دسته	سوم	معیارهای	مرتبط	با	
ویژگی	های	جسمانی	اند	که	»جذابیت	های	جسمانی«	نامیده	می	شوند،	مانند	
زیبایی،	تیپ	مناسب	و	وضعیت	ظاهری	و	ساختمانی	بدن.	همچنین،	او	معتقد	
است	که	ویژگی	های	دسته	اول	یعنی	ویژگی	های	درونی	یا	ذاتی	برای	هم	مردان	و	
هم	زنان	ارزشمند	و	مهم	هستند؛	ویژگی	های	دسته	دوم	یعنی	معیارهای	بیرونی	
	به	از	سمت	زنان	مرجح	دانسته	می	شوند	و	ویژگی	های	دسته	

ً
یا	عارضی	عمدتا

سوم	یعنی	جذابیت	های	جسمانی	ویژگی	هایی	هستند	که	مردان	آنها	را	بیشتر	
ترجیح	می	دهند.	

4-2-3-3.	موضوعیت	بکارت
وجود	پرده	بكارت	هنگام	ازدواج	همچنان	ارزشی	اجتماعی	است	که	بسیاری	
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از	خانواده	هااشكارا	و	نهان	به	آن	افتخار	می	کنند	و	آن	را	نشانه	عفت،	طهارت،	
برای	 دستاویزی	 آن	 فقدان	 و	 می	دانند	 دخترشان	 سالم	 تربیت	 و	 استقامت	
خشونت	علیه	زنان	می	شود.	»بكارت«	از	جمله	مفاهیمی	است	که	در	تاریخ	
بشریت	حامل	بار	معنایی	مقدسی	بوده	است	و	عاملی	سبب	عفت	ورزیدن	
دختران	شناخته	شده	و	چنین	است	که	بكارت	نقش	مهمی	در	ازدواج	ایفا	
می	کند.	رابطه	جنسی	و	تأمین	نیازهای	جنسی	اولین	مفهومی	است	که	در	
هم	باشی	به	ذهن	متبادر	می	شود.	بالطبع	دختران	در	رابطه	جنسی	با	یک	تابو	
روبه	رو	هستند:	از	دست	دادن»پرده	بكارت«.	ازاله	بكارت	در	جامعه	ایرانی	
نشانه	از	دست	دادن	پاکدامنی	زن	است	که	تبعات	اجتماعی	خاصی	دارد.	
از	دست	رفتن	 بكارت	یک	موضوع	حساس	اجتماعی	است	و	در	صورت	
آن	برای	زنان،	امكان	ازدواج	دائم	آنها	مشكل	می	شود؛	زیرا	براساس	فرهنگ	
ایرانی	این	گونه	زن	پاکدامن		و	شایسته	زندگی	نیست.	بر	همین	اساس	ترمیم	
پرده	بكارت	راهكاری	است	که	عده	ای	به	آن	اقدام	می	کنند	تا	دوباره	خود	را	با	

هنجارهای	رسمی	و	اجتماعی	همراه	کنند.	
و	 زنان	 از	 برخی	 بكارت،	 مسئله	 و	حقوقی	 اجتماعی	 اهمیت	 با	وجود	
مردانی	که	وارد	رابطه	هم	خانگی	شده	اند،	برای	آن	اهمیتی	قائل	نیستند.	البته	
زنانی	که	پرده	بكارت	خود	را	از	دست	می	دهند،	چاره	ای	جز	این	ندارند	که	یا	
ازدواج	سفید	را	ادامه	دهند	یا	اینكه	با	افرادی	ازدواج	رسمی	داشته	باشند	که	
این	مسئله	برایشان	اهمیت	نداشته	باشد	یا	آن	را	ترمیم	کنند	و	به	فریب	و	به	
اصطالح	حقوقی	به	تدلیس	متوسل	شوند.	از	تحلیل	مصاحبه	ها	مشخص	
بیان	 و	 نبودند	 قائل	 زیادی	 اهمیت	 بكارت	 موضوع	 برای	 زنان	 اکثر	 که	 شد	
می	کردند	که	اگر	بخواهند	زمانی	ازدواج	کنند،	با	مردانی	ازدواج	می	کنند	که	
برای	بكارت	اهمیتی	قائل	نباشند.	اما	در	میان	مردان	برخی	با	وجود	رابطه	

هم	خانگی	تمایل	به	ازدواج	با	زنانی	نداشتند	که	پرده	بكارت	نداشتند.



خانه اي با دِر باز     188
NOT 

FO
R 

DI
ST

RI
BU

TI
ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

مرد،	25	ساله	از	تهران
بهش	معتقدم	)داشتن	بكارت(.	فكر	می	کنم	کسی	که	می	خوام	

باهاش	زندگی	کنم	باید	پرده	بكارت	داشته	باشه.

سمیه،	37	ساله	از	تهران
اونموقع	هم	بكارت	نداشتم.	توی	رابطه	های	قبلیم	از	دست	داده	
بودم.	چیزی	بوده	که	همیشه	فكر	می	کردم	مال	خودمه	و	به	کسی	

ربطی	نداره.

	ازدواج	کرده	
ً
در	مصاحبه	های	انجام	شده،	زنانی	که	بیوه	بودند	یعنی	قبال

بودند	مشكلی	در	این	زمینه	نداشتند	ولی	دخترانی	که	پرده	بكارتشان	را	در	اثر	
رابطه	هم	خانگی	از	دست	داده	بودند،	بكارت	را	عاملی	بی	اهمیت	و	نوعی	
نیز	 از	مردان	جوان	 برای	زنان	قلمداد	می	کردند.	هرچند	برخی	 محدودیت	
	معتقد	

ً
نسبت	به	آن	نظرات	سهل	انگارانه	تری	داشتند	اما	برخی	نیز	به	آن	کامال

بودند.		
نظریات	فمینیستی	هرچیزی	را	که	منجر	به	محدودیت	زنان	شود	مردود	
می	کنند.	 قلمداد	 او	 خصوصی	 حق	 را	 زن	 بدن	 بر	 مدیریت	 و	 می	شمارند	
بسیاری	از	زنان	تحصیلكرده	که	با	آنها	مصاحبه	می	شد	بر	مبنای	باورهای	
فمینیستی	آن	را	امری	خصوصی	می	پنداشتند	و	آن	را	با	پاکدامنی	خودشان	
مرتبط	نمی	دانستند	و	معتقد	بودند	به	مرور	زمان	این	باور	در	جامعه	تغییر	
خواهد	کرد.	در	فرهنگ	و	مذهب	ایرانی	رابطه	جنسی	و	ازاله	بكارت	تنها	در	
قالب	ازدواج	رسمی	قابل	پذیرش	است.	ترمیم	پرده	بكارت	به	منظور	پنهان	
کردن	رابطه	جنسی	قبل	از	ازدواج	رسمی	در	قانون	مدنی	ایران	منجر	به	فسخ	
ازدواج	می	شود.	با	توجه	به	ماده	1128	قانون	مدنی،	زوجی	که	هنگام	ازدواج	
شرط	بكارت	نموده	باشد،	اگر	بعد	از	ازدواج	معلوم	شد	که	با	زوجه	جماع	
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شده	هرچند	پرده	بكارت	سالم	و	از	نوع	حلقوی	باشد	دارای	حق	فسخ	خواهد	
بود؛	زیرا	منظور	از	بكارت	در	درجه	اول	همان	عدم	نزدیكی	است.	بنابراین،	
تبعات	 و	 می	شود	 موقت	شكسته	 ازدواج	 در	 که	 است	 تابوهایی	 از	 بكارت	

خاص	اجتماعی	و	حقوقی	برای	زن		خواهد	داشت.	

5-2-3-3.	قراردادها
هر	شخص	برای	ادامه	زندگی	و	تنظیم	روابط	خویش	با	دیگران	و	به	مقتضای	
نیازهای	حیات	اجتماعی	ناگزیر	از	انعقاد	قراردادها	و	پیمان	هایی	با	دیگر	
افراد	جامعه	است.	در	روابط	اجتماعی	رسمی	و	قانونی	مانند	ازدواج	دائم	
این	امر	تحت	عنوان	شروط	ضمن	عقد	برخی	از	قراردادها	تنظیم	می	شود.	
در	روابطی	مانند	هم	خانگی	یا	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	رسمی	نیز	همین	
امر	حكمفرماست	ولی	از	آنجا	که	ماهیت	رسمی	ندارد	قراردادها	نه	به	عنوان	
شروط	ضمن	عقد	)مانند	حق	تحصیل،	حضانت	فرزند،	عدم	باروری	و	...(	
بلكه	به	عنوان	قراردادهای	شفاهی	و	خصوصی	بین	زوجینی	که	هم	خانگی	
را	انتخاب	کرده	اند	صورت	می	گیرد.	براساس	مصاحبه	های	صورت	گرفته،	
تأمین	 )اقتصادی(،	 مسكن	 هزینه	های	 تأمین	 مانند	 قراردادهایی	 زوجین	
نیازهای	جنسی	)جسمی(	و	عدم	تعهد	به	کلیشه	های	جنسیتی	)اجتماعی(	را	

برای	خود	به	صورت	ضمنی	پذیرفته					و	بر	آن	توافق	داشتند.	

	زن،	43	ساله	از	تهران
چی	 همه	 و	 خرج	 نصفه،کرایه،	 چیمون	 همه	 اقتصادی	 نظر	 از	

نصفه.

مرد،	27	ساله	از	تهران
اقتصاد	بیشتر	با	من	بود.	خونه	رو	من	اجاره	کرده	بودم	ولی	خرج	ها	
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مشترک	بود.	کار	خونه	هم	مشترک	بود	چون	دوتامون	شاغل	بودیم.	
متعهد	بودیم	که	فقط	با	هم	باشیم.

مسئله	اقتصادی	از	مسائل	بااهمیت	در	ازدواج	سفید	و	دائم	است.	فشار	
سخت	اقتصادی	که	متوجه	مرد	است	و	برخی	رسوم	و	باورهای	فرهنگی	مانند	
خریدن	طال،	مراسم	عروسی،	شیربها	و	...	تمایل	به	ازدواج	دائم	را	کاهش	و	
سن	ازدواج	را	افزایش	داده	است.	این	مسئله	در	هم	خانگی	تعدیل	می	شود.	
زن	و	مرد	در	قراردادهای	اولیه	و	شفاهی	هزینه	های	مسكن	و	خورد	و	خوراک	
و	کلیه	مسائل	مالی	را	مشترکا	می	پردازند.	در	بحث	مسكن	حتی	اگر	از	سوی	
مرد	اجاره	شده	باشد،	باز	در	بخش	های	دیگر	مانند	اجاره	یا	پرداخت	هزینه	
منزل	شراکت	مالی	وجود	دارد	و	شاید	برابر	نباشد	اما	از	قراردادهای	این	نوع	

زندگی	پرداخت	مشترک	هزینه	های	مالی	هرچند	به	صورت	نابرابر		است.

خانم،	28	ساله	از	تهران
جنسیت	خیلی	کمرنگ	بوده	نه	طوری	بوده	که	من	به		خاطر	دختر	
بودنم	اذیت	بشم	و	نه	طوری	که	اون	مسئولیت	داشته	باشه.	از	نظر	
اقتصادی	اوالش	که	اون	خونه	داشت	و	چیزی	مطرح	نبود	ولی	
	دوتامون	3/1 

ً
از	زمانی	که	رفتم	سرکار	منم	کمک	می	کنم	و	تقریبا

	کمتر	می	ذارم.	ما	رابطمونم	
ً
درآمدمون	رو	می	ذاریم	ولی	من	کال

آزاد	نیست	چون	دوتا	مونم	معتقدیم	انرژی	نمی	مونه	و	به	مشكلی	
بر	نخوریم	و	به	کمک	هم	نیاز	داریم.	از	نظر	جنسی	و	عاطفی	هم	

خوب	باهمیم.

خانم،	29	ساله	ازمشهد
خب	ارتباط	جنسی	تو	هر	رابطه	ای	هست	و	اینم	جزء	قرارداد	ما	
بود	و	از	نظر	عاطفی	محبت	و	احترام	و	برابری	رابطه	بود	و	از	نظر	
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اقتصادیم	هر	دو	با	هم	خرج	این	رابطه	رو	می	دادیم	حاال	با	توجه	
به	تواناییمون.

در	مصاحبه	ها	مشهود	است	که	زوجین	قرارداد	تأمین	نیاز	جنسی	یكدیگر	و	
تأمین	هزینه	مادی	زندگی	مشترک	را	از	قراردادهای	اساسی	بین	خود	محسوب	
اول	رابطه	هم	خانگی	 به	طور	روشن	در	 قراردادها	همیشه	 این	 اما	 کرده	اند.	
بیان	نشده	است	و	به	مرور	زمان	به	ویژه	در	بحث	مسائل	اقتصادی	مدنظر	
قرار	گرفته	است.	آنچه	اهمیت	دارد	که	بیان	شود	ناپایداری	این	نوع	قراردادها	
است.	در	ازدواج	دائم	قراردادها	با	توجه	به	شروط	ضمن	عقد	دارای	پشتوانه	
حمایت	قانونی	است.	از	سال	1360	به	بعد	در	سند	ازدواج،	شروطی	با	عنوان	
»شرط	ضمن	العقد«	پیش	بینی	شد	که	سردفتر	مكلف	است	قبل	از	اجرای	
صیغه	عقد	آنها	را	برای	زوجین	قرائت	و	در	صورت	ضرورت	مفهومشان	را	
برای	آنها	بیان	کند	تا	طرفین	با	آگاهی	کامل	ذیل	شروط	مورد	قبول	خود	را	
امضا	کنند.	البته	زوجین	می	توانند	طبق	ماده	1119	قانون	مدنی	ایران	عالوه	
قباله	نكاحیه	هر	شرطی	را	که	مایل	اند	به	عقدنامه	 بر	شروط	چاپ	شده	در	
اضافه	و	با	امضای	خود	آن	را	الزام	آور	کنند.	در	قانون	مدنی،	شوهر	در	برابر	
زن	دارای	حقوق	و	اختیاراتی	است	که	زن	فاقد	آن	است،	از	جمله	طالق	دادن	
زن،	ازدواج	مجدد،	تعیین	محل	سكونت	و	زندگی	خانوادگی	و	...	.	اگرچه	
این	حقوق	همراه	با	تكالیفی	است	که	شوهر	در	برابر	زن	و	خانواده	خود	دارد،	
ممكن	است	برخی	مردان	از	این	حقوق	قانونی	سوءاستفاده	کنند.	بنابراین،	
طبق	مجوز	قانون	مدنی	زنان	نیز	می	توانند	با	استفاده	از	شروط	ضمن	العقد	
تا	حدودی	محرومیت	های	قانونی	خود	را	جبران	کنند	که	این	راه	حل	در	ماده	
بیان	شده	است:	»طرفین	عقد	می	توانند	هر	شرطی	که	 قانون	مدنی	 	1119
مخالف	با	مقتضای	عقد	مزبور	نباشد	در	ضمن	عقد	ازدواج	یا	عقد	الزم	دیگر	
مطرح	کنند،	مثل	اینكه	شرط	شود	هرگاه	شوهر	زن	دیگر	بگیرد،	در	مدت	
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معینی	غایب	شود،	ترک	انفاق	کند	یا	علیه	حیات	زن	سوءقصد				و	سوءرفتاری	
کند	که	زندگی	آنها	با	یكدیگر	غیرقابل	تحمل	شود،	زن	وکیل	و	وکیل	در	توکیل	
باشد	که	پس	از	اثبات	تحقق	شرط	در	محكمه	نهایی	خود	را	مطلقه	سازد.«

اما	آنچه	در	همباشی	و	روابط	خانگی	غیر	قابل	انكار	است،	ناپایداری	
قراردادها	است	به	گونه	ای	که	زیر	پا	گذاشته	می	شود.	برمبنای	ماهیت	رابطه	
هم	خانگی	قراردادها	باید	متعهدانه	از	سوی	زوجین	اجرایی	شوند	و	در	صورت	
بی	تعهدی،	زوجین	تمایل	به	زندگی	مشترک	را	از	دست	می	دهند	و	جدایی	
را	انتخاب	می	کنند	بدون	آنكه	بتوانند	هیچ	گونه	حقی	را	به	دلیل	بی	تعهدی	

شخص	مقابل	برای	خود	قائل	شوند.	

4-3.	شرایط	محیطی
انسان	به	مثابه	موجودی	کنشگر	در	محیط	اجتماعی	متأثر	از	ساختارهایی	
است	که	حیات	اجتماعی	را	ممكن	می	سازند.	میزان	تأثیرپذیری	و	تأثیرگذاری	

بر	ساخت	های	اجتماعی	به	عوامل	متعددی	بستگی	دارد.
طی	چند	دهه	گذشته	در	ایران	تغییرات	چشمگیری	در	الگوهای	ارتباط	
جنسی	روی	داده	است،	تغییراتی	که	می	توان	خاستگاه	آنها	را	به	برایندی	از	
تأثیر	عوامل	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	نسبت	داد.	ورود	و	گسترش	رسانه	
های	ارتباط	جهانی،	مانند	ماهواره	و	اینترنت	و	رفت	و	امد	به	کشورهای	هم	
جوار	در	ایران	سبك	های	زندگی	متفاوتی	را	آفریده	و	ارزش	های	گوناگونی	
	بر	مناسبات	اجتماعی	در	ایران	تأثیرگذار	بوده	

ً
را	شكل	داده	است	که	متقابال

است.	بی	تردید	درک	هیچ	کنشی	مجزا	از	بستری	که	در	آن	شكل	گرفته	است	
و	فارغ	از	بررسی	عوامل	متعدد	تاثیرگذار	و	تاثیرپذیر	ممكن	نخواهد	بود.	بر	
همین	مبنا	نگاهی	ژرف	به	تغییرات	شكل	گرفته	در	الگوهای	ارتباط	جنسی	
بدون	تأمل	بر	ساخت	های	اجتماعی،	اقتصادی	و	قانونی	میسر	نخواهد	بود.	
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شرایط	محیطی	یا	همان	واسطه	ای	که	بر	موضوع	ازدواج	سفید	تأثیرگذار	است	
و	 قانونی	 چهارچوب	 اقتصادی،	 شرایط	 شامل	 پژوهش	 این	 در	 که	 هستند	

رسمی،	و	ساختارهای	اجتماعی	بوده	است.	

1-4-3.	شرایط	اقتصادی
عقالنی	 کنش	 نوعی	 برمبنای	 تصمیم	گیری	 و	 اقدام	 مدرن	 جامعه	 در	
	جوان	تر	ها،	

ً
صورت	می	پذیرد.	امروزه	فرآیند	تصمیم	گیری	افراد،	مخصوصا

محاسبه	گر	تر	شده	است.	در	گذشته	فرد	مورد	حمایت	مالی	خانواده	گسترده	
و	اطرافیانش	بود	و	برای	ازدواج،	نگرانی	خاصی	نداشت	اما	امروزه	با	کمتر	
شدن	ترغیب	ها	و	حمایت	های	جمعی	برای	ازدواج،	نگاه	اقتصادی	عقالنی	
زندگی	 به	 ورود	 امروزی	 جوان	 دید	 از	 دارد.	 حاکمیت	 جوانان	 ذهنیت	 بر	
مشترک،	هزینه	و	گرفتاری	دارد.	همچنین	فرصت	های	شغلی	نیز	محدود	تر	
	برای	جوان	های	دانشگاهی	و	تحصیلكرده	که	تن	به	

ً
شده	است،	مخصوصا

هر	شغلی	نمی	دهند.	در	کنار	اینها	گرانی،	تورم	و	چند	برابر	شدن	قیمت	ها	
در	حوزه	مسكن،	بهداشت،	درمان	و	مواد	خوراکی،	که	از	ضروریات	زندگی	
هستند،	نیز	در	این	موضوع	تأثیر	گذار	است.	بنابراین	در	چنین	فضایی،	جوان	
با	عقل	محاسبه	گرش	برمبنای	انتخاب	عقالنی	به	ازدواج	دائم	فكر	نمی	کند.

مرد	،	32	ساله	از	اصفهان
علتش	)ورود	به	ازدواج	سفید(	که	گفتم	کمبود	مالی	و	جنسی.		
چون	می	گم	شرایط	مالی	اینو	نداشتم	دائمی	و	واسه	همیشه	ازدواج	

کنم.	

برای	جوان	 که	شرایط	سخت	 است	 ها	مشخص	 از	محتوای	مصاحبه	
وارد	 اقتصادی	 دیدگاه	 از	 غلط	 فرهنگ	 یا	 ها	 از	سوی	خانواده	 که	 امروزی،	
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می	شود،	باعث	می	شودجوان	تصمیم	به	ازدواج	دائم	را	به	تعویق	بیندازد.
	بكر	)Becker,1974(	با	ارائه	نظریه	اقتصادی	ازدواج	از	نقش	تصمیم	گیری	
فرد	در	بازار	ازدواج	کردن	یا	مجرد	ماندن	براساس	منافع	و	هزینه	های	حاصل	
از	این	تصمیم	بحث	می	کند.	بر	اساس	این	نظریه	می	توان	بیان	کرد	که	ازدواج	
مانند	سایر	رفتارهای	اقتصادی	یک	مدل	حداکثرسازی	مطلوبیت	به	شمار	
بر	 دو	طرف	 که	مطلوبیت	 وقوع	می	پیوندد	 به	 زمانی	 ازدواج	 یعنی	 می	رود.	
تنها	 نه	 موجود،	 اقتصادی	 با	وضعیت	 دائم	 ازدواج	 در	 یابد.	 افزایش	 آن	 اثر	
مطلوبیتی	وجود	ندارد،	بلكه	مسائلی	مانند	مهریه	و	شیربها،	بیكاری،	رکود	و	
تورم	عواملی	برای	خودداری	جوانان	از	ازدواج	رسمی	شده	اند	و	ازدواج	سفید	
یا	همباشی	را	به	مثابهراهكاری	که	حداکثر	مطلوبیت	را	برای	آنان	فراهم	ساخته	

است،	انتخاب	می	کنند.
از	سوی	دیگر،	می	توان	به	تحوالتی	اشاره	کرد	که	در	نسل	جوان	دهه	60	و	
	تحصیلكرده	و	دانشگاهی	که	در	

ً
70	به	وضوح	مشاهده	می	شود،	جوانانی	اکثرا

خانواده	هسته	ای	رشد	یافته	اند	و	استقالل	فردی	و	مالی	خود	را	دارند.	با	توجه	
به	کمتر	بودن	فرصت	های	شغلی	در	مناصب	دولتی	و	گسترش	شرکت	های	
شهرهای	 به	 	

ً
اکثرا مردان،	 و	 زنان	 از	 اعم	 تحصیلكرده،	 جوانان	 خصوصی،	

به	کار	و	اشتغال	در	شرکت	ها	هستند.	 بزرگ	مهاجرت	می	کنند	و	مشغول	
	مانند	شهرهای	کوچک	وجود	ندارد	و	

ً
نظارت	در	شهرهای	بزرگ	تر	معموال

افراد	در	ساختمان	ها	و	آپارتمان	هایی	زندگی	می	کنند	که	حریم	خصوصی	را	
برای	همدیگر	امری	عادی	می	شمارند.	شرکت	های	خصوصی	و	عرصه	های	
اشتغال	آفرین	در	شهرهای	بزرگ	که	زنان	و	مردان	تحصیلكرده	و	گاه	مغایر	با	
رشته	تحصیلی	را	در	خود	جذب	کرده	اند،	موجب	آشنایی	افرادی	با	یكدیگر	
می	شوند	و	دختران	و	پسرانی	که	دارای	شرایط	اقتصادی	و	اجتماعی	مشابهی	
هستند،	با	همدیگر	آشنا	شده،	همین	زمینه	شكل	گیری	ازدواج	سفید	می	شود.
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	خانم،	32	ساله	از	تهران
توی	یه	شرکتی	استخدام	شدم	ایشونم	اونجا	کار	می	کرد	و	چون	
همكار	بودیم	بعد	از	یه	مدتی	با	هم	آشنا	شدیم	و	این	رابطه	شكل	

گرفت

الزمۀ	ازدواج	مخصوصا	در	زندگی	نوین	شهری	داشتن	استقالل	اقتصادی	
و	ثبات	شغلی	است	تا	زوجین	توانایی	اداره	زندگی	و	برآورده	کردن	انتظارات	
اجتماعی	را	داشته	باشند.	این	موضوع	به	ویژه	در	جوامعی	چون	ایران	بیشتر	
بر	دوش	مردان	سنگینی	می	کند	به	گونه	ای	که	اداره	زندگی	از	نظر	اقتصادی	با	
جدیت	یكی	از	وظایف	مردان	تعریف	شده	است	اگر	حضور	زنان	را	دربازار	
نادیده	گرفت.	فرهنگ	های	شرقی	 توان	 کار	مخصوصا	در	کالنشهرها	نمی	
آموزه	های	 از	 نشئت	گرفته	 	

ً
اساسا کار	جنسیتی	اندکه	 تقسیم	 به	 آمیخته	 	

ً
غالبا

دینی	است	که	فرهنگ	ایرانی	نیز	از	این	قاعده	مستثنی	نیست.	وظایفی	که	
در	فرهنگ	ایرانی	–	اسالمی	و	طبق	قوانین	موجود	برای	مرد	در	نقش	همسر	
	وظایف	اقتصادی،	

ً
تعریف	شده	شامل	دایره	گسترده	ای	از	وظایف،	خصوصا

است.	مهریه،	نفقه،	تأمین	حداقل	سطح	معیشت	و	...	همگی	خط	مشی	های	
از	پیش	تعیین	شده	برای	مردان	متأهل	اند.	در	مقابل،	این	فرهنگ	غالب	در	
جامعه	برای	زن	در	نقش	همسر	وظیفه	اقتصادی	مشخصی	را	تعیین	نكرده	و	
تأمین	هزینه	های	زن	را	برعهده	مرد	گذاشته	شده	است.	در	صورتی	ست	که	
حتی	اگر	زن	منبع	درآمد	هم	داشته	باشد	باز	هم	مرد	موظف	به	پرداخت	نفقه،	
مهریه	و	...	به	او	است.	اگر	چه	در	عمل	بسیاری	از	موارد	ذکر	شده	اجرا	نشده	
و	یا	به	صورت	کامل	در	جامعه	و	چهارچوب	خوانوادها	رعایت	نمی	شود.	

حال	در	شرایطی	که	امكان	داشتن	شغل	مناسب،	که	برآورنده	انتظارات	
حال	 همان	 در	 و	 ندارد	 وجود	 باشد،	 معمول	 زندگی	 یک	 اداره	 از	 جامعه	
نابرابری	های	اقتصادی	و	کسب	موقعیت	های	 تالش	های	زنان	برای	کاهش	
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شغلی	موجب	تحول	اقتصادی	خانواده	و	بازنگری	در	این	سیستم	می	شود،	
به	کارگیری	راهكاری	چون	هم		خانگی	برای	شرایط	فوق	به	نظر	مقرون	به	صرفه	
	اشتراکی	برای	امور	اقتصادی	وجود	دارد	و	

ً
می	آید.	در	این	شكل	از	رابطه	غالبا

دو	فرد	هم	خانه	به	شكل	برابری	در	امرار	معاش	مشارکت	دارند.
بنابر	وضعیت	حداکثر	سود	و	مطلوبیت	تئوری	بكر	و	یا	گزینش	عقالنی	
کلمن	می	توان	بیان	کرد	که	انتخاب	ازدواج	سفید	و	همباشی	در	پس	عقالنیت	
اقتصادی	حداکثر	سود	و	کمترین	ضرر	است.	بر	این	مبنا	زوجین	با	محاسبه	
که	 کنند	 رفع	 نحوی	 به	 را	 نیازهایشان	 راهكارهایی	اندکه	 دنبال	 به	 عقالنی	

کمترین	زیان	و	ضرر	را	برای	آنها	داشته	باشد.	

2-4-3.چهارچوب	قانونی	و	رسمی
قانون	مدنی	ازدواج	را	به	دو	دسته	دائم	و	موقت	]منقطع/	ُمتعه	و	صیغه[	تقسیم	
کرده	و	آثار	متفاوتی	را	بر	این	دو	شكل	ازدواج	مترتب	داشته	است.	مراد	از	
ازدواج	سفید	یا	هم	زیستی	ازدواجی	است	که	دختر	و	پسر	بدون	تعریف	از	
رابطه	خود	به	صورت	رسمی	و	جاری	شدن	خطبه	عقد	دائم	یا	موقت،	زندگی	
مشترک	خود	را	زیر	یک	سقف	شروع	می	کنند.	وجه	تسمیه	این	نوع	ازدواج،	
سفید	ماندن	شناسنامه	دختر	و	پسر	و	درج	نشدن	نام	آنان	در	شناسنامه	یكدیگر	
است.	به	بیانی	دیگر،	این	نوع	ازدواج	در	دفترخانه	ثبت	نمی	شود.	در	نظام	
حقوقی	و	فقهی	جمهوری	اسالمی	ازدواج	سفید	نه	تنها	از	مشروعیت	قانونی	
برخوردار	نیست،	بلكه	در	صورت	احراز،	مجازات	کیفری	در	پی	دارد.	البته	
افرادی	صوت	 میان	 در	 که	 دارد	 ازدواج	وجود	 نوع	 این	 از	 نیز	 دیگری	 تعبیر	
می	گیرد	که	با	هم	دیگر	صرفا	همخانه	هستند	و	رابطه	جنسی	ندارند	و	بدلیل	
سفید	ماندن	مالفه	با	اشاره	به	عدم	رابطه	جنسی	این	نوع	ازدواج	را	ازدواج	فید	

می	نامند	که	تعبیر	اول	در	اینجا	مد	نظر	می	باشد.
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تجربه	 که	 زوجینی	 از	 هیچ	کدام	 که	 درمی	یابیم	 ها	 مصاحبه	 تحلیل	 از	
همباشی	را	داشتند،	از	جرایم	و	مجازات	های	مرتبط	با	ازدواج	سفید	آگاهی	
نداشتند	و	تنها	به	»جرم	بودن«	آن	اقرار	داشتند	و	متوجه	مجازات	های	شالق	

و	رجم	و	اعدام	نبودند.	

آقا،	26	ساله	از	اصفهان
ولی	 باشه	 داشته	 قانونی	 پرسیدید	 که	 سؤالی	 این	 می	کنم	 فكر	
واقعیتش	من	چیز	خاصی	از	قانوناش	نمی	دونم	ولی	خب	از	یه	نوع	
	حمایت	می	شه.	من	

ً
رابطه	های	خاصی	تو	کشورهای	اروپایی	قطعا

قوانین	مربوط	به	رابطه	همجنس	گراها	یعنی	کسانی	که	به	صورت	
تو	کشورهای	 با	هم	رابطه	دارن	رو	می	دونم	 و	 همجنس	هستند	
	اینم	قانون	داره	ولی	

ً
دیگه	قانون	های	خاص	خودش	رو	داره	و	قطعا

واقعیت	من	خبر	ندارم	از	این	قضیه.

ازدواج	سفید	در	ایران	پدیده	ای	مجرمانه	محسوب	می	شود	که	دو	جرم	
عمده	را	در	خود	جای	داده	است	و	می	تواند	بنای	سایر	جرائم	باشد:

الف(	ایجاد	نشدن	علقه	زوجیت	مابین	زن	و	مرد	)طرفین(	
ب(	ایجاد	رابطه	نامشروع	و	زنا	و	جرائمی	در	زمره	آن

	ایجاد	روابط	نامشروع	و	زنا	را	در	نظر	بگیریم	در	موارد	مختلفی	
ً
اگر	صرفا

از	قانون	مجازات	اسالمی،	مجازات	های	آ		ن		را	مشاهده	می	کنیم.	در	فصل	
هجدهم	از	قانون	مجازات	اسالمی	در	مبحث	جرائم	ضد	عفت	و	اخالق	
علقه	 آنها	 بین	 که	 مردی	 و	 زن	 »هرگاه	 است:	 آمده	 ماده	637	 در	 عمومی،	
زوجیت	نباشد،	مرتكب	روابط	نامشروع	یا	عمل	منافی	عفت	غیر	از	زنا	از	
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قبیل	تقبیل1	یا	مضاجعه2شوند،	به	شالق	تا	99	ضربه	محكوم	خواهند	شد	و	
اگر	عمل	با	عنف	و	اکراه	باشد	فقط	اکراه	کننده	تعزیر	می	شود.«

در	حقیقت،	روابط	نامشروع	و	حتی	ارتباط	جنسی	مادون	زنا	نیز	در	قوانین	
جزایی	کشورمان	مجازات	دارد؛	حال	اگر	مرتكبان	روابط	نامشروع	محصن3 
یا	غیرمحصن4	بوده	و	مرتكب	جرم	زنا	یا	مادون	آن	شوند	با	استناد	به	مواد	
225	و230	قانون،	مجازات	آنان	تشریع	شده	است.	همچنین	در	ماده	225 
قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	سال	1392/2/1	آمده	است:		»حد	زنا	برای	
زانی	محصن	و	زانیه	محصنه	رجم	است.	در	صورت	عدم	امكان	اجرای	رجم	
با	پیشنهاد	دادگاه	صادرکننده	حكم	قطعی	و	موافقت	رئیس	قوه	قضائیه	چنانچه	
زانیه	محصنه	 و	 زانی	محصن	 اعدام	 باشد،	موجب	 ثابت	شده	 بینه	 با	 جرم	
است	و	در	غیر	این	صورت	موجب	صد	ضربه	شالق	برای	هریک	است«؛	
اما	در	ماده	230	از	همان	قانون	آمده	است:	»حد	زنا	در	مواردی	که	مرتكب	

غیرمحصن	باشد،	صد	ضربه	شالق	است«.
	بر	عقد	ازدواج	دائم،	چنانچه	به	موجب	شرع	و	قانون	صورت	گیرد،	آثار	
مالی	و	غیرمالی	بار	می	شود.	در	حقیقت،	نتایج	عقد	نكاح	]دائم[	به	طور	
امری	از	جانب	قانون	گذار	معین	می	شود	و	مجموعه	مقررات	آن،		موقعیت	
قانونی	خاصی	را	به	وجود	می	آورد	که	مستلزم	ثبت	در	دفاتر	رسمی	است	و	
اما	در	خصوص	ازدواج	موقت	در	شرایط	ثبت	نشدن	این	نوع	ازدواج،	تنها	
در	صورت	اثبات	آن،	می	توان	از	موقعیت	قانونی	آن	برخوردار	شد.	به	عنوان	
نمونه،	تنها	در	صورت	ثبت	ازدواج	و	یا	اثبات	عقد	موقت	می	توان	برای	فرزند	
از	این	رابطه	شناسنامه	دریافت	کرد.	حال	آنكه	فرزندان	حاصل	از	 حاصل	

1.  بوسیدن
2.  »با هم خوابیدن« و »هم بستر شدن«

3.  زنای متاهالن
4.  زنای مجردان
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ازدواج	سفید	براساس	قوانین	جمهوری	اسالمی	مشروع	به	شمار	نمی	آیند	و	
از	حقوق	قانونی	همچون	دارا	شدن	شناسنامه،	نفقه	و	ارث	برخوردار	نیستند.	
ماده	20	قانون	حمایت	خانواده	مصوب	سال	1392	در	این	خصوص	
انفساخ	آن،	طالق،	رجوع	و	اعالم	 آورده	است:	»ثبت	نكاح	دائم،	فسخ	و	
بطالن	نكاح	یا	طالق	الزامی	است.«	همچنین	به	موجب	ماده	21	از	همان	
	در	مواردی	همچون	بارداری	زوجه،	رضایت	

ً
قانون،	ثبت	نكاح	موقت	صرفا

مرضی	الطرفین	و	شرط	ضمن	عقد	الزامی	است.	با	توجه	به	الزامی	نبودن	ثبت	
ازدواج	موقت	در	مواردی	که	زوجه	باردار	نیست،	ممكن	است	دختر	و	پسری	
که	در	قالب	ازدواج	سفید	با	یكدیگر	زندگی	می	کنند	به	جاری	شدن	صیغه	

محرمیت	و	عقد	موقت	استناد	کنند.
البته	ممكن	است	در	روابط	میان	آنان	مخاطراتی	به	وجود	آید	که	آثار	آن	
در	وهله	نخست	گریبانگیر	زن	است.	چنانچه	زن	در	طول	این	نوع	زندگی	
مشترک	در	معرض	خشونت	فیزیكی	و	جنسی	و	به	طور	کلی	انواع	خشونت	
خانگی	قرار	گیرد	از	حمایت	قانون	برخوردار	نخواهد	شد؛	کودک	او	بدون	
شناسنامه	و	محروم	از	تحصیل	و	حقوق	شهروندی	خواهد	بود	و	نمی	تواند	
برای	خود	و	فرزندش	ادعای	نفقه	کند	و	در	صورتی	که	مورد	سوء	استفاده	مالی	
شریک	زندگی	خود	قرار	گیرد	به	دشواری	می	تواند	شكایت	و	اعتراضش	را	
به	دادگاه	ببرد.	در	این	نوع	زندگی	مشترک	یا	هم	زیستی،	طرفین	از	یكدیگر	
ارث	نمی	برند	و	فراتر	از	این	زن	نمی	تواند	از	خدمات	بیمه	اجتماعی	شریک	
معرض	 در	 همواره	 رابطه	 نوع	 این	 در	 زنان	 	

ً
عموما کند.	 استفاده	 زندگی	اش	

آسیب	های	متعدد	اجتماعی،	روانی،	اقتصادی	و	حتی	جسمی	قرار	می	گیرند	
و	ساختار	حقوقی	جمهوری	اسالمی	در	ایران	نمی	تواند	تأمین	کننده	امنیت	و	

حامی	بسزا	و	شایسته	ای	از	آنان	باشد.
در	راستای	جرم	انگاری	ازدواج	سفید	مؤلفه	هایی	که	در	ازدواج	رسمی	
توسط	قانون	وضع	شده	بودند	و	از	صیانت	»با	هم	بودن	مشروع«	حمایت	
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می	کردند	در	هم	خانگی	محلی	از	اعراب	ندارند.	نه	تنها	مهریه،	نفقه،	ارث	
با	هم	بودن	وجود	ندارد،	بلكه	دادخواهی	از	سیستم	 از	 و	...	در	این	شكل	
قضایی	به	عنوان	یک	شهروند	در	خصوص	هرآنچه	که	مربوط	به	هم	خانگی	
است	پای	جرمی	را	وسط	می	کشد	که	به	پیگیری	های	قانونی					می	انجامد.	
است	 نشده	 تعریف	 سوژه«	 از	 »حمایت	 قانونی«	ضامن	 »سیستم	 بنابراین	
و	در	صورت	نیاز	به	مداخله	قانونی،	جرائم	مسكوت	مانده،	احتمال	تبدیل	
این	مسئله	به	دستاویزی	برای	اعمال	خشونت	از	سوی	سوء	استفاده	کنندگان	

افزایش	می	یابد.
و	 قوانین	 با	 رابطه	 در	 که	 است	 مستنداتی	 شد	 گفته	 تاکنون	 آنچه	
اگرچه	نفس	 به	ذکر	است	که	 اما	الزم	 دارد	 چهارچوب	های	حقوقی	وجود	
ازدواج	سفید	از	سوی	قانون	جرم	انگاری	شده	است،	به	نظر	می	رسد	مراجع	
مربوطه	نسبت	به	وجود	آن	با	تسامح	و	تساهل	برخورد	می	کنند.	گویی	حذف	
یا	رواج	این	مسئله	از	سوی	قانون	گذاران	و	مراجع	قضایی	به	عمد	در	هاله	
ای	از	ابهام	قرار	دارد	و	گذر	زمان	را	برای	حل	این	موضوع	بهترین	رویكرد		

می	دانند.

