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 سپاسگزاری

 در اجتماعی مسائل دامنۀ. است روبهرو خاصی مسائل با همواره خود فرهنگی و اجتماعی شرایط با متناسب ایجامعه هر

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

 صحیح درک. دباش داشته اجتماعی مختلف سطوح در منفیگاه  پیامدهایی تواندمی ابهام و ماندن ناشناخته این که گیرندمی

 جتماعیا مسائل خصوص در و قانونی اداری ساختار نگرش در تغییر و آن هایویژگی و ابعاد اجتماعی، مسائل و هاپدیده از

 . رسانندب یاری اجتماعی مسائل مدیریت بهبود به توانندمی شناختیجامعه و فرهنگی عناصر از گیریبهره همچنین و

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

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

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

 رستفه رأس در جوانان و ازدواج خانواده، مسائل شناسان،آسیب و محققان از بسیاری دیدگاه از ایران در اجتماعی مسائل

 اجازدو سن میانگین و قطعی ردرشد کاهش ازدواج دائم، نرخ روزافزون طالق، تجروند روبه اخیر هایسال در. دارند قرار

 ت،اس شده ارائه کشوری کالن گذاریسیاست و اجرایی نهادهای سوی از که راهکارهایی وجود با. است افزایش حال در

شر جوان های قدهندۀ تغییر فرهنگ و خواستهنشان که است کرده پیدا تداوم ازدواج سن میانگین افزایشی روند همچنان

 رابطۀ کاهش معنای به ازدواج کاهش. است راهبردی خطاهای و عملیاتی راهکارهای ضعف یا بودن کشور، نادرست

 و ودخ نیازهای تأمین منظور به ایران جامعه گذار شرایط در جوانان عموماً و افراد بلکه نیست، مردان و زنان بین جنسی

قبلی که  در بطن تحقیقشود. می سفید نامیده ازدواج که اندیافته آن برای بدیلی قانونی و رسمی ازدواج شرایط از رهایی

کردند، در حالی که رابطه آزاد داشته اند و در مورد ازدواج موقت بود افرادی در مخالفت با ازدواج موقت اظهار نظر می

یل از دالآن را به ازدواج موقت ترجیح می دادند، چرایی افزایش روابط آزاد علی رغم وجود قوانینی موانندمتعه بخشی 

ر د است، افزایش حال در روز به روز آن به گرایش خانگی و یا همباشی کهسفید،  هم ازدواج  انجام این پژوهش بود.

 جامعه بطن در خانگیهم روابط از کافی شناخت نبود.نیست نظارتی و قانونی ضوابط تابع غربی کشورهای ایران برخالف

 وزافزونر و گونهقارچ رشد هنجارمند، و قانونی هایضابطه نبود و کالن گذاریسیاست و کارشناسی سطح در همچنین و

هایش برای قشری خاص از جوانان یا دیگرانی که اعتقاد به برابری جنسیتی زند و جدا از مزیتمی دامن را روابط گونهاین

 صحیح رکد منظور به. معطوف به زنان استباشد که اکثراً  داشته دنبال به اجتماعی و فردی هایآسیب است ممکن دارند،

                                                 
نشر شیرازه،  :تهران،محرمیت ۀباب صیغه و صیغ خانه اى بر روى آب: پژوهشى جامع در (.7931) .احمدی، کامیل 1

http://kameelahmady.com/fa/temporary-marriage-in-iran 
 ، تهران: شیرازه.طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران(. 1316. احمدی، کامیل )2

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study On Early Child Marriagen 

(ECM) In Iran, New York: Nova Publishing. 
 ، تهران: شیرازه.به نام سنت؛ پژوهشی جامع در باب ختنۀ زنان در ایران(. 1314. احمدی، کامیل )3

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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 و میدانی حسط در آن جامع بررسی به تیم تحقیقی امگذشته با کمک  نیم و سال یک طی ایران، در سفید ازدواج پدیدۀ

 ناگوار هایپیامد و شود حاصل اجتماعی پدیدۀ این از کافی شناخت پژوهش نتایج از که امیدوارم و پرداختم ایکتابخانه

 . یابد کاهش پذیر،آسیب زنان و کودکان برای ویژهبه آن،

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

 در ارک این سخت مراحل همۀ در و نشد کاسته قیدوشرطشانبی حمایت از گاههیچ که امخانواده اعضای از. کنمویژه ای ب