3-4-3.	ساختارهای	اجتماعی
و	 اساسی	 بافته،	 به	هم	 پیچیده،	 کلیتی	 اجتماعی	 ساختار	 یا	 بنیاد	 ساخت،	
هستی	اصلی	امور	و	پدیده	های	اجتماعی	است	که	همواره	در	حال	تحول،	
تغییر	و	تطور	است.	این	تحول	و	تغییر	در	جهت	تنظیم	و	بازسازی	خود	است	
تا	پویایی	و	انعطاف	پذیری	خود	را	هم	در	عناصر	و	هم	در	کلیت	مجموعه	ای	
کرد:	 تعریف	 می	توان	 این	گونه	 را	 اجتماعی	 بنابراین،	ساخت	 بازیابد.	 خود	
مجموعه	یا	کلی	است	اجتماعی،	متشكل	از	اجزایی	سازمان	یافته،	کم	و	بیش	
وابسته	به	یكدیگر	و	دارای	پیوندی	بادوام	با	یكدیگر.	در	بخش	ساختارهای	
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اجتماعی	نگرش	اطرافیان،	دیدگاه	عمومی	اجتماعی	نسبت	به	ازدواج	سفید	
و	بررسی	تبدیل	ازدواج	سفید	به	دائم	در	روابط	هم	خانگی	بررسی	می	شود.	

1-3-4-3.	نگرش	عمومی	اجتماعی،	اطالع	و	واکنش	اطرافیان
از	مهم	ترین	نتایج	انقالب	جنسی	در	غرب	گسترش	روابط	جنسی	پیش	از	
ازدواج	بوده	است.	این	انقالب	با	اسطوره	زدایی	از	رابطه	جنسی	آن	را	به	امری	
عادی	تبدیل	کرد	که	به	راحتی	قبل	از	ازدواج	دست	یافتنی	است.	در	حقیقت	
پیدایش	الگوهایی	از	رابطه	با	جنس	مخالف	آن	را	از	سطح	مناسبات	جنسی	
پیش	از	ازدواج	نه	تنها	به	سطح	عاطفی	بلكه	به	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	
میان	آنها	ارتقا	داد.	در	این	میان	جدا	از	مسائل	اقتصادی،	تغییرات	ارزشی	نیز	
در	شكل	گیری	این	روابط	نقش	داشته	اند.	یكی	از	علل	گسترش	با	هم	بودگی،	
این	اساس	 بر	 بود.	 ازدواج	در	کشورهای	غربی	 بنیان	های	فلسفی	 تضعیف	
تغییر	نگرش	ها	نسبت	به	مفهوم	خانواده،	ازدواج	و	افزایش	تنوع	این	روابط	

می	تواند	زمینه	های	شكل	گیری	با	هم	بودگی	را	ایجاد	کند.
یا	 ازدواج	 از	 پیش	 و	جنسی	 عاطفی	 معاشرت	 اینكه	 وجود	 با	 ایران	 در	
خارج	از	چهارچوب	ازدواج	برخالف	هنجارهای	سنتی،	مذهبی	و	فرهنگی	
بوده،	حتی	از	نظر	قانونی	منع	شده	است،	اما	برخی	شواهد	در	سال	های	اخیر	
داللت	بر	روند	افزایشی	این	گونه	معاشرت	ها	در	بین	جوانان	دارد.	تحقیقات	
نشان	می	دهد	که	بیش	از	نیمی	از	دختران	دانشجو	در	تهران	در	سال	85-
84	تجربه	معاشرت	و	دوستی	با	جنس	مخالف	پیش	از	ازدواج	و	حدود	یک	
تهران	 در	 کردند.	 گزارش	 را	 تماس	جنسی	 تر	شامل	 نزدیک	 ارتباط	 چهارم	
بین	20	تا	60	درصد	جوانان	گروه	سنی	18-14	سال	با	یک	یا	چند	جنس	
مخالف	ارتباط	داشته	اند.	از	سوی	دیگر،	سایر	تحقیقات	نشان	داده	است	که	
روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	با	رضایت	زناشویی	رابطه	منفی	دارد	و	تبعات	
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اجتماعی	فراوانی	به	دنبال	دارد	)علیتبار	و	همكاران،	1393(.	
پژوهش	حاضر	در	سه	کالن	شهر	تهران،	اصفهان	و	مشهد	به	بررسی	پدیده	
ازدواج	سفید	یا	هم	خانگی	می	پردازد.	گرچه	ساخت	اجتماعی	این	شهرها	با	
یكدیگر	مشابه	نیست،	در	مواجهه	با	پدیده	ای	همچون	هم	خانگی	و	نگرش	
اجتماعی	موجود	نسبت	به	این	پدیده	اشتراکاتی	وجود	دارد.	این	نگرش	بی	
تردید	برخاسته	از	دیدگاه	مذهبی	اکثریت	افراد	جامعه	مورد	بررسی	است	که	
بر	هنجارها	و	ارزش	های	موجود	سایه	افكنده	و	حتی	با	وجود	کمرنگ	شدن	
باورهای	مذهبی،	در	سبک	زندگی	و	فرهنگ	حاکم	بر	جامعه	ریشه	دوانده	

است.
ایران،	نگاه	جامعه	 از	ورود	مدرنیته	در	 ناشی	 ارزشی	 تغییرات	 با	وجود	
دید،	 این	 از	 است.	 مذهبی	 و	 دینی	 نگاهی	 اجتماعی	 پدیده	های	 به	 ایرانی	
ازدواج	یک	پیمان	الهی	با	شرایط	ویژه	است.	این	پیمان	مقدس	میثاقی	محكم	
و	باالتر	از	قراردادهای	عمومی	است.	از	دید	عموم	مردم،	ازدواج	عملی	نیكو	
و	پسندیده	است	که	باید	هرچه	زودتر	به	آن	اقدام	کرد	و	تعلل	در	آن	را	نوعی	
بی	تدبیری	می	شمارند.	همچنان	که	از	مصرع	ها	و	ضرب	المثل	هایی	مانند	»در	
کار	خیر	حاجت	هیچ	استخاره	نیست«	در	این	باره	استفاده	می	کنند.	مبرهن	
است	که	با	وجود	تغییرات	ارزشی	و	هنجاری	به	ویژه	در	نسل	جوان	نگرش	
پابرجاست	و	شیوه	هایی	 ازدواج	رسمی	همچنان	 به	 عمومی	جامعه	نسبت	
مانند	ازدواج	سفید	و	اشكال	روابط	هم	خانگی	و	همباشی	را	غیرقابل	پذیرش	
می	دانند.	خانواده	و	جامعه	ارزش	ها	و	هنجارهایی	را	برای	فرد	درونی	می	کنند	
که	مدتهاست	مورد	پذیرش	آن	جامعه	بوده	و	وجه	اشتراک	آنهاست.	فرآیند	
جامعه	پذیری	دو	حالت	دارد:	یا	فرد	آن	را	درونی	کرده	و	نسبت	به	آن	حس	
تعلق	و	تعهد	دارد	یا	نقطه	مقابل	این	درونی	کردن،	که	تبعیت	است،	اتفاق	
می	افتد	و	فرد	ارزش	ها	و	هنجار	های	موجود	را	درونی	نكرده	و	صرف	مجبور	
بودن	از	آنها	تبعیت	می	کند.	در	این	حالت	فرد	از	هر	فرصتی	برای	سر	باز	زدن	
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از	ارزش	ها	و	هنجارهای	موجود	استفاده	می	کند.
براساس	دیدگاه	جامعه	شناختی،	ازدواج	را	می	توان	رابطه	جنسی	بین	دو	
نفر	تعریف	کرد	که	از	منظر	اجتماعی	پسندیده	باشد	و	به	رسمیت	شناخته	
شود	)گیدنز،	1373:	781(.	به	عبارت	دیگر،	واحدی	به	لحاظ	اجتماعی	
شناخته	شده	است	و	به	لحاظ	قانونی	تأیید	شده	که	از	یک	مرد	و	یک	زن	تشكیل	

می	شود.	
	مطابق	اسالم	که	دین	رسمی	بیشتر	افراد	جامعه	است	و	قانون	براساس	
آن	مدون	شده	است،	ازدواج	رسمی	تنها	شكل	با	هم	بودگی	جنسی	است	
که	مشروعیت	دینی	و	قانونی	دارد.	سبک	زندگی	افراد	و	مناسبات	مرتبط	با	
ازدواج	طی	صدها	سال	بر	مبنای	این	الگو	شكل	گرفته	است	و	هنجارهای	
فرهنگی	حاکم	شكلی	از	با	هم	بودن	را	که	در	قالب	ازدواج	رسمی	و	متناسب	
با	فرهنگ	هر	منطقه	است	می	پذیرند	و	هر	آنچه	خارج	از	این	چهارچوب	قرار	
دارد	را	نفی	می	کنند.	بی	تردید	رواداری	نداشتن	نسبت	به	روابط	خارج	از	عرف	
می	تواند	افراد	را	به	سمت	کنش	هایی	سوق	بدهد	که	به	اختفای	رابطه	منجر	
آشكار	 اظهار	 از	 انجام	شده	سوژه	ها	 اکثر	مصاحبه	های	 در	 اینكه	 شود.	کما	
به	 ها	 خانواده	 بودند	 معتقد	 پاسخگویان	 اکثر	 ورزیدند.	 امتناع	 هم	خانگی	
دلیل	ارزش	های	متفاوت	نمی	توانند	این	نوع	روابط	را	درک	کنند	و	باید	از	آنها	
پنهان	می	شد.	اطرافیان	و	آشنایان	نیز	نباید	در	زندگی	خصوصی	آنها	دخالتی	
داشته	باشند.	در	این	میان	آنچه	اهمیت	داشت	گروه	های	دوستان	بود.	از	آنجا	
	افراد	با	هم	خانه	خود	در	گروه	های	دوستی،	در	محیط	های	مهمانی،	

ً
که	اکثرا

دانشگاه	و	یا	فضای	مجازی	آشنا	می	شدند،	از	زندگی	دوستان	خود	مطلع	
بودند	و	با	واکنش	غیرمنتظره	ای	روبه	رو	نمی	شدند.

خانم،	27	ساله	از	تهران
و	 پدر	 نبوده.	 واکنش	خاصی	 و	خواهرام.	 برادرم	 و	 دوستام	 همه	
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مادرم	نمی	دونن.	می	دونن	با	کسی	هستم	ولی	نمی	دونن	باهاش	
زندگی	می	کنم.

اولین	 از	 روابط	 این	 معرفی	 اصلی	 مرجع	 عنوان	 به	 دوستان	 گروه	های	
افرادی	هستند	که	از	رابطه	هم	خانگی	مطلع	می	شوند	و	جوانان	در	این	برهه	
زمانی	آن	را	نوعی	ارزش	مدرن	و	تجددخواهانه	می	پندارند.	در	جامعه	در	حال	
گذار	ایرانی	اهمیت	دارد	که	بستگان	درجه	اول	براساس	ارزش	های	سنتی	و	
دینی	این	نوع	سبک	رابطه	را	نمی	پسندند؛	بنابراین	از	آنها	پنهان	می	شود	و	
اگر	هم	بدانند	تمایلی	به	ابراز	آن	ندارند.	می	توان	گفت	نسل	جوانی	که	برای	
هنجارهای	مذهبی	و	سنتی	ارزشی	قائل	نمی	شود	و	رابطه	هم	خانگی	را	حریم	
این	نوع	رابطه	را	از	سوی	دوستان	خود	طبیعی	و	 خصوصی	خود	می	داند،	
بهنجار	قلمداد	می	کند.	نگاه	کلی	و	عمومی	جامعه	بر	مبنای	فرهنگ	رایج	
است	و	اینگونه	روابط	را	نمی	پسندد	اما	شاهد	افزایش	این	نوع	روابط	است	و	

در	عین	حال	راهی	به	جز	تحمل	آن	برای	خود	نمی	بیند.
تشریح	 ارزش	ها	 تضاد	 رویكرد	 قالب	 در	 می	توان	 را	 هم	خانگی	 روابط	
کرد.	در	این	رویكرد	مسئله	اجتماعی	وضعیتی	است	که	با	ارزش	های	برخی	
گروه	ها،	که	اعضای	جامعه	آن	در	کار	تبلیغ	ضرورت	اقدام	برای	مسائل	موفق	
هستند،	سازگار	نیست	و	علت	مسئله	اجتماعی	همین	تضاد	ارزش	ها	و	منافع	
است.	گروه	های	مختلف	چون	منافع	متفاوتی	دارند	رودرروی	یكدیگر	قرار	
می	گیرند	و	این	رودررویی	مسئله	اجتماعی	را	به	وجود	می	آورد	)رابینگتن	و	
واینبرگ،	1393:	67-66(.	در	واقع	می	توان	گفت	در	وضعیت	تضاد	ارزشی	و	
	زنانی	

ً
هنجاری	مجموعه	ای	از	ارزش	ها	و	هنجارهای	متضاد	وجود	دارد.	مثال

با	گرایشات	فمینیستی	که	حجاب	را	عاملی	برای	سرکوب	زنان	و	جلوگیری	از	
آزادی	آنان	می	دانند	و	ارزش	آزادی	را	با	هنجارهایی	مانند	پوشیدن	شال	سفید	
فقها	و	حكومت	 بیشتر	 دیگر،	 از	سوی	 تبلیغ	می	کنند.	 برداشت	حجاب	 و	
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مرکزی	حجاب	را	نوعی	ارزش	اسالمی	و	مصونیت	زن	می	دانند	و	زنان	را	
ملزم	به	رعایت	آن	می	کنند.	هم	خانگی	نیز	به	همین	شكل							می	تواند	نوعی	
تضاد	ارزشی	محسوب	شود.	گروهایی	از	جوانان	امروز	سبک	زندگی	غربی	
را	مطلوب	می	دانند	و	برخی	دیگر	بكارت	را	نشانه		پاکدامنی	ندانسته	و	تأمین	
نیاز	جنسی	را	آزادانه	از	حقوق	خود	می	دانند.	از	سوی	دیگر،	نگاه	کلی	جامعه	
ازدواج	رسمی	یا	موقت	را	تنها	عامل	تأمین	نیازهای	جنسی	می	داند.	این	تضاد	
ارزش	ها	در	سطح	جامعه	به	خوبی	مشاهده	می	شود	و	در	این	قالب	می	توان		
آن	را	ارزش	گریزی	جوانان	مدرن	از	سبک	زندگی	سنتی	قلمداد	کرد	و	با	ورود	
ارزش	های	مدرن	در	جامعه	در	حال	گذار	ایرانی	این	نوع	ارزش	ها	نه	تنها	در	
جامعه	عمومی	شده	است،	بلكه	در	خفا	انجام	و	ناخواسته	تحمل	می	شود.		
چون	 بوده	اند،	 موؤثر	 رایج	 الگوهای	 تغییر	 بر	 متعددی	 عوامل	 اگرچه	
مخاطب	تغییرات	موجود	نسل	های	جوان	ترند،	نوعی	تفاوت	نگرش	و	شكافی	
تغییرات	شكل	گرفته	 جامعه	 اکثریت	 که	 است	 آمده	 وجود	 به	 ها	 نسل	 بین	
تغییر	 داده،	 اخیر	روی	 تغییرات	مهمی	که	طی	چند	دهه	 از	 برنمی	تابند.	 را	
ساختار	خانواده	است.	بازتعریف	نقش	های	ایفاشده،	افزایش	استقالل	زنان،	
افزایش	طالق	و	...	شواهدی	دال	بر	تغییر	نظام	خانواده	طی	دهه	های	اخیرند.	
این	تغییرات	امكان	زندگی	مستقل	از	والدین	را	برای	افراد	فراهم	می	کند	و	
محدودیتی	که	در	گذشته	به	نسبت	اجبار	زندگی	با	والدین	تا	زمان	ازدواج	

وجود	داشت،	کاهش	یافته	است.	
شدن	 تهی	 و	 اجتماعی	 بی	هنجاری	 با	 را	 سوژه	 عوامل	 این	 مجموعه	
قالب	های	سنتی	مواجه	می	کند.	این	تغییرات	اگرچه	به	مرور	در	سرتاسر	ایران	
روی	می	دهند،	وضعیت	در	شهرهای	مورد	تحقیق	به	مراتب	تشدید	می	شود.
در	این	تحقیق	نمود	این	ادعا	به	ویژه	در	کالن	شهر	تهران	به	چشم	می	خورد.	
مشارکت	کنندگانی	که	در	این	شهر	سكونت	داشتند	به	چهارچوب	های	سنتی	
عمل	 بی	محاباتر	 زندگی	 از	 سبک	 این	 اظهار	 در	 و	 بودند	 معترض	 بیشتر	
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می	کردند.	در	مقابل	مشارکت	کنندگان	در	شهرهای	مشهد	و	اصفهان	به	نظر	
می	رسید	کنش	های	خود	را	نوعی	ناهنجاری	تلقی	می	کنند	که	با	نزدیک	شدن	
به	سن	ازدواج	در	نهایت	خاتمه	می	یابد.	در	حقیقت،	به	نسبت	سنتی	بودن	
و	تأثیر	عواملی	چون	قومیت	افراد،	واکنش	به	این	موضوع	می	تواند	متفاوت	

باشد.

	آقای	مرادی،	27	ساله،	دانشجوی	ارشد	از	اصفهان
اگه	خانواده	مطلع	بشن	100	درصد	با	تهدید	بزرگی	مواجه	می	شی	
که	یک:	یا	امكان	طرد	داره	یا	امكان	حذف	داره.	دو:	مسئله	دولت	
که	تو	جامعه	ایران	حكم	سنگسار	داره.	سه:	اگه	اجتماع	بفهمه	که	
ازدواج	سفید	داشتی	شروع	می	کند	به	انگ	زدنی	که	آنچنان	تحقیر	
اجتماعی	پشتشه	که	امكان	داره	در	حد	ضرب	و	شتم	فیزیكی	و	

حتی	قطع	کردن	مناسبات	اجتماعی	باهات	باشه.

2-3-4-3.	تمایل	ازدواج	سفید	به	دائم
ازدواج	 است.	 انسان	 عاطفی	 نیازهای	 از	 یكی	 انسانی	 روابط	 ایجاد	 به	 نیاز	
صمیمی	ترین	نوع	رابطه	در	پاسخ	به	تمامی	نیازها،	اعم	از	مادی	و	معنوی،	
پیمان	 ازدواج	 شود.	 می	 محسوب	 انسان	 تكامل	 مراحل	 از	 یكی	 و	 است	
مقدسی	است	که	در	میان	تمام	اقوام	و	ملل	و	در	تمامی	زمان	ها	و	مكان	ها	
وجود	داشته	است.	رابطۀ	دیرینه	ای	که	در	آن	زن	و	مرد	زندگی	مشترکی	را	آغاز	
می	کنند	و	پیمان	می	بندند	که	مصاحب	و	یار	و	غمخوار	یكدیگر	باشند،	
همدیگر	را	خوشبخت	کنند،	به	یكدیگر	عشق	بورزند	و	با	ازدواج	به	تنهایی	
خویش	پایان	دهند.	در	جامعۀ	امروز	ایران،	گروه	های	گوناگونی	زندگی	می	
کنند	که	در	آنها	درجات	مختلفی	از	شرایط	پیشامدرن	و	حتی	پسامدرن	یافت	
می	شود.	در	این	گروه	های	مختلف	اجتماعی،	شكل	خانواده	و	همسرگزینی	
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متناسب	با	موقعیت	گروه	و	شكل	خانواده	متفاوت	است.
با	توجه	به	تغییرات	همسرگزینی	و	تبدیل	آن	از	یک	امر	جمعی	به	یک	
تمایل	فردی،	عشق	و	عالقه	از	مؤلفه	های	اصلی	انتخاب	است	و	زوجین	سعی	
می	کنند	پیش	از	ازدواج	رسمی	با	یكدیگر	در	رابطه	باشند	و	با	شناخت	بیشتری	
از	واقعی	بودن	عشق	و	کیفیت	رابطه	اطمینان	حاصل	کنند.	گاه	این	نوع	رابطه	ها	
برای	شناخت	بیشتر	منجر	به	پدیده	هم	خانگی	می	شوند.	در	کشورهای	غربی	
و	آمریكایی	این	نوع	نگاه	کلی	حاکم	است	و	یک	هنجار	عادی	تلقی	می	شودو	
از	پشتوانه	قانونی	نیز	برخوردار	است.	نخستین	ازدواج	های	سفید	در	غرب	و	
به	خصوص	فرانسه	و	آمریكا	شكل	گرفتند.	در	ازدواج	سفید	کشورهای	غربی	
و	برخی	کشورهای	دیگر،	شرکای	زندگی	آدرس	محل	زندگی	و	مشخصات	
پلیس	 اداره	 در	 و	مراتب	 اعالم	کرده	 پلیس	محلی	 به	 به	طور	کامل	 را	 خود	
ثبت	می	شود	تا	در	صورت	بروز	اختالف،	فرزنددار	شدن،	جدا	شدن	و	موارد	
مشابه،	رفع	تنازع	شود.	از	نظر	توافقات	شیوه	زندگی،	همه	چیز	روشن	بوده	و	
هریك	از	آنان	با	درصد	توافق	شده،	در	این	زندگی	ایفای	نقش	می	کنند.	اگر	
توافق	بر	انشقاق	و	جدایی	از	یكدیگر	کنند،	اموال	حاصله	در	مدت	زندگی	
مشترك	بین	آنها	تقسیم	شده	و	هریك	سهم	خود	را	دریافت	کرده	و	جدا	می	
شوند،	محاکم	قضایی	در	صورت	اطالع	پلیس	محلی	از	این	موضوع	دعاوی	
این	افراد	را	پذیرفته	و	استماع	می	کنند	و	زن	به	همان	اندازه	حق	دارد	که	مرد	
دارای	حق	است.	به	عبارت	دیگر،	در	نظام	حقوقی	غرب	ازدواج	سفید	و	قوانین	
مربوط	به	این	پدیده	خانوادگی	مورد	قبول	محاکم	قضایی	و	قانونی	است.	در	
کشورهای	غربی	این	نوع	هم	خانگی	احتمال	بیشتری	دارد	که	به	ازدواج	دائم	
تبدیل	شود؛	ولی	در	کشورهایی	مانند	ایران	که	این	نوع	رفتار	پنهانی	است	و	
هیچ	گونه	حمایتی	از	آن	نشده	است	تبدیل	آن	به	ازدواج	دائم	غیرمحتمل	تر	
است.	مصاحبه	ها	حاکی	از	آن	بود	که	افرادی	که	تمایل	به	هم	خانگی	داشتند	
کمتر	مایل	بودند	با	همان	شخص	ازدواج	کنند	و	گاها	مشاهده	شد	که	ازدواج	
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دو	هم	خانه	و	اکثریت	هم	خانگی	ها	از	هم	پاشیده	شده	بود	و	به	هیچ	وجه	
مایلی	به	ازدواج	با	شریک	جنسی	خود	نداشتند.

دختر،	28	ساله،	تهران
می	گفت	من	کال	ازدواج	نمی	کنم.	اگه	بخوامم	ازدواج	کنم	حاال	
حاالها	نه.	یک	سال	اختالف	سنی	داشتیم	اون	موقع	بچه	بودیم	
االن	شده	29	سالش	،	6	سال	پیش	23	سالش	می	شد.	اون	موقع	
بچه	تر	بودم	خیلی	برام	مهم	نبود.	درسته	موقعی	که	می	خواستیم	
از	هم	جدا	شیم	به	هم	عادت	کرده	بودیم.	من	خواستم	جدا	شیم

	آقا،	26	ساله	از		مشهد
یه	 وارد	 یه	سری	 تمایل	داشتم.	 بله	 نداشتم.	 تمایل	 نمی	شه	بگم	
رابطه	جدی	هم	شدم	ولی	خب	بنا	به	دالیلی	جور	نشده	یعنی	اگه	
موقعیتش	باشه	بله	فكر	کنم	ازدواج	دائم	هم	داشته	باشم	و	البته	اگه	

کیس	خوبش	پیدا	بشه	برام	که	فعال	پیدا	نشده.

غربی	 کشورهای	 در	 که	 است	 شكلی	 آن	 به	 نه	 ایران	 در	 سفید	 ازدواج	
صورت	می	پذیرد	و	نه	از	سوی	عرف،	خانواده،	قانون	و	مذهب	رسمی	پذیرفته	
شده	است.	این	ساختارهای	اجتماعی	حتی	برای	افرادی	که	تن	به	این	نوع	
رابطه	می	دهند،	این	نظر	را	به	وجود	آورده	است	که	نمی	توان	شخصی	را	که	
ازدواج	سفید	را	انتخاب	می	کند،	به	عنوان	شریک	دائمی	زندگی	انتخاب	کرد.	
ماهیت	این	نوع	ازدواج	برخالف	ازدواج	دائم	بی	مسئولیتی	و	رهایی	از	برخی	
کلیشه	های	جنسیتی	است.	بسیاری	مصاحبه	ها	حاکی	از	آن	بود	که	شرایط	
ازدواج	دائم	برایشان	مهیا	نشده	و	به	همین	دلیل	تن	به	ازدواج	سفید	داده	اند.	
این	وضعیت	را	می	توان	در	چهارچوب	نظریه	آنومی	و	ناههنجاری	تشریح	
کرد.	یعنی	تمایل	به	ازدواج	دائم	وجود	دارد،	اما	شرایط	آن	موجود	نیست	و	
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ازدواج	سفید	به	عنوان	یک	رفتار	ناهنجار	در	جامعه	از	سوی	برخی	جوانان	
ارزشمند	تلقی	می	شود.	همین	ناهنجار	بودن	آن	امكان	تبدیل	ازدواج	سفید	را	

به	دائم	کمتر	می	کند.	
مورد	مطالعه	 بررسی	کالن	شهرهای	 در	 بسیار	مهم	 مؤلفه	های	 دیگر	 از	
تغییرات	شكل	گرفته	در	فضای	شهری	است	که	امكان	زندگی	در	واحدهای	
کوچک	آپارتمانی	را	فراهم	کرده	است.	این	امر	به	نوبه	خود	از	نظر	اقتصادی	
بصرفه	است	و	بی	تردید	فشار	اجتماعی	را	نیز	کاهش	می	دهد.	بلوک	های	
	از	نظر	اقتصادی	نیز	ارزان	ترند،	گزینه	های	

ً
ساختمانی	با	متراژ	پایین	که	تبعا

که	 هستند	 نامتعارف	 رابطه	های	 از	 انواعی	 برای	شكل	گیری	 مناسبی	 بسیار	
پنهان	 ها	 و	همسایه	 دید	عموم	 از	 به	راحتی	 و	 آنهاست	 از	 یكی	 هم	خانگی	
می	ماند	ولی	امكان	این	نوع	زندگی	مثال	در	مناطق	پایین	شهر	که	همچنان	
سبک	محله	ای	خود	را	حفظ	کرده	و	یا	رد	شهرستانها	که	وجود	اپارتمانها	کمتر	

و	مردم	همدیگر	را	می	شناسند	کمتر	است.
این	موضوع	در	کالن	شهر	مشهد	و	مناطق	اپارتمان	نشین	از	حاشیه	شهرها	
یا	شهرک	های	تازه	تأسیس	به	چشم	می	خورد.	همچنین	رواج	ازدواج	سفید	
در	مناطقی	از	تهران	که	ویژگی	های	فوق	در	آنها	صادق	است،	بیشتر	است.

از	جمله	عوامل	مؤثر	بر	تغییر	ساختار	اجتماعی	می	توان	به	تكنولوژی	
و	 ماهواره	 اینترنت،	 همچون	 دسترس	 در	 تكنولوژی	های	 ورود	 کرد.	 اشاره	
بسیار	 عوامل	 از	جمله	 پنهان	 به	شكل	 مجازی	 فضای	 از	 بهره	گیری	 امكان	
تأثیرگذار	بر	تغییرات	اجتماعی	است.	امكان	تبادل	ایده	های	متفاوت،	جهانی	
شدن	و	تأثیرپذیری	از	الگوهای	رایج	جهانی	در	ارتباطات	منجر	به	فاصله	
ارتباطی	 الگوهای	 برای	تجربه	سایر	 از	سنت	شده،	بستری	مناسب	 گرفتن	

فراهم	کرده	است.
بدیهی	است	در	چنین	فضایی	که	ابزارهای	مدرن	برای	زندگی	روزمره	به	
کار	گرفته	می	شوند	اما	شالوده	کنش	های	اجتماعی	بر	محور	سنت	بنا	شده	
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است،	شقی	از	افراد	جامعه	در	برآوردن	نیازهای	خود	رویكردهای	جدیدی	را	
اتخاذ	می	کنند	که	با	ساختارهای	کلی	در	تعارض	است.	

مشارکت	کنندگان	موجود	در	تحقیق	از	نظر	پایگاه	اجتماعی	و	اقتصادی	
نابسامان	 وضعیت	 از	 نیز	 تعدادی	 و	 متمول	 آنها	 از	 ای	 عده	 بودند.	 متغیر	
اجتماعی	و	اقتصادی	رنج	می	بردند	و	این	شكل	از	با	هم	بودن	را	به	علت	
هزینه	کمتر	در	مراسم،	خرید	طال،	دفاتر	ثبت	ازدواج	و	عدم	تعهد	به	با	هم	
بودن	انتخاب	می	کردند.	نمونه	این	افراد	اقشار	کم	درآمد	مناطق	جنوبی	تهران	
بودند.	در	میان	برخی	از	این	افراد	اعتیاد	رواج	داشت	و	شرایطی	که	در	آن	
انتخابی.	اما	بیشتر	 تا	ایجابی	و	 قرار	داشتند،	بیشتر	سلبی	به	نظر	می	رسید	
مشارکت	کنندگان	طیف	تحصیلكرده	ای	بودند	که	از	نظر	اقتصادی	به	طبقه	

متوسط	جامعه	تعلق	داشتند.

5-3.	عوامل	مداخله	گر

راهبردهای	 روی	 بر	 که	 هستند	 عواملی	 مداخله	گر	 شرایط	 پژوهش	 این	 در	
ازدواج	سفید	تأثیر	مستقیم	دارند	و	تحت	عنوان	شرایط	خانوادگی،	کمرنگ	

شدن	نظارت	و	زیست	مهاجرت	بررسی	می	شوند

1-5-3.	شرایط	خانوادگی
ازدواج	شیوه	اجتماعی	مشروع	و	تعالی	رابطه	صمیمانه	میان	زن	و	مرد	در	
بیشتر	جوامع	است.	در	بسیاری	از	موارد	ازدواج	اولین	تجربه	صمیمی	فرد	
با	جنس	مخالف	نیست.	تجربیات	قبلی	افراد	در	پیوستاری	از	رابطه	عاطفی	
با	 است	 ای	 جامعه	 ایرانی	 جامعه	 می	گیرند.	 قرار	 هم	خانگی	 تا	 محدود	
بنیان	های	فرهنگی	سنتی	که	مذهب	و	سنت	نقش	مهمی	در	زندگی	مردم	ایفا	
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می	کند.	هرچند	در	کشور	ایران	چالش	های	بین	سنت	و	تجدد	گرایی	منجر	به	
بروز	یكسری	چالش	های	اساسی	تر	شده	است،دین،	سنت	و	فرهنگ	همچنان	
اهمیت	خود	را	در	تمام	جنبه	های	زندگی	مردم	به	نحوی	حفظ	کرده	اند.	یكی	
با	 ایرانی	پذیرفته	نیست،	رابطه	 از	فرهنگ	هایی	که	در	عرف	و	شرع	جامعه	
جنس	مخالف	است.	تسهیل	رابطه	با	جنس	مخالف	در	محل	کار،	دانشگاه،	
استفاده	از	وسایل	ارتباط	جمعی	و	...	منجر	شده	است	به	اینكه	روابط	دوستی	
و	هم	خانگی	بیشتر	شود.	مطالعات	با	نمونه	های	کوچک	در	ایران	نشان	داده	
است	که	روش	آزادانه	و	سهل	انگارانه	والدین	نسبت	به	روابط	قبل	از	ازدواج	
با	روابط	جنسی	فرزندانشان	در	ارتباط	است	)خلج	آبادی	و	مهریار،	1389(.	
و	 اطرافیان	 از	 هم	خانگی	 رابطه	های	 اکثر	 که	 می	دهند	 نشان	 مصاحبه	ها	
بستگان	درجه	یک	مانند	پدر	و	مادر	پنهان	شده	است.	با	توجه	به	ضداجتماعی	و	
ضدمذهبی	بودن	این	رابطه،	والدین	حتی	در	صورت	فهمیدن	چنین	رابطه	هایی	
از	سوی	فرزندانشان	به	ندانستن	آن	تظاهر	می	کردند.	از	سوی	دیگر،	جوانان	
و	مخصوصا	زنان	و	دختران	نیز	این	روابط	را	اغلب	پنهان	می	کردند.	به	دلیل	
تابو	بودن	این	نوع	رابطه	پنهان	کردن	آن	از	خانواده،	اطرافیان	و	بستگان	جزء	
قراردادهای	اولیه	این	نوع	روابط	است.	در	میان	مصاحبه	شوندگان	به	ندرت	
مشاهده	می	شد	که	یكی	از	والدین	از	رابطه	هم	خانگی	فرزندش		مطلع	باشد.

خانم،	37	ساله	از	تهران
مادرم	می	دونست	ولی	به	روی	خودش	نمی	آورد.	دوست	بودنمون	
اینكه	دقیق	اون	 نه	 رو	همه	می	دونستن	حتی	پدر	و	برادرم	حاال	
شخص	رو	بشناسن	ولی	می	دونستن	دوستی	دارم.	ولی	ترجیح	
می	دادم	کسانی	که	در	شهرستان	هستن	ندونن.	همسایه	و	...	هم	
نمی	دونستن	و	کاری	نداشتن	و	با	آدمهایی	که	نمی	شناسم	خیلی	

ارتباط	نمی	گیرم	و	ارتباطاتم	زیاد	و	آزاردهنده	نبود.
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	آقا،	26	ساله	از	تهران
کسی	که	از	این	رابطه	ما	اطالع	داشته	باشه	شاید	یكی	دو	تا	از	
دوستام	از	این	رابطه	ما	خبر	داشتند	ولی	خب	من	فقط	یكی	از	
دوستام	بله	از	این	هم	خونه		بودن	ما	یه	جورایی	خبر	داشت	و	یكی	
از	دوستان	ایشون	خبر	داشتند.	بله	ولی	اگه	بگم	از	اعضای	خانواده	
یا	کسای	نزدیک	از	این	رابطه	خبر	داشته	باشند	نه	برای	من	نه	برای	

ایشون	خبر	نداشتند.

البته	همچنان	که	جامعه	روابط	هم	خانگی	را	شرعی	و	اجتماعی	قلمداد	
نمی	کند،	خانواده	و	اطرافیان	نیز	دیدگاهی	مشابه	دارند	و	به	دالیلی	مانند	کار	
و	شرایط	زندگی	مدرن	نمی	توانند	نظارتهای	پیوسته	بر	فرزندان	خود	داشته	
و	 جوانان	 روی	 نظارت	 بر	 تالش	 که	 هایی	 خانواده	 دیگر،	 از	سوی	 باشند.	
رابطه	ها	جلوگیری	 این	 به	 ورود	 از	 نمی	توانند	مستقیم	 دارند،	 فرزندان	خود	
به	 منجر	می	شود	 کاری	 و	شرایط	 به	دلیل	تحصیالت	 فرزندان	 دوری	 کنند.	
اینكه	فرزندان	دور	از	خانواده	و	پنهانی	وارد	رابطه	بشوند	به	طوری	که	اطرافیان	

از	رابطه	آنها	مطلع	نگردند.	
خانواده	پایه	ای	ترین	نهاد	آموزش	و	جامعه	پذیری	شناخته	می	شود.	افراد	در	
جامعه	ایرانی	درون	خانواده	خود	به	یک	»من	خانوادگی«	دست	پیدا	می	کنند	
و	برای	حفظ	آن	تالش	می	کنند	تا	رفتارهای	خود	را	براساس	استانداردهای	آن	
شكل	دهند	و	به	آن	وفادار	باشند.	بسیاری	از	رفتارهای	افراد	در	جامعه	ایرانی	
تحت	تأثیر	هویت	خانوادگی	است.	ایران	دارای	ساختی	سنتی	و	خانواده	گرا	
عرصه	 در	 اما	 می	داند؛	 ازدواج	 از	 پیش	 روابط	 با	 مخالف	 را	 خود	 و	 است	
عمومی	روز	به	روز	بیشتر	شاهد	روابط	جنسی	پیش	از	ازدواج	هستیم.	این	
تعارض	بین	واقعیت	ها	و	ارزش	ها	فشار	روزافزونی	بر	اعضای	جامعه	وارد	
می	کند.	این	تفاوت	و	گسست	ارزشی	بین	نسل	ها	به	وضوح	در	خانواده	ایرانی	
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قابل	مشاهده	است.	در	این	میان،	جوانان	براساس	ارزش	های	خود	و	پنهان	از	
والدینشان	به	مدیریت	روابط	خود	می	پردازند.	داشتن	روابط	بدون	اطالعات	
خانواده	به	فشارهای	روانی	زیادی	منجر	می	شود	که	مدیریت	روابط	عاطفی	
شخص	را	نیز	مختل	می	کند.	آنچه	اهمیت	دارد	این	است	که	روابط	از	دید	

خانواده	پنهان	بماند.	
موضوع	 این	 به	 نسبت	 والدین	 که	 خانوادگی	 در	شرایطی	 گرفتن	 قرار	 با	
گشاده	نظر	باشند	و	یا	حتی	سابقه	این	مسئله	در	خانواده	وجود	داشته	باشد،	
احتمال	تجربه	هم	خانگی	بیشتر	می	شود؛	زیرا	هزینه	هایی	که	به		فرد	تحمیل	

می	شود	تعدیل	شده،	فرد	خود	را	در	سایه	حمایت	خانوادگی	امن	می	یابد.
اقلیتی	که	از	حمایت	خانواده	در	این	خصوص	برخوردارند،	 در	مقابل	
اکثریتی	وجود	دارند	که	گاه	به	علت	محدودیت	های	فراوان	از	محیط	خانوادگی	

دلزده	شده،	با	این	راهبرد	به	عناد	با	سنت	های	محدود	کننده	برخاسته	اند.
وسیله	ای	 چون	 انتزاعی	 حالت	 در	 را	 جامعه	پذیری	 سازوکار	 پارسونز1،	
می	داند	که	با	،	الگوهای	فرهنگی	یعنی	ارزش	ها،	اعتقادات،	زبان	و	نمادهای	
دیگر	در	نظام	شخصیت،	درونی	می	شوند	و	ساخت	نیازهای	نظام	شخصیت	
را	محدود	می	کنند.	کنشگران	با	این	فرآیند	توان	انگیزشی	خود	را	برای	نقش	ها	
برای	 بین	شخصی	و	سایر	مهارت	های	الزم	 و	مهارت	های	 ذخیره	می	کنند	
با	 را	 کنشگران	 وسیله	 بدین	 و	 می	گیرند	 قرار	 آنها	 اختیار	 در	 نقش	ها	 ایفای	
هنجارها	وفق	می	دهند.	پارسونز	کارکرد	دیگر	جامعه	پذیری	را	ایجاد	پیوندهای	
باثبات	و	مطمئن	بین	اشخاص	می	داند	که	بیشتر	فشارهای	روحی،	نگرانی	ها	
و	تنش	های	مربوط	به			کسب	انگیزه	ها	و	مهارت	ها	را	تسكین	می	دهد	)ترنر،	
نهاد	 مهم	ترین	 خانواده،	 که	 است	 معتقد	 گود2	 ویلیامز	جی	 	.)75	:1373
جامعه	پذیری،	با	عمل	کردن	به	این	شیوه	ها	در	فرآیند	جامعه	پذیر	کردن	فرزند	

1.  Parsons

2.  Good
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موفق	است:	داشتن	روابط	عاطفی	با	فرزند،	اقتدار	شناخته	شده،	داشتن	نقش	
ارائه	 با	 ارتباط	 برقراری	 فرزند،	 به	 آزادی	 دادن	 روابط،	 در	 پایداری	 الگویی،	

توضیح	و	دلیل،	تنبیه	و	تشویق	مناسب	)دسترنج،	1392(.	
در	خانواده	هایی	که	روابط	جنسی	پیش	ازدواج	دائم	-	اکثر	خانواده	های	
ایرانی-	ناهنجاری	است،	درصورتی	که	فرزندان	اقدام	به	چنین	کاری	کنند،	
پیوندهای	خانوادگی	بی	ثبات	می	شود	و	فشار	هم	بر	والدین	و	هم	بر	فرزندان	
ناهنجار	زیاد	و	منجر	به	مشكالت	روحی	می	شود.	زمانی	که	خانواده	در	دادن	
آزادی	به	فرزندان	محدوده	مشخصی	دارد	و	این	محدوده	از	سوی	فرزندان	
نقض	می	شود،	آنها	با	تنبیه	روبه	رو	می	شوند	و	این	خود	عاملی	برای	پنهان	
کردن	رابطه	از	خانواده	است.	همچنین	یكی	دیگر	از	فرایندهای	اجتماعی	
شدن	الگوپذیری	از	والدین	و	سایر	اعضای	خانواده	است.	در	صورتی	که	
فرزندان	از	همباشی	یكی	از	اعضای	خانواده	خود	مطلع	شده	باشند،	برای	آنها	

اقدام	به	این	رابطه	آسان	تر	صورت	می	گیرد.

خانم،	28	ساله	ساکن	مشهد
بله،	خانواده	من	آدم	های	بازی	هستند	و	این	مسائل	براشون	حل	
شده	است.خواهرای	قبلیم	قبل	از	ازدواجشون	با	شوهراشون	یه	
مدت	همین	جوری	زندگی	کردند	و	قضیه	براشون	حل	شده	است.

در	نظریه	یادگیری	اجتماعی،	پدیده	های	اجتماعی	به	طور	عمده	ناشی	از	
تجاربی	اندکه	با	مشاهده	رفتار	دیگران	و	پیامدهای	آن	شكل	می	گیرند.	توانایی	
آدمی	برای	یادگیری	از	طریق	مشاهده،	او	را	قادر	می	سازد	تا	الگوهای	کلی	
رفتار	را	کسب	کند.	وقتی	سایر	اعضای	خانواده	به	این	کار	تن	داده	اند،	برای	

فرزندان	کوچک	تر،	همباشی	یک	نوع	رابطه	عادی	تلقی	می	شود.
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2-5-3.	کمرنگ	شدن	نظارت،	زیست	در	مهاجرت

بحث	نظارت	در	دو	سطح	خانواده	و	جامعه	مطرح	است.	در	بخش	خانواده	
نظارت	بر	فرزندان	کمرنگ	تر	از	گذشته	شده	است.	دلیل	این	امر	را	می	توان	
عواملی	مانند	شاغل	بودن	هر	دو	نفر	از	والدین	یا	خانواده	های	تک	والد	دانست.	
از	سوی	دیگر،	با	سهولت	دسترسی	به	انواع	رسانه	ها،	اینترنت	و	شبكه	های	
اجتماعی	مجازی	روابط	در	خانواده	کاهش	یافته	و	بیشتر	افراد	با	وجود	کنار	
هم	بودن،	ساعت	ها	از	هم	فاصله	دارند.	همچنین	حضور	جوانان	و	نوجوانان	
از	 بیشتر	 	... و	 موسیقی	 زبان،	کالس	 مانند	کالس	 مختلط	 عرصه	های	 در	
گذشته	شده	است	و	تمام	این	موارد	سبب	حضور	مختلط	افراد	)دختران	و	
پسران(	در	یک	محیط	کنار	همدیگر	می	شود.	در	خصوص	نظارت	نداشتن	
والدین	بر	رفتار	فرزندان	به	دلیل	مشغله	های	متفاوت،	روابط	نامتعارف	مانند	
همباشی	در	نتیجه	هم	نشینی	با	افراد	ناهنجار	بیشتر	امكان	پذیر	است.	بنابراین،	
کمرنگ	شده	خانواده	ها	در	نظارت	بر	فرزندان	عاملی	برای	ناهنجاری	های	
اجتماعی	می	شود.	همچنین	پیش	گرفتن	روابط	مبتنی	بر	فردگرایی	در	روابط	
شخصی	در	کالن	شهرها	منجر	به	ناآشنایی	افراد	با	یكدیگر	می	شود	و	همین	
ناآشنایی	در	شهرهای	بزرگ	زمینه	روابط	نامتعارفی	مانند	همباشی	را	فراهم	

می	کند.	

خانم،	27	ساله	از	تهران
یه	 به	خاطر	 شاید	 دارن.	 قبول	 رو	 زندگی	 سبک	 این	 ما	 سن	 تو	
سری	مسائل	محدودیت	باشه.	جامعه	برای	من	جاییه	که	هویت	
از	 تو	تهران	خیلی	 آزادتره،	تو	شهرستان	پذیرفته	نیست	ولی	 من	

دوستای	من	این	شكلی	زندگی	می	کنن.
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تقریبا	 را	 بر	یكدیگر	 افراد	 شهرهای	بزرگ	تر	یعنی	شهرستان	ها	نظارت	
با	 افراد	 نداشتن	 برخورد	 سبب	 نیز	 بیشتر	 فردگرایی	 ساخته		اند.	 غیرممكن	
سبب	 نظارت	 عدم	 و	 فردگرایی	 از	 حاصل	 گمنامی	 است.	 شده	 یكدیگر	
افراد	دیگر	برای	بقیه	اهمیت	چندانی	نداشته	 می	شود	که	روابط	خصوصی	
باشد.	بنابراین،	این	نوع	سبک	زندگی	در	شهرهای	بزرگ	تر	رایج	تر	است.	از	
سوی	دیگر،	پدیده	ای	مانند	مهاجرت	کاری	و	تحصیلی	سبب	جدایی	خانواده	
	به	دلیل	دور	شدن	از	شرایط	یا	عوامل	

ً
از	فرزندان	شده	است.	افراد	معموال

نامساعد	دورکننده	ای	مانند	فقر،	بیماری،	مسائل	سیاسی،	کمبود	غذا،	بالیای	
طبیعی،	جنگ،	بیكاری	و	کمبود	امنیت	مهاجرت	می	کنند.	دلیل	دوم	می	تواند	
شرایط	و	عوامل	مساعد	جذب	کننده	مقصد	مهاجرت	مانند	امكانات	بهداشتی	
بیشتر،	آموزش	بهتر،	درآمد	بیشتر،	مسكن	بهتر	و	آزادی	های	سیاسی	بیشتر	
باشد.	یافته	های	تحقیقی	حاکی	از	آن	بود	که	ازدواج	سفید	یا	همباشی	بیشتر	
در	بین	افرادی	بوده	است	که	برای	تحصیل	و	کار	از	شهرستان	به	کالن	شهرها	

مهاجرت	کرده	اند.	

	آقای	26	ساله	از	تهران
ایشونم	فارس	بودند	و	البته	ایشون	ساکن	تهران	نبودند	بنا	بر	یه	
دالیلی	به	خاطر	کارشون	و	تحصیلشون	از	یكی	از	شهرستان	های	
جنوبی	اومده	بودند	تهران	و	تو	تهران	موندگار	شده	بودند	خب	بنا	
به	کارشون	و	مقطع	تحصیلیشون	ارشدشون	داشتند	درسشون	رو	

تموم	میكردند	به	همین	دلیل	فعال	تهران	موندگار	شده	بودند	

دختران	و	پسران	دانشجو	برای	تحصیالت	دانشگاهی	و	پیدا	کردن	کار	
مناسبتر	به	کالن	شهرها	مهاجرت	می	کنند	و	با	توجه	به	نبود	نظارت	خانواده	
می	توانند	انواع	روابط	را	متناسب	با	ماهیت	کالن	شهر	انتخاب	کنند.	گمنامی	
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در	کالن	شهرها	مخصوصا	به	دختران	اجازه	می	دهدکه	از	نظارت	در	شهرهای	
ایجاد	 سبب	 دانشگاهی	 تحصیالت	 دیگر،	 سوی	 از	 بمانند.	 دور	 کوچک	
فرصت	های	 دنبال	 به	 پسران	جوان	 و	 دختران	 می	شود.	 نیز	 کاری	 مهاجرت	
شغلی	به	واسطه	توقعی	که	از	تحصیالت	خود	دارند	به	شهرهای	متفاوت	و	
	کالن	شهرها	مهاجرت	می	کنند.	بنابراین،	جاذبه	ها	در	کالن	شهرها	مانند	

ً
اکثرا

تحصیالت	و	کار	سبب	می	شود	که	مهاجرت	شكل	بگیرد	و	نظارت	بر	افراد	از	
سوی	خانواده	کاهش	می	یابد	و	در	کالن	شهر	نیز	تمایلی	به	نظارت	بر	حریم	
خصوصی	افراد	وجود	ندارد.	پس،مهاجرت	تحصیلی	و	کاری	سبب	کمرنگ	

شدن	نظارت	و	شكل	گیری	زمینه	های	ازدواج	سفید	شده	است.	
مرد	سبب	حضور	 و	 زن	 برابری	 انگاره	های	 و	ظهور	 نوگرایی	 و	 مدرنیته	
فعال	تر	زنان	در	شهرهای	متفاوت								و	تحرک	جغرافیایی	بیشتر	آنان	شده	
است.	همین	تحرک	جغرافیایی	و	دوری	از	خانواده	منجر	به	کمرنگ	شدن	
از	 انگاره	های	فمینیستی	است.	 از	مدرنیته	و	 کنترل	آن	شده	است	که	منتج	
می	کندکه	 بیان	 ذهنی	 حیات	 و	 شهر	 کالن	 در	 زیمل1	 جرج	 	 دیگر،	 سوی	
با	بسیاری	 زندگی	کالن	شهری	سبب	عقالنیت	و	فردگرایی	شده	است	که	
از	تغییرات	اجتماعی	کنار	می	آید	و	عاطفی	برخورد	نمی	کند.	در	بنیادهای	
و	زندگی	 با	شهر	کوچک	 بسیاری	 تفاوت	 حسی	حیات	ذهنی،	کالن	شهر	
روستایی	دارد.	این	امر	خود	را	در	هر	بار	گذشتن	از	خیابان	و	در	ضربان	و	
از	 کالن	شهر	 می	دهد.	 نشان	 اجتماعی	 و	 شغلی	 اقتصادی،	 زندگی	 تنوع	
آدمی	به	منزله	موجودی	تمییزگذار،	آگاهی	به	مراتب	بیشتری	طلب	می	کند	
تا	زندگی	روستایی.	در	روستا	آهنگ	حرکت	زندگی	و	تصاویر	ذهنی	حسی	
	با	اتكا	به	این	نكته	است	که	خصلت	پیچیده	

ً
آشناتر	و	موزون	تر	است.	دقیقا

با	زندگی	در	 قیاس	 آن	هم	در	 حیات	ذهنی	کالن	شهری	فهمیدنی	می	شود	
شهر	کوچک	که	بیشتر	به	روابط	عمیق	و	عاطفی	مبتنی	است.	روابط	عمیق	

1.  George Simmel
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گاه	تر	روان	ریشه	دارد	و	به	بهترین	شكل	در	متن	 و	عاطفی	در	الیه	های	ناخودآ
آهنگ	پایدار	عادات	ناگسسته	توسعه	می	یابد.	به	هر	روی،	عقل	در	الیه	های	
درونی	 نیروی	 منعطف	ترین	 و	 دارد	 جای	 روان	 شفاف	تر	 و	 گاه	تر	 آ باالتر،	
ماست.	عقل	برای	سازگاری	با	تغییر	و	تضاد	پدیده	ها	نیازمند	شوک	و	انقالب	
درونی	نیست.	ذهنی	که	محافظه	کارتر	است	فقط	از	طریق	چنان	انقالب	هایی	
است	که	می	تواند	با	آهنگ	کالن	شهری	وقایع	سازگار	شود.	بنابراین،	انسان	
البته	انواع	بسیاری	دارد-اندامی	را	پرورش	می	دهد	که	از	 کالن	شهری	-که	
او	در	برابر	وقایع	تهدیدکننده	و	تناقضات	محیط	بیرونی،	که	می	تواند	آن	را	
با	 نه	 با	مغز	خود	واکنش	نشان	می	دهد	 او	 ریشه	کن	سازد،	محافظت	کند.	
قلب	خود.	بدین	ترتیب	افزون	شدن	آگاهی	به	امتیازی	روانی	مبدل	می	شود.	
بنابراین،	زندگی	کالن	شهری	آگاهی	تشدیدشده	و	سلطه	عقل	در	انسان	را	
بنیاد	می	نهد.	واکنش	نشان	دادن	به	پدیده	های	کالن	شهری	به	اندامی	سپرده	
دورترین	 از	عمق	شخصیت	 و	 است	 دارای	حداقل	حساسیت	 که	 می	شود	
فاصله	را	دارد.	بنابراین،	اتكا	به	عقل	و	عقل	گرایی	از	زندگی	ذهنی	در	برابر	
قدرت	سهمگین	زندگی	کالنشهری	محافظت	می	کند.	عقل	گرایی	در	جهات	

متعدد	شاخه	می	دواند	و	با	پدیده	های	متنوع	و	مختلفی	ترکیب	می	شود.

6-3.	پدیده	محوری
در	بطن	تحقیق	و	تحلیل	های	میدانی	یک	عامل	اساسی	در	تمام	مصاحبه	ها	به	
وضوح	مشخص	بود	و	آن	تغییرات	ارزشی	و	هنجاری		در	سبک	زندگی	افرادی	
بود	که	تجربه	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	را	داشتند.	جامعه	ایرانی	در	پنج	
دهه	اخیر	از	نظر	وضعیت	اجتماعی	و	فرهنگی	یكی	از	مهم	ترین	دوران	های	
حیات	خویش	را	تجربه	کرده	به	گونه	ای	که	همواره	در	معرض	برنامه	های	
نوسازی	توسعه	اقتصادی-اجتماعی	بوده	است	و	از	طریق	مجموعه	ای	از	
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آن	 توسعه،	ساختارهای	 تاریخی	-انقالب	57-	و	جریان	های	 رویدادهای	
دگرگون	شده	است.	در	دهه	های	اخیر	با	تغییر	ساختار	اجتماعی	و	فرهنگی	
جامعه	ایران	در	نتیجه	بهبود	شاخص	هایی	همچون	صنعتی	شدن،	افزایش	
افزایش	تحرک	اجتماعی	و	مهاجرت،	جوانی	جمعیت،	 میزان	شهرنشینی،	
از	 استفاده	 و	 جمعی	 ارتباط	 وسایل	 توسعه	 عمومی،	 نقل	 و	 حمل	 شبكه	
مانند	 جدید	 اجتماعی	 نهادهای	 توسعه	 و	 ارتباطی	 نوین	 تكنولوژی	های	
آموزش	و	پرورش	و	دانشگاه	زمینه	تغییرات	اساسی	در	ارزش	ها	و	نگرش	های	
خانواده	ایرانی	شده	است	به	نحوی	که	ارزش	های	نسل	جوان	دهه	60	و	70  
با	دهه	های	گذشته	تر	از	این	نسل	تفاوت	های	چشمگیری	دارد	که	این	تفاوت	
از	 به	خوبی	می	توان	مشاهده	کرد.	 این	نسل	 ارزشی	را	در	هنجارها	و	رفتار	
سبک	زندگی	تا	عقاید	سیاسی	و	مذهبی	تغییرات	محسوسی	را	شاهد	هستیم.	
جمعیت	قابل	توجهی	از	این	نسل	تحصیالت	دانشگاهی	دارند	و	همان	طور	
که	گفته	شد	ورود	به	محیط	های	دانشگاهی	و	تجربه	مهاجرت	از	مؤلفه	های	
مهم	در	تسهیل	هم	خانگی	هستند.	ورود	به	دانشگاه	ها	برای	دهه	های	60	و	

70	مقارن	با	تغییرات	سیاسی	در	دانشگاه	ها	بوده	است.	
برای	 را	 بستری	 دانشگاهی	 محیط	های	 در	 فعال	 نوگرای	 جریان	های	
فضای	 در	 نوجویانه	 تحوالت	 با	 مطابق	 افراد	 که	 می	کنند	 فراهم	 کنشگران	
دانشگاه	ها	چیدمان	فضای	زندگی	شخصی	را	پی	ریزی	کنند.	تعامالت	افراد	
بر	انعطاف	در	برابر	ارزش	های	اخالقی	متنوع	می	افزاید	و	بنابراین	الگوهای	

جدید	رفتار	جنسی	شكل	می	گیرد.
ها،	 شیوه	 انتخاب	 بر	 فرهنگی،	 عناصر	 بنیادی	ترین	 مثابه	 به	 ارزش	ها،	
یافته	های	 می	گذارند.	 اثر	 کنش	 و	 هنجارها	 برای	 موجود	 اهداف	 و	 وسایل	
تحقیق	حاکی	از	آن	بود	که	افرادی	زیادی	که	همباشی	را	به	عنوان	سبک	زندگی	
دینی،	 کنش	های	 و	 دین	 هایی	همچون	 ارزش	 با	 بودند	 کرده	 انتخاب	 خود	
تابوهای	اجتماعی	مانند	پاکدامنی	و	بكارت	نمی	توانستند	به	خوبی	ارتباط	
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برقرار	کنند	و	روابط	جنسی	بدون	ازدواج	و	اوامر	دینی	را	نه	امری	نادرست	و	
غیرشرعی	تلقی	می	کردند	و	نه	بكارت	را	نشانه	پاکدامنی	می	دانستند.	از	سوی	
دیگر	نگاه	به	نقش	های	زنان	و	مردان	دچار	تحول	اساسی	شده	و	در	ارزش	های	
جدید،	زن	خوب	زنی	نیست	که	ازدواج	شرعی	کرده	و	در	خانه	برای	فرزندان	
و	همسر	خانواده،	که	در	بیرون	کار	کند،	شرایط	مناسب	را	فراهم	می	کند،	بلكه	
تعریف	جدیدی	از	زن	و	مرد	و	هنجارهای	مرتبط	با	زنان	و	مردان	برای	خود	
ارائه	کرده	بودند	که	با	ارزش	های	فرهنگی	و	دینی	جامعه	در	دهه	های	گذشته	
	متعلق	به	دهه	60	و	70 

ً
تفاوت	داشت.	دختران	و	پسران	جوانی	که	عموما

بودند	خواهان	مهاجرت	کاری	و	تحصیلی	به	شهرهای	بزرگ	تر،	روابط	فارغ	از	
محدودیت	های	شرعی،	برابری	در	موقعیت	های	شغلی	و	مالی	بودند.	

 
خانم،	27	ساله	از	تهران

تو	سن	ما	این	سبک	زندگی	رو	قبول	دارن	جامعه	برای	من	جاییه	که	
هویت	من	آزادتره	تو	شهرستان	پذیرفته	نیست	ولی	تو	تهران	خیلی	

از	دوستای	من	این	شكلی	زندگی	می	کنن.

	آقا،	26	ساله	ازمشهد
واال	دیدگاه	من	در	مورد	بكارت	چی	می	تونم	بگم،	فكر	می	کنم	
یه	محدودیته	واسه	دخترا	و	نباید	این	قضیه	به	وجود	بیاد	یعنی	یه	
و	 ما	 تو	جامعه	 گذاشته	شده	 دخترا	 واسه	 یه	محدودیته	 جورایی	

دیدگاه	خاصی	بهش	ندارم	و	اعتقادی	هم	بهش	ندارم.

وقتی	همباشی	به	عنوان	یک	سبک	زندگی	طبیعی	مطرح	می	شود	و	برای	
برخی	از	جوانان	امروزی	بكارت	تنها	محدودیت	است	و	نسل	جوان	به	آن	
اعتقادی	چندانی	ندارد،	می	توان	به	خوبی	تغییرات	ارزشی	و	هنجاری	را	درک	
نكرد،	تغییراتی	که	الگوهای	رفتاری	جدید	را	توجیه	می	کند	و	این	تغییرات	
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فراتر	از	به	کارگیری	صرف	ابزارهای	جهان	مدرن	است.	منطقی	نوین	که	نه	
	هرگونه	هنجار	

ً
بلكه	اساسا نابهنجار	نمی	داند،	 را	 این	رفتارهای	جدید	 تنها	

غالب	را	نیز	به	چالش	می	کشد	و	بر	ارادۀ	آزاد	سوژه	در	انتخاب	ارزش	های	
رفتاری	اش	تأکید	می	کند.	آنچه	معیار	کنش	های	فرد	است	حول	محوریت	
جهان	بینی	سوژه	است.	بنابراین،	ارزش	های	اجتماعی	در	سازمان	فكری	افراد	
مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	می	گیرد	و	تعریف	نوینی	از	ارزش	های	اجتماعی	
به	دست	می	دهد	که	برایند	ارزش	های	فردی	و	عرف	حاکم	بر	جامعه	است.	

مرد،	گفتاردرمان	از	تهران
که	 بود	 این	 پذیرفتم	 رو	 سبک	 این	 که	 خودم	 برای	 اصلی	 دلیل	
ایدئولوژی	ام	تغییر	کرده	بود	از	نظر	اجتماعی؛	برای	مثال	ظاهرگرایی	
خیلی	مسئله	زشتی	می	شه	که	بر	می	گرده	به	ایدئولوژی	ام.	دلیل	
نبوده	که	منو	تشویق	 	... خارجی	هم	مثل	نوع	رشته،	دوستان	و	
	علوم	پزشكی	خوندم	

ً
کنن	به	این	سبک	زندگی	چون	من	اساسا

و	کسی	هم	دور	و	برم	نبوده.	پس	من	یه	تئوری	تو	ذهنم	بوده	که	
با	عینیت	بخشیدن	بهش	تونستم	قوی	ترش	کنم	و	بعضی	جاها	

اصالحش	کنم.

در	این	نگاه	تجددگرایانه،	فرد	تمایل	به	تجربه	هر	امری	دارد	که	تازه	باشد	
و	از	نظر	عرف	تقلید	از	سبک	زندگی	غربی	و	کنار	گذاشتن	شیوه	های	رفتار	
این	 در	 به	سبک	غربی	است.	 و	روش	خود	 راه	 تغییر	 و	 سنتی	جامعه	خود	
دیدگاه،	لذت	گرایی،	تجمل	گرایی	و	فردیت	فرد	در	اولویت	قرار	دارند	و	همه	
چیز	منوط	به	اراده	آزاد	فرد	در	انتخاب	ارزش	های	رفتاری	و	خود	فرد	معیار	

تشخیص	خوب	و	بد	می	شود.
در	 که	 است	 هایی	 سائقه	 بین	 مستمر	 چالشی	 در	 مدرن	 انسان	 هویت	
محیط	 تردید	 بی	 دارند.	 نقش	 او	 تكامل	 و	 تغییر	 در	 »شدن«،	 دائمی	 سیر	
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اجتماعی	نمی	تواند	از	تأثیرات	این	جریان	پیش	رونده	بی	نصیب	باشد	و	طی	
مكانیسم	هایی	چرخ	دنده	های	سیستم	بزرگ	تر	اجتماعی	برای	حرکت	به	کار	

می	افتند.
در	 و	هویت	جدید	شكل	گرفته	 تغییر	 این	 انجام	 به	چگونگی	 پرداختن	
به	 تنها	 شده	 انجام	 تحلیل	های	 	 مطالعه	 از	 نمی	گنجد.	 بحث	 این	 حوصله	
این	نكته	می	توان	بسنده	کرد	که	تغییر	ساختارها	و	آنچه	از	آن	تحت	عنوان	
نمود	 که	 است	 کرده	 ایجاد	 را	 تغییراتی	 می	شود،	 یاد	 اجتماعی	 بی	سازمانی	
عینی	آن	در	کنش	های	افراد	دیده	می	شود.	این	تغییر	اگرچه	با	فراگیر	شدن،	
تكنولوژی	کشورهای	جهان	سوم	را	نیز	دربر	گرفته	است،	نمود	آن	با	عنایت	به	

تفاوت	های	فرهنگی	و	...	متفاوت	است.
به	طور	کلی،	تعریفی	که	می	توان	برای	ارزش	ارائه	کرد،	عبارت	است	از	
مجموعه	عقایدی	که	افراد	یک	جامعه	درباره	امور	مطلوب،	مناسب	و	خوب	
دارند.	در	مقابل،	هنجارها	به	مجموعه	بایدها	و	نبایدهایی	گفته	می	شود	که	به	
زندگی	افراد	جهت	می	دهند	و	در	صورت	تخطی	از	آنها،	افراد	هنجارشكن	
پشتوانه	 قانون	 جامعه	ای،	 هر	 در	 شوند.	 مجازات	 باید	 و	 می	شوند	 شناخته	
چهارچوبی	 به	 هنجاری	 و	 ارزشی	 پارادایم	 هنجارهاست.	 برای	 محكمی	
فكری	و	فرهنگی	گفته	می	شود	که	افراد	آن	جامعه	واقعیات	اجتماعی	خود	
را	براساس	آن	توصیف	و	تفسیر	می	کنند	و	افراد	طی	فرآیند	جامعه	پذیری	با	
پارادایم	های	ارزشی	و	هنجاری	مسلط	بر	جامعه	خود	آشنا	می	شوند	که	یا	
برای	افراد	درونی	می	شود	و	نسبت	به	آن	احساس	تعلق	و	تعهد	می	کنند		یا	

	به	دلیل	زور	و	جبر	اجتماعی	از	آن	تبعیت	می	کنند.
ً
برعكس،	صرفا

نظریات	متفاوتی	در	خصوص	رابطه	بین	تغییرات	اجتماعی	و	اقتصادی	
بر	 این	نظریه	ها	 از	 ارائه	شده	است.	برخی	 تغییرات	فرهنگی	و	ارزش	ها	 و	
تغییر	 دیگر	 تعبیر	 به	 یا	 مدرنیزاسیون	 نتیجه	 مثابه	 به	 ارزش	ها	 همگرایی	
كید	دارند.	این	نظریه	

ً
ارزش	های	فرهنگی	در	نتیجه	فشار	اقتصادی	و	سیاسی	ت
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ها	پیش	بینی	می	کنند	که	ارزش	های	سنتی	کاهش	پیدا	می	کنند	و	ارزش	های	
مدرن	جایگزین	می	شوند.	مطالعات	اندیشمندانی	همچون	وبر،	دورکیم	و	
صاحب	نظران	مكتب	نوسازی،	ارتباط	تغییر	فرهنگی	را	با	تحوالت	اقتصادی	
بیان	کرده	اند.	وبر	با	شناخت	عمیق	و	تحلیل	ساختاری	دقیق	خود	از	نهادهای	
اجتماعی	به	صورت	تطبیقی	توانست	نقش	ارزش	ها	را	در	چهارچوبی	نظری	
قرار	بدهد.	اهمیت	کار	او	در	روش	تحلیل	نظام	کنش	های	اجتماعی	است	
ثیر	

ً
ت کنش	 بر	 اقتصادی	 نیروهای	 نیز	 و	 ارزش	ها	 باورها،	 آنها	 درون	 در	 که	

می	گذارند.	پارسونز	معتقد	است	که	تفاوت	جامعه	مدرن	و	سنتی	در	میزان	
	در	جامعه	سنتی،	خانواده	هم	متصدی	آموزش	

ً
تفكیک	ساختی	است.	مثال

است	و	هم	بنگاهی	اقتصادی	محسوب	می	شود؛	اما	در	جامعه	مدرن	نهادهای	
آموزش	و	اقتصاد	از	پیكره	خانواده	جدا	شده	اند.	از	دید	دورکیم	در	جوامع	
سنتی	دین	سایه	بانی	از	نمادها	را	به	منظور	یكپارچه	کردن	بخش	های	مختلف	
جامعه	و	تجربیات	مختلف	افراد	گسترانیده	بود.	اما	با	تقسیم	کار	گسترده	و	
تخصصی	شدن	امور	و	به	وجود	آمدن	نهادها	و	ساختارهای	اجتماعی	جدید،	
بخش	های	مختلف	جامعه	و	به	تبع	آن	تجربیات	گوناگون	افراد	تحت	اداره	
نظام	های	معنایی	متفاوت	و	گاه	متضادی	درمی	آیند	و	دین	از	جای	دادن	این	
نظام	های	معنایی	در	درون	کلیت	نمادین	فراگیر	که	خود	ساخته	و	پرداخته	

کرده	باز	می	ماند.	
دیدگاه	صاحب	نظران	نوسازی	مانند	راجرز1	نیز	در	تبیین	تغییر	فرهنگی	
تغییر	 برای	 بیشتری	 زمینه	های	 فرهنگ	ها	 برخی	 اینكه	 است؛	 توجه	 قابل	
می	کند	 بیان	 ارزشی	 تغییرات	 مورد	 در	 اینگلهارت2	 نظریه	 دارند.	همچنین	
که	اولویت	های	ارزشی	افراد	تحت	تأثیر	میزان	رفاه	اقتصادی	و	اجتماعی	و	
جریان	جامعه	پذیری	است.	چنانچه	فردی	در	سال	های	اولیه	زندگی	خویش	

1.  Rogers

2.  Englehart
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در	محیط	آرام	اجتماعی	و	سیاسی	همراه	با	تأمین	نیازهای	اقتصادی	و	امنیتی	
باشد،	گرایش	او	به	سمت	ارزش	های	فرامادی	بیشتر	است	و	برعكس	افرادی	
ارزش	های	 یعنی	 ارزش	هایشان	دگرگون	می	شود	 ندارند،	 را	 فوق	 که	شرایط	

مادی	برایشان	در	اولویت	قرار	می	گیرد.	
با	توجه	به	اینكه	جامعه	ایرانی	در	حال	گذار	است	و	در	مسیر	مدرنیته	
و	جهانی	شدن	قرار	دارد،	انتقال	ارزش	های	فرهنگی	از	نسل	های	گذشته	به	
نسل	جدید	ناقص	صورت	می	پذیرد.	شكاف	نسلی	حاصل	از	نقص	انتقال	
ارزش	ها	منجر	به	ظهور	هنجارهایی	می	شودکه	با	ارزش	های	گذشته	متفاوت	
است،	در	حالی	که	برای	نسل	امروز	طبیعی	به	نظر	می	رسد.	از	سوی	دیگر،	
محسوب	 ارزشی	 تغییرات	 در	 عوامل	 	 ترین	 مهم	 از	 یكی	 اقتصادی	 عامل	
به	 پایبندی	 و	 است	 اقتصادی	 فعالیت	های	 درگیر	 امروز	 نسل	 می	شود.	
ارزش	های	فرامادی	مانند	معنویت	و	دین	در	نسل	کنونی	کمتر	دیده	می	شود.	
بنابراین،	برمبنای	مدرنیته	و	شكاف	نسلی	در	جامعه	حاضر	ایرانی	می	توانیم	
ازدواج	 تغییر	کرده	است	و	رفتارهایی	مانند	 درک	کنیم	که	چگونه	ارزش	ها	

سفید	در	جامعه	رایج	شده	است.	
و	 عشرت	طلبی	 استقالل،	 به	 میل	 که	 فردگرایی	 رواج	 دیگر،	 سوی	 از	
تقدم	منافع	شخصی	بر	منافع	جمعی	از	مؤلفه	های	مهم	آن	هستند.	از	دیگر	
فردگرایی	 رشد	 دیگر،	 بیان	 به	 است.	 نسل	 این	 تشدیدیافته	 مشخصه	های	
و	ترجیح	خود	بر	دیگری	را	می	توان	از	علل	شیوع	ازدواج	موقت	در	جامعه	
ابدی	 التزام	 به	 فرد	 برای	 بلندمدت	 تعهدهای	 فردگرایی	 در	 دانست.	 کنونی	
اجتماعی	اش	 مسئولیت	های	 بر	 هایش	 لذت	 فرد	 نظر	 از	 می	شود.	 ترجمه	
رجحان	دارد	و	اوست	که	باید	کانون	عملكردهایش	قرار	بگیرد،	عملكردهایی	
که	تا	حد	امكان	بیشترین	لذت	را	با	کمترین	هزینه	برای	وی	فراهم	کند	و	همه	
تصمیم	ها	بر	اساس	یک	فرمول	ساده	گرفته		شود.	بیشترین	لذت	و	کمترین	
هزین	نصیب	»شخص	من«	می	شود.	در	این	حالت،	فرد	رهیافتی	را	می	جوید	
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تا	فشارهای	اجتماعی	و	تمام	هزینه	های	ممكن	را	برای	او	به	حداقل	برساند	
و	دردسترس	ترین	گزینه	اختفای	کنش	)که	در	اینجا	ازدواج	سفید	است(	را	

برمی	گزیند.
کنشگر	با	فرض	تملک	بر	حریم	خصوصی	خود	ارزش	های	بازتعریف	شده	
را	در	قالب	ازدواج	سفید	عینیت	می	بخشد.	این	رویكرد	با	جدا	کردن	عرصۀ	
عمومی	از	حوزۀ	خصوصی	و	منع	دخالت	دولت	در	حوزۀ	زندگی	شخصی،	
آزادی	بسیاری	را	در	انتخاب	شیوه	های	متفاوت	زندگی	برای	سوژه	فراهم	می	

کند.
آنچه	گفته	شد	ترجمان	کامجویی	است	که	با	ویژگی	های	انسان	مدرن	
در	عصر	حاضر	قرابت	قابل	توجهی	دارد.	آنچه	لذت	این	رابطه	و	تداوم	آن	
گاه	 و	 روانی	 نیازهای	جنسی،	 که	 است	 رابطه	ای	 داشتن	 نیرو	می	بخشد،	 را	
اقتصادی	فرد	را	مرتفع	می	کند،	در	حالی	که	او	را	در	ساختار	چهارچوب	مندی	
نمی	گذارد	که	مسئولیت	های	زیادی	برایش	می	تراشد.	فرد	با	آزادی	عمل	در	

این	رابطه	با	شریک	جنسی	خود	تعامل	می	کند.