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

 آید، دست به جامع  پژوهش این تا کردند تحلیل و گردآوری را کار این روایات و آمدند هم گرد که افرادی همۀ از

 ستمه یارعلی( شیالن) عایشه خانم و حسینی( جمال) محمد آقای همکارانم و دستیاران قدردان ویژه طوربه سپاسگزارم؛

 ابتب فرد صحرانورد سارا خانم از. کردند کمک من به منابع و مطالب آوریجمع در و بودند همراهم تحقیق مراحل در که

ی نسخه نهایی برای بازخوان پزشکیان زینبو از خانم  کنممی تشکر اثر این بندیصورت شدن تردقیق به کمک و ویرایش

 برده کار این در آنها از نامی خواستند که افرادی از همچنین. و کمک در خروجی گرفتن این اثر قبل از چاپ سپاسگزارم

. رساندند اریی پژوهش به من این برای تکمیل زیادی نهادهای و افراد. سپاسگزارمبی نهایت  لطفشان و همکاری برای نشود،

. شد محقق آنها همکاری و حمایت میدانی، آموزش اکتشافی، طریق از تنها آن، میدانی بخش خصوصبه و پژوهش، این

-صادقی تانهف ناظمی، مسلم پاشازاده، حکیمه یار،علی( شیالن) عایشه الماسی، فریبا میدانی تیم اولیۀ مدیر از زمینه این در

یژه کمک وکمّی و به هایبرای انجام تحلیل حسینی آقای از. سپاسگزارم ظفری ویدا و وطنی صباح صادقی، ژیال مقدم،

 الدینجمال محمد آقای یار برای بازخوانی این متن و ازپژوهش جهت رونمایی، از خانم علی سازی خالصۀ اینبه آماده

 . کنممی تشکر مذهبی مشاورۀ برای واژی

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

 استان در یه؛اول پرسشنامۀ تنظیم به کمک و مشاوره برای وندمعارف معصومه دکتر خانم از تهران استان در: هستم اصفهان

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

 سایر و دینی نهادهای روحانیان، جامعۀ از همچنین. آن مدیرۀهیئت اعضای و «حقوقدان سورا زنان» کانون پزشکیان،

 یندگان،نما و هاوزارتخانه قدردان ویژه طور به. سپاسگزارم رساندند، مدد من به تحقیق این در که اجتماعی هایشخصیت

 راکهچ هستم؛ نور پیام و اسالمی آزاد پزشکی، علوم هایدانشگاه و بهداشتی اجتماعی، خدمات در مسئول افراد جمله از

 به نمسئوال اهتمام و هاپژوهش از دست این که باشد. نکردند از من دریغ پروژه این تکمیل برای را اطالعاتشان و دانش

 .  شود منجر کشور در اجتماعی هایآسیب کاهش و مثبت اجتماعی تغییرات به آن نتایج و راهکارها
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 چکيده 

 نشده، غیرقانونی و نامشروع است که شیوعزندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و قانونی، به مثابه رابطۀ زناشویی ثبت

شهرها و مناطق در کالنگسترشی به ویژه بهای نوظهور است و به عنوان معضل اجتماعی روآن در جامعه ایران پدیده

های موجود در کشور، در این زمینه آمار قابل شود. با توجه به پیچیدگی موضوع و حساسیتمهاجرپذیر از آن یاد می

توان گفت که از سوی دولتمردان مسکوت گذاشته شده است و به نوعی تحمل توجهی وجود ندارد و حتی به نحوی می

ررسی رو به بشناسایی دقیق این پدیدۀ اجتماعی و علل و پیامدهای آن، پژوهش پیششود. بر همین مبنا، به منظور می

و  ییرگرایتفس دگاهیارچوب دهپژوهش در چ نیاشهر تهران، مشهد و اصفهان پرداخته است. جامع آن در سه کالن

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

 100پس از انجام  هادادهنظری استفاده شد. اشباع  یتصادفریغ یریگها از روش نمونهبه نمونه یدسترس یدشوار

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

 الزم به ذکر است. مند شده استبهره زین یفیمتخصصان روش ک یاز نظارت و رهنمودها ریمس نیالبته در ارسیده و 