7-3.	کنش	راهبردی

تعامل	یا	کنش،	ناظر	بر	تاکتیک	های	اساسی	و	طرز	عمل	های	عادی	یا	روزمره	
به	کار	 با	مسائل	 افراد،	در	رویارویی	 و	چگونگی	مدیریت	موقعیت	توسط	
برده	می	شود.	این	تاکتیک	ها	رفتارها	و	کنش	هایی	اند	که	مردم	انجام	می	دهند	
)استرواس،	و	کوربین،	1390:	152(.	یافته	های	تحقیق	نشان	داد	افرادی	که	
زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	را	تجربه	کرده	اند	اینگونه	روابط	را	در	دفعات	
	کوتاه	مدت	است.	به	همین	دلیل	

ً
متعدد	انجام	می	دهند	و	روابطشان	معموال

تعدد	و	ناپایداری	روابط	به	کنش	راهبردی	در	نظر	گرفته	شد.	
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یافته	های	تحقیق	حاکی	از	آن	است	که	به	دلیل	تعارض	های	ارزشی	و	
فرهنگی،	افرادی	که	اینگونه	روابط	را	داشته	اند،	نمی	توانند	ازدواجی	دائمی	و	
رسمی	داشته	باشند	مگر	با	افرادی	شبیه	خودشان	که		همباشی	را	تجربه	کرده	
اند	و	عواملی	مانند	باکرگی	برایشان	اهمیت	چندانی	ندارد.	افراد	با	اینگونه	
	در	رابطه	های	کوتاه	مدت	و	ناپایدار	بودند.	این	گونه	روابط	تا	

ً
روابط	معموال

زمانی	ادامه	پیدا	می	کند	که	باهم	بودن	آنها	دالیلی	مانند	تأمین	نیازهای	جنسی	
	روابط	کوتاه	مدت	

ً
و	عاطفی	و	تأمین	نیازهای	مالی	داشته	باشد.	ولی	معموال

است	و	افراد	به	جای	ازدواج	رسمی	و	دائمی	به	روابط	متعدد	روی	می	آورند.	
	کوتاه	مدت	انده	و	افراد	

ً
این	گونه	روابط	پایان	مشخصی	ندارند	ولی	عموما

بدون	توجه	به	سرانجام	آن	به	این	گونه	روابط	تن	می	دهند.	

مرد،	28	ساله	از	مشهد
من	که	دو	تا	رابطه	داشتم؛	اولیش	خیلی	بد	بود:	دعوا	و	خشونت.	
لحاظ	 از	 رابطه	 اون	 تو	 ولی	خب	 نیستم	 آدم	خشنی	 خودم	 من	
	
ً
اخالقی	و	شخصیتی	به	هم	نمی	خوردیم.	این	یكی	تجربه	کامال

متفاوتی	است	و	باز	به	این	قضیه	عالقه	مند	شدم.

	خانم،	37	ساله	از	تهران
وقت	 هر	 و	 بخواهیم	 رو	 همدیگه	 که	 زمانی	 تا	 هستیم	 هم	 با	
نظر	 از	 بود.	 متعهدانه	 ما	 رابطه	 بشیم.	 جدا	 هم	 از	 نخواستیم	
اقتصادی	هم	قرارداد	ضمنی	بود	که	اتوماتیک	رعایت	می	شد...	

نیازهای	جنسی	جنبه	زیستی	دارند	و	رفع	آنها	جنبه	اجتماعی	دارد.	طبق	
نظریه	سلسله	مراتب	نیازهای	مازلو،	»نیاز	جنسی«	جزء	آن	دسته	نیازهای	
اولیه،	فیزیولوژیك	و	اساسی	ارگانیسم	محسوب	می	شود	که	باالترین	فشار	را	
به	فرد	وارد	می	کند.	به	دالیل	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	ازدواج	در	ایران	
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به	تأخیر	افتاده	است.	این	تأخیر	بین	بلوغ	و	ازدواج	طوالنی	سبب	شده	است	
که	ارضای	نیازهای	جنسی	شكل	های	متفاوتی	به	خود	بگیرد.	روابط	دوستی،	
انواع	 از	 با	روسپیگران	و	زندگی	بدون	ازدواج	مشترک	 صیغه،	رابطه	جنسی	
الگوهای	روابط	جنسی	در	ایران	است	که	با	ارزش	ها	و	هنجارهای	فرهنگی	و	
مذهبی	ایران	در	تعارض	است	اما	نسل	جدید	این	روابط	آنومیک	را	برای	رفع	
نیازهای	جنسی	خود	انتخاب	کرده	است.	عقالنیتی	که	افراد	هم	خانه	آن	را	
دلیل	روابط	ناپایدار	و	متعدد	خود	می	دانند،	رفع	نیازهایشان	بدون	دادن	بهای	
سنگین	اقتصادی	و	یا	کش			و	قوس	های	حقوقی	است.	روابط	متعدد	و	ناپایدار	
جزء	روابط	آنومیكی		است	که	با	فرهنگ	ایرانی-اسالمی	سنخیتی	ندارد	و	یک	
نوع	کجروی	و	انحراف	اجتماعی	محسوب	می	شود.	از	دیدگاه	کارکردگرایی،	
زمانی	 می	شود.	 آرزوها	سبب	کجروی	 تحقق	 و	 آرزوها	 بین	 افتادن	 فاصله	
قالب	 در	 نیازها	 شود،	 ایجاد	 فاصله	 نیازهای	جنسی	 رفع	 و	 ازدواج	 بین	 که	
ناهنجاری	و	انحراف	اجتماعی	ارضاء	می	شوند.	مرتن	معتقد	است	زمانی	که	
بین	ارزش	های	پذیرفته	شده	اجتماعی	و	وسایل	دسترسی	تعارض	و	تنش	پیش	
بیاید،	زمینه	کجروی	و	بدعت	بروز	می	کند.	می	توان	ازدواج	سفید	را	بدعت،	
لذت	جویی	یا	شورشی	نامید	در	شرایطی	که	به	دلیل	دسترسی	نداشتن	به	
وسایل،	تحقق	ازدواج	دائم	شدنی	نیست.	تعدد	این	روابط	ممكن	است	به	
رفتارهای	 است،	 کمتر	 آنها	 روی	 کنترل	 که	 افرادی	 باشد.	 کنترل	 نبود	 دلیل	
ناهمنوا	و	نامتعارف	را	بیشتر	تكرار	می	کنند.	از	سوی	دیگر،	زمانی	که	در	میان	
گروه	های	دوستی	برچسب	هم	خانه	به	فرد	زده	می	شود،	این	نوع	رفتار	تشدید	
می	شود	و	هویت	شخص	ناهنجار	را	در	اصرار	بر	ناهمنوایی	مدیریت	می	کند.	

8-3.	پیامدها
نشدن	 یا	 شدن	 انجام	 هرجا	 است.	 پیامد	 پارادایمی	 چهارچوب	 آخرین	
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حفظ	 یا	 اراده	 منظور	 به	 یا	 مسئله	 یا	 امر	 به	 پاسخ	 در	 معّینی	 عمل/تعامل	
پیامدهایی	خواهد	داشت	 انتخاب	شود،	 افرادی	 یا	 فرد	 از	سوی	 مصلحت	
)استرواس	و	کوربین،1390:	152(.	در	این	پژوهش	براساس	مصاحبه	های	
مشارکت	کنندگان	و	تحلیل	های	کارشناسان،	پیامدهای	ازدواج	سفید	شناسایی	

شدند	که	عبارتند	از:
1-8-3.	رنگ	باختن	کلیشه	های	جنسیتی	و	آزادی	انتخاب،	بی	میلی	به	

ازدواج	رسمی
در	تمامی	جوامع	بشری،	افراد	برحسب	مالک	های	اجتماعی	نظیر	نقش	
و	پایگاه،	طبقه،	مذهب،	نژاد،	قومیت	و	غیره	دسته	بندی	می	شوند.	یكی	از	
جامعه،	 افراد	 دسته	بندی	 برای	 اجتماعی-فرهنگی	 مالک	های	 مهم	ترین	
جنسیت	است.	در	واقع،	بزرگ	ترین	گروه	بندی	در	هر	جامعه	ای،	تقسیم	افراد	
جامعه	به	دو	گروه	زن	و	مرد	است.	هر	یک	از	مقوله	های	مرد	یا	زن	بودن،	
مردانه	 مناسب	 رفتارهای	 و	 نگرش	ها	 درباره		 را	 پیش	فرض	هایی	 و	 تصورات	
یا	زنانه	به	دنبال	دارند	که	در	فرهنگ	هر	جامعه	ای	تعاریف	ویژه	و	متفاوتی	

می	یابند.
کلیشه	ها	تصوراتی	هستند	کلی	و		انعطاف	ناپذیر	که	در	ذهن	انسان	جای	
می	گیرند،	در	قضاوت	ها	مورد	استفاده	واقع	می	شوند	و	بی	هیچ	تغییری	تكرار	
و	بازتولید	می	شوند.	کلیشه	های	جنسیتی	مجموعۀ	سازمان	یافته	ای	از	باورها	
درباره		زنان	و	مردان	است.	کلیشه	ها	یا	تصورات	قالبی	جنسیتی	دربرگیرنده		
اطالعات	ظاهر	جسمانی،	نگرش	ها،	عالیق،	صفات	روانی،	روابط	اجتماعی	
و	نوع	شغل	زنان	و	مردان	است.	مهم	ترین	نكته	این	است	که	این	ابعاد	متنوع	
به	هم	مربوط	اند	و	صرف	شناخت	اینكه	یک	فرد	زن	است،	این	معنی	ضمنی	
را	دارد	که	آن	فرد	خصوصیت	های	جسمانی	خاص	)صدای	آرام	و	ظریف	
و	زیبا(	و	صفات	روانی	خاص	)مهرورز،	وابسته،	ضعیف،	عاطفی(	خواهد	
شوهرداری(	 آشپزی،	 کودک،	 از	 )مراقبت	 فعالیت	های	خاص	 به	 و	 داشت	
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خواهد	پرداخت.	کلیشه	های	جنسیتی	دختران	و	زنان	را	انسان	هایی	برخوردار	
از	حقوق	کامل	به	رسمیت	نمی	شناسند،	از	برقراری	روابط	هماهنگ	و	برابر	
میان	افراد	دو	جنس	و	از	شرکت	کامل	دختران	و	زنان	در	پیشرفت	جلوگیری	
می	کنند	و	بدین	ترتیب	دختران	و	زنان	را	از	شكوفایی	تمام	توانایی	های	انسانی	
از	طرف	دیگر،	 باز	می	دارند.	 ارادی(	 خود	)توانایی	های	معنوی،	عاطفی	و	
احساسات	 همه	جانبه		 از	شكوفایی	 را	 مردان	 و	 پسران	 کلیشه		های	جنسیتی	
و	انسانیتشان	باز	می	دارند	و	باعث	می	شوند	که	آنها	هرچه	بیشتر	به	سمت	
خشونت،	رقابت،	پرخاشگری،	بی	اعتنایی	و	بی	احساسی	پیش	بروند	)میشل،	

.)35	:1376
باید	خانه	داری	کند	و	مرد	کار	بیرون	کند،	 اینكه	زن	 	در	فرهنگ	رایج،	
مرد	نباید	گریه	کند،		زن	احساساتی	است	و	نمی	تواند	قضاوت	درستی	بكند،	
زن	ترسو،	خرافاتی	و	نازک	دل	است،	و	مرد	سنگدل،	سختگیر،	سلطه	گر	و	
پرخاشگر	است	نمونه	های	معدودی	از	فهرست	طوالنی	کلیشه	های	جنسیتی	
از	ویژگی	های	شخصیتی	مردان	و	زناناند.	آنچه	در	بررسی	کلیشه	های	جنسیتی	
	منفی	در	مورد	زنان	و	شیوع	

ً
در	جامعه	جلب	توجه	می	کند	کلیشه	های	عمدتا

	مثبت	راجع	به	مردان	است	که	این	کلیشه	ها	در	
ً
و	پذیرش	کلیشه	های	عمدتا

نهایت	به	پیش	داوری	و	تبعیض	جنسیتی	منجر	می		شوند.	
براساس	یافته	های	تحقیق،	افرادی	که	ازدواج	سفید	یا	هم	خانگی	را	به	این	
دلیل	انتخاب	کرده	اند	که	کلیشه	های	جنسیتی	در	آن	کمرنگ	تر	از	ازدواج	
برای	 برعهده	مرد	است؛	 	 اقتصادی	 دائم	هزینه	های	 ازدواج	 دائم	است.	در	
با	 از	سوی	دیگر،	زن	 بر	عهده	مرد	است.	 	... و	 نفقه	 مثال	مهریه،	مسكن،	
خرید	جهیزیه	کامل	دچار	مشكالت	اقتصادی	می	شود.	نقش	های	همسری	و	
شوهری	هم	بر	اساس	فرهنگ	ایرانی	برای	طرفین	تعریف	می	شود	که	از	سوی	
خانواده	های	شوهر	و	همسر	بر	آن	نظارت	می	شود.	در	ازدواج	سفید،	نه	تنها	
کلیشه	های	جنسیتی	رنگ	می	بازند،	بلكه	آزادی	انتخاب	بیشتری	برای	افراد	
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وجود	دارد.	زنان	به	راحتی	برای	کار	یا	هر	چیز	دیگر	تحرک	جغرافیایی	دارند	
و	آزادترند.	از	سوی	دیگر،	در	انتخاب	برای	هر	دو	طرف	آزادی	بیشتری	وجود	
دارد.	به	نحوی	اگر	طرفین	به	تفاهم	نرسیدند	آسانتر	از	هم	جدا	می	شوند	و	

شریک	دیگری	را	به	عنوان	هم	خانه	انتخاب	می	کنند.

خانم،	28	ساله	از	تهران
رنگ	 اصال	 سریاشون	 یه	 کنی	 نگاه	 خودمون	 قدیمیای	 به	 االن	
هم	 کنار	 جوری	 همین	 شاید	 ندیدند	 را	 سالم	 ارتباط	 و	 محبت	
باشند	ولی	این	کنار	هم	بودنشون	فقط	به	خاطر	یه	سری	رسومه	
که	طالق	یا	مسائل	دیگه	رو	عیب	می	دونند	و	تو	این	رابطه	ها	تو	

اگه	ناراضی	باشی	از	طرفت،	خب	به	راحتی	ازش	جدا	می	شی.	

خانم،	27	ساله	ازاصفهان	
جنسیت	خیلی	کمرنگ	بوده	نه	طوری	بوده	که	من	به	خاطر	دختر	
بودنم	اذیت	بشم	و	نه	طوری	که	اون	مسئولیت	داشته	باشه.	از	نظر	
اقتصادی	اوالش	که	اون		خونه	داشت	و	چیزی	مطرح	نبود	ولی	
	دوتامون	1/3 

ً
از	زمانی	که	رفتم	سرکار	منم	کمک	می	کنم	و	تقریبا

	من	کمتر	می	ذارم.	ما	رابطمونم	
ً
درآمدمون	رو	می	ذاریم	ولی	کال

آزاد	نیست	چون	دوتامونم	معتقدیم	انرژی	نمی	مونه	و	به	مشكل	

برمی	خوریم	و	به	کمک	هم	نیاز	داریم	.از	نظر	جنسی	و	عاطفی	
هم	خوب	باهمیم.

و	 نقش	 نیز	 و	 پایگاهی	 مجموعه	 و	 پایگاه	 مفاهیم	 نقش،	 نظریه	 در	
که	 است	 موضعی	 پایگاه	 واقع،	 در	 می	یابند.	 اهمیت	 نقشی	 مجموعه	های	
فرد	در	ساختار	اجتماعی	جامعه	خود	اشغال	می	کند	و	براساس	ارزشمندی	
آن	پایگاه	به	لحاظ	میزان	کنش،	قدرت،	تسلط	و	یا	حیثیت	جای	معینی	را	
در	سلسله	مراتب	اجتماعی	به	خود	اختصاص	می	دهد.	در	هر	پایگاه،		افراد	
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از	برخی	حقوق	و	امتیازات	برخوردار	می		شوند	درحالی	که	باید	وظایف	و	
تكالیفی	را	نیز	انجام	دهند.	در	اینجا	واژه		پایگاه	و	نقش	به	هم	پیوند	می	خورند،	
اجتماعی	 مراتب	 سلسله	 در	 فرد	 که	 است	 موضعی	 پایگاه	 که	 معنی	 بدین	
اشغال	می	کند	و	نقش،	مجموعه	امتیازات	و	تكالیف	نهفته	در	پایگاه	محسوب	
می		شود	که	جامعه	و	دارنده	پایگاه	انتظار	دارند.	عبارت	مجموعه		نقشی	به	کلیه	
روابط	نقشی	یک	شخص	که	با	دیگران	به	دلیل	پایگاه	اجتماعی	خاص	خود	
برقرار	می	کند،	گفته	می	شود.	اعضای	یک	نظام	اجتماعی	معین	ممكن	است	
به	کسانی	که	نقش	های	مقرر	را	خوب	اجرا	می	کنند	پاداش	بدهند	و	آنهایی	را	
که	به	این	هنجارها	پاسخ	منفی	می	دهند،	تنبیه	کنند	)دوچ	و	کراوس،	1374:	

	.)189
بدین	ترتیب	می	توان	گفت	نقش	جنسیتی	عبارت	است	از	انتظارات	غالب	
در	یک	جامعه	در	مورد	فعالیت	ها	و	رفتارهایی	که	مردان	و	زنان	می	توانند	یا	
نقش	 مفهوم	 از	 وقتی	 	.)Kammeyer,1992( درگیر	شوند	 آنها	 در	 نمی	توانند	
جنسیتی	سخن	می	گوییم	عالوه	بر	اختصاص	وظایف	و	کارهای	خانگی	یا	
اجتماعی	جداگانه	به	هر	یک	از	دو	جنس،	انتظار	ویژگی	های	شخصیتی	و	
رفتاری	متفاوت	از	هر	یک	از	دو	جنس	)مانند	رفتار	عاطفی	و	مداراگرانه	زنان	
و	رفتار	تهاجمی	و	حسابگرانه	مردان(	نیز	مدنظر	است.	به	طور	خالصه	باید	
گفت	که	اساسی	ترین	ایده	در	نظریه	نقش	اجتماعی	این	است	که:	تفاوت	های	
نگرشی	و	رفتاری	مردان	و	زنان	ناشی	از	نقش	های	متفاوتی	است	که	آنها	در	
جامعه	دارند؛	زیرا	نقش	های	اجتماعی	نگرش	ها	و	رفتارهای	خاصی	را	ایجاب	
یا	نفی	می	کنند.	به	عبارت	دیگر،	موقعیت	فرد	در	ساختار	اجتماعی	)پایگاه	
اجتماعی(	 )نقش	 رفتارهای	 و	 نگرش	ها	 باورها،	 شكل	دهنده	 اجتماعی(	
اوست.	در	ازدواج	سفید	از	آنجا	که	نقش	های	همسری	و	شوهری	برای	طرفین	
تعریف	نمی	شود،	رفتارهایی	که	در	ازدواج	دائم	از	زن	و	مرد	انتظار	می	رود،	در	

ازدواج	سفید	انتظار	نمی	رود.	
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از	سوی	دیگر،	آشكارترین	شیوه	ای	که	از	طریق	آن،	فرهنگ	جامعه	در	
جامعه	پذیری	 می	کند،	 ایفاء	 نقش	 زنان	 و	 مردان	 رفتاری	 تفاوت	های	 ایجاد	
است.	جامعه	پذیری	فرآیندی	است	که	انسان	ها	از	طریق	آن	شیوه	های	زندگی	
جامعه	شان	را	می	آموزند	و	شخصیت	ویژه	ای	کسب	می	کنند؛	به	گونه	ای	که	
آنچه	 کنند.	 پیدا	 را	 به	عنوان	یک	عضو	 رفتار	در	جامعه	 و	 آمادگی	عملكرد	
جامعه	شناسان	در	فرآیند	جامعه	پذیری	بر	آن	تأکید	دارند	یادگیری	مهارت	ها	و	
نگرش	هایی	است	که	متناسب	با	نقش	های	اجتماعی	افراد		باشد.	جامعه	پذیری	
جنسیت	آن	بخش	از	اجتماعی	شدن	است	که	به	وسیله	آن	نه	تنها	کودکان	
تبدیل	به	موجوداتی	اجتماعی	می	شوند،	بلكه	به	افرادی	با	ویژگی	های	مردانه	
دربردارنده	 بودن،	 زن	 یا	 مرد	 وضعیت،	 این	 در	 می	گردند.	 تبدیل	 زنانه	 یا	
مجموعه	ای	از	ویژگی	ها	و	رفتارهایی	است	که	در	درون	هر	جامعه	برای	مردان	
و	زنان،	شایسته	و	مناسب	می	باشد.	آنچه	محتوای	این	فرآیند	درنظر	گرفته	
می	شود	)نظیر	هنجارها،	ارزش	ها،	نگرش	ها	و	رفتارها(	همان	هایی	هستند	که	
	.)Stanley,2002(	گیرند	می	سرچشمه	جامعه	اجتماعی	سیستم	نیازهای	از
اهمیت	خانواده،	مدرسه،	همساالن	و	رسانه	های	 گرچه	جامعه	شناسان	در	
گروهی	در	اجتماعی	کردن	اعضای	جامعه	متفق	القول	اند،	بسیاری	از	آنها	بر	
این	باورند	که	خانواده	دارای	اهمیتی	اساسی	در	جامعه	پذیر	کردن	افراد	است.	
کودکان	که	دائم	والدین	شان	را	در	هنگام	اجرای	نقش	های	جنسیتی	روزانه	شان	
می	بینند،	اگر	ببینند	که	مادرانشان	اغلب	در	داخل	منزل	به	سر	برده	و	پدرانشان	
در	خارج	از	منزل	به	کار	اشتغال	دارند،	مادرا	شان	نسبت	به	پدرانشان	وقت	
بیشتری	را	برای	آشپزی،		نظافت	و	سایر	کارهای	خانه	داری	اختصاص	می	دهند	
و	اغلب	مادران		هستند	که	از	کارشان	می	زنند	تا	از	آنها	به	هنگام	بیماری	مراقبت	
کرده	یا	آنها	را	به	دکتر	ببرند،	طبیعی	است	که	این	کودکان	نقش	های	مذکور	
را	به	عنوان	شیوه	های	عادی	و	پذیرفته	شده	برای	رفتار	مردان	و	زنان	تلقی	کرده	
آنها	را	بپذیرند	)Browne,1992(.	براساس	نظریه	جامعه	پذیری	جنسیت،	 و	
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در	فرآیند	جامعه	پذیری	در	خانواده،	نگرش	ها	و	هویت	جنسیتی	به	صورت	
درونی	شده	به	فرزندان	انتقال	یافته،	تداوم	سلطه	مردان	و	فرمانبری	زنان	را	به	
	
ً
دنبال	می	آورد.	با	توجه	به	اینكه	در	طی	فرآیند	جامعه	پذیری	جنسیت،	معموال
از	مردان	تصویری	مستقل،	استوار،	شایسته،	توانا	و	بااراده	ترسیم	می	شود	و	
در	مقابل،	زنان	موجوداتی	آرام،	فرمانبر،	منفعل،	عاطفی	و	وابسته	توصیف	
می	شوند،	در	چنین	شرایطی	مردان	نقش	جنسیتی	سنتی	سلطه	گری	مردانه	
از	 دیگر	 یكی	 	.)Schaffer,1992( می	پذیرند	 را	 بودن	 فرمانبر	 نقش	 زنان	 و	
می	کنند	 تقویت	 را	 فرزندانشان	 رفتارهای	جنسیت	مدار	 والدین	 که	 راه	هایی	
از	طریق	الگوهای	متفاوت	کنش	متقابل	و	رفتار	با	دختران	و	پسران	است.	
والدین	این	رفتارهای	مبتنی	بر	جنسیت	را	با	دادن	یا	ندادن	پاسخ	های	خاص	
به	برخی	از	رفتارهای	معین	در	فرزندا	شان	تقویت	می	کنند.	از	این		رو،	تقلید	
فرزندان	از	رفتارهای	والدین	و	نیز	تقویت	مستقیم	پاسخ	های	فرزندان	توسط	
والدین	از	راه	های	اساسی	است	که	منجر	به	جامعه	پذیری	متفاوت	دختران	و	
پسران	در	خانواده	می	شود.	این	تفاوت	گذاری	ها	و	تمایزات	بین	دو	جنس	که	
از	آغاز	زندگی	شروع	می	شود	منجر	به	یادگیری	رفتارهای	منفعالنه،	مطیعانه	
از	دیگران	توسط	دختران	می	گردد	درحالی	که	پسران	 و	پرورشی	و	مراقبت	
رفتارهای	فعاالنه،		پرخاشگرانه	و	مستقل	متكی	به	خود	بودن	را	می	آموزند.	
والدین	به	احتمال	زیاد	رفتارهایی	را	در	پسران	تشویق	می	کنند	که	آنها	را	دارای	
اعتمادبه	نفس،	مستقل	و	جسور	بار	می	آورند؛	درحالی	که	دختران	را	به	سوی	
رفتارهای	افزایش	دهنده	روابط	متقابل	با	دیگران	و	متكی	شدن	به	آنها	سوق	
می	دهند	)Lindsey,1997(.	این	جامعه	پذیری	جنسیت	در	ازدواج	دائم	تداوم	
پیدا	می	کند	اما	در	ازدواج	سفید	خبری	از		تمایزات	جنسیتی	نیست	و	کمتر	

است.	
ازدواج	 از	 بیشتر	 سفید	 ازدواج	 در	 فمینیستی	 باورهای	 دیگر،	 سوی	 از	
رسمی	نمایان	است.	زنان	و	مردان	با	هم	کار	می	کنند	و	خواهان	برابری	در	
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آثار	 و	 مرد	 و	 زن	 تكوینی	 تفاوت	های	 هستند.	 زندگی	 مختلف	 عرصه	های	
گوناگون	آن	از	موضوعاتی	است	که	در	حوزه	های	مختلف	بررسی	شده	است.	
تا	ثابت	کنند	ویژگی	های	 فمینیست	ها	در	دهه	های	گذشته	بسیار	کوشیدند	
روانی	و	اجتماعی	زن	و	مرد	خاستگاه	طبیعی	ندارد	و	از	تربیت	و	محیط	نشئت	
می	گیرد	)زیبایی	نژاد،		25:1388(.	آن	ها	با	به	کارگیری	واژۀ	جنس	و	جنسیت	
به	تفاوت	ویژگی	های	طبیعی	و	فرهنگی	اشاره		کرده	اند.	تفاوت	های	جنسی	به	
تفاوت	هایی	با	خاستگاه	بیولوژیک	و	تفاوت	های	جنسیتی	به	تفاوت	هایی	با	
خاستگاه	فرهنگی	و	اجتماعی	اشاره	می	کنند	)جزنی،		1380:	100-99(.	

فمینیست	های	سوسیالیست	معتقدندکه	زنان	در	سرمایه	داری	مردساالرانه،	
		شهروندان	درجۀ	دوم	محسوب	می	شوند	)قمری	گیوی،		1385:	60-59(.	
دنبال	 جامعه	شناسی	 در	 اصالح	طلب	 لیبرال/	 فمینیست	های	 که	 هدفی	 اما	
دو	جنس	 میان	 قابل		مشاهده	 تفاوت	های	 که	 بود	 نكته	 این	 کرده	اند،			اثبات	
نقش«	 و	 جنس	 »همگون	سازی	 و	 جامعه	پذیری	 نتیجۀ	 بلكه	 نیست،	 ذاتی	
است،	تفاوت	رفتار	دختران	و	پسران	که	کم	وبیش	از	بدو	تولد	آغاز	می	شود	
و	از	شكوفایی	کامل	ظرفیت	های	انسانی	زنان	جلوگیری	می	کند.	تفاوت	میان	
زنان	و	مردان	در	جوامع	غربی	ناشی	از	تفاوت	تربیت	دختر	و	پسر،			تفاوت	
انتظارات	جامعه	از	آن	ها	و	وجود	قوانین	تبعیض	آمیز	است	و	در	مجموع	ناشی	
در	 287و288(.	 واالس،		1380:	 و	 )آبوت	 است	 جنسیتی	 کلیشه	های	 از	
قبال	مرد	 او	تعهدی	در	 ازدواج	سفید	آزادی	بیشتری	برای	زن	وجود	دارد	و	
ندارد	و	هر	وقت	بخواهد	می	تواند	بدون	هیچ	گونه	ممانعت	شوهر	را	ترک	کند	
و	مانند	ازدواج	دائم	از	سازوکارهای	حقوقی	که	به	نفع	مردان	است،	خارج	
است.	بنابراین	باورهای	فمینیستی	در	جامعه	امروز	نیز	دلیلی	برای	گسترش	
همباشی	در	ایران	شده	است	با	این	استدالل	که	آزادی	زنان	بیشتر	است	و	از	

حقوقی	برابرتری	برخوردارند.
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2-8-3.	طرد	اجتماعی	و	فقدان	حمایت،	ترس	از	پیگرد
همخوانی	 ایرانی	 فرهنگ	 و	 مذهب	 با	 تنها	 نه	 هم	خانگی	 یا	 سفید	 ازدواج	
ندارد،	بلكه	در	حقوق	و	قانون	ایران	برای	آن	مجازات	تعیین	شده	است.	سر	و	
سامان	بخشیدن	به	روابط	جنسی	همیشه	یكی	از	دغدغه	های	ادیان	و	قوانین	
جوامع	مختلف	بوده	است؛	زیرا	ناهنجاری	در	بخش	روابط	جنسی	سازمان	
اجتماعی	را	دچار	اختالل		می	کند.	ازدواج	یكی	از	راهكارهایی	است	که	در	
تنظیم	رفتار	جنسی	زن	و	مرد	در	اکثر	کشورهای	دنیا		امر	منطقی،	اخالقی	و	
شرعی	شناخته	شده	است.	در	ایران	نیز	ازدواج	تنها	راه	پذیرفته	شده	شرعی	و	
قانونی	و	عرفی	برای	ارضای	نیازهای	جنسی	است	و	غیر	از	آن	نه	تنها		از	سوی	
خانواده،	بلكه	از	سوی	جامعه	و	قانون	نیز	تحت	پیگرد	قرار	خواهد	گرفت.	
یافته	های	تحقیق	حاکی	از	آن	بود	که		هم	خانگی	از	خانواده	پنهان	می	شد	و	
این	در	اکثریت	پاسخگویان	صادق	بود.	خانواده	هایی	که	از	هم	خانه	بودن	
فرزندانشان		باخبر	بودند	خود	را	به	بی	اطالعی	می	زدند.	اما	فرزندان	از	سوی	

خانواده	ها	طرد	شده	و	از		حمایت	خانوادگی	برخوردار	نبودند.

	خانم،	32	ساله	ازمشهد
پدر	و	مادر،	خواهرام	و	برادرام	همشون	در	جریان	هستن.	خب	
راستش	دیدشون	دید	مثبتی	نبودش	ولی	اینكه	از	لحاظ	احساسی،	
عاطفی	یا	حتی	مالی	ما	رو	ساپورت	نكردند؛	چون	این	طور	که	

معلوم	بود	باور	نداشتند	چنین	رابطه	ای	رو

	آقا،	26	ساله	از	تهران
تمایل	نداشتم	بدونه	کسی.	یه	جورایی	رابطه	شخصی	می	دونستم	
این	رو	و	دلیلی	نمی	بینم	که	کسی	بخواد	تو	این	رابطه	خبر	داشته	
باعث	 فكر	می	کنم	 یه	جورایی	شاید	 به	خصوص	خانواده؛	 باشه	
طرد	شدن	ما	بشه.	خانواده	من	بفهمند	با	یه	نفر	رابطه	دارم	قطعا	
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ناراحت	میشن	از	این	قضیه	و	سعی	می	کنم	این	رو	نفهمند	هیچ	
وقت،	چون	این	قضیه	یه	جورایی	جزء	خط	قرمزهای	جامعه	ما	

می	شه	بحث	این	نیست	که	عیب	باشه	یا	نباشه.

از	 برخورداری	 میزان	 عنوان	 به	 توان	 می	 را	 خانواده	 اجتماعی	 حمایت	
سوی	 از	 دریافت	شده	 کمك	 و	 توجه	 احترام،	 مراقبت،	 همراهی،	 محبت،	
اعضای	خانواده،	دیگراِن	مهم،	تعریف	نمود.	حمایت	اجتماعی	خانواده	دو	
بعد	اساسی	دارد:	بعد	ذهنی	که	شخص	را	قادر	می	سازد	نسبت	به	موقیت	های	
فشارآمیز	به	دلیل	اطمینان	خاطر	از	حمایت	خانواده	پاسخ	های	بهتری	بدهد	
و	در	بعد	عینی	در	زمان	بروز	حوادث	ناگوار	و	موقعیت	های	حساس	خانواده	
کمک	می	کند	و	فرد	دچار	بحران	هایی	روحی	و	روانی	نمی	شود.	اما	زمانی	که	
از	سوی	خانواده	و	اطرافیان	یا	دیگران	مهم	طرد	شود،	عالوه	بر	احساس	تنهایی	
و	آسیب	های	روحی	و	فشار	روانی،	به	تنهایی	قادر	نخواهد	بود	بر	مشكالت،	

به	ویژه	مشكالت	اقتصادی	و	حتی	عاطفی،	فایق	آید.
ازدواج	سفید	به	عنوان	یكی	از	الگوهای	ارتباطی	نامتعارف	جامعه	همواره	از	
سوی	حاکمیت	و	قانون	مورد	نقد	بوده	است	و	بنا	بر	نامتعارف	بودن	آن	از	سوی	

جامعه	به	عنوان	شكلی	از	بی	بند	و	باری	و	فساد	جنسی	تلقی	شده	است.
چنان	که	ذکر	شد	دیدگاه	کلی	جامعه	فارغ	از	بعضی	استثنائات	نسبت	به	
هم	خانگی	دیدگاهی	توأم	با	نكوهش	بوده	است	و	تالش	افراد	برای	افشا	نكردن	
آن	گواهی	بر	این	مدعاست	که	ازدواج	سفید	یادآور	بی	بندوباری	است	که	
افراد	باید	از	آن	برحذر	باشند.	انگ	یا	برچسب	اجتماعی	مشتمل	بر	نگاه	های	
منفی	است	که	جامعه	بر	فرد	تحمیل	می	کند	و	فرد	در	نتیجه	آن	احساساتی	از	
طردشدگی	و	ارزش	منفی	نسبت	به	خود	را	می	گیرد.	بنابراین	افرادی	که	ازدواج	
سفید	را	تجربه	می	کنند	بهایی	را	برای	ناهنجاری	پرداخت	می	کنند.	این	بها	
می	تواند	در	قالب	ترس	از	پیگیری	قانونی	و	عدم	امنیت،	طردشدگی	و	نیز	از	
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بین	رفتن	حمایت	اجتماعی	باشد.
احساس	ناامنی	در	داشتن	زندگی	دونفره	و	امكان	فروپاشی	آن	می	تواند	
فرد	را	با	مشكالتی	در	زندگی	روزمره	مواجه	کند.	اگرچه	فضای	شهری	با	این	
شكل	از	ارتباط	متناسب	است	و	وجود	ساختمان	های	ارزان	با	متراژ	کم	زمینه	
را	برای	زندگی	2	نفره	فراهم	می	کند،	واضح	است	که	این	امنیت	شكننده	است	
و	می	تواند	توسط	هر	کس	خدشه	دار	شود.	بخشی	از	ناامنی	به	پیگیری	قانونی	
و	ترس	افراد	از	افشای	قانونی	آن	است	و	بخش	دیگری	مربوط	به	تالش	های	
پیگیرانه	طرفین	برای	مخفی	نگه	داشتن	این	موضوع	در	نزد	همسایگان،	فامیل،	

دوستان	و	خانواده	هاست.	
از	سوی	دیگر،	در	صورت	بارداری	نیز	هیچ	گونه	حمایت	برای	نوزاد	وجود	
یا	به	صورت	غیرمجاز	و	غیربهداشتی	 از	ازدواج	سفید	 ندارد.	نوزاد	حاصل	
سقط	می	شود	یا	در	صورت	تولد	نیز	به	مراکز	بهزیستی	سپرده	می	شود	و	یا	
حتی	سر	راه	گذاشته	می	شود.	بنابراین،	عدم	حمایت	قانونی	و	طرد	از	سوی	
خانواده	)دیگران	مهم(	و	بروز	آسیب	های	روحی	و	جسمی	از	عواقب	این	نوع	
روابط	است.	آنچه	دوام	این	شكل	از	رابطه	را	با	وجود	مشكالتی	که	دامنگیر	
این	سبک	 داشتن	 از	 لذت	 می	شود،	کسب	 موجب	 است	 افراد	 این	 زندگی	
زندگی	برای	سوژه	است.	چنان	که	از	نكته	های	باال	پیداست	نیاز	به	تجربه	های	
جدید	و	کامجویی	های	جنسی	می	تواند	دلیلی	برای	انجام	ازدواج	سفید	باشد.	
این	در	حالی	است	که	ممكن	است	فرد	در	قبال	اندک	مسئولیت	های	موجود	

و	قراردادهای	دوطرفه	چندان	ملزم	به	پایبندی	و	تعهد	نباشد.

9-3.	یافته		های	کمی
و	 مصاحبه	 تكنیک	 طریق	 از	 شده	 بیان	 پیشین	 بخش	های	 در	 همانطور	
آماری	جمع	آوری	گردید	که	در	 یافته	ها،	تعداد	زیادی	داده	های	 گردآوری	
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قالب	نمودار	تشریح	و	توصیف	می	شود	که	منجر	به	شناخت	روشن	تری	از	
پدیده	همخانگی	میگردد.	بر	اساس	تعداد	جمعیت	و	بزرگی	کالن	شهرها	
ترتیب	86  به	 	 و	اصفهان	 تهران،	مشهد	 تعداد	203	مصاحبه	در	سه	شهر	
مصاحبه	در	تهران	،	64	مصاحبه	در		مشهد،	53	مصاحبه	در	اصفهان	انجام	
شد	که	به	تفكیک	جنسیت		116	نفر	را	خانم	ها	و	87	نفر	را	آقایان	تشكیل	
می	دادند.	با	توجه	به	اینكه	پرسشگران	هم	خانم	و	هم	اقا	بودند،	میزان	اعتماد	و	
همدلی	که	با	نمونه	های	خانم	ایجاد	می	شد،	بیشتر	بوده	و	با	توجه	به	حساسیت	
موضوع	برای	خانم	ها،	بیشتر	طیف	زنان	مایل	به	صحبت	در	باره	این	پدیده	
بودند	و	مردان	سعی	در	پنهان	کردن	آن	داشتند.	با	توجه	به	پیشینه	نظری	و	
تجربی	تحقیق	تغییرات	اجتماعی	و	فرهنگ	گذار،	مدرنیته	ناقص	و	عوامل	
اقتصادی	و	اجتماعی	مختلفی	در	تبیین	پدیده	همخانگی	دخیل	می	باشند.	
در	این	بخش	به	تحلیلی	آماری		و	شماتیک	از	تبیین	اجتماعی	همخانگی	در	

ایران	می	پردازیم.

1-9-2.	سن
قابل	 ازدواج	سفید	 ترین	متغیرهایی	است	که	در	مبحث	 از	مهم	 سن	یكی	
این	پژوهش	 یافته	های	 تشریح	و	تحلیل	می	باشد.	بر	اساس	مصاحبه	ها	و	
با	10/34  سال	 سنی	37-41	 بازه	 در	 همخانگی	 و	 سفید	 ازدواج	 کمترین	
با	 سال	 سنی	25-30	 دامنه	 در	 همخانگی	 رابطه	 بیشترین	 و	 است	 درصد	

45/33	درصد	بوده	است.	
دهه	60	بخصوص	از	اواسط	آن	یعنی	1365	به	بعد	اوج	بحران	)برای	
این	سبک	زندگی	یا	این	پدیده(	بود.	از	لحاظ	تحصیل	و	کمبود	امكانات	در	
مدارس،	کنكور	و	دانشگاه		و	معضل	پشت	کنكوری	ها،	ترافیک	کارشناسی	
ارشد	و	دکترا،	هدیه	اجباری	بیكاری،	ازدواج	دیررس	و	مشكالت	ازدواج	این	
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دهه	از	ویژه	گی	های	سنی	دهه	اواخر	60	و	اوایل	هفتاد	می	باشد.	مشكالت	
این	دهه	تا	جایی	بود	که	برخی	مسئولین	اظهار	عجز	و	ناتوانی	در	حل	مسایل	
دولت	 در	 جمهور	 رئیس	 اول	 معاون	 جهانگیری،	 اسحاق	 دارند.	 دهه	 این	
موجود	 ابرچالش	های	 به	 اشاره	 با	 آینده	 جهانی	 روز	 همایش	 در	 دوازدهم،	
کشور	گفت:	متولدین	دهه	60	در	هر	مقطعی	وارد	شدند	با	مشكل	مواجه	
شدیم.	از	زمان	ورود	به	دبستان	تا	دبیرستان	و	دانشگاه	و	االن	هم	بحث	اشتغال	

و	در	آینده	موضوع	سالمندی	آنها	باید	مورد	توجه	جدی	قرار	گیرد1.
تكمیلی	 تحصیالت	 دارای	 حاضر	 حال	 در	 	، 	60 دهه	 آموازان	 دانش	
انان	در	کالنشهرها	مشغول	به	کارهای	 از	 و	دانشگاهی	هستند	که	بسیاری	
دفتری	و	آزاد	در	شرکت	های	خصوصی	هستند	و	با	حقوقی	که	کفایت	یک	
زندگی	رسمی	با	وجود	تورم	و	شرایط	سخت	اقتصادی	و	بیكاری	مفرط	را		
ندارد،	در	ایران	زندگی	می	کنند.		این	جوانان	همزمان	با	تغییرات	فرهنگی	و	
تكنولوژیكی	و	حضور	در	دانشگاه	نسبت	به	جوانان	دهه		40	و	50	و	اوایل	
60	که	تجربه	انقالب	و	جنگ	را	داشته	اند،	دارای	نوعی	انعطاف	پذیری	و	
با	نسل	های	گذشته	هستند.	جوانان	28	،	29،	30	ساله	که	 تضاد	ارزشی	

1.  https://www.yjc.ir (باشگاه خبرنگاران جوان)

نمودار	1.	فراوانی	دامنه	سنی	پاسخگویان
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در	سن	 و	 نكردند	 ازدواج	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 دلیل	شرایط	 به	
ازدواج	نیز	می	باشند،	برخی	از	این	جوانان	ازدواج	سفید	را	انتخاب	عقالنی	
می	دانند	که	به	آن	تن	می	دهند.	بر	مبنای	نمودار،	این	جوانان	که	از	تكنولوژی	
نوین	)موبایل،	اینترنت،	فضای	مجازی،	انیستاگرام،	فیس	بوک	و	...(		برای	
ارتباط	برخوردارند	و	دغدغه	های	مذهبی	دهه	های	گذشته	را	کمتر	دارند	دارای	
بیشترین	فراوانی	می	باشند	که	این	نوع	رابطه	را	برای	خود	به	عنوان	جایگزینی	
برای	ازدواج	دائم	و	رسمی	انتخاب	می	کنند.	از	سوی	دیگر	آنچه	قابل	توجه	
آمار	 دارند	 قرار	 بازه	24-19	سال	 است	جوانان	و	دهه	70	می	باشد	که	در	
قابل	توجهی	را	به	خود	اختصاص	داند.	این	نسل	از	دهه	60	انعطاف	پذیر	
تر	هستند		و	با	توجه	به	جهانی	شدن	و	تغییرات	فرهنگی	و	مدرن	شدن	ایران	
و	آشنایی	بشتر	با	فرهنگ	غربی	و	درنوردیدن	زمان	و	مكان	بوسیله	اینرنت،	
روابط	 نرسیده	است	 فرا	 ازدواجشان	 اوایل	جوانی	که	زمان	 زمانی	 در	 حتی	
همخانگی	را،	راهی	برای	شناخت	و	تنوع	بیشتر	فارغ	از	روابط	دوست	دختری	
و	پسری	می	دانند	و	این	سبک	زندگی	را	امری	عادی	می	دانند	که	به	مرور	زمان	
در	جامعه	قابل	پذیرش	خواهد	بود.	از	دیدگاه	جوانانی	که	در	حال	تحصیل	

شكل	18.نمایی	از	دانش	آموزان	دهه	60	االن	که	30	سال	باالتر	هستن.	دستیابی	در	سایت	
خبر	آنالین
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هستند	و	اوایل	دوران	دانشگاه	هستند	این	نحوه	سبک	زندگی	را	نوعی	انتخاب	
که	 کردند	 انتخاب	 خود	 برای	 مذهبی	 و	 دینی	 ارزش	های	 فارغ	 و	 شخصی	
نگرانی	بسیاری	از	کارشناسان	و	مشاوران	و	سران	حكومتی	را	به	دنبال	داشته	

است.	

2-9-3	تحصیالت	

آموزش	عالی	در	ایران	بخشی	از	آموزش	و	پرورش	در	ایران	است	و	در	حال	
حاضر	زیر	نظر	وزارت	علوم،	تحقیقات	و	فناوری	و	وزارت	بهداشت،	درمان	
و	 اداره	 بهداشت(	 و	 درمان	 به	 مربوط	 علوم	 )برای	 ایران	 پزشكی	 آموزش	 و	
سازماندهی	می	شود.	دانشگاه	های	ایران	ارائه	دهنده	آموزش	های	دانشگاهی	
و	 ارشد	 کارشناسی	 کارشناسی،	 کاردانی،	 مدارک	 به	 منتهی	 که	 می	باشند	
فناوری	 و	 تحقیقات	 علوم،	 وزارت	 آماری	 پژوهش	های	 می	گردد.	 دکتری	
وضعیت	دانشجویان	در	سال	تحصیلی	95-96	را	مورد	بررسی	قرار	داده	
است.	در	این	آمار،	توزیع	درصد	دانشجویان	موسسات	آموزش	عالی	کشور	

نمودار	2.فراوانی	میزان	تحصیالت	پاسخگویان
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به	تفكیک	مقاطع	تحصیلی	در	سال	تحصیلی	95-96	منتشر	شده	است.	
در	آمار	دانشجویان	به	صورت	کلی	به	تفكیک	دوره	تحصیلی	آمده	است	که	

تعداد	دانشجویان	در	کارشناسی	بیشتر	از	سایر	دوره	هاست.

طبق	این	بررسی	ها	در	دوره	کاردانی	تعداد	748	هزارو	677	نفر)18/3 
درصد(،	دوره	کارشناسی	2	میلیون	و	335	هزار	و	729	نفر)57/2	درصد(،	
در	دوره	کارشناسی	ارشد	764	هزار	و	233	نفر)18/7	درصد(،	در	دوره	دکتری	
و	 و	دکتری	تخصصی	140	هزار	 حرفه	ای	93	هزار	و	926 )2/3	درصد(	
447	نفر)3/4	درصد(		مشغول	به	تحصیل	هستند.	بررسی	ها	نشان	می	دهد	
کل	دانشجویان	در	همه	دوره	های	تحصیلی	برابر	با	4	میلیون	و	83	هزار	و	12 
نفر	است	که	دوره	کارشناسی	بیشترین	دانشجو	را	دارد.		براساس	یافته	های	این	
پژوهش)نمودار2(	نیز	اکثریت	افراد	که	دارای	رابطه	همخانگی	بودند	جوانانی	
پژوهش	 این	 داده	های	 براساس	 بودند.	 دانشگاهی	 مدرک	 دارای	 که	 بودند	
62/57	درصد	دارای	مدرک	کارشناسی	و	23/15	درصد	دارای	مدرک	ارشد	
و	دکترا	بودند.		انفجار	جمعیت	دهه	60	و	اوایل	هفتاد	در	بخش	دانشگاهی	
آثار	قابل	توجهی	داشت.	جوانان	دهه	60	و	70		با	توجه	به	ارزش	اجتماعی	

نمودار	3.	آمار	دانشجویان	این	موسسات	را	به	تفكیک	دوره	تحصیلی	در	سال	1395 
بر	اساس	گزارش	وسسه	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزش	عالی
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دانشگاه،	تالش	برای	ورود	به	دانشگاه	،	کسب	فرصت	های	شغلی	و	تغییر	پایگاه	
اجتماعی،	منجر	به	خیل	عظیمی	از	جوانان	شد	که	دارای	مدارک	تحصیلی	
وارد	کالنشهرها	 از	شهرستان	های	مختلف	 این	جوانان	 دانشگاهی	هستند.	
شدند.	زندگی	دانشجویی،	فرهنگ	مدرن	عموما	غربی،		و	آشنایی	با	نحله	های	
روشنفكرانه	در	آنجا	سبب	شكل	گیری	نسل	جدیدی	شد	که	ارزشهای	دهه	های	
گذشته	را	برای	خود	ملزم	نمی	دیدند.	این	دانشجویان	بر	اساس	هزینه	های	
زندگی	و	دانشجویی	بخصوص	در	شهر	های	بزرگ	و	عدم	امكان	ازدواج،	عدم	
نظارت	از	سوی	خانوده	و	آزادی	بیشتر،	تجربه	زندگی	متاهلی	به	منظور	شناخت	

و	یا	رفع	نیازهای	جنسی،	ازدواج	سفید	را	انتخاب	کردند

3-9-3.	شغل
عدم	 شغلی،	 فرصت	های	 نبود	 ها،	 شهرستان	 در	 وسیع	 بیكاری	 اساس	 بر	
دولتی،	 استخدام	های	 اشباع	 کار،	 بازار	 و	 دانشگاهی	 رشته	های	 هماهنگی	
شرکت	های	 در	 و	 مهاجرت	 شهرها	 کالن	 به	 اکثرأ	 کرده	 تحصیل	 جوانان	
خصوصی	مشغول	به	کار	شدند	که	عواقبی	مانند	عدم	احساس	امنیت	شغلی	

نمودار	4.	فراوانی	نوع	شغل	پاسخگویان



خانه اي با دِر باز     244
NOT 

FO
R 

DI
ST

RI
BU

TI
ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

و	فوبیای	ازدواج	رسمی	و	دائمی	را	برای	جوانان	به	دنبال	داشته	است	بر	این	
منبا	ازدواج	سفید	را	راهكاری	مناسب	برای	خود	تشخیص							می	دهند.

بر	مبنای	نمودار	4	یافته	های	این	پژوهش	نشان	داده	است	که	پاسخگویانی	
که	دارای	رابطه	همخانگی	بودند	با	درصد		46/3	درصد	شاغل	در	شرکت	های	
خصوصی	و	39/5	درصد	در	بخش	آزاد،	اکثریت	شاغالن	را	تشكیل	می	دادند	
که	همزمان		تحصیل	و	زندگی	با	همخانه	را	تجربه	می	کردند	این	گونه	افراد	
بر	اساس	توافق	اقتصادی،	هرینه	های	زندگی	در	کالن	شهر	را	تامین	می	کرند	
وبه	میزان	سهم	بیشتری	که	در	پیشبرد	اقتصاد	رابطه	داشتند	از	قدرت	بیشتری	
این	 بیشتری	دارد	معموال	در	 نیز	برخوردارند.	شخصی	که	حقوق	و	درآمد	
رابطه	از	اقتدار	بیشتری	برخوردار	است	و	بر	مبنای	ساختار	اقتصای	و	سهم	
مشارکت	زنان	در	بازار	کار،	زنان	میزان	در	آمد	کمتری	از	مردان	در	اینگونه	
شرکت	ها	دارند	و	فرصت	اشتغال	زنان	نسبت	به	مردان	کمتر	است	و	بر	این	
مبنا	با	وجود	اینكه	رابطه	همباشی	یا	ازدواج	سفید	فارغ	از	کلیشه	های	جنسیتی	
و	قراردادهای	ازدواج	رسمی	است،	اما	نوعی	از	مردساالری	و	اقتدار	مردانه	در	

شكل	19.	مرکز	آمار	ایران	ایران	گزارش	داده	است		که	از	مجموع	11	میلیون	و	839 
هزار	فارغ	التحصیل	و	در	حال	تحصیل،	شش	میلیون	و	295	هزار	نفر	مرد	و	پنج	
میلیون	و	543	هزار	نفر	زن	هستند	که	از	این	تعداد	تنها	پنج	میلیون	نفر	آنها	شاغل	
هستنند	که	تعداد	زنان	شاغل	تعداد	زنان	شاغل	یک	میلیون	و	454	هزار	نفر	است
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این	نوع	رابطه	نیز	وجود	دارد.	
با	اینكه	متولدین	دهه	ی	60	امروز	در	گذراندن	سومین	دهه	ی	زندگی	
خود	به	سر	می	برند	و	باید	دارای	شغلی	با	امنیت	باال	باشد	که	بر	اساس	آن	
برنامه	های	آتی	خود	را	تنظیم	کنند،	اما	هنوز	هم	بازار	کار	ایران	درگیر	بیكاری	
هزاران	متولد	دهه	60	است.	در	حالی	که		بازار	کار	ایران	از	معضل	اشتغال	و	
بیكاری	متولدان	دهه	60	خالص	نشده،	متولدان	دهه	70	به	سن	کار	رسیده	
بیكاری	 به	حساب	می	آید	 کار	 بازار	 در	 رقیب	جدی	 و	 متقاضی	 و	یک	 اند	
متولدان	دهه	60	تا	آنجا	است	که	به	گواه	آمارها	حتی	تحصیل	کرده	های	تا	
مقطع	دکترا	را	نیز	درگیر	خود	کرده	که	به	بیانی	دیگر	باید	گفت	وسعت	دامنه	
بیكاری	در	ایران	به	نحوی	شده	که	تمامی	گروه	های	تحصیلی	و	اجتماعی	را	
شامل	شده	است	و	همین	موج	شدید	رکود	و	بیكاری	و	اوج	گیری	کارهای	
خصوصی	با	حقوق	و	درآمد	کم	گسترش	می	یابد	و	بخش	عظیمی	از	جوانان	

را	به	خود	اختصاص	داده	است

4-9-3.	میزان	اعتقادات		و	پایبندی	به	دین	

نمودار	5.	فراوانی	نمونه	مورد	مطالعه	بر	حسب	میزان	اعتقادات	و	پایبندی	به	دین
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دینداری	نهادینه	کردن	تعالیم	و	ارزش	های	دینی	در	همه	ابعاد	زندگی	است	
که	تاثیرات	بی	شماری	در	فرد	و	اجتماع	داردجامعه	ایران	که	مدعی	اجرای	
قواعد	اسالمی		است	و	از	اسالم		به	عنوان	مكتبی	جامع	در	زندگی	اجتماعی	
و	شخصی	فرد	یاد	می	کند،	در	دهه	اخیر	به	گفته	بسیاری	از	کارشناسان	و	
محققان	شاهد	پدیده	دین	گریزی	و	کاهش	پایبندی	به	اعتقاد	دینی	می	باشد	
که	پیامدهایی	چون	سست	شدن	ارزش	ها	را	به	دنبال	داشته	است.	با	توجه	
رابطه	 که	 افرادی	 که	 است	 داده	 نشان	 پژوهش	 این	 یافته	های	 	 نمودار	5،	 به	
همخانگی	داشتند	39/91	درصد	بی	اعتقاد	و	57/14	اعتقاد	در	حد	پایین	به	
دین	بوده	اند.	همچنین	2/95	درصد	معتقد	اما	بدون	پایبندی	به	اعمال	دینی	
بودند.	این	یافته	ها	حاکی	از	نوعی	دین	گریزی	و	کاهش	اعتقادات	دینی	در	

میان	جوان	ایرانی	می	باشد.	
در	مصاحبه	ها	آنچه	مشخص	بود	که	اکثریت	پاسخگویان	به	هیچ	یک	
شعائر	دینی	مانند	نماز،	روز	و	...	اعتقادی	نداشتند	و	به	مفاهیم	دینی	مانند	
وجود	خدا	،	قیامت		و	...	نسبتا	بی	اعتقاد	بودند.	عده	ای	نیز	به	علت	ضدیت	

با	دین	سبک	زندگی	همخانگی	را	انتخاب	کرده	بودند.

شكل	20.	بیشتر	پاسخگویان	دین	را	عاملی	بی	اهمیت	در	زندگی	خود	نمی	دانستند	
و	دین	را	از	زدندگی	خود	کنار	گذاشته	بودند.	برخی	از	پاسخگویان	دین	را	نوعی	جبر	

مكانی	می	دانستند
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تحوالت	دینی	مبحث	جدید	و	تازه	ای	نیست.	وبر	از	پیشگامان	در	این	
موضوع	است.	وی	از	عقالنیت	به	عنوان	هسته	مرکزی	دنیای	جدید	یاد	میكند	
،	که	تمام	ابعاد	زندگی	بشر	را	فرامی	گیرد	و	هنگام	بحث	از	افسون	زدایی	و		
ترسیم	قفس	آهنین،	خأل	دین	را	در	جامعه	صنعتی	مدرن	به	تصویر	می	کشد.	
از	نظر	وبری	ها،	رشد	عقالنیت	از	دو	طریق	بر	نقش	دین	اثر	گذارده	است:	
از	 زدایی	 افسون	 موجب	 که	 دین	داران	 دینی	 باور	 روی	 بر	 آن	 تأثیرات	 اول(	
دین	گردید.	دوم(	ایجاد	تحوالتی	در	ساخت	اجتماعی	و	اقتصادی	جامعه	
که	جلوه	هایی	از	آن	تحت	عنوان	صنعتی	شدن،	شهری	شدن	و	بوروکراتیزه	
شدن	و....	شناخته	شده	است.	با	توجه	به	اینكه	ایران	نیز	در	مسیر	مدرنیته	و	
توسعه	می	باشد	و	یک	خود	بازبینی	دینی	بر	مبنای	نظریه	ها	و	فرهنگ	غربی	
یژه	در	میان	جوانان	رایج	شده	است،	دین	زدایی	امری	عادی	و	بر	مبنای	 بِو
عقالنیت	مدرن	می	باشد.	همچنین	پدیده	سكوالریسم	و	جدایی	دین	از	از	
زندگی	شخصی	و	اجتماعی	یكی	از	علل	اصلی	در	شیوع	همخانگی	در	غرب	

بوده	است.	

5-9-3.	شیوه	آشنایی	

نمودار	6.فراوانی	نمونه	مورد	مطالعه	بر	حسب	شیوه	آشنایی
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نمودار	6	شیوه	آشنایی	پاسخگویان	با	پارتنر	خود	را	نشان	می	دهد.	یافته	های	
تحقیق	نشان	داد	که	47/3	درصد	پاسحگویان	در	گروه	های	دانشجویی	با	
اند.	33/5	درصد	در	محل	کار	و	روابط	شغلی	و	 همخانه	خود	آشنا	شده	
19/2	درصد	از	طریق	فضای	مجازی	با	همخانه	یا	پارتنر	خود	آشنا	شده	اند.
داده	های	فوق	گویای	این	مطلب	است	که	اعتماد	بعد	از	شناخت	دقیق	
صورت	می	گیرد.	در	گروه	های	دانشجویی	افراد	مدت	زیادی	با	هم	ارتباط	
تئاتر	و	فیلم،	گروه	های	دانشجویی	و	 دارند.	گروه	های	فمنیسیتی،	گروهای	
به	مناسبت	های	گونان	در	محل	های	متفاوت	گرد	هم	می	آیند	 	که	 دوستانه	
به	 این	گروها	 به	خوبی	آگاهی	می	یابند.	 اعتقادات	همدیگر	 از	دیدگاه	و	 و	
مرور	زمان	محدودتر	می	باشند	و	افرادی	که	دارای	مشترکات	و	مشابهت	های		
اعتقادی	و	رفتاری	هستند.	برخی	کافی	شاپ	ها	هم	اکنون	به	مكان	دنجی	برای		
دختران		و	پسران		جوان		تبدیل	شده	اند	که	می	توانند	ساعت	های	طوالنی	در	
این	مكان	به	گپ	زدن	های	خارج	از	شرع	و	عرف	بپردازند.	کافی	شاپ	ها	در	
کالن	شهر	ها	بسرعت	در	حال	افزایش	است	و	مكان	مناسبی	برای	گروه	های	
دوستان	است	که	بدون	نظارت	خانواده	و	یا	فشار	اجتماعی	و	انتظامی	ساعت	

ها	در	کنار	هم	بنشینند	و	تعامل	داشته	باشند.	
در	همین	گروهای	دوستانه	افرادی	که	تمایل	به	همخانگی	دارند	پارتنر	
خود	را	شناسایی	می	کنند	و	یا	اینكه	از	طریق	گروه	های	دوستان	به	یكدیگر	
و	 جمعیتی	 اطالعات	 و	 آمار	 دفتر	 مدیرکل	 گزارش	 به	 	 می	شوند.	 معرفی	
مهاجرت	سازمان	ثبت	احوال	کشور	در	مجموع	11	میلیون	و	240	هزار	دختر	
و	پسر	مجرد	در	کشور	وجود	دارد،	افزود:	5	میلیون	و	570	نفر	از	آنها	پسر	و	
5	میلیون	و	670	نفر	نیز	دختر	در	سن	ازدواج	هستند	که	این	افراد	هرگز	ازدواج	
نكرده	اند.	اکثریت	این	دختران	و	پسران	مجرد	تحصیالت	دانشگاهی	دارند	و	
در	سن	کار	هستند	و	به	علت	اشباع	دولتی	عموما	در	شرکت	های	خصوصی	
و	یا	بصورت	آزاد	در	حال	کار	هستند.	جوان	مجرد	در	فضای	کار	و	در	کالن	
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شهرها	به	علت	عدم	نظارت	از	سوی	خانواده	و	یا	مقررات	و	نظارت	سخت	
اشتغال	دولتی،	دارای	روابط	بیشتری	با	افراد	هم	سنخ	خود	می	باشند	و	همین	
امر	زمینه	را	برای	ارتباطات	نزدیک	تر	فراهم	می	نماید	به	طوری	که	غالبا	افراد	
هم	خانه	وجه	اشتراکی	در	شغل،	تحصیالت،	طرز	فكر	و	...	دارند.	شود.	

از	سوی	دیگر	فضای	مجازی	یكی	از	مهم	ترین	ابزارهایی	است	که	زمینه	
ارتباط	افراد	را	بدون	هیچ	گونه	محدودیتی	فراهم	می	کند.	اینترنت	و	شبكه	های	
نقاط	 در	 را	 افراد	 و	 برداشته	 را	 زمان	 و	 مكان	 مجازی	محدودیت	 اجتماعی	
مختلف	به	همدیگر	متصل	می	کند.	شبكه	های	اجتماعی	واژه	ای	است	که	
برای	نامیدن	گروهی	از	افراد	که	در	میان	خود	دارای	ارتباط	وسیع	و	مستمر	
هستند	و	یک	حلقه	منسجم	ارتباطاتی	را	تشكیل							می	دهند،	بكار	می	رود.	
نظر	به	اینكه	سهولت	دسترسی	به	گوشی	های	هوشمند	و	اینترنت	برای	طیفی	
وسیعی	از	جوانان	در	زمان	کنونی	فراهم	شده	است،	عضویت	در	شبكه	های	
یژه	 اجتماعی	بیش	از	پیش،	فراگیر	شده	است	که	بر	روی	سبک	زندگی	افراد	بِو
جوانان	و	دانشجویان	تاثیر	شگرفی	گذاشته	است.	افراد	با	گذاشتن	عكس	های	
یا	کل	زندگی	خود	را	در	 خود	در	پروفایل	و	صفحه	های	شخصی،	بخشی	
معرض	نمایش	قرار	می	گذارند.	افراد	در	فضای	مجازی	فرصت	ارائه	مطلوب	
خود	و	ایدآل	خویشتن	را	تاحدودی	در	اختیار	دارند،	خودهایی	که	می	توانند	
پشت	صحنه	فرد	در	دنیای	واقعی	یا	ترکیبی	از	پشت	صحنه	و	جلوی	صحنه	
وی	باشند.	فضای	مجازی	در	این	معنا	هم	می	تواند	در	حكم	جلوی	صحنه	
خود	و	دیگران	و	هم	در	حكم	پشت	صحنه	آنان	باشد	این	نمایش	از	زندگی	
شخصی	همیشه	مطابق	با	واقعیت	نمی	باشد	اما	همین	عكس	ها	و	امكان	
دسترسی	به	پروفایل	ها	امكان	آشنایی	و	روابط	را	فراهم	می	کند.	در	گذشته	
روابط	پنهانی	بصورت	تلفنی	و	در	حد	قرار	های	چند	ساعته	بود.	با	استفاده	از	
شبكه	های	اجتماعی	مجازی	و	اینترنت	و	آسانی	ارتباط،	افراد	مدت	طوالنی	
تری	از	شب	و	روز	را	در	تماس	هستند	و	همین	ارتباط	بیش	از	حد،	امكان	
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آشنایی	بیشتر،	صمیمیت	و	اعتماد	را	فراهم	می	آورد	و	در	نهایت	ممكن	است	
ک	منجر	به	وقایعی	مانند	ازدواج	سفید	می	شود.	

6-9-3.	مدت	رابطه		

روابط	هم	خانگی،	رقیب	جدی	نهاد	ازدواج	است	و	خود	را	در	قامت	ازدواج	
غیررسمی،	باز	می	نمایاند؛	الگویی	از	رابطه	که	هر	چند	افرادی	که	متمایل	به	
آن	هستند	ادعا	می	کنند	که	متعهدانه	است	اما	از	آنجایی	که	در	برآورد	تعهدات	
ضعیف	است	و	از	قوانین	و	سنت	ها	گزیزان	است	نمی	توان	آن	را	متعهدانه	
دانست.	می	توان	پیش	بینی	کرد	افرادی	که	تن	به	این	رابطه	می	دهند	در	مقام	
انسانی	که	مدرنیته	و	سنت	را	مغایر	با	یكدیگر	می	دانند،	دنیایی	سرشار	از	
تعارض،	درگیری	و	مسائل	حل	نشده	دارند.	به	همین	جهت،	دیری	نمی	پاید	
که	عشق	و	عاطفه	اولیه	به	تمامی	رنگ	می	بازد	و	جای	خود	را	به	نفرت	و	کینه	
و	خود	سرزنش	گری	می	دهد.	بنابراین	این	گونه	روابط	قاعدتا	نمی	تواند	بسیار	

طوالنی	مدت	باشد.	

نمودار	7.فراوانی	نمونه	مورد	مطالعه	بر	حسب	مدت	همخانگی	زوجین
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بر	اساس	نتایج	این	پژوهش	بیشتر	زوج	هایی	که	ازدواج	سفید	را	انتخاب	
کردند	مدتی	کمتر	از	4	سال	با	هم	بودند	و	سپس	جدا	شده	اند.	همچنان	که	
نمودار	7	نشان	می	دهد	مدت	رابطه	همخانگی	در	بازه	3-1	سال	با		73/9 
درصد	بیشترین	درصد	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	17/3	درصد	کمتر	از	

یكسال	و	8/1	درصد	دارای	روابط	همخانگی	بیش	از	یكسال	بودند
اگر	یک	تقسیم	بندی	از	مدت	رابطه	داشته	باشیم.	به	نحوی	که	روابط	
کمتر	از	یكسال،	روابط	یک	الی	سه	سال	و	4	سال	و	باالتر		را	به	ترتیب	کوتاه	
مدت،	میان	مدت	و	بلند	مدت	در	نظر	بگیریم،	اکثریت	پاسخگویان	دارای	
روابط	میان	مدت	و	کوتاه	مدت	بودند.	تنوع	طلبی،	عدم	تعهد	،	مشكالت	بعد	
از	همخانگی،	خشونت	علیه	زنان،	خستگی	از	رابطه،	طرد	اجتماعی	و	ترس	
از	آشكار	شدن	رابطه		سبب	می	شود	این	گونه	روابط	دوام	پیدا	نكند.	همچنان	
که	یافته	های	تحقیق	نشان	می	دهد	اکثریت	این	گونه	روابط	از	سه	سال	افزایش	
نمی	یابد.		زمانی	که	اختالفات	در	این	گونه	روابط	بعد	از	روابط	عاشقانه	در	
اوایل	همخانگی	بروز	پیدا	می	شود،	تالش	برای	رفع	آن	بدلیل	باز	بودن	رابطه	

و	احتمال	شروع	روابط	دیگر	موثر	نخواهد	بود.	
در	تحقیقی	که	دکتر	تقی	آزادارمكی	در	سال	1391	در	رابطه	با	الگوهای	
هم	خانگی	میان	جوانان	انجام	داده	است،	مشخص	شد	که	در	تمام	موارد	
هم	خانگی	در	تحقیق	او،	دو	شریک	افرادی	شاغل	و	با	تحصیالت	دانشگاهی	
و	 مجردی	 زندگی	 تجربه	 بهانه	 به	 	

ً
معموال که	 روشن	فكرانه	اند	 تفكراتی	 و	

مستقل،	از	خانه	پدری	بیرون	آمده		و	بدون	آنكه	والدین	را	از	ماجرا	باخبر	کنند،	
به	زندگی	مشترک	با	یكدیگر	روی	آورده	اند.	بر	اساس	تعاریف	این	تحقیق	
	حاوی	روابط	عاشقانه	بوده	و	در	صورت	کم	رنگ	

ً
روابط	هم	خانگی	معموال

شدن	عشق	در	این	نوع	روابطه،	به	راحتی	به	جدایی	می	انجامند.
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7-9-3.	خشونت	علیه	زنان	

آمیز	جنسیتی	 اقدام	خشونت	 نوع	 هر	 از	 است	 عبارت	 زنان	 علیه	 خشونت	
که	منجر	به	آسیب	بدنی،	جنسی،	روانی	در	زنان	شود	و	یا	احتمال	بروز	آن	
زیاد	باشد،	برای	زنان	رنج	آور	بوده	یا	به	محرومیت	اجباری	از	آزادی	فردی	
یا	اجتماعی	گردد.	شایع	ترین	نوع	خشونت	علیه	زنان،	خشونت	اعمال	شده	
توسط	شریک	زندگی	است	که	از	آن	با	عنوان	خشونت	خانگی	یاد	می	شود.	
میان	 از	 که	 	 می	دهد	 نشان	 	9 نمودار	 اساس	 بر	 پژوهش	 این	 یافته	های	
زوجینی	که	روابط	همخانی	داشت	19/82	درصد	خشونت	خانگی	را	تجربه	
کرده	بودند.	اما	80/18	درصد	روابط	خود	را	بدون	خشونت	تشخیص	داده	

بودند.	
اگر	چه	زنان	هم	می	توانند	علیه	مردان	خشونت	به	خرج	دهند	اما	نتایج	
در	 از	مردان	 بیشتر	 مرتبه	 زنان	هشت	 که	 میدهند	 نشان	 تحقیقات	مختلف	
معرض	خشونت	همسرا	نشان	هستند،	در	پیمایشهای	انجام	شده	در	نقاط	
مختلف	جهان	10	تا	بیش	از	50	درصد	از	زنان	به	نحوی	مورد	بد	رفتاری	

نمودار	8.	بررسی	وضعیت	تجربه	خشونت	در	میان	زنان
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همسران	شان	واقع	شده	اند	و	در	نزدیک	به	یک	سوم	تا	نیمی	از	موارد،	بدرفتاری	
فیزیكی	با	خشونت	روانی	همراه	بوده	است.	در	ازدواج	سفید	خشونت	علیه	
	. بیشتر	است1	 قانونی	بودن	آن	 این	رابطه	و	غیر	 پنهانی	بودن	 به	علت	 زنان	

عوامل	مختلفی
نظیر	فقر،	اختاالت	روا	نپزشكی،	اعتیاد	به	الكل	و	مواد	مخدر،	فقر،		در	

بروز	خشونت	خانگی	مؤثر	دانسته	شده
از	 زن	 که	 می	داند	 مرد	 پارتنر	 اینكه	 علت	 به	 سفید	 ازدواج	 در	 است.	
هیچگونه	حق	قانونی	برای	شكایت	در	اینگونه	روابط	برخوردار	نیست		و	از	
نیست	و	مسئولیت	و	 برای	خود	متصور	 را	 ادامه	دائمی	زندگی	 سوی	دیگر	
تعهدی	را	احساس	نمی	کند،	آزادانه	تر	می	تواند	علیه	زن	خشونت	مرتكب	
بشود.	در	ازدواج	سفید	از	آنجایی	که	هیچگونه	حق	و	حقوق	رسمی	برای	
زن	وجود	ندارد،	خود	ماهیت	ازدواج	سفید	معنی	خشونت	علیه	زن	را	برای	
زن	را	به	همراه	می	آورد.	از	سوی	دیگر	در	این	پژوهش	میزان	تجربه	خشونت	
انجا	که	 از	 باشد	 بیشتر	 آمده	است	که	شاید	هم	 حدود	20	درصد	بدست	
باز	نكرده	و	 اینگونه	مصاحبه	های	کوتاه	سفره	دل	را	 افراد	در	چارچوب	 گاه	
در	موارد	این	گونه	مسایل	که	خصوصی	می	پندارند	به	راحتی	و	با	جزییات	
صحبت	نمی	کنند.	با	توجه	به	ماهیت	ازدواج	سفید،	این	میزان	شاید	کم	و	
محدود	به	نظر	برسد.	یكی	از	مهم	ترین	دالیل	این،	عدم	آگاهی	از	تعریف	
با	آن	می	باشد.	خشونت	ابعادی	مانند	 صحیحی	خشونت	و	عوامل	مرتبط	
اقتصادی،	اجتماعی،	بدنی	و	جسمی،	روانی،	کالمی	و	...	را	در	بر	می	گیرد.	
پاسخگویان	از	خشونت	عموما	خشونت	فیزیكی	را	مد	نظر	داشتند	در	حالی	

که	خشونت	می	تواند	ابعاد	وسیعی	را	بخود	اختصاص	دهد.	