همباشی خانمی بسیار جوان با مردی مسن که محوریت رابطه بر تأمین  که این پژوهش به انواع دیگر همباشی مثل

 هش حذف شدند.ها به منظور یکدست شدن مطالعه از پژواند و این نمونهاقتصادی زن است، عنایت داشته

های ها و دادهمصاحبهشده است.  یآورجمع قیعم ۀمصاحب كیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یهاو داده اطالعات

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

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

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

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

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

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

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

 بودن مشخص شدند. یامدیو پ یندیو فرا یعلّ ثیاز ح

های تحقیق نشان دادند که شرایط محیطی )شرایط اقتصادی، چهارچوب رسمی و قانونی، ساختارهای اجتماعی(، یافته

ای )تجربۀ رابطه و )شرایط خانوادگی، کمرنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت( و عوامل زمینهگر عوامل مداخله

اند. پدیدۀ محوری در این پژوهش تغییرات ارزشی و بینی فردی( از عوامل اصلی در گرایش به ازدواج سفید بودهجهان

پایداری در روابط شناسایی شد و هنجاری در سبك زندگی نسل جوان بود. کنش راهبردی در این پژوهش تعدد و نا

میلی به ازدواج رسمی، طرد های جنسیتی و آزادی انتخاب، بیپیامدهای این نوع روابط شامل رنگ باختن کلیشه

 اجتماعی و فقدان حمایت و ترس از پیگرد بود. 
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 پيشگفتار

اجع می دانند، می توان مدعی شد ر اگرچه مدرنیته را در مقام تحول در زندگی انسان غربی به قرن شانزدهم و هفدهم

و سپس انقالب بزرگ صنعتی در قرن نوزدهم در عمل ظهور  که زندگی مدرن با ظهور روشنگری در قرن هجدهم

اده می س می توان گفت مدرنیته یك فرایند تکوینی پیچیده را از سر گذرانده است که در برداشتی یافت. به تعبیر کلی

 زادیی از ظهور دولت سکوالر و حکمیت درد. الف( حوزه سیاسی: ن شکل دسته بندی کرتوان آن را در چهار حوزه بدی

حوزه احتماعی: تقسیم نوین طبقاتی و  سرمایه داری و گسترش تکنولوژی؛ حوزه اقتصادی: در سیطره؛ ب( کلیسا

ظهور  مدرنیته در. در واقع 1مناسبات جنسیتی و تغییر حوزه فرهنگی: گذار از خداباوری  کار اجتماعی پیشرفت؛ تقسیم

از مظاهر  تاریخ و جامعه نه به مثابه یکی گفتمان فلسفی جدید و به ویژه تغییر شیوه تولید قابل فهم است و بر پایه آن،

 تواند الگوی قانونیی تواند حال دگرگونی قابل فهم است که انسان م تجلی خداوند، که به مثابه موجودی پویا و در

 .2دریابد و صورت بندی کند ل راحاکم بر این تحو

 گروه اول که شیفته پیشرفت های غرب شدند و بر. تاریخ ایران به دو شکل بوده است مواجه با مدرنیته غربی در طول

 ییارویرو) عمیق فائق آمد آن بودند که تنها با گام برداشتن در جای قدم های غرب است که میتوان بر این شکاف

یش ب و گروه دوم که این فاصله تسلیم محض آنها در براربر مدرنیته غربی( آن ها از تجدد یقروشنفکران مشروطه و تل

برخی مولفه های تمدن و فرهنگ ایرانی  از هر چیز برایشان عامل تشویش خاطر بود و بر آن بودند که با برجسته سازیِ

انکار آمیز با غرب داشته باشند و به این داشت، نوعی برخورد سلبی و  که هنوز یارای مقابله با همتای غرب یاش را

ممیزه های آن، بر و  پیشرفت غرب، مشکله را درونی کرده و به جای تالش برای فهم غرب ضمنیِ  طریق ضمن رد

 به -المیاس تعالیم گنجینه مانند –میراث پیشینی  جستجوی ضعفهای درونی متمرکز شوند و با تاکید بر غفلت از

)روشنفکران دوران پهلوی اول و دوم مانند  ضرورت احیای خودی انگشت نهندبر  ماندگی، عقب بنیادین دلیل مثابه

 دکتر شریعتی و آل احمد(. 