1.  Tinglöf S, Högberg U, Lundell IW, Svanberg AS. Exposure to Violence 
among Women with Unwanted Pregnancies and the Association with Post-
traumatic Stress Disorder, Symptoms of Anxiety and Depression. Sexual & 
Reproductive Healthcare. 2015;6(2):50-3.
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از	سوی	دیگر،	برخی	روجین	این	نوع	ازدواج	برای	رهایی	از	قید	و	بند	
سنت	های	ازدواج	رسمی،	آزادی	بیشتر	و	مسئولیت	کمتر	انتخاب	شده	است.	
خودمحوری	در	این	نوع	ازدواج	مرکزیت	داردو	با	توجه	به	خودمحوری	بیش	
از	حد	در	این	گونه	روابط	در		صورت	وجود	برخورد	سالیق	و	عدم	تفاهم	

امكان	بروز	خشونت	و	حوادث	بسیار	وجود	دارد.	

8-9-3.		اطالع	خانواده	و	دوستان	

نهاد	خانواده	به	عنوان	یكی	از	مكانیسم	های	اساسی	جامعه	پذیری	و	انتقال	
ارزشها	و	نگرشهای	جامعه	به	نسلهای	جدید	و	جوان	همواره	مورد	تاکید	بوده	
است.	در	این	حوزه،	خانواده	عامل	پیونددهنده	نسل	های	متفاوت	به	یكدیگر	
معرفی	شده		است.	اما	همزمانی	توسعه	فرهنگ	غربی	و	جهانی	شدن	در	ایران	
در	بسترهای	فرهنگی	مانند	دانشگاه،	نسل	جوان	امروز	را	از	دهه	های	پیشین	
متمایز	کرده	است.	با	توجه	به	سیستم	اجتماعی	کردن	و	فضای	خانواده	نحوه	
بروز	عقاید	و	کنشهای	جوانان	متمایز	است.	جوانانی	که	دارای	خانواده	هایی	
هستند	که	فضا	را	برای	جوان	بازتر	کردند	و	حق	انتخاب	سبک	زندگی	هر	چند	

گاهی	والدین	و	دوستان	از	رابطه	همخانگی نمودار	8.	فراوانی	میزان	آ
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متضاد	با	والدین	را	به	فرزندان	داده	اند،	از	روابط	فرزندان	آگاه	هستند.	در	
مبحث	روابط	دوست	پسری	-	دختری	و	همچنین	روابط	همخانگی	این	امر	
صدق	می	کند.	بسته	به	میزان		و	مدت	و	نوع	روابط	افراد	با	خانواده،	آشنایان	و	

دوستان	میزان	اطالع	و	آگاهی	از	زندگی	شخصی	متغیر	است.
می	دهد	 نشان	 	10 نمودار	 آنچه	 	 و	 پژوهش	 این	 یافته	های	 اساس	 بر	
یعنی	والدین	 از	پاسخگویان	اظهار	داشتند	که	کل	خانواده	 15/27	درصد	
پاسخگویان،	 از	 درصد	 دارند.	25/61	 خبر	 آنها	 همخانگی	 روابط	 از	 آنها	
برادر		و	خواهرشان،	13/3درصد	از	پاسخگویان	آشنایان	،	48/35	درصد	از	
پاسخگویان،	دوستان	از	روابط	همخانگی	آنها	اطالع	داشتند	10/34	درصد	

از	پاسخگویان	بیان	داشتند	که	هیچ	کس	اطالعی	ندارد.	
اطالع		از	این	روابط	بیشتر	در	میان		گروهای	دوستانی	که	سبک	زندگی	
مشابهی	دارند،	وجود	دارد	که	یافته	این	پژوهش	این	موضوع	را	تایید	می	کند.	
بخش	زیادی	هم	این	نوع	روابط	به	دلیل	غیر	عرفی	و	ناهنجار	بودن	آن	پنهان	
بطور	کل	از	سوی	افراد	پنهان	می	شود.	افرادی	که	در	آینده	قصد	ازدواج	دارند	
و	می	خواهند	این	موضوع	کامال	مخفیانه	صورت	بگیرد.	همچنین	در	میان	
مصاحبه	افراد	کمی	بودند	که	بیان	کرده	بودند	خانواده	هایشان	از	روابط	آنها	
خبر	دارند.	این	تضاد	ارزشی	معموال	از	پدر	و	مادر	پنهان	می	شود	و	چون	
نظارت	والدین	در	کالن	شهرها	بر	فرزندان	وجود	ندارد،	این	پنهانكاری	آسانتر	
از	شهرهای	کوچكتر	می	باشد.	برخی	از	پاسخگویان	حتی	بیان	می	کردند	که		
والدین	خبر	دارند	اما		خود	را	به	بی	خبری	می	زنند.	اما	برخی	خانواده	ها	در	این	
مورد	چون	به	بحث	ناموس	و	حیثیت	مرتبط	می	شود	گاها	در	صورت	اطالع	
والدین	رخدادهایی	مانند	قتل	های	ناموسی	بوجود	می	آید.	بطور	کلی	این	نوع	
روابط	پنهان	می	شود	و	افرادی	که	وارد	این	گونه	روابط	می	شوند	بخاطر	ترس	
از	طرد	اجتماعی،	برچسب	نخوردن	و	مجازات	های	قانونی	ترجیح	می	دهند	

همخانگی	خود	را	پنهان	کنند.	
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9-9-3.		گرایش	به	ازدواج	رسمی

	)Statisa, Das statistik – Portal(	استاتیستا	سازمان	که	نظرسنجی	یک	نتایج
با	 مردم	 مخالفت	 یا	 موافقت	 میزان	 تا	 کرده	 آلمان	 مردم	 از	 سال	2012	 در	
زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	را	بسنجد.	در	این	نظر	سنجی	حدود	80	درصد	
کامال،	 سفید	 ازدواج	 که	 گفت	 می	توان	 و	 اند	 داشته	 موافقت	 با	همخانگی	
این	 در	 فرهنگی	 و	 دینی	 کارشناسان	 است.	 شده	 رسمی	 ازدواج	 جایگزین	
این	نوع	شبهه	ازدواج	را	محصول	غرب	می	دانند	بیان	می	کنند	که	در	سالهای	
به	 بشتر	 تمایل	 و	 ازدواج	سفید	 ازدواج	رسمی،	 کاهش	 از	دالیل	 اخیریكی	
آن	بوده	است				و	اظهار	نگرانی	کردند	که	اگر	بسرعت	راهكارهای	مناسب	
صورت	نگیرد	مانند	کشورهای	غربی	تعداد	بیشتری	از	جوانان	این	نوع	ازدواج	

را	به	عنوان	بدیلی	برای	ازدواج	رسمی	انتخاب	می	کنند.
بر	اساس	نمودار	11	یافته	های	این	پژوهش	نشان	می	دهد	47/79	درصد	
از	پاسخگویان	که	دارای	روابط	همخانگی	بودند	قصد	نداشتند	ازدواج	رسمی	
داشته	باشند	و	خواهان	تداوم	رابطه	همخانگی	بودند.	اما	52/21	درصد	به	

نمودار	9.	فراوانی	گرایش	به	ازدواج	رسمی	در	میان	پاسخگویان
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ازدواج	رسمی	گرایش	داشتند.		نزدیكی	درصدهای	گرایش	به	ازدواج	رسمی	
و	ازدواج	سفید	نشان	می	دهد	که	اقبال	به	این	نوع	ازدواج	آنقدر	افزایش	یافته	

است	که	می	تواند	بدیلی	برای	ازدواج	رسمی	باشد.	
سعید	پیوندی	استاد	جامعه	شناسی	در	فرانسه،	معتقد	است	که	معنای	باال	
رفتن	شمار	مجردها	در	ایران	این	نیست	که	افراد	مجرد	دارای	رابطه	ی	جنسی	
نیستند	یا	با	جنس	مخالف	ارتباط	ندارند.	او	از	وقوع	یک	انقالب	خاموش	
جمعیتی	در	ایران	سخن	می	گوید	و	معتقد	است	که	جوانان	ایرانی	به	سرعت	
از	سبک	زندگی	سنتی	در	چارچوب	خانواده	در	حال	فاصله	گرفتن	هستند1.	
در	باب	ازدواج	سفید	نه	تنها	آماری	وجود	ندارد	بلكه	به	راحتی	هم	نمی	شود	
در	مورد	آن	صحبت	کرد.	ازدواج	سفید	بیشتر	مورد	انتخاب	دختران	و	پسران	
مجرد	و	جوان	است	و	تنها	مرتبط	به	تهران	نیست	بلكه	کل	ایران	بویژه	کالن	

شهرها	را	در	بر	می	گیرد.	
دیگری	 آمارهای	 روابط	همخانگی،	 باره	 در	 دقیق	 آماری	 با	وجود	عدم	
وجود	دارند	که	نیمه	خالی	لیوان	را	نشان	می	دهند.	آمار	کاهش	ازدواج	و	آمار	
باال	رفتن	سن	ازدواج	و	خطر	تجرد	قطعی.	براساس	آخرین	سرشماری	سال	
1395،	چهار	میلیون	و	423	هزار	و	225	نفر	دختر	مجرد	در	سن	ازدواج	و	
پنج	میلیون	و	372هزار	و	989	نفر	پسر	در	سن	ازدواج	)20	تا	34	سال(	در	
کشور	داریم.	به	ازای	هر	100	پسر،	82	دختر	در	سن	ازدواج	در	کشور	وجود	
دارد؛	این	در	حالی	است	که	میانگین	سن	ازدواج	در	حال	افزایش	است؛	البته	
میانگین	سن	ازدواج	در	میان	تحصیلكردگان	بیش	از	جمعیت	عمومی	کشور	
است.	آنچه	مشهود	است	آمار	باالی	مجردها	و	کاهش	ازدواج	نتیجه	عدم	
رابطه	زنان	و	مردان	نیست،	بلكه	بدیلی	برای	ازدواج	رسمی	بوجود	آمده	است	

که	عده	ی	زیادی	را	از	ازدواج	رسمی	منصرف	کرده	است.	

1.  http://www.dw.com
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10-9-3.	علت	گرایش	به	ازدواج	سفید

ازدواج	سفید	در	ایران	به	دلیل	ناشناخته	ماندن	و	عدم	پژوهش	کافی	در	
این	باره،	مانند	پدیده	ی	هم	خانگی	در	غرب	مورد	واکاوی	قرار	نگرفته	است.
اکثر	کارشناسان	آن	را	یک	تهاجم	غربی	می	دانند	و	یا	اینكه	عوامل	اقتصادی	
را	دلیل	اصلی	همخانگی	در	ایران	می	پندارند.	شناسایی	ابعاد	ازدواج	سفید	و	
دالیل	آن	نیازمند	پژوهش	های	علمی	می	باشد.	این	پژوهش	برای	اولین	بار	در	
با	نگاهی	جامع	به	بررسی	پدیده	ی	هم	خانگی	و	علل	موجده	اش	می	پردازد.
عدم	اعتقاد	به	ازدواج	رسمی	با	41/37	درصد	مهم	ترین	دلیل	گرایش	به	
سوی	همخانگی	از	سوی	پاسخگویان	ذکر	شده	است.	آزادی	بیشتر	و	حق	بر	
بدن	با	20/19	درصد،	عدم	امنیت	شغلی	با	16/74	درصد،	آشنایی	بیشتر	با		
14/28	درصد		و	عدم	اعتماد	با	7/38	درصد	به	ترتیب	از	مهم	ترین	دالیل	

گرایش	به	ازدواج	سفید	بوده	است.
کارشناسان	عموما	عدم	ازدواج	جوانان	و	افزایش	تجرد	قطعی	را	بیشتر	
عدم	درآمد	کافی	و	مسایل	مالی	می	دانند.	اما	دالیل	دیگر	که	بخشی	از	آن	
اقتصادی	است	از	اهمیت	بیشتری	بر	خوردار	است.	عدم	اعتقاد	به	ازدواج	

نمودار	10.	فراوانی	علل	گرایش	به	همخانگی	در	میان	پاسخگویان
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دائمی	به	دلیل	رسوم	ناهنجار	مانند	شیر	بها،	مهریه	های	سنگین	می	باشد..	این	
رسوم	ناشی	از	فرهنگ	نادرستی	است	که	در	میان	خانواده	ها	رایج	شده	است	
که	حتی	بر	خالف	تعالیم	اسالمی	است.	همچنین	قوانینی	مانند	حضانت	
و	کلیشه	های	جنسیتی	در	ازدواج	زسمی	از	عواملی	است	که	ازدواج	سفید	
را	بر	دائم	ترجیح	می	دهند.	آنچه	اهمیت	ثانویه	دارد	آزادی	و	حق	انتخاب	و	
حق	بر	بدن	است.	حق	بر	بدن	بدون	توجه	به	مفاهیم	دینی	و	قانونی	برای	عده	
ای	در	قالب	نافرمانی	های	مدنی	مانند	ازدواج	سفید	نمایانگر	می	شود.	نبود	
فرصت	های	شغلی	و	درآمد	مناسب	برای	گذارن	زندگی	جاری،	ازدواج	سفید	
در	قالب	مشارکت	اقتصادی	دو	نفره	بدون	کلیشه	های	جنسیتی	را	راهكاری	
شاید	 همخانگی	 و	 سفید	 ازدواج	 می	شود.	 گر	 جلوه	 جوانان	 برای	 مناسب	
مشابه	کامال	آن	نوع	غربی	نباشد.	در	میان	مصاحبه	ها،	برخی	پاسخگویان	
اشاره	می	کردند	که	در	طول	هفته	شاید	دو	الی	سه	روز	را	با	پارتنر	خود	بطور	
کامل	بودند.	می	توان	بیان	کرد	این	نوع	رابطه	برای	آشنای	بیشتر	بوده	است.	
بحران	اعتماد	در	جهان	مدرن	اپیدمی	است	که	اکثر	کشورهای	جهان	را	در	بر	
گرفته	است.	عدم	اعتماد	و	عدم	صداقت	به	هنگام	ازدواج،	نوعی	ترس	را	در	
بین	افراد	بوجود	آورده	است.	یه	محض	ثبت	ازدواج	و	شناخت	همسر،	دیگری	
کاری	نمی	توان	پیش	برد	و	مسئولیت	های	قانونی	را	در	بر	دارد.	بنابراین	عدم	
اعتماد	سبب	می	شود	رابطه	ای	ترجیح	داده	شود	که	در	صورت	خیانت	و	عدم	

صداقت	بدون	هیچ	مسئولیت	قانونی	خاتمه	یابد.	

11-9-3.	تجربه	بارداری
هدف	از	ازدواج	سفید	یک	رابطه	عاطفی	با	روابط	جنسی	فارغ	از	مسئولیت	
و	تعهد	است.	در	این	نوع	ازدواج	سعی	بر	جلوگیری	از	بارداری	است	و	در	
صورتی	که	بارداری	اتفاق	بیفتد،	سقط	اولین	راه	است	که	زوجین	به	آن	فكر	
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می	کنند.	بر	مبنای	نمودار	13،	یافته	های	این	پژوهش	حاکی	از	آن	است	که		
و	 کردند	 سقط	 درصد	 اند.	16/39	 نداشته	 بارداری	 تجربه	 درصد	 	81/03

2/58	درصد	فرزندانشان	را	به	دنیا	آورده	اند.
	بطور	کلی	سقط	در	قانون	ایران	امری	غیر	شرعی	و	غیر	قانونی	است.	تنها	
در	صورتی	سقط	مجاز	است	که	قانون	بر	اساس	ماده	واحده	سقط	درمانی	در	
سال	1384	تعیین	نموده	است:	سقط	درمانی	با	تشخیص	قطعی	سه	پزشک	
متخصص	و	تأیید	پزشكی	قانونی	مبنی	بر	بیماری	جنین	که	به	علت	عقب	
افتادگی	یا	ناقص	الخلقه	بودن	موجب	حرج	مادر	است	و	یا	بیماری	مادر	که	با	
تهدید	جانی	مادر	توأم	باشد	قبل	از	ولوج	روح	)چهار	ماه(	با	رضایت	زن	مجاز	
میباشد	و	مجازات	و	مسئولیتی	متوجه	پزشک	مباشر	نخواهد	بود.	متخلفین	از	
اجرای	مفاد	این	قانون	به	مجازاتهای	مقرر	در	قانون	مجازات	اسالمی	محكوم	

خواهند	شد.
آگاهی	از	شیوه	های	جلوگیری	از	بارداری	به	واسطه	اطالعات	فراوان	و	
سهولت	دسترسی	به	وسایل	پیشگیری	از	بارداری	سبب	شده	است	که	زوجینی	
که	تجربه	روابط	همخانگی	داشتند	بتوانند	از	بارداری	جلوگیری	کنند.	اما	در	
بود	 راهكاری	 و	سقط،	 فرزند	 نگهداشتن	 عدم	 ناخواسته،	 بارداری	 صورت	

نمودار	11.	بررسی	فراوانی	تجربه	باردرای	و	سقط	در	میان	پاسخگویان	زن
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قانونی	 و	 ازدواج	 بدون	 بارداری	 داشتند.	 اعتقاد	 آن	 به	 پاسخگویان	 اکثر	 که	
نوعی		مدرک	بر	وجود	زنا	و	روابط	نامشروع	است	که	مطابق	ماده	637	قانون	
مجازات	اسالمی	موجب	مجازات	است.	بنابراین	سقط	بصورت	غیر	قانونی	و	
زیر	زمینی	انجام	می	شود	که	در	سال	های	اخیر	افزایش	یافته	است.	اکثر	فقهای	
شیعه	براین	نظرند	که	سقط	جنین	پس	از	دمیده	شدن	روح	حرام	است،	اعم	از	
اینكه	برای	مادر	خطر	داشته	باشد،	یا	مشكالت	روحی	و	روانی	ایجاد	و	...	یا	
خطری	متوجه	او	نباشد	یا	خطر	متوجه	خود	جنین	باشد.	اما	سقط	جنین	پیش	
از	دمیده	شدن	روح	در	صورتی	که	خطر	جانی	برای	مادر	داشته	باشد	،	جایز	
است	و	این	در	مورد	بارداری	های	ناشی	از	زنا	نیز	می	باشد.	اما	با	توجه	به	اینكه	
افراد	دیر	متوجه	بارداری	می	شوند	و	یا	از	زمان	دقیق	بارداری	و	قوانین	مرتب	با	
گاه	نیستند	بصورت	زیر	زمینی	سقط	می	کنند	که	عموما	غیر	بهداشتی	 سقط	آ
و	با	درد	فراوان	مواجه	است	که	خطرات	جانی		و	عواقب	جبران	ناپذیری	را	
برای	زنان	در	ابعاد	جسمی	و	روحی	به	بار	می	آورد.	همچنین	درصد	کمی	
فرزندانشان	را	به	دنیا	می	آورند	و	اکثر	آن	ها	را	رها	کرده	و	یا	توسط	دالل	ها	به	

فروش	می	رسانند.

شكل	21.	سقط	غیر	مجاز	نوزاد	و	دور	انداختن	نوزاد	نارس	در	جوب	های	خیابان	
ولیعصر	تهران
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12-9-3.		نگرش	به	بکارت	

باکره	به	شخصی	اطالق	می	شود	که	هیچ	گاه	آمیزش	جنسی	نداشه	و	پرده	ی	
بكارت	وی	سالم	باشد.	باکرگی	در	برخی	از	فرهنگ	ها	و	مذاهب	از	اهمیت	
خاصی	برخوردار	است	و	به	ویژه	برای	دوشیزگان	به	معنی	پاکدامنی،	شرافت	
و	شایستگی	آن	هاست.	عدم	داشتن	بكارت	قبل	از	دواج	)	بدون	دالیل	پزشكی	
و	اتفاقات	غیر	عمدی(	نشان	دهنده	نوعی	بد	اخالقی	و	ناهنجاری	اجتماعی	

برای	زنان	است	که	آنها	برای	ازدواج	منتسب	نمی	باشند.
بر	اساس	یافته	های	این	پژوهش	88/03	درصد	پاسخگویان	معتقد	بودند	
آن	سخن	 اهمیت	 از	 درصد	 و	11/97	 ندارد	 اهمیتی	 باکرگی	 و	 بكارت	 که	

می	گفتند	که	بیشتر	در	گروه	مردان	قرار	داشتند.	
فمنیست	ها	و	افرادی	که	بكارت	را	مسئله	مهمی	نمی	دانند،	از	پرده	بكارت	
به	عنوان	یک	افسانه	در	جهان	سوم	یاد	می	کنند،	که	فرهنگ	مردساالر،	از	طریق	
آن	کنترل	زنان	بر	بدن	خودشان	را	محترم	نمیشمارند.	عدم	اهمیت	باکرگی	
دستاورد	جنبش	های	فمنیستی	و	تفكرات	دنیای	مدرن	می	باشد	که	از	طریق	

نمودار	12.	بررسی	میزان	فراوانی		نگرش	پاسخگویان	نسبت	به	بكارت
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جهانی	شدن	و	انتقال	فرهنگی،	نگرش	به	آن	در	میان	برخی	از	جوانان	ایرانی	
مانند	دهه	های	گذشته	نیست	و	آن	را	بخشی	از	زندگی	خصوصی	شخص	
آدمی	است	 ترین	تجربه	 امر	تجربه	جنسی	خصوصی	 می	دانند	بطور	کلی	
و	بدون	رضایت	و	احساس	راحتی،	یک	نوع	شكنجه	است.	از	دیدگاه	های	
جنبش	های	زنانه	عموما	رادیكال،	پرده	بكارت	و	باکرگی	نمایه	و	نمودی	از	یک	
ارزش	اجتماعی	و	یک	هنجار	اجتماعی	دانست	که	نتیجه	نگاه	مردساالرانه	
به	مالكیت	بدن	زن	است،	به	لذت	بخشی	و	لذت	آفرینی	از	بدن	زن	به	عنوان	

حوزه	مالكیت	مردانه	است.
ایران	آزمایش	بكارت	گاه	به	دالیل	مذهبی،	عرفی	یا	حقوقی	انجام	 در	
می	شود.	در	مواردی	افراد	به	میل	خود	یا	با	فشار	خانواده،	با	مراجعه	به	پزشک	
معتمد	یا	پزشكی	قانونی	یا	متخصص	زنان	و	زایمان	در	مراکز	بهداشت	و	
درمان	برای	کسب	گواهی	بكارت	اقدام	می	کنند.	آزمایش	بكارت	در	مواردی	
هم	با	حكم	قضایی	و	تنها	از	سوی	پزشكی	قانونی	صادر	می	شود.	در	این	موارد	
	اگر	شخص	شكایتی	در	مورد	تجاوز	تنظیم	کند،	این	آزمایش	صورت	

ً
مثال

می	گیرد،	یا	اگر	شوهر	و	خانواده	شوهر	در	مورد	باکره	نبودن	عروس	پرونده	
تشكیل	دهند	به	تشخیص	قاضی،	دستور	آزمایش	بكارت	صادر	می	شود.	به	
همین	دلیل	بازار	ترمیم	پرده	بكارت	رونق	گرفته	است	و	غالبا	بصورت	زیر	
آسیب	های	 است	 ممكن	 که	 می	گیرد	 نامسعد	صورت	 شرایط	 در	 و	 زمینی	

جسمی	را	به	دنبال	داشته	باشد.	
اند	و	آن	را	امری	 افرادی	که	پرده	بكارت	خود	را	از	دست	داده	 بنابراین	
خصوصی	تلقی	می	کنند	با	افرادی	ازدواج	می	کنند	که	این	نوع	نگاه	را	داشته	
پیش	 در	 را	 پنهانكاری	 و	 بكارت	 پرده	 ترمیم	 این	صورت	 غیر	 در	 و	 باشند	
می	گیرند.	با	این	وجود	در	روابط	همخانگی	و	تجربه	روابط	جنسی	عموما	
تكرار	می	یابد	و	افرادی	این	روابط	را	تجربه	کرده	اند	ازدواج	رسمی	را	برای	
خود	کمتر	متصور	هستند	بنابراین	ازدواج	سفید	را	به	عنوان	راهكاری	برای	حق	
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بر	بدن	و	عدم	توجه	به	سنت	های	اجتماعی	انتخاب	می	کنند	و	آن	را	ترجیح	
می	دهند	و	بعد	پایان	یک	رابطه،	رابطه	همخانگی	دیگری	را	شروع	می	کنند.	
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فصل	چهارم:	پیشنهادها	و	راهکارها

               
»	آقا،	26	ساله	از	تهران

شخصی	 رابطه	 جورایی	 یه	 کسی.	 بدونه	 نداشتم	 تمایل	
می	دونستم	این	رو	و	دلیلی	نمی	بینم	که	کسی	بخواد	تو	این	
رابطه	خبر	داشته	باشه	به	خصوص	خانواده؛	یه	جورایی	شاید	
فكر	می	کنم	باعث	طرد	شدن	ما	بشه.	خانواده	من	بفهمند	
و	 قضیه	 این	 از	 میشن	 ناراحت	 قطعا	 دارم	 رابطه	 نفر	 یه	 با	
این	قضیه	 این	رو	نفهمند	هیچ	وقت،	چون	 سعی	می	کنم	
یه	جورایی	جزء	خط	قرمزهای	جامعه	ما	می	شه	بحث	این	

نیست	که	عیب	باشه	یا	نباشه.«
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1-4.	مقدمه	

انقالب	جنسی	اواخر	دهه	60	میالدی	در	کشورهای	اروپایی	و	آمریكایی	
رفته	رفته	سبک	زندگی	مردم	را	تغییر	داد.	تا	قبل	از	آن،	این	اعتقاد	وجود	داشت	
که	نیازهای	جنسی	باید	در	چهارچوب	ازدواج	برطرف	شود	اما	بعد	از	آن،	
کرد،	 پیدا	 افزایش	 ازدواج	 گذاشته	شد،	سن	 بنا	 مختلفی	 فلسفی	 بنیان	های	
فردگرایی	شدت	گرفت	و	شكل	های	جدیدی	از	زندگی	خانوادگی	به	وجود	
آمد.	این	مسئله	رفته	رفته	شكل	جدی	تری	به	خود	گرفت	تا	آنجا	که	آمریكای	
دهه	70	شاهد	400	هزار	زوج	هم	بالین	بود؛	اما	در	دهه	80	به	یک	میلیون	
و	پانصد	هزار	زوج	رسید	و	در	سال	2010	آمارها	هفت	میلیون	زوج	را	نشان	
می		دادند	که	بدون	ثبت	ازدواج،	زندگی	مشترک	داشتند.	در	بریتانیا	در	سال	
1997،	سه	درصد	از	زنان	زندگی	مشترک	بدون	ازدواج	داشتند؛	اما	این	تعداد	
در	سال	1998	به	26	درصد	رسید.	کشورهای	شرقی	هم	از	این	قاعده	مستثنی	
نیستند	به	طوری	که	در	ژاپن	که	در	سال	1987	شاهد	سه	درصد	زوج	هم	بالین	
بوده،	در	سال	2005	هشت	درصد	و	در	سال	2006	یعنی	تنها	یک	سال	بعد،	
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این	میزان	با	رشد	چشمگیری	به	20	درصد	رسیده	است.	این	در	حالی	است	
که	تعداد	فرزندانی	هم	که	از	این	زندگی	مشترک	به	دنیا	می	آیند	در	حال	افزایش	
است.	به	عنوان	مثال	در	دانمارک،	نروژ	و	سوئد،	بیش	از	50	درصد	کودکان	
در	خانواده	های	هم	بالین	متولد	می	شوند.	بحث	تیپولوژی	ازدواج	سفید	در	سه	
مقوله	قابل	بررسی	است.	این	تیپولوژی	از	سوی	کارشناسان	براساس	کیفیت،	
 Carrie Murrow  & Lin(	است	شده	ارائه	ازدواج	به	نگرش	نوع	و	رابطه	مدت

	.)Shi,2010

هم	خانگی	برای	شناخت	و	مقدمه	ازدواج؛	هم	خانگی	به	منظور	ازدواج	
آزمایشی؛	هم	خانگی	به	مثابه	جایگزینی	برای	ازدواج.	هم	خانگی		پیش	درآمد	
یا	مرحله	ای	آزمایشی	برای	شناخت	بهتر	شریک	ها	یا	زوج	ها	دیده	می	شود	
	بعد	

ً
که	هدفشان	از	هم	خانگی	قصد	جدی	برای	ازدواج	است	و	آنها	معموال

روابطشان	 آینده	 به	 گروه	 این	 	.)Brown, 2003( ازدواج	می	کنند	 دو	سال	 از	
و	 دارند	 بیشتری	 خوش	بینی	 و	 اعتماد	 هم	خانه	 زوج	های	 سایر	 به	 نسبت	
سازگاری	بیشتری	با	هم	خانه	خود	نشان	می	دهند	و	درباره	ازدواج	رسمی	و	
دائمی	نگرش	مثبت	تری	دارند.	افراد	در	این	مرحله	وقتشان	را	بیشتر	بر	شریک	
زندگی	و	ویژگی	های	او	متمرکز	می	کنند	و	به	صورت	جدی	درباره	اهدافشان	
از	هم	خانگی	و	مدتی	که	باید	هم	خانه	باشند	و	انتظاراتشان	از	ازدواج	گفتگو	
می	کنند	)Sassler, 2004(.	هم	خانگی	مقدمه	ای	برای	ازدواج	رسمی	از	سوی	
رسانه	ها	در	غرب	است	و	به	مثابه	راهكاری	مناسب	به	زنان	توصیه	می	شود،	
مزایای	 	)womenosophy( زنان	 خبرگزاری	های	 از	 یكی	 که	 نحوی	 به	
را	 آن	 زنان	 که	 می	کند	 توصیه	 و	 برمی	شمارد	 را	 ازدواج	 از	 پیش	 هم	خانگی	
امتحان	کنند.	برخی	از	این	مزایا	عبارتند	از:	1.	کارها	را	تقسیم	می	کنید؛	2.	به	
تجربه	ای	ضروری	دست	پیدا	می	کنید؛	3.	در	هزینه	ها	صرفه	جویی	می	کنید؛	
4.	به	شناخت	بهتری	از	ویژگی	های	شریک	زندگی	تان	می	رسید؛	5.	خود	را	
به	چالش	می	کشید	)آمادگی	برای	مرحله	ای	جدید	در	زندگی(؛	6.	جالب	و	



  269فصل چهارم: پیشنهادها و راهکارها

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

خوب	است	زندگی	با	شخصی	که	نیازهای	شما	را	برآورده	می	کند	)از	تنهایی	
زندگی	کردن	بهتر	است(1.	البته	نتایج	تحقیقات	متعدد	نشان	داده	است	که	
افرادی	که	هم	خانگی	با	مدت	زمان	طوالنی	را	تجربه	کرده	اند	امكان	فروپاشی	
زندگی	مشترک	آنها	بعد	از	ازدواج	زیاد	است	و	این	افراد	بعد	از	ازدواج	نگرش	

.)Rhoades,2009(	ندارند	خویش	رابطه	به	مثبتی

در	تیپ	دوم	هم	خانگی	بیشتر	نوعی	رابطه	جنسی	بدون	قصد	ازدواج	است	
)Rindfuss&VandenHeuvel, 1990(.	زوجین	در	این	نوع	رابطه	درباره	آینده	
نامطمئن	اند	و	حتی	اگر	قصد	ازدواج	در	آینده	داشته	باشند،	فردی	دیگر	به	جز	
	
ً
هم	خانه	یا	شریک	جنسی	شان	را	انتخاب	می	کنند	و	آنها	در	این	مرحله	صرفا

 Brown,(	دارد	مبهم	ای	آینده	که	کنند	می	تجربه	را	آزمایشی	ازدواج	نوع	یک
	.)2000

در	تیپ	سوم	هم	خانگی	یا	ازدواج	سفید،	که	مفهومی	رایج	و	عرفی	دارد،	

1.  https://womenosophy.com/reasons-live-together-marriage

شكل	22.	.	با	وجود	هنجارمندی	هم	خانگی	قبل	از	ازدواج،	تحقیقات	ثابت	کرده	اند	
که	هم	خانگی		ایده	ای	مناسب	برای	زوجینی	نیست	که	قصد	ازدواج	دارند
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باید	از	هم	خانگی	یا	ازدواج	سفید	به	عنوان	جایگزین	و	جانشین	ازدواج	دائم	
یاد	کرد.	این	نوع	ازدواج	به	روابط	بلندمدت	زوجینی	اشاره	می	کند	که	ازدواج	
نكرده	اند	و	در	حقوق	عرفی1	به	منزله	بدیلی	برای	ازدواج	پذیرفته	شده	است	
)Manning & Landale, 1996(.	هم	خانگی	برای	افرادی	که	ازدواج	رسمی	
برای	آنها	به	دالیلی	مانند	اقتصادی	میسر	نشود،	جانشین	و	جایگزینی	است	
که	به	آن	روی	می	آورند.	در	این	گروه	زوجینی	نیز	وجود	دارند	که	در	گذشته	
ازدواج	دائمی	موفقی	نداشته	اند	و	برای	همین	تمایلشان	به	ازدواج	رسمی	
کاهش	یافته	و	هم	خانگی	را	ترجیح	داده	اند.	با	وجود	اینكه	به	ازدواج	رسمی	
و	دائم	به	مثابه	نهادی	قانونی	و	اجتماعی	نگرشی	مثبت	در	میان	این	نوع	افراد	
 Bianchi &(	است	نسبی	ثبات	دارای	و	مدت		طوالنی	آنها	رابطه	ندارد،	وجود
آزادی	 مانند	 ازدواج	رسمی	 و	مقررات	 الزامات	 از	 Casper, 2000(.	خروج	

در	 کار	 تقسیم	 و	 جنسیتی	 نقش	های	 همچنین	 و	 مسئولیت	 نبود	 و	 بیشتر	
هم	خانگی	از	عوامل	اساسی	است	که	زوجین	هم	خانه	آن	را	جایگزین	ازدواج	

	.)Elizabeth, 2000(	اند	کرده	رسمی
همباشی	در	غرب	پدیده	ای	حقوقی،	عرفی	و	معین	است.	شرکای	این	
زندگی،	در	صورت	لزوم	و	تمایل	آدرس	محل	زندگی	و	مشخصات	خود	را	
کامل	به	پلیس	محلی	اعالم	می	کنند	و	مراتب	در	اداره	پلیس	و	شهرداری	محله	
ثبت	می	شود	تا	در	صورت	بروز	اختالف،	فرزنددار	شدن،	جدا	شدن	و	موارد	
مشابه،	رفع	تنازع	شود.	از	نظر	توافقات	شیوه	زندگی،	همه	چیز	روشن	است	
ایفای	نقش	می	کنند.	 این	زندگی	 با	درصد	توافق	شده،	در	 آنان	 از	 و	هریک	
اگر	آنها	توافق	بر	انشقاق	و	جدایی	از	یكدیگر	کنند،	اموال	حاصل	از	زندگی	
آنها	تقسیم	شده،	هریک	سهم	خود	را	دریافت	می	کند	و	جدا	 مشترک	بین	
این	موضوع	 از	 پلیس	محلی	 اطالع	 در	صورت	 می	شوند.	محاکم	قضایی	

دعاوی	این	افراد	را	پذیرفته	و	استماع	می	کند	و	زن	به	اندازه	مرد	حق	دارد.

1. Commen law
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علل	ساختاری	تغییرات	اجتماعی	خانواده	و	گسترش	همباشی	در	غرب	
)آمریكا	و	کشورهای	صنعتی(	از	سوی	محققان	تبیین	شده	است.	هم	زمان	با	
تغییرات	ساختاری	خانواده	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	و	افزایش	جنبش	های	
اجتماعی،	سن	ازدواج	افزایش	،	باروری	کاهش	و	زندگی	های	گسسته	افزایش	
یافت.	همچنین	تولدهای	خارج	از	چهارچوب	ازدواج	در	این	دوره	افزایش	
یافت	)Smock,2000(.	کارشناسان	به	چند	عامل	مهم	از	ریشه	های	ساختاری	
و	اصلی	که	منجر	به	افزایش	هم	خانگی	در	غرب	شده	است،	اشاره	کرده	اند.	
یكی	از	عوامل	مهم	عامل	فرهنگی	است.	فردگرایی	و	سكوالریسم	جزو	عوامل	
Lesthaeghe & Surkyn 1988, Rindfuss & Vand- )فرهنگی	جای	می	گیرند	
enHeuvel 1990,(.	فردگرایی	بدین	معناست	که	هر	شخص	دارای	خلوت	

اساسی	 دیگر	حقوق	 و	 فردی	 روانی،	عقیده	 و	 فیزیكی	 و	حریم	خصوصی	
است	که	در	هر	شرایطی	باید	محترم	شمرده	شوند.	فردگرایان	ِاعمال	اهداف	
و	خواسته	های	شخص	را	ترویج	می	کنند؛	بنابراین	برای	استقالل	و	اتكای	به	
نفس	ارزش	قائل	می	شوند	و	از	این	دفاع	می	کنند	که	منافع	فرد	باید	نسبت	به	
حكومت	یا	یک	گروه	اجتماعی	در	اولویت	باشد	و	در	عین	حال	با	دخالت	
افراد	مخالفت	 امور	شخصی	 در	 نهادهایی	چون	دولت	 یا	 خارجی	جامعه	
می	کنند.	همچنین	در	مفاهیم	جامعه	شناختی،	سكوالریسم	به	هر	موقعیتی	
اطالق	می	شود	که	در	آن،	جامعه	مفاهیم	مذهبی	را	در	تصمیم	گیری	های	خود	
کمتر	دخالت	می	دهد	یا	این	مفاهیم	کمتر	موجب	بروز	اختالف	یا	درگیری	

می	شوند.
قرار	گرفت	 اولویت	 در	 فردی	 اهداف	 بعد	 به	 دهه	1960	 از	سال	های	 	
از	 کمتر	 زندگی	 امور	 در	 دین	 دخالت	 و	 مذهبی	 حلقه	های	 در	 مشارکت	 و	
گذشته	شد.	عامل	دوم	به	عوامل	اقتصادی	و	صنعتی	شدن	در	غرب	اشاره	
می	کند.	در	بخش	اقتصادی،	ورود	زنان	به	بازار	کار	و	تغییر	نگرش	نسبت	
به	کار	زنان	باعث	شد	که	گرایش	به	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	کاهش	یابد	
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باختن	 رنگ	 و	 کار	 بازار	 به	 زنان	 ورود	 	.)Cherlin & Furstenberg,1988(
کلیشه	های	جنسیتی	و	جنبش	های	برابری	خواهانه	سبب	رشد	هم	خانگی	بود؛	
از	هم	خانگی	 تابوزدایی	 و	 افزایش	هم	خانگی	 روند	 در	 عامل	 مهم	ترین	 اما	
هم	زمان	با	انقالب	جنسی	در	غرب	بود	)Bumpass,1990(.	انقالب	جنسی	
جنبشی	اجتماعی	بود	که	نظام	سنتی	رفتارهای	جنسی	و	روابط	بین	فردی	را	
در	غرب	در	فاصله	سال	های	دهه	60	تا	80	میالدی	به	چالش	کشید.	خیلی	
از	تغییرات	در	هنجارهای	جنسی	این	دوره	امروزه	جریان	غالب	شده	اند	که	

هم	خانگی	یكی	از	آنها	بود.

آنچه	تاکنون	گفته	شد،	روند	تغییرات	ساختارهای	اجتماعی	در	غرب	را	
نشان	می	دهد	که	چگونه	پدیده	هم	خانگی	

با	 گرفت.	 قرار	 پذیرش	 مورد	 و	 شد	 شناخته	 حقوقی	 و	 عرفی	 هنجاری	
و	 خانواده	 تغییرات	 باروری،	 کاهش	 کودکان،	 برای	 منفی	 پیامدهای	 وجود	
سایر	مشكالت،	این	نوع	رابطه	از	بدو	پیدایش	مورد	مطالعه	و	موشكافی	دقیق	

شكل	23.	راهپیمایی	برای	آزادی	پوشیدن	لباس	راحت	سر	کار،	رفع	تبعیض،	افزایش	
مقبولیت	سكس	خارج	از	روابط	دگرجنس	گرایانه	تک	همسری	)ازدواج	قدیمی(	،	

هنجار	شدن	هم	جنس	گرایی	و	قانونی	شدن	سقط	جنین
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قرار	گرفت	و	با	تحلیل	دقیق	آن	و	پذیرش	آن	از	سوی	کامن	ال	و	دستگاه	های	
قضایی	در	غرب	سعی	در	کاهش	جنبه	های	منفی	آن	شد.	اما	در	کشورهای	در	
حال	توسعه	مذهبی	مانند	ایران	این	نوع	رفتار	چگونه	کنترل	می	شود؟	پذیرش	
آن	چگونه	است؟	کشورهای	در	حال	توسعه	با	توجه	به	فرایند	جهانی	شدن،	
اجتماعی	شان	 و	 اقتصادی	 و	شرایط	خاص	 و	تجددخواهی،	 شیوع	مدرنیته	
با	 پایتخت	ها	و	کالن	شهرها	رو	به	رو	هستند.	 به	ویژه	در	 با	پدیده	هم	خانگی	
توجه	به	ماهیت	دینی	و	مذهبی	جوامعی	مانند	ایران	و	از	سوی	دیگر	پیدایش	
این	گونه	روابط	هم	خانگی،	چه	راهكارهایی	برای	نظارت	بر	آن	وجود	دارد	
	این	نوع	پدیده	از	سوی	مسئوالن	

ً
که	جوانب	منفی	آن	کاهش	یابد؟	معموال

انكار	می	شود	که	در	پس	این	انكار	نوعی	پذیرش	پنهانی	و	یا	تحمل	اجباری	
مشاهده	می	شود.	دلیل	این	امر	نبود	شناسایی	و	شناخت	دقیق	این	پدیده	و	
پنهان	کردن	آن	است.	بنابراین،	در	این	شرایط	که	این	پدیده	در	کالن	شهرهای	
ایران	مانند	تهران،	مشهد	و	اصفهان	وجود	دارد،	با	بررسی	جامع	و	به	دور	
از	سوگیری	های	سیاسی	و	جناحی	واقع	بینانه	باید	مورد	مطالعه	قرار	بگیرد	و	

راهكارهای	مناسبی	در	راستای	کاهش	پیامدهای	منفی	آن	باید	ارائه	کرد.

2-4.	جمع	بندی	پژوهش
در	چند	دهه	اخیر،	الگوی	روابط	جنسی	در	جهان	تغییرات	فراوانی	داشته	و	
اکنون	نیز	جامعه	ایران	با	تحوالت	چشمگیری	در	حوزه	ارزش	ها	و	باورهای	
جوانان	روبه	روست.	تحقیقات	نشان	می	دهند	که	رابطه	جنسی	پیش	از	ازدواج	
در	ایران	در	حال	افزایش	است.	یكی	از	گونه	های	جدید	روابط	پیش	از	ازدواج	
یا	ازدواج	سفید«	است	که	در	کالن	شهرهایی	 روابط	مبتنی	بر	»هم	خانگی	
چون	تهران	رو	به	افزایش	است.	هم	خانگی	زندگی	مشترک	دو	شریک	جنسی	
بدون	ازدواج	با	یكدیگر	است؛	اما	این	ارتباط	داللت	بر	نامشروعیت	از	دیدگاه	
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مذهبی	دارد	که	در	میان	فرهنگ	ایرانی-اسالمی	جایگاهی	عرفی	و	قانونی	
ندارد،	رابطه	ای	که	ازدواج	نیست	و	خارج	از	تعهدات	ازدواج	است.

مورد	 کمتر	 موضوع	 بودن	 تابو	 به	 توجه	 با	 سفید	 ازدواج	 مسئله	 واکاوی	
بررسی	تحقیقات	علمی	و	دانشگاهی	بوده	است.	حتی	کتابی	در	این	باره	تا	
به	حال	به	صورت	مدون	منتشر	نشده	است.	با	وجود	این،	تحقیقات	اندک	
و	انگشت	شماری		در	این	باره	در	سطح	مقاله	و	پایان	نامه	انجام	شده	است.	

گلچین	و	صفری	)1396(	پژوهشی	تحت	عنوان	»	کالن	شهر	تهران	و	
ظهور	نشانه	های	الگوی	تازه	ای	از	روابط	زن	و	مرد؛	مطالعه		زمینه	ها،	فرایند	
و	پیامدهای	هم		خانگی«	انجام	دادند.	با	استفاده	از	تكنیک	مصاحبه		عمیق	
و	آزاد	در	چهارچوب	روش	نظریه		زمینه	ای،	داده	های	الزم	از	16	زوجی	که	
هم		خانگی	را	برگزیده	بودند،	گردآوری	و	تنظیم	شده	است.	پس	از	تحلیل	
یافته	های	پژوهش،	مقوله	های	تقلیل	کارکرد	و	اهمیت	خانواده،	مهاجرت،	و	
تهران،	شهر	بی	نظارت	به	عنوان	شرایط	زمینه	ای،	دید	منفی	به	ازدواج	مرسوم،	
باورهای	فمینیستی،	و	اعتقاد	نداشتن	و	پایبند	نبودن	به	ارزش	های	دینی	جامعه	
هم		خانگی	 با	 آشنایی	 و	 عاشقانه	 فرایند	 در	 درگیری	 علی،	 شرایط	 به	عنوان	
با	 رابطه	ای	 هم		خانگی،	 برابر،	 رابطه		 هم		خانگی،	 میانجی،	 شرایط	 به	عنوان	
پایان	باز،	تجربه		رضایت	بخش	از	این	سبک	زندگی،	موانع	داخلی	رابطه	و	
محدودیت	های	خارجی	رابطه	به	عنوان	تعامالت،	تحمل	ضرر	و	زیان	ناشی	
از	پایان	رابطه	و	اقدام	به	ازدواج	و	یا	قول	به	ازدواج	جهت	برطرف	کردن	موانع	
خارجی	به	عنوان	پیامدهای	این	سبک	زندگی	تعیین	شدند.	سرانجام،	مفهوم	
»هم		خانگی،	رابطه		کم	دوام	ناشی	از	تضاد	ارزش	های	مدرن	و	سنتی	در	بستر	

کالن	شهر	تهران«	به	عنوان	مقوله		هسته	برگزیده	شد.
با	عنوان	»بررسی	کیفی	وضعیت	 کریمیان	و	زارعی	)1395(	تحقیقی	
زندگی	زنان	د	ارای	رابطه	هم	خانگی	با	جنس	مخالف«	انجام	دادند.	برای	
گردآوری	داده	ها	از	19	زن	که	دارای	رابطه	هم	خانگی	بودند،	مصاحبه	عمیق	و	
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نیمه	ساختاریافته	انجام	شد.	براساس	تفسیرهای	انجام	شده	در	مورد	داده	ها	چند	
مقوله	در	زمینه	وضعیت	زنان	هم	خانه	به	دست	آمد:	رضایت	نسبی	از	رابطه،	
تعهد	متقابل	ضعیف،	کیفیت	پایین	رابطه،	ترس	از	قضاوت	خانواده	و	جامعه،	
آسیب	های	شخصی،	رابطه	معامله	گونه	و	نداشتن	تصمیم	برای	ازدواج.	آنها	در	
نتیجه	گیری	بیان	می	کنند	که	شیوع	آرام	و	خزنده	روابط	هم	خانگی	در	زندگی	
جوانان	ایرانی،	آمار	باالی	طالق،	وفور	خیانت	های	عاطفی	و	جنسی	افراد	
متأهل	و	شیوع	سبک	های	غربی	روابط	پیش	از	ازدواج	همگی	بنیان	خانواده	
ایرانی	را	نشانه	رفته	اند	و	حل	این	معضالت	نیازمند	عزم	جدی	مسئوالن	و	
کارشناسان	در	سطح	کالن	جهت	بازنگری	در	سیاست	گذاری	های	شغلی،	

اقتصادی،	ازدواج،	برنامه	های	تلویزیونی	و	حوزه	فرهنگ	است.
آزاد	ارمكی،	شریفی	ساعی،	ایثاری	و	طالبی	)1391(	تحقیقی	با	عنوان	
»هم	خانگی؛	پیدایش	شكل	های	جدید	خانواده	در	تهران«	انجام	دادند.	در	
این	تحقیق،	با	21	نفر	از	پسران	و	دخترانی	که	روابط	هم	خانگی	را	تجربه	کرده	
بودند	مصاحبه	شده	است.	یافته		های	پژوهش	نشان	می		دهد	که	هم	خانگی	
محصول	فرایند	تجدد	ایرانی	و	گسترش	جهانی	شدن	و	ورود	آن	به	ایران	است،	
فرایندهایی	که	ابتدا	با	تغییر	اوضاع	اقتصادی	و	فرهنگی	)نظام	ارزشی(	جامعه،	
و	به	تدریج،	تغییرات	اجتماعی	متفاوتی	را	در	داخل	کشور	پدید	می		آورند.	
نتیجه	این	تغییرات	اجتماعی،	که	خود	برآمده	از	تحوالت	اقتصادی	و	فرهنگی	
سال		های	اخیر	است،	پیدایش	الگوهای	هم	خانگی	در	میان	برخی	از	جوانان	

کشور	بوده	است.
در	جمع	بندی	تحقیقات	و	مقاالت	موجود	می	توان	گفت	که	صاحب	نظران	
بین	 در	 	

ً
عمدتا ایران	 در	 که	 زندگی،	 نوع	 این	 برای	 اجتماعی	 علوم	 حوزه	

دانشجویان	رواج	دارد،	دالیل	مختلفی	را	برشمرده	اند.	برخی	از	این	دالیل	
عبارتند	از:	مشكالت	مالی،	محک	زدن	رابطه،	آشنایی	بیشتر،	بی	اعتقادی	
به	ازدواج،	سست	شدن	اعتقادات	مذهبی،	افزایش	مردان	و	زنان	بیوه	ناشی	
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از	طالق،	الگوبرداری	از	ماهواره	و	رسانه	های	بیگانه	که	قبح	این	نوع	رابطه	را	
از	بین	می	برند،	توقعات	باالی	دختران،	قطع	وام	ازدواج	و	هرگونه	کمک	مالی	
به	پسران	از	سوی	نهادهای	مالی،	تعهد	مالی	کمتر	و	رهایی	از	هفت	خوان	
ازدواج	رسمی.	تغییر	فرهنگ	و	نگاه	نسل	جوان	به	زندگی	و	روابط	اجتماعی	
بستری	را	برای	رشد	و	گسترش	این	گونه	روابط	فراهم	کرده	است.	تحصیل	
و	اشتغال	زنان	و	استقالل	مالی	آنان	باعث	شده	دیگر	قوانین	مردساالرانه	را	
بی	چون	و	چرا	نپذیرند.	مردان	نیز	به	واسطه	تنوع	طلبی،	که	از	ویژگی	های	
جوامع	مدرن	است،	به	دنبال	بهره	مندی	از	روابط	کمتر	دست	وپاگیر	با	جنس	
مخالف		اند.	به	همین	دلیل	زن	و	مرد	جوان	در	دوره	کنونی	به	جای	ازدواج	

قانونی،	به	دنبال	ارتباط	غیررسمی	و	هم	خانگی	اند.	
می	شود	 کم	ختم	 تعداد	 همین	 به	 ایران	 در	 هم	خانگی	 تحقیقات	حوزه	
	در	5	سال	اخیر	انجام	شده	است.	

ً
برآمده	از	پایان	نامه	های	دانشجویی	که	اکثرا

با	تعداد	محدودی	نمونه	در	 	
ً
این	تحقیقات	و	مقاله	های	دانشجویی	عموما

بازه	10	الی	20	نفر	انجام	شده	است.	دامنه	این	نوع	تحقیقات	بسیار	محدود	
	روان	شناختی،	جامعه	شناختی	یا	فقهی-

ً
است	و	به	صورت	مجزا	یعنی	صرفا

پژوهش	جامع	 این	 بار	 اولین	 برای	 مبنا	 این	 بر	 بررسی	شده	است.	 حقوقی	
با	تأکید	بر	ابعاد	فقهی-حقوقی،	روان	شناختی	و	اجتماعی	و	با	نمونه	ای	به	
حجم	216	زوج	و	کارشناس	به	شیوه	GT	مورد	بررسی	قرار	گرفته	است	که	
	به	دانشجویان	محدود	نمی	شود	و	در	سه	کالن	شهر	تهران،	اصفهان	و	

ً
صرفا

مشهد	مورد	بررسی	قرار	گرفت.	سنت	گریزی،	امنیت	اقتصادی	و	سودمندی	
رابطه،	شراکت	مالی،	اصالت	نیازهای	عاطفی	و	جنسی،	تعهدگریزی،	ترس	
از	بی	خانمانی،	گسست	از	خانواده،	لذت	جویی،	نیاز	به	همدلی	و	گریز	از	
تنهایی،	تعهدات	پرتكلف	ازدواج،	کم	رنگ	شدن	اعتقاد	به	اوامر	دینی،	اهمیت	
دم	 ناموفق،	 ازدواج	های	 اقتصادی،	 بلوغ	 و	 بلوغ	جنسی	 بین	 عشق،	شكاف	
را	غنیمت	شمردن،	استقالل،	گرایش	به	سبک	نوین	زندگی	و	به	طور	کلی	



  277فصل چهارم: پیشنهادها و راهکارها

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

خوانشی	نو	از	مفهوم	ازدواج	از	مهم	ترین	مفاهیم	مرتبط	با	ازدواج	سفید	در	
ایران	شناسایی	شدند.	در	این	پژوهش	با	بررسی	مبانی	اجتماعی	و	فقهی-

حقوقی	به	تحلیل	هم	خانگی	در	ایران	در	چهار	فصل	پرداخته	شد.	
ازدواج	 به	طور	مختصر	مبانی	اجتماعی	و	دینی-حقوقی	 این	بخش	 در	

سفید	در	ایران	را	بررسی	می	شود.	
در	 دارد.	 وجود	 متعددی	 نظریه	های	 سفید	 ازدواج	 اجتماعی	 تبیین	 در	
و	 تفاوت	جوامع	سنتی	 پیش	کشیدن	 با	 ریزمن1	 آنومی،	 نظریه	 چهارچوب	
جوامع	جدید	نظریه	ای	برای	تبیین	آسیب	های	اجتماعی	و	رفتارهای	انحرافی	
پرورش	می	دهد.	از	نظر	وی	در	جوامع	سنتی	سلوك	افراد	از	راه	سنت	هدایت	
هدایت	کننده	 عامل	 ها	 سنت	 منسجم	 مجموعه	 جوامع	 این	 در	 می	شود.	
رفتارهاست	و	انحراف	از	جریان	حاکم	دامنه	ای	بسیار	محدود	دارد.	در	مقابل،	
در	جوامع	جدید	سلوك	انسان	ها	مبتنی	بر	جریانی	است	که	نه	از	راه	سنت	بلكه	
افراد	به	سوی	دیگران	 از	سوی	دیگران	هدایت	می	شود.	امروزه،	شخصیت	
هدایت	می	شود؛	زیرا	سنت	راهنمای	روشنی	برای	هدایت	رفتار	افراد	ندارد	و	
آنچه	باقی	می	ماند	قضاوت	های	دیگران	است.	ریزمن	نتیجه	می	گیرد	از	آنجا	
که	در	جوامع	متحول	جدید	موجودیت	اجتماعات	ساکن	ناممكن	است،	افراد	
پیدا	می	شوند	که	بدون	ریشه	داشتن	در	یک	جامعه	ساکن	و	 خودمختاری	
احساس	پیوستگی	با	یک	گروه	مشخص،	به	گونه	ای	دلخواه	عمل	می	کنند.	به	
نظر	وی،	ریشه	نداشتن	در	سنت	های	جامعه	و	احساس	خودمختاری	عامل	
بروز	رفتارهای	انحرافی	است.	تبیین	ازدواج	سفید	در	قالب	این	نظریه	مستلزم	

آن	است	که	هم	خانگی	به	مثابه	رفتاری	انحرافی	پیش	فرض	گرفته	شود.
با	توجه	به	رویكرد	بوم	شناختی	شهری	در	چهارچوب	مكتب	شیكاگو	از	
سوی	نظریه	پردازانی	مانند	پارک	و	برگس	می	توان	به	تبیین	اجتماعی	ازدواج	
سفید	از	منظری	دیگر	پرداخت.	این	نظریه	آسیب	های	اجتماعی	را	در	ارتباط	با	

1. Reisman
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پدیده	هایی	شهری	مثل	زبان،	قومیت،	مهاجرت،	سكونتگاه	و	تراکم	جمعیت	
مثل	خودکشی،	 آسیب	هایی	 بر	 را	 باال	 عوامل	 تأثیر	 برگس	 و	 پارك	 می	بیند.	
طالق	و	فحشا	در	شیكاگو	بررسی	کردند.	این	نظریه	بر	بی	سازمانی	اجتماعی	
در	تبیین	پیامدهای	آسیب	شناختی	زندگی	شهری	تأکید	دارد.	به	نظر	پارك	و	
برگس،	محیط	فیزیكی	شهر	تأثیر	عمیقی	بر	الگوهای	فرهنگی	و	اجتماعی	
شهر	دارد.	به	نظر	آنان	آن	دسته	از	حوزه	های	درون	شهرهای	تجاری	و	صنعتی	
سنت	های	 و	 ارزش	ها	 اند،	 شده	 بی	سازمانی	 دچار	 اجتماعی	 لحاظ	 به	 که	
بزهكارانه	و	جنایی	را	توسعه	می	دهند.	در	نبود	گروه	های	مرجع	و	منابعی	که	
نوجوانان	و	جوانان	را	به	رفتار	اجتماعی	مقبول	متقاعد	کند،	خرده	فرهنگ	های	
کجرو	جای	خالی	را	پر	می	کنند.	نبود	گروه	های	مرجع	و	ضعف	نهادهای	
اجتماعی	مثل	خانواده،	محله	های	منطقه	انتقالی	را	به	جایگاه	مناسبی	برای	
خرده	فرهنگ	ها،	مهاجران	و	فقرا	تبدیل	می	کند.	تبیین	ازدواج	سفید	در	قالب	
این	نظریه	ها	مستلزم	آن	است	که	هم	خانگی	به	مثابه	رفتاری	انحرافی	و	آسیبی	

اجتماعی	پیش	فرض	گرفته	شود.
همچنین	نظریه	خرده	فرهنگی	بیرمنگام	با	الهام	از	مباحث	استوارت	هال	
که	با	اتخاذ	یک	رویكرد	نومارکسیستی	بر	اهمیت	قومیت،	طبقه	و	جنسیت	در	
تحلیل	فرهنگ	جوانان	تأکید	داشت،	قابل	بررسی	است.	هال	و	همكارانش	
پایین	و	 از	راه	مناسک	استدالل	کردند	که	جوانان	طبقه	 در	کتاب	مقاومت	
متوسط	از	راه	سبک	زندگی	خاص	خود	در	پی	ابراز	مخالفت	با	مفروضات	
	)Hebdige,1979(	هبدایج	دیک	نظر	به	هستند.	داری	سرمایه	نظام	ایدئولوژیک
خرده	فرهنگ	ها	صورت	های	بیانی	اند	که	یک	تنش	اساسی	بین	فرادستان	و	
فرودستان	را	ابراز	می	کنند.	خرده	فرهنگ	ها	از	راه	سبک	های	متفاوت،	هویت	
متفاوتی	را	ابراز	می	کنند	و	نسبت	به	نظم	اجتماعی	مسلط	اعتراض	کرده،	آن	
را	به	چالش	می	کشند.	با	توجه	به	این	نظریه	می	توان	استدالل	کرد	که	انتخاب	
هم	خانگی	و	نقض	هنجارهای	فرهنگ	رسمی	و	سنتی	از	سوی	گروه	هایی	از	
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جامعه	جوانان	می	تواند	در	واقع	نوعی	مقاومت	در	برابر	هنجارها	و	فرهنگ	
رسمی	غالب	باشد.	

در	چهارچوب	مبانی	دینی،	دورکیم	دین	را	با	ماهیت	کلی	نهادهای	جامعه	
مرتبط	می	داند	و	آن	را	بر	اساس	تمایز	بین	مقدس	و	غیرمقدس	تعریف	می	کند.	
	تمامی	جنبه	های	

ً
بنابر	استدالل	وی،	در	فرهنگ	های	کوچک	و	سنتی	تقریبا

زندگی	زیر	نفوذ	دین	است.	شعایر	دینی	هم	موجب	پیدایش	اندیشه	ها	و	مقوله	
های	فكری	تازه	می	شود	و	هم	ارزش	های	موجود	را	تحكیم	و	تثبیت	می	کند.	
این	اساس	 بر	 دین	طرز	فكر	اعضای	فرهنگ	های	سنتی	را	تعیین	می	کند.	
هرچه	افراد	دیندارتر	باشند،	انتظار	می	رود	به	علت	همبستگی	گروهی	بیشتر	
و	حس	انسجام،	گرایش	به	عدول	از	ارزش	های	فرهنگی	جامعه	در	آنها	کمتر	
باشد.	از	این	دیدگاه	می	توان	گرایش	به	هم	خانه	شدن	را	با	گرایش	های	مذهبی	
کم	تِر	افراد	مرتبط	و	شیوع	آن	را	در	جوامع	و	شهرهای	بزرگ	تر	بیشتر	دانست.	
براساس	نظریه	کنترل،	افراد	به	گونه	ای	طبیعی	تمایل	به	عدول	از	هنجارها	
دارند.	هنجارشكنی	بیش	از	آنكه	ناشی	از	نیروهای	محرك	به	سوی	ناهنجاری	
باشد،	محصول	عدم	ممانعت	است.	از	دریچه	این	نظریه	می	توان	هم	خانگی	
جوانان	را	ناشی	از	کنترل	ضعیف	والدین	و	سست	شدن	نقش	نظارتی	والدین	
و	جامعه	دانست	که	یكی	از	دالیل	جدی	آن،	دور	شدن	فرزندان	از	محیط	
کنترل	 صورت	 این	 در	 است.	 اشتغال	 یا	 تحصیل	 ادامه	 هدف	 با	 خانواده	

اجتماعی	از	سوی	خانواده	نسبت	به	فرزندان	تعدیل	می	شود.	
نظریه	پردازانی	مانند	مک	لوهان	در	حوزه	فناوری	بیان	کرده	اند	که	تأثیرات	
فناوری	در	سطح	نظریه	ها	و	فرضیه	ها	رخ	نمی	دهد،	بلكه	آنها	نسبت	های	
بین	حواس	یا	الگوهای	پندارهای	ذهنی	ما	را	مدام	و	بدون	هیچ	مقاومتی	تغییر	
می	دهند.	به	بیان	دیگر،	از	نظر	او	مهم	ترین	تأثیر	رسانه	های	گروهی	این	است	
که	عادات،	پندارها	و	چگونگی	تفكر	ما	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهند	و	از	همه	
مهم	تر	سبک	زندگی	سنتی	و	رایج	جامعه	را	به	چالش	می	کشند	و	آن	را	نماد	
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با	نشان	دادن	 عقب	ماندگی	نشان	می	دهند.	رسانه	های	دیداری	و	شنیداری	
سبک	زندگی	طبقات	باال	و	متوسط	اروپایی	و	آمریكایی،	به	مثابهسبک	زندگی	
بهنجار،	بینندگان	محروم	را	با	مقایسه	زندگی	خود	با	آنان	خشمگین	و	ناکام	
می	سازند	و	آنان	را	برمی	انگیزانند	تا	هر	طور	شده	خود	را	در	»رؤیای	سبک	

زندگی	مرفه«	سهیم	سازند.		
اولسون	در	چهارچوب	نظریه	روان	شناختی	اجتماعی	پدیده	هم	خانگی	را	
به	تصویر	کشیده	است	و	انواع	هم		خانگی	و	دالیل	گرایش	به	این	سبک	زندگی	

را	به	صورت	زیر	توضیح	می	دهد:	
پتوی	محافظتی:	این	نوع	ارتباط	زمانی	رخ	می	دهد	که	یک	شریک	بسیار	
وابسته	یا	ناایمن	است.	افراد	ناایمن	مدام	از	اینكه	شریک	یا	همسرشان	آنها	
با	فرد	دیگری	رابطه	عاشقانه	برقرار	کند،	احساس	نگرانی	 را	تنها	بگذارد	و	
می	کنند.	بنابراین،	ازدواج	برای	آنان	بسیار	نگران	کننده	است	و	امید	بستن	به	
تعهد	از	جانب	همسر	برای	آنان	امیدی	زجرآور	است.	از	این	رو،	با	انتخاب	
رابطه	هم	خانگی	و	دلبستگی	نداشتن	به	تعهد	و	دوام	رابطه،	خود	را	از	این	

عذاب	و	دلخوشی	ویران	کننده	می	رهانند.
	رهایی:	برخی	از	مردم	از	با	هم	زندگی	کردن	به	عنوان	شیوه	ای	برای	رهایی	

از	ارزش	ها	و	نفوذ	والدین	استفاده	می	کنند.	
آزمایش	کردن:	بعضی	از	مردم	زندگی	کردن	با	هم	را	یک	زمینه	آزمایشی	
واقعی	برای	ازدواج	کردن	می	دانند،	اما	در	هر	صورت	این	سبک	فاقد	درگیری	
جدی	برای	ازدواج	کردن	است	و	آمادگی	کافی	نیز	برای	ازدواج	ایجاد	نمی	کند.	
به	طور	کلی،	در	چرایی	روابط	هم	خانگی	در	ایران	می	توان	به	عواملی	مانند	
لیبرالیسم	 ناامنی	شغلی،	 پیدایش	 و	 ورود	سرمایه	داری	 اقتصادی،	 تغییرات	
اخالقی	و	بازاندیشی	سنت،	ورود	عناصر	نوسازی	و	گمنامی	شهری،	از	بین	
رفتن	مفهوم	و	کارکرد	محله،	تغییرات	در	ساخت	خانواده	و	پیدایش	روابط	

مقطعی	اشاره	کرد.	
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در	تبیین	حقوقی	ازدواج	سفید	متون	حقوقی	براساس	فقه	اسالمی	برای	
روابط	نامشروع	تنظیم	و	اجرایی	می	شود.	در	ازدواجی	که	زن	و	مرد	عامدانه	
بدون	هر	گونه	قیودات	شرعی	و	ثبت	قانونی	تن	به	رابطه	دهند،	این	نوع	رابطه	نه	
	نام	ازدواج	نمی	توان	بر	

ً
شرعی،	نه	عرفی	و	نه	قانونی	به	حساب	می	آید	و	اساسا

آن	نهاد	و	یک	رابطه	غیرشرعی	است	که	قانون	از	آن	و	فرزند	حاصل	از	آن	هیچ	
حمایتی	نمی	کند.	قانون	مدنی	ازدواج	را	به	دو	دسته	دائم	و	موقت	)منقطع،	
صیغه(	تقسیم	کرده	و	آثار	متفاوتی	را	بر	این	دو	شكل	ازدواج	مترتب	دانسته	
نه		تنها	از	مشروعیت	قانونی	 است.	در	نظام	حقوقی	و	فقهی	ازدواج	سفید	

برخوردار	نیست،	بلكه	در	صورت	احراز،	مجازات	کیفری	در	پی	دارد.
ماده	6451	قانون	مجازات	اسالمی	بیان	می	کند	که	مجازات	مردی	را	که	
نظر	 تا	یک	سال	در	 تعزیری	 ازدواج	می	کند،	حبس	 به	 مبادرت	 ثبت	 بدون	
گرفته	است.	الیحه	حمایت	از	خانواده	این	مجازات	را	به	جزای	نقدی	)20 
دارای	 میزان	جریمه	می	تواند	 این	 تبدیل	کرده	است.	 ریال(	 میلیون	 تا	100	
خاصیت	بازدارندگی	باشد؛	اما	بی	تردید	مجازات	حبس	شدیدتر	از	جزای	
نقدی	محسوب	می		شود	و	با	صراحت	مندرجات	ماده	645	قانون	مجازات	

اسالمی،	ثبت	نشدن	واقعه	ازدواج	برای	زوجه	جرم	نیست.	
طبق	ماده	20	قانون	جدید	حمایت	از	خانواده	مصوب	91/12/1،	ثبت	
نكاح	دائم	اجباری	است	اما	قانونگذار	ثبت	نكاح	موقت	را	اجباری	نمی	داند.	
	در	مواردی	همچون	

ً
این	قانون،	ثبت	نكاح	موقت	صرفا به	استناد	ماده	21	

بارداری	زوجه،	توافق	طرفین،	و	ذکر	شرط	ضمن	عقد	الزامی	است.
در	فصل	هجدهم	از	قانون	مجازات	اسالمی	در	مبحث	جرائم	ضدعفت	
و	اخالق	عمومی،	در	ماده	637	آمده	است:	»هرگاه	زن	و	مردی	که	بین	آنها	
علقه	زوجیت	نباشد،	مرتكب	روابط	نامشروع	یا	عمل	منافی	عفت	غیر	از	زنا	

1.	»به	منظور	حفظ	کیان	خانواده	ثبت	واقعه	ازدواج	دائم،	طالق	و	رجوع	طبق	مقررات	الزامی	است،	
چنانچه	مردی	بدون	ثبت	در	دفاتر	رسمی	مبادرت	به	ازدواج	دائم،	طالق	و	رجوع	نماید،	به	مجازات	

حبس	تعزیری	تا	یكسال	محكوم	می	گردد.«
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از	قبیل	تقبیل1	یا	مضاجعه2	شوند،	به	شالق	تا	99	ضربه	محكوم	خواهند	
شد	و	اگر	عمل	با	عنف	و	اکراه	باشد،	فقط	اکراه	کننده	تعزیر	می	شود.«

همچنین	در	ماده	225	قانون	مجازات	اسالمی	مصوب	سال	1392/2/1 
آمده	است:	»حد	زنا	برای	زانی	محصن	و	زانیه	محصنه	رجم	است.	در	صورت	
عدم	امكان	اجرای	رجم	با	پیشنهاد	دادگاه	صادرکننده	حكم	قطعی	و	موافقت	
رئیس	قوه	قضائیه	چنانچه	جرم	با	بینه	ثابت	شده	باشد،	موجب	اعدام	زانی	
محصن	و	زانیه	محصنه3	است	و	در	غیر	این	صورت	موجب	صد	ضربه	شالق	
برای	هریک	است«.	و	اما	در	ماده	230	از	همان	قانون	آمده	است:	»حد	زنا	

در	مواردی	که	مرتكب	غیرمحصن4	باشد،	صد	ضربه	شالق	است«.	
براساس	ماده	884	قانون	مدنی،	ولدالزنا	از	پدر	و	مادر	و	اقوام	آنان	ارث	
نمی	برد؛	لیكن	اگر	حرمت	رابطه	ای	که	طفل	ثمره		آن	است	نسبت	به	یكی	از	
ابوین	ثابت	و	نسبت	به	دیگری	به	واسطه		اکراه	یا	شبهه		زنا	نباشد،	طفل	فقط	از	

این	طرف	و	اقوام	او	ارث	می	برد	و	برعكس.
بدون	 که	 مردی	 و	 زن	 حقوقی،	 دیدگاه	 از	 است	 مشخص	 که	 همچنان	
ازدواج	قانونی	)دائم	یا	موقت(	با	هم	زندگی	می	کنند	به	دلیل	عدم	ثبت	قانونی،	
روابط	نامشروع	و	زنا	دارای	پیگرد	قانونی	و	کیفری	اندو	اگر	فرزندی	از	آنها	

متولد	شود	از	ارث	محروم	خواهد	شد.	
نكاح	 بحث	 می	شود،	 دانسته	 یكسان	 همباشی	 با	 که	 مواردی	 از	 یكی	
معاطاتی	است.	نكاح	معاطاتی	ازدواجی	است	که	به	منظور	تشكیل	خانواده	و	
حق	تمتع	و	رابطه	جنسی	بین	زن	و	مرد	برقرار	می	شود؛	اما	فاقد	ایجاب	و	قبول	
لفظی	است	و	ممكن	است	طرفین	بر	مهریه،	نفقه	و	سایر	حقوق	بین	زوجین	
توافق	کنند.	مطابق	ماده	193	قانون	مدنی،	»در	مواردی	که	قانون	استثنا	کرده	

1.  بوسیدن
2.		»با	هم	خوابیدن«	و	»هم	بستر	شدن«

3.		متأهل
4.		مجرد



  283فصل چهارم: پیشنهادها و راهکارها

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

باشد«	معاطات	صحیح	است.	از	جمله	موارد	استثنا	شده	عقد	نكاح	است.	
در	ماده	1062	این	قانون	آمده		است:	»نكاح	واقع	می	شود	به	ایجاب	و	قبول	
	به	لحاظ	

ً
	داللت	بر	قصد	ازدواج	نماید«.	یعنی	حتما

ً
به	الفاظی	که	صریحا

حقوقی	باید	صیغه	عقد	ازدواج	بیان	شود	و	ایجاب	و	قبول	باید	لفظی	باشد	
مگر	در	حالت	عجز	از	تلفظ.	

عدم	جواز	نكاح	معاطاتی	به	نظر	اکثر	فقهای	شیعه	نظیر	محقق	بحرانی،	
علمای	 اجماع	 مورد	 شیرازی	 مكارم	 و	 روح	الله	خمینی	 انصاری،	 مرتضی	
شیعه	و	اهل	سنت	است.	مذاهب	شافعی،	مالكی،	حنبلی	و	حنفی	همگی	

صیغه	ایجاب	و	قبول	را	از	شرایط	عقد	نكاح	می	دانند.
	در	سال	های	اخیر	برخی	از	فقها	نظیر	صادقی	تهرانی	نظریه	صحت	نكاح	
معاطاتی	را	مطرح	کرده	اند،	از	جمله:	»عقد	یا	قرارداد	ازدواج	به	هر	زبانی	
که	باشد	درست	است	و	اگر	هم	بدون	لفظ	ویژه	اش	که	»انكحت«	یا	»نكاح	
کردم«	باشد،	در	صورتی	که	جریانی	میان	زن	و	مرد	انجام	گردد،	چه	با	نوشتن	
یا	گفتن	یا	اشاره	یا	هر	طور	دیگر	که	به	روشنی	داللت	بر	انجام	ازدواج	کند،	
تعارف	 به	یكدیگر	 یا	شیرینی	 اگر	کفش	روی	کفش	گذاشتن	 کافی	است،	
کردن	یا	هر	اشاره	و	عمل	دیگری	صورت	بگیرد	که	در	عرف	آنان	دلیل	بر	انجام	
ازدواج	است،	همین	ها	کافی	است	و	دیگر	صیغه	ای	چه	عربی	و	چه	به	زبان	
دیگر	الزم	ندارد.	عمده	این	است	که	معلوم	باشد	قضیه	رفیق	بازی	و	زنا	در	کار	
نیست،	بلكه	مقصود	زناشویی	و	تشكیل	زندگی	جدید	است،	چه	دائمش	و	

چه	موقتش	)سیدی	و	نظری،	1390(.
مشهور	فقها	لفظی	بودن	ایجاب	و	قبول	را	در	عقد	نكاح	شرط	می	دانند	و	
معتقدند	نكاح	معاطاتی	باطل	است،	بلكه	در	این	مورد	ادعای	اجماع	شده	
است.	قانون	مدنی	نیز	بر	لفظی	بودن	ایجاب	و	قبول	در	عقد	نكاح	صراحت	
دارد.	مرحوم	آیت	الله	بهجت	در	پاسخ	سؤالی	در	مورد	نكاح	معاطات	اظهار	
نیز	 شیرازی	 مكارم	 آیت	الله	 نیست«.	 نكاح	 مورد	 در	 »معاطات	 داشته	اند:	
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ازدواج	معاطاتی	نداریم	و	چنین	 نام	 به	 این	خصوص	گفته	اند:	»چیزی	 در	
گفته	اند:	 این	خصوص	 در	 آیت	الله	خامنه	ای	هم	 و	 باطل	است«	 ازدواجی	
»مشروع	نیست«	)مجموعه	آرای	فقهی	در	امور	حقوقی:	1382،	ج1،	71(.
بنا	بر	اذعان	خود	افرادی	که	با	ازدواج	سفید	هم			خانه	شده	اند،	بسیاری	از	
	این	هم	باشی	را	زوجیت	قلمداد	نمی	کنند،	بلكه	مرحله	آشنایی	

ً
آن	ها	اصال

بیشتر	برای	ازدواج	در	آینده	و	یا	هم	خانگی	برای	رهایی	از	مشكالت	اقتصادی،	
نه	به	ازدواج	شرعی	معتقدند	و	نه	 افراد	 بنابراین،	این	 روانی	و	...	می	دانند.	
شرایط	نكاح	معاطاتی	را	قبول	کرده	اند،	بلكه	حتی	اگر	خواهان	زندگی	مشترک	
براساس	دین	اسالم	بودند،	برای	آشنایی	یا	به	علت	هرگونه	محدودیت	دیگر	در	
ازدواج	دائم،	حداقل	می	توانند	عقد	موقت	منعقد	کنند.	دیگر	اینكه	در	ازدواج	
برای	دختران	وجود	اذن	پدر	الزم	و	ضروری	است؛	در	حالی		که	در	بسیاری	
از	این	هم	باشی	ها	حتی	خانواده	از	این	موضوع	مطلع	نبوده	و	یا	بدون	اجازه	
پدران	این	زندگی	ها	آغاز	می	شود.	همچنین	برخی	از	این	افراد	با	آغاز	زندگی	
تعهدی	را	نسبت	به	یكدیگر	قبول	نمی	کنند	و	به	ویژه	مردان	که	طبق	تعالیم	
اسالم	قوام	اند	و	وظیفه	تأمین	نفقه	همسر	و	فرزندان	خود	را	دارند،	با	ازدواج	
سفید	از	تمام	وظایف	خود	را	مبرا	می	کنند.	بسیاری	از	انها	آن	ها	به	طالق	
شرعی	و	قانونی	نیز	اعتقادی	ندارند	و	زندگی	خود	را	بدون	توجه	به	احكام	
در	طالق،	 الفاظ	 بیان	 شرعی،	 آداب	طالق	 به	 و	 می	دهند	 خاتمه	 اسالمی	
داشتن	شاهد	بر	این	جدایی	و	حتی	نگه	داشتن	عده	برای	زن	پس	از	جدایی	از	

همسر،	پایبندی	ندارند.	
	به	هیچ	وجه	با	نكاح	معاطاتی	در	

ً
براساس	این	ادله،	ازدواج	سفید	تقریبا

شرع	انطباق	ندارد	و	شرایط	ازدواج،	اذن	پدر،	طالق	شرعی،	عده	و	...	در	آن	
رعایت	نمی	شود	و	مهم	تر	از	همه	آنكه	در	هر	عقدی،	قصد	انسان	ها	از	ارکان	
ضروری	تشكیل	دهنده	آن	است؛	اما	در	ازدواج	سفید	در	بسیاری	از	موارد	
طرفین	قصد	زوجیت	نداشته	و	اگر	قصد	زوجیت	نیز	داشته	باشند،	به	علت	
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رعایت	نكردن	قواعد	زوجیت	و	طالق	شرعی،	زندگی	مشترک	آن	ها		همچون	
زندگی	بسیاری	از	انسان	ها	در	غرب،	تنها	نوعی	هم	باشی	است	و	تحت	لوای	

زوجیت	دینی	قرار	نمی	گیرد.
و	 پیمایش	 و	 موقت	 ازدواج	 –	حقوقی	 فقهی	 و	 نظری	 مبانی	 به	 توجه	 با	
گردآوری	 داده	های	 موشكفانه	 و	 دقیق	 تحلیل	 و	 تحقیق	 میدان	 در	 مصاحبه	
شده	مدلی	تحلیلی	در	تبیین	ازدواج	سفید	در	سه	کالن	شهر		تهران،	مشهد،	

اصفهان	بدست	آمد:	
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همین	طور	که	مشاهده	می	شود،	مسئله	محوری	ازدواج	سفید	در	ایران	
تغییرات	ارزشی	و	هنجاری	در	سبک	زندگی	جوانان	ایرانی	است	که	پدیده	
هم	خانگی	در	بطن	این	تغییرات	ارزشی	ظهور	کرده	است.	مهم	ترین	پیامدهای	
ازدواج	سفید	در	ایران	براساس	گزارش	ها	و	مصاحبه	های	دقیق	با	زوجینی	که	
تجربه	همباشی	را	داشته	اند،	رنگ	باختن	کلیشه	های	جنسیتی،	آزادی	انتخاب	
و	بی	میلی	به	ازدواج	رسمی	بوده	است.	این	عوامل	در	غرب	نیز	به	وضوح	
مشاهده	می	شود.	در	تحقیقی	در	آمریكا	دلیل	ازدواج	سفید	آزادی	و	راحتی	
	.)Galena et al,2009(	است	شده	عنوان	دائم	ازدواج	به	میلی	بی	و	افراد	بیشتر
برخالف	غرب	که	از	نظر	عرفی	و	حقوقی	این	پدیده	را	قانونمند	کرده،	در	ایران	
این	مسئله	رخ	نداده	است	و	پیامدهایی	مانند	طرد	اجتماعی،	فقدان	حمایت	

و	ترس	از	پیگرد	را	به	دنبال	داشته	است.	

3-4.	ارائه	پیشنهادها	و	راهکارها
نفی	مقوله	ازدواج	سفید	انكار	واقعیتی	اجتماعی	است.	در	دو	دهه	اخیر	با	
توجه	به	تغییرات	اجتماعی	در	ایران،	همباشی	یا	ازدواج	سفید	رو	به	گسترش	
است.	این	نوع	ازدواج	در	چهارچوب	حریم	خصوصی	صورت	می	گیرد	و	
ضابطان	قضائی	و	انتظامی	به	آسانی	نمی	توانند	آن	را	کشف	کنند.	با	توجه	به	
ماهیت	خصوصی	بودن	آن،	انكار	از	سوی	مسئوالن	و	تابو	بودن	موضوع،	این	
پدیده	در	سایه	گسترش	می	یابد	و		در	صورت	عدم	شناخت	دقیق	و		ساماندهی	
آن،	می		تواند	تبعات	جبران	ناپذیری،	به	ویژه	برای	زنان،	داشته	باشد.	بنابراین،	
در	راستای	کاهش	تبعات	ناگوار	آن	و	همچنین	سامانمند	کردن	آن	راهكارهای	

زیر	ارائه	می	شود:
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 شناسایی	جامع	ابعاد،	علل	و	پیامدهای	ازدواج	سفید	در	ایران	برمبنای	

تحقیقات	مستقل	علمی	و	تخصصی
رسیدن	به	جامعه	ای	پویا	نیازمند	شناسایی	آسیب	ها،	معضالت	اجتماعی،	
است.	 اثرگذار	 و	 کارشناسی	شده	 تصمیمات	 گرفتن	 و	 راهكارها	 بررسی	
تخصیص	بودجه	های	تحقیقاتی،	توجه	بیشتر	اساتید	و	مشاوران	دانشگاهی	
و	دانشجویان	حوزۀ	علوم	رفتاری	در	قالب	پایان	نامه	و	مقاله،	تألیف	کتاب	و	
انجام	کار	میدانی	پویا	و	مستمر	از	سوی	نویسندگان	و	فعاالن	اجتماعی	در	
باب	شناسایی	دقیق	و	همه	جانبۀ	ازدواج	سفید	و	آسیب	شناسی	این	پدیده	و	
ارائه	پیشنهادات	مناسب	به	عموم	با	توجه	به	ماهیت	اجتماعی	جامعۀ	در	گذر	
زمان	می	تواند	راهكاری	مناسب	در	جهت	شناسایی	دقیق	این	پدیده	باشد.	
متأسفانه	بنظر	میاید	که	دانشگاه	از	جامعه	جدا	شده	است	و	ماهیت	علمی	اش	
زیر	سؤال	رفته	است.	موضوعات	تكراری	و	پایان	نامه	های	پولی	و	سفارشی	

شكل	24.	سیاوش	شهریور،	مدیرکل	امور	اجتماعی	و	فرهنگی	استانداری	تهران	در	
اواسط	تابستان	سال	1393	از	طرح	»اعتالی	خانواده	پایدار«	در	دستور	کار	دولت	

برای	مقابله	با	ازدواج	سفید	خبر	داده	بود.
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و	 باشند	 نقشی	زیادی	داشته	 نمی	توانند	در	شناسایی	آسیب	های	اجتماعی	
بازنگری	در	سیاست	های	دانشگاه،	به	ویژه	در	حوزۀ	پژوهش،	می	تواند	از	تولید	
تحقیقات	ضعیف	بدون	کارکرد،	غیر	حرفه	ای	و	استاندارد	و	خاک	خورده	در	

کتابخانه	ها	جلوگیری	کند.

		پذیرفتن	پدیدۀ	ازدواج	سفید	و	روند	افزایشی	آن	در	ایران	
تنها	 ازدواج	سفید،	»انكار«	 بودن	موضوع	 تابو	 و	 به	علت	ماهیت	غیردینی	
راهكاری	بوده	است	که	تا	به	امروز	از	سوی	مسئوالن	مشاهده	شده	است	اگر	
چه	در	سالهای	اخیر	در	مواردی	مطالبی	در	خصوص	ازدواج	سفید	منتشر	
شده	و	برنامه	های	رادیو	و	تلویزونی	نیز	پخش	گردیده	است.	یكی	از	مقامات	
مسئول	دولتی	امور	جوانان	در	ایران	می	گویند	که	ازدواج	سفید	در	ایران	وجود	
ندارد.	محمود	گلزاری،	معاون	امور	جوانان	وزارت	ورزش	و	جوانان	در	سال	
	در	جامعه	ایران	

ً
93،	در	مصاحبه	با	خبرگزاری	فارس1	بیان	کرده	است	که	اصال

ازدواج	سفید	وجود	ندارد.	او	ازدواج	سفید	را	پدیده	ای	غربی	دانست	و	گفت	
ممكن	است	برخی	جوانان	به	تبعیت	از	کشورهای	غربی	این	کار	را	انجام	داده	
باشند،	اما	هنوز	این	موضوع	تأیید	نشده	است؛	اما	این	تصور	اشتباه	است	که	
با	صحه	گذاشتن	بر	وجود	این	پدیده،	شیوع	آن	بیشتر	می	شود،	بلكه	به	جرئت	
می	توان	گفت	که	در	صورت	پذیرش	این	موضوع	و	شروع	کار	آسیب	شناسی	
و	کارشناسی	زوایایی	اشكار	و	پنهان	ازدواج	سفید	از	آسیب	های	احتمالی	آن	

بر	خانواده	ها	و	جامعه	می	شود	جلوگیری	کرد.

	اندیشیدن	به	تمهیدات	قانونی	و	پوشش	حمایتی
فرهنگ	سازی	و	اطالع	رسانی	بعد	از	پذیرش	و	آسیب	شناسی	و	ارائۀ	راهكارهای	
عملی	قدم	بعدی	است.	بسیاری	از	افراد	در	مصاحبه	ها	گفته	اند	که	آداب	و	

1.  www.farsnews.com/news/13930910000357
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رسوم	و	فرهنگ	ازدواج	در	ایران	)مهریه	های	سنگین،	شیربها	و	عروسی	های	
مجلل،	جهیزیه،	مسكن	مستقل،	کلیشه	های	جنسیتی،	دست	وپاگیر	بودن	
و	محدود	کردن	حقوق	فردی	زنان	در	قوانین	به	مفاد	شروط	ضمن	عقد	از	
در	صدور	جواز	 زوجه	 وکالت	 اشتغال،	شرط	 تحصیل،	شرط	 جمله	شرط	
خروج	از	کشور،	شرط	تقسیم	اموال	موجود	میان	شوهر	و	زن	پس	از	جدایی،	
	)... و	 انتخاب	مسكن،	حق	طالق	 از	طالق،	حق	 پس	 فرزندان	 حضانت	
باعث	بی	میلی	به	ازدواج	دائم	و	روی	آوردن	به	این	نوع	ازدواج	شده	است.	
در	بخش	بسترسازی	فرهنگی،	ترویج	و	تبلیغ	فرهنگ	ازدواج	آسان	از	طریق	
رسانه	های	جمعی	و	فضای	مجازی	و	نهادهای	اجتماعی	غیردولتی	می	تواند	
راهكار	مناسبی	برای	توجیه	خانواده	ها	در	سخت	گیری	نكردن	و	تسهیل	ازدواج	
جوانان	باشد.	نهادهای	دولتی	و	اجرایی	با	تبلیغ	و	ایجاد	زمینۀ	ازدواج	آسان	
)و	درخواست	برای	بازنگری	قوانین	موجود	ازدواج(،	تخصیص	وام	ازدواج	
بیشتر،	وام	مسكن	و	فرصت	های	شغلی	می	توانند	نقش	مؤثری	در	این	زمینه	

ایفا	کنند.

	بازنگری	در	قوانین	حقوقی	مربوط	به	ازدواج	سفید	با	تأکید	بر	حمایت	
قضایی	از	زنان	و	فرزندان

در	جامعۀ	ایران	به	دلیل	غیرشرعی	بودن	و	با	تأکید	بر	مادۀ	10	قانون	اساسی	
مبتنی	بر	تسهیل	ازدواج	اخالقی	و	اسالمی،	از	ازدواج	سفید	جرم	انگاری	شده	
است.	از	این	رو،	زوجینی	که	ازدواج	سفید	را	برگزیده	اند،	تحت	عنوان	روابط	
نامشروع	و	عدم	ثبت	ازدواج	به	حبس	و	شالق	و	جریمۀ	مالی	محكوم	خواهند	
شد-	گرچه	این	حكم	اجرا	نمی	شود	و	از	سوی	حاکمیت	به	نوعی	تحمل	
می	شود-	حق	نفقه،	ارث،	حضانت	فرزندان	و	...	برای	این	زوجین	تعریف	
نشده	است	و	در	این	میان	اگر	فرزندی	به	دنیا	بیاید،	براساس	مادۀ	884	قانون	

مدنی	ولد	الزنا	محسوب	می	شود	و	از	ارث	محروم	است.	
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ضروری	است	در	اینجا	دو	نكته	بیان	شود:	در	هیچ	بخش	قرآن	از	این	
موضوع	بحثی	به	میان	نیامده	است	و	تنها	زنان	و	مردان	زناکار	سرزنش	و	از	
می	تواند	 ولدالزنا	 ایران	 قانون	 در	 شده	اند.	 محروم	 اجتماعی	 حقوق	 برخی	
شناسنامه	دریافت	کند	و	زمانی	که	شناسنامه	دریافت		کند،	شهروند	ایرانی	
محسوب	می	شود	و	از	حقوق	شهروندی	برخوردار	است.	از	سوی	دیگر	در	
اصل	بیستم	قانون	اساسی،	همۀ	افراد	ملت	اعم	از	زن	و	مرد	یكسان	در	حمایت	
از	قانون	قرار	دارند	و	از	همۀ	حقوق	انسانی،	سیاسی،	اقتصادی،	اجتماعی	و	
فرهنگی	با	رعایت	موازین	اسالم	برخوردارند.	فرزند	متولد	از	این	نوع	روابط	
حقوقی	 و	 قضایی	 قانونی،	 حمایت	 از	 ایرانی	 شهروند	 یک	 مانند	 باید	 نیز	
مانند	نفقه	و	حق	ارث	برخوردار	شود.	از	سوی	دیگر،	ایران	عضو	کنوانسیون	
بین	المللی	حقوق	کودک	است	و	به	تازگی	الیحۀ	حمایت	از	کودکان	را	در	
مجلس	تصویب	کرده	است	و	بدون	هیچ	گونه	تبعیضی	باید	حقوق	کودکان	را	
رعایت	شود.	بنابراین،	حق	ارث	نداشتن	ولدالزنا	مغایر	قانون	اساسی	و	حقوق	
بین	الملل	است	و	الزم	است	در	این	زمینه	به	شكلی	اساسی	بازنگری	شود.	
در	اینجا	دو	خأل	وجود	دارد:	در	ازدواج	سفید	در	صورت	بروز	جرم	علیه	یكی	
	زن	است(	مانند	خشونت	خانگی	که	در	این	تحقیق	

ً
از	زوجین	)که	معموال

نیز	مواردی	موجود	می	باشد،	قانون	چه	برنامه	ای	حمایتی	برای	این	اشخاص	
دارد؟	اگر	زن	مورد	آزار	و	شكنجه	و	خشونت،	دزدی	اموال	و...	قرار	گرفت،	
آیا	باید	به	علت	ترس	از	مجازات	شالق	در	خصوص	خشونتی	که	علیه	وی	
صورت	گرفته	است،	سكوت	کند؟!	ازدواج	سفید	در	بستر	حریم	خصوصی	
صورت	می	گیرد.	در	اصول	22،	23	و	25	قانون	اساسی	نیز	هرگونه	تجاوز	
و	 تجسس	 بنابراین،	 است.	 ممنوع	شده	 افراد	 به	حریم	خصوصی	 تعدی	 و	
نقض	حریم	از	دیدگاه	حقوقی	درست	نیست	و	مصداق	نقض	قوانین	و	اصول	
قانون	اساسی	است.	از	آنجا	که	ازدواج	سفید	در	بستر	حریم	خصوصی	اتفاق	
می	افتد،	شاهد	ندارد	و	آشكار	نیست؛	پس	برمبنای	مواد	حریم	شخصی	و	
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بند	ششم	منشور	هشت	ماده	ای	حقوق	شهروندی	نمی	توان	آن	را	تحت	پیگرد	
قانونی	قرار	داد.	بنابراین،	زنان	یا	افرادی	که	مورد	خشونت	خانوادگی	قرار	گرفته	
و	یا	به	آنها	تعرض	می	شود،	بدون	توجه	به	وقایع	حریم	خصوصی	باید	تحت	

حمایت	قضایی	قرار	بگیرند.

ینی،	اشتغال	و	تسهیل	شرایط	اقتصادی	از	سوی	دولت	و	بخش	 	کارآفر
خصوصی

خیل	عظیم	فارغ	التحصیالن	بیكار	و	مجرد	که	روانۀ	کالن	شهرها	شده	اند	تا	
در	بخش	های	غیرتخصصی	و	ناهماهنگ	با	رشتۀ	تحصیلی	شان	مشغول	به	
کار	شوند،	در	زمرۀ	روی	آورندگان	به	ازدواج	سفید	قرار	دارند.	در	این	زمینه	
نهادهای	دولتی	و	بخش	خصوصی	الزم	است	با	همكاری	همدیگر	امنیت	
شغلی	ایجاد	کنند.	تجدید	نظر	از	سیاستهای	نا	کارامد	مرکز	گرایی،	کارآفرینی	
و	ایجاد	فرصت	های	شغلی	هماهنگ	با	تحصیالت	دانشگاهی	در	شهرهای	
باشد.	همچنین	سیستم	 این	زمینه	 محل	سكونت	می	تواند	عاملی	مهم	در	
بانكی	با	اعطای	وام	های	مسكن،	بیشتر	کردن	وام	ازدواج،	وام	نگهداری	از	
فرزند	به	صورت	قرض	الحسنه	و	اقساط	بلندمدت	می	تواند	نقش	مؤثری	در	
این	زمینه	ایفا	کند.	فعاالن	بخش	خصوصی	با	همكاری	دولت	در	شهرستان	ها	
با	ساخت	واحدهای	تولیدی	و	حمایت	از	اشتغال	جوانان	می	توانند	بیكاری	
جوانان	را	کاهش	دهند.	خیرین	در	شهرهای	مختلف	باید	توجه	بیشتری	به	
بحث	کارآفرینی	و	اشتغال	داشته	باشند	و	با	همكاری	دولت	و	فعاالن	اقتصادی	
ضلع	سوم	این	جبهه	را	تشكیل	دهند	و	در	حوزۀ	کارآفرینی	نقش	برجسته	ای	
داشته	باشند.	بنابراین،	کارآفرینی	در	محل	زندگی	جوانان	و	حمایت	اقتصادی	
از	قبیل	مسكن،	هزینۀ	فرزند	و	...	می	تواند	بخشی	از	دغدغه	های	اقتصادی	

جوانان	را	رفع	کند.	
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مشاور	ه	های	 چهارچوب	 در	 انجمن	ها	 و	 دولتی	 نهادهای	 حمایت	 	
بهداشتی	و		آموزشی	و	جلوگیری	از	آسیب	های	فردی	و	اجتماعی

با	وجود	جرم	انگاری	و	پیگرد	 اعتیاد	 ایدز	و	 بیماری	هایی	مانند	 به	 مبتالیان	
انجمن	های	 شهرداری،	 بهزیستی،	 مانند	 نهادها	 برخی	 طریق	 از	 کیفری،	
با	 تاکنون	 می	شوند.	 اعتیاد	حمایت	 ترک	 کمپ	های	 و	 غیردولتی	 داوطلبانۀ	
آموزش	های	بهداشتی	و	مشاوره	ای	این	نهادها،	گام	های	مؤثری	در	کاهش	
آسیب	ها	و	پیامدهای	منفی	آنها	برداشته	شده	است.	خواه	ناخواه	این	سبک	
زندگی	با	اقبال	برخی	جوانان	جامعه	مواجه	شده	و	روز	به	روز	در	حال	افزایش	
نیز	است.	برخی	بیماری	های	مقاربتی	مانند	ایدز،	بارداری	های	ناخواسته،	
یا	 و	 امد	 وجود	 به	 روابط	 این	 در	 زنان	 علیه	 خشونت	 انواع	 و	 جنین	 سقط	
وجود	دارند	که	به	علت	ماهیت	کیفری	روابط	هم	خانگی	جرئت	درخواست	
حمایت	الزم	و	یا	پیگیری	قضایی	آنها	از	طرف	اشخاص	وجود	ندارد.	از	سوی	
	به	علت	پذیرفته	نشدن	این	نوع	روابط	از	جانب	خانواده	ها،	

ً
دیگر،	معموال

زوجین	هم	خانه	طرد	می	شوند	که	آسیب	هایی	روان	شناختی		به	دنبال	می	آورد.	
با	توجه	به	همراه	بودن	هم	خانگی	با	آسیب	هایی	چون	اعتیاد	و	و	بیمارهای	
مقاربتی،	برای	جلوگیری	از	سقط	جنین،	ابتال	به	بیماری	های	روحی	و	روانی	
و	خشونت،	زنان	و	در	صورت	لزوم	مردان	نیز	می	توانند	از	سوی	نهادهای	
بهزیستی،	بهداشت	و	درمان،	شهرداری	و	انجمن	های	حقوقی	حمایت	از	
زنان،	بدون	ترس	از	پیگرد	قانونی	تحت	حمایت	های	مشاوره	ای	و	بهداشتی	
قرار	بگیرند،	به	نحوی	که	افراد	از	پیگرد	قانونی	رابطۀ	خود	ترسی	نداشته	باشند.
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شعر
این شهر دیگر جای ماندن نیست   محبوبه زرگر

پروانه ای زیر پوست  حامد رحمتی
بی شکوفه،  بی گیالس  نازنین شاطری پور

استیگماتا  م.ع سبحانی
توراحافظی  نیما نیا

دیوان ژاله  عالم تاج قائم مقامی
آخرین زن لوت  اعظم بهرامی

دهان ُمرده  ناما جعفری
70 شعر در میان دو بوسه  هوشنگ اسدی

می افتم از دستم )فارسی و ترکی(  شاعر: سهیال میرزایی؛ مترجم: رقیه 
کبیری

هم رقص باد  نازنین شاطری پور
بوسه ی آسمانی  کروالین مری کلیفلد؛ برگردان: سپیده زمانی

آوازهاى   فالِش   کشورم  فیروزه فزونی
در صدای تو می دانی چیست؟  جمال ثریا؛ برگردان: بهرنگ قاسمی

پرواز ایکاروس  هلیده دومین؛ برگردان: علی اصغر فرداد
ماه مجروح )مجموعه آثار کمال رفعت صفائی(   به کوشِش حسین دولت آبادی
سوار بر قایق حیات  سروده های علی تقوایی، طراحی های شکوفه کاوانی

تلِفظ برهنگی زن در ماه  نرِگس دوست
َرعشه های خوف، َرخشه های ُخجسته  سیاوش میرزاده

اینجا برقص  حسن حسام 
مرا به آبها بسپار  کتی زری بلیانی

آوازهای زیبایی ات  شاعر: ماریو مرسیه؛ برگردان: هدی سجادی
تندیس زن گمنام )شعرهای اروتیک چپ(  آنا ماریا روداس؛ برگردان: 

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشرکردهاست:



علی اصغر فرداد
یکی به آبی عمیق می اندیشد  حمزه کوتی

مرا با چشمان بسته دوست بدارید  پومن شباهنگ
دل به دلبری افتاد  کوروش همه خانی

یک گل آبی رنگ، رنگ لبخند خدا  موژان صغیری
تکه ای از قلب خدا  موژان صغیری

رد پای طالیی  موژان صغیری
آذرخش آذر آیین  دارا نجات

هنوز  مهتاب قربانی
قاصدک های بی خبر  بهرام غیاثی

در همه شهرهای دنیا زنی است  نیلوفر شیدمهر

جستار
یک تصویر ارگانیک از یک نمونه  تام ُتر

مرثیه ای برای شکسپیر  شهروز رشید
دفترهای دوکا  شهروز رشید

داستاِن فارسی
رمان

رویای ایرانی  انوشه منادی
آخ  فاطمه میرعبداللهی

زیر درخت دابلین  پرهام مطبوع
عقرب ِکشی )ماه پیشانی(  شهریار مندنی پور

مادیان سرکش  مژده شبان
انتقام با احترام گرفته شد  امین کاظمی

شروه  ماندانا انصاری
اهالی خانه پدری  علی اصغر راشدان

حضور در مجلس ختم خود  علی اصغر راشدان
تادانو  محمدرضا ساالری

ویرانگران  رضا اغنمی
تا آخرین مین زمین  عیسی بازیار

همسرم آهو خانم و دوست دخترهای من  سوسن غفیار



خودسر  بهرام مرادی
طال  بهار بهزاد

دندان   هار   یک   روایت   آشفته  مظاهر شهامت
دوار  میثم علیپور

هنوز  از  اکالیپتو س های  یونسکو  خون  می چکد  عیسی بازیار
آن سوی چهره ها  رضا اغنمی

الیشا  فرزانه حوری
بوته های تمشک )والش کله(  محمد خوش ذوق

سندروم اولیس  رعنا سلیمانی
پیش از تریدید  فهیمه فرسایی

بگذار زنده بمانم  بردیا حدادی
مریم مجدلّیه  حسین دولت آبادی

توکای آبی  حامد اسماعیلیون
شب جمعه ایرانی  جواد پویان

آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته اند  مهدی مرعشی
خانه بان  مریم دهخدایی

گدار )در سه جلد(  حسین دولت آبادی
ما بچه های خوب امیریه  علیرضا نوری زاده

چشم باز و گوش باز  زکریا هاشمی
لیورا  فریبا صدیقیم

سالم لندن  شیوا شکوری
اوروبروس  سپیده زمانی

اثر انگشت  رئوف مرادی 
کبودان  حسین دولت آبادی

خون اژدها  حسین دولت آبادی
مرداب  رضا اغنمی

باد سرخ  حسین دولت آبادی
چوبین در  حسین دولت آبادی

ایستگاه باستیل  حسین دولت آبادی
اشک های تورنتو  سیامک هروی

سرزمین جمیله  سیامک هروی
گرداب سیاه  سیامک هروی



بوی بهی  سیامک هروی
سیب را بچین  لیلی ناهیدی آذر

داستان بلند
ماه تا چاه  حسین آتش پرور

خانه  پدری  علی اصغر راشدان
پنج زن  محمد عبدی

دهان شدگی  بهناز باقری

مجموعه داستان کوتاه
حضرنامه ابرقو   رسول نفیسی؛ تصویرگر: بابک گرمچی
داستا ن های سوسمارنشان   گردآورنده: رضیه انصاری

قصص الحیوانات  هادی طاهری
انصراف از نقره شویی  آرش تهرانی

جزیره ای ها  نازی عظیما
حجم ناتمام عشق  ترانه مومنی

خب، یک چیزی بگویید!  خلیل نیک پور
مجسمه ساز فلورانس  هادی طاهری

حسن آباد  حمید فالحی
نیالپرتوی  مهسا عباسی

بعد از آن سال ها  حسن حسام
کارنامه احیاء  حسن حسام

روز چهل ویکم  هلیا حمزه
مردگان سرزمین یخ زده  بهار بهروزگهر
در من زنی زندگی می  کند  مژده شبان

الفبای   گورکن ها  هادی   کیکاووسی
روزی   که   مادرِ   سگ   شدم  نوشابه امیری

هلنا گذاشت و رفت  سانا   نیکی یوس
مردی آن وِر خیابان زیِر درخت  بهرام مرادی

خنده در خانه ی تنهایی  بهرام مرادی
آن زن بی آنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بی بی بوتول دزفولی 

 عزت گوشه گیر



روزی روزگاری رشت  مهکامه  رحیم زاده
داستانی برای مردگان  رضا نجفی

گرد بیشه  رضا مکوندی
کالغ های پایتخت  لیال اورند

ریچارد براتیگان در تهران  حامد احمدی
پشت چشمان یخ زده  نگار  غالمعلی پور

اما من حرفامو تو دلم می گفتم  فرامرز سیدآقایی
دو زن در میانه ی پل  نیلوفر شیدمهر

کافه در خاورمیانه  سعید منافی
اشک های نازی  رضا اغنمی

سیندرال بعد از نیمه شب  فرزانه گلچین
سوت  فریبا منتظرظهور 

داستان ترجمه
رمان

افسونگر، ناباکوف و شادی  لیلی اعظم زنگنه، ترجمه ی رضا پور اسماعیل
خانه ی سیاهان  محمد حیاوی، ترجمه ی علی حسین نژاد

سرای شابندر  محمد حیاوی، ترجمه ی غسان حمدان
پرنده شب  اینگه بورک بایر، ترجمه ی گلناز غبرایی

حرامزاده ی استانبولی  الیف شافاک، ترجمه ی گلناز غبرایی
گوآپا  سلیم حداد، ترجمه ی فرزام کوهسار

سودایی  جی ام. کوتسی، ترجمه ی محسن مینوخرد
مجازات غزه  گیدئون لوی، ترجمه ی فرهاد مهدوی

داستان بلند
آلتس لند  دورته هانس، ترجمه ی گلناز غبرایی

زن تخم مرغی  لیندا. دی. کرینو، ترجمه ی میم. دمادم
گنگستر  کالیو کاسلر و جاستین اسکات، ترجمه ی فریده چاجی 

تاریخ پژوهش نقد و نظر
ایران  فخرالدین شوکت؛ ترجمه ی رضا طالبی

تواریخ آل عثمان  درویش احمد عاشقی )عاشق پاشازاده(؛ ترجمه ی رضا 
طالبی



ایران   و   انقالب   مشروطه  احمد   آغا   اوغلو؛ ترجمه ی رضا طالبی
ارامنه   و   ایران  میرزا   باال   محمدزاده؛ ترجمه ی رضا طالبی

آذربایجان و انقالب  محمد شریف افندی زاده؛ ترجمه ی رضا طالبی
نشانه گذاری ها در عزاداران بیل  س سیفی

جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ی ایران  جالل ایجادی 
كریستوفر هیچنز و توني بلر: آیا دین منشأ خیر است؟   برگردان: محمدرضا 

مردانیان
گفتگویی بلند با آدونیس  نینار إسبر، ترجمه ی محمد جواهرکالم

سوزنی سمرقندی  صدری سعدی
ترور به نام "خدا" )نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی ایران(  

پرویز دستمالچی
آموزش عالی، جنسیت و تحوالت اجتماعی در ایران )1357-1396)   

ناهید حسینی
جستارهایی جامعه شناختی درباره ی داستان امروز ایران؛ از بامداد خمار 

تا توکای آبی  مهرک کمالی
از ادبیات تا زندگی  احمد )سالم( خلفانی

زن درون )نوشتاری روانکاوانه در باب زنانگی(  رافائل ای. لوپز - کورو؛ 
برگردان: فرشته مجیدیانی

زن در بوف کور؛ نگاهی به نقش و کارکرد زن در بوف کور اثر جاودانه ی 
صادق هدایت  ابراهیم بلوکی

تندیس سگ ورجاوند )یکی از کهن ترین زیورهای زرین سرزمین ما ایران( 
 یداهلل رضوانی 

نقدی بر والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  پرویز دستمالچی
واگرایی عمیق در خاورمیانه  تیمور کوران؛ مترجم: سیدمهدی میرحسینی

نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی  امامعلی رحمان
بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن  جالل ایجادی

داستان شهر ممنوعه )پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران(  کامیل 
احمدی

نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی  جالل ایجادی
شکل و ساخت داستانِی ترانه های خیام  حسین آتش پرور 

رادیکال دهه 70  مهدی یوسفی )میم.ئازا(
دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران  اسد سیف



افسون زدایی از افسانه ها؛ نقد و متن شناسی رمان های معاصر ایران  جواد 
پویان

مروری برحمالت اسکندر، اعراب و مغول به ایران و سقوط سلسله های 
هخامنشی، ساسانی و خوارزمشاهی  گردآورنده: فریدون قاسمی

واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران )مجموعه ی مقاالت(  
آزاده دواچی

در همسایگی مترجم )گفت وگو با سروش حبیبی(  نیلوفر ُدهنی
سایه های سوشیانت )منجی گرایی در فرهنگ خودی(  س. سیفی

ادبیات و حقیقت )درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی، برنده افغان 
نیلوفر ُدهنی جایزه گنکور( 

کتابی برای کتاب ها  اسد سیف
آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی  س. سیفی

ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ   محمدحسن  حسین ُبر
چهره ای از شاه )زندگانی، ویژگی های اخالقی و کشورداری محمدرضا شاه 

پهلوی(  هوشنگ عامری
غرور و مبارزه ی زنان )تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از 1913)  

الیزابت لونو، ترجمه ی مهدی اورند، متین باقرپور
زنان مبارز ایران، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی  بنفشه حجازی 

آن شی گائو، بودای پارسی  خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذ نجی(
کتاب سنج چهارم  رضا اغنمی )نقد و بررسی کتاب(

جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی  مسعود میرشاهی )نقد ادبی(
خرافات به مثابه ایدئولوژی درسیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد  

علی رهنما
تاریخ غریب، خاطرات شاه نادر کیانی  به کوشش مسعود میرشاهی

بانگ نوروزی در پرده واژ ه ها  مسعود میرشاهی
نور مایل و سایه ها  نسرین ترابی )مجموعه مقاالت(

سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی  محمود کویر

ادبیات کالسیک 
»قصه ی سنجان« داستاِ ن قراِ ر به دیناِ ن بی قرار در هند  مهدی مرعشی

رساله یک کلمه )میرزا یوسف مستشارالدوله(  به کوشش باقر مؤمنی



هنر مدرن، نقاشی و عکس
دلدادگان مدارچاپی؛ مجموعه آثار پی سی بی مینیاتور آرت  رضا رفیعی راد

منظومه ی ناپیوند واله،گی  شعر-داستان از الهه رهرونیا؛ نقاشی حبیب مرادی
سفر ایشتار به دنیای زیرین  نجوا عرفانی

آنجا پشت خورشیدم  منصور محمدی )مجموعه عکس از طبیعت  من 
کردستان(

تازیانه بر باد  مژن مظفری
این است بدن من مجموعه آثار هنر مفهومی  رضا رفیعی راد

کودک و نوجوان
دالی و آیینه ی رازآلود  خسرو کیان راد؛ تصویرگر: هاجر مرادی

بیژن و شیر زخمی  نیلوفر ُدهنی
نابغه ی کوچک  فریبا صدیقیم
لولو و جوجو  نرگس نمازکار

آموزش
زندگی امن درکنار میدان مین  عیسی بازیار

نمایشنامه
فیل ها تنها می میرند )نمایشنامه ای در سه پرده(   شهرام رحیمیان

ادبیات، بازی، بدن: در جستجوی فضاهای درـ بین  گردآوری و ترجمه: 
مازیار هنرخواه

طنز فارسی
لبخند از پشت سیم خاردار )داستانک های علیرضا رضایی(  به کوشش: 

هوشنگ اسدی
قلبم ترانه ی تکرار است )گزیده ی آثاِر پرویز شاپور(  به انتخاب: کامیار 

شاپور، فرناز تبریزی
خاطرات

در راه طوفان  ابوالفضل قاسمی
اندیشه در قفس  مصطفی تراکمه

رسول  رضا نیمرز
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