در  52با توجه به گفتمان توافق یا تقابل با مدرنیته غربی که در دوره های تاریخی از جمله پهلوی یا بعد از انقالب 

ان،  مراحل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را که در غرب منجر ایران به وضوح دیده می شود، مدرنیته در ایر

به مدرنیته شد، پشت سر نگذاشته است، به همین دلیل سبب ظهور مدرنیته ناقص گردید. این مدرنیته ناقص و فرهنگ 

 ایدیده هه است که منجر به ظهور پارزشی شد -گذار در قالب جهانی شدن و فرایند نوسازی سبب تغییرات اجتماعی 

کشور می اجتماعی و حقوقی(  –که برخالف هنجارهای عمومی )دینی مانند الگوهای روابط آزاد میان زن و مرد شد

باشد اما از سوی برخی افراد مانند جوانان بویژه در کالن شهرها راهکاری مدرن، منطقی و عقالنی محسوب می شود. 

سال به سال افزایش می باید. رشد باالی مجردان که به گزارش مرکز فاصله زیاد بلوغ اقتصادی و بلوغ جنسی در ایران 

میلیون جوان می باشد، عدم امنیت شغلی و رکود فروان اقتصادی کشور به دالیل مختتلف سیاسی،  12آمار ایران باالی 

ن کلیشه باختاقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش زنان تحصیل کرده و ظهور باورهای فمنیسیتی و برابر طلبی و رنگ 

                                                 
1 . Hall, Stuart, Held, David, and McGrew, Tony (1992), Modernity and its Future, London, The Open University Press. 
2 . Turner, Charles (1992), Modernity and Politics in the Works of max Weber, London & New York, Routledge. 
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های جنسیتی، مهاجرت کاری و تحصیلی بویژه برای زنان و دختران، دسترسی به اینترنت، ماهوار و سهولت ارتباط 

بدون محدودیت های زمانی و مکانی در گذشته، شرایط سخت اقتصادی ازدواج رسمی و دائمی و باورهای فرهنگی 

، ظهور عشق رمانتیك و روابط سیال و موقت ر، سرویس های طالمهریه های سنگین، شیر بها، تاالمرتبط با آن مانند 

، گمنامی ظهور آپارتمان نشینی گسترده، کاهش اعتقادات دینی و مذهبی سبب زودگذر، از بین رفتن محله گرایی –

دگی قرار دارند نوعی زن 20و اوایل دهه   60شده است که عده ای از جوانان عموما تحصیل کرده که در اواخر ده های 

(  از آن یاد می شود. این Cohabitationمشترک بدون ازدواج را انتخاب کنند که در غرب تحت عنوان همخانگی)

هنجاری  1160نوع زندگی الگوی آزاد روابط زن و مرد است که در غرب تحت لوای قانونی بعد از انقالب جنسی دهه 

ز می انجامد. زن و مرد بدون ازدواج رسمی و قانونی با هم عمومی و پذیرفته می باشد که در برخی موارد به ازدواج نی

زندگی می کنند و روابط جنسی دارند. این نوع زندگی که در ایران از آن تحت عنوان هم باشی یا ازدواج سفید یاد می 

ا اینکه و ی کنند در بین جوانانی که نقش اعتقادات دینی و مذهبی را در زندگی خود کم اثر یا بدون اهمیت می پندارند

نمی توانند ازدواج رسمی و دائمی داشته باشند، ازدوج سفید یا همخانگی را  فرهنگی –به دالیل اقتصادی و اجتماعی 

 به عنوان انتخاب عقالنی بر می گزینند.

ر غی در این چارچوب این نوع روابط جنسی آزاد زن و مرد تحت تاثیر دین اسالم قرار دارد. قوانین و فرهنگ ایرانی

قانونی و غیر شرعی است. بنابراین با یك تابو رو به رو هستیم که زیر پوست شهر و در سایه به اقرار بسیاری از 

کارشناسان و محققان رو به رشد است. در گذشته این موضوع به علیت حساسیت دینی و مذهبی آن کامال نادیده 

تادن نهاد ب هایی که در پی داشت مانند به خطر افگرفته می شد، اما با گسترش آن بویژه در کالن شهرها و آسی

تولد فرزندان رها شده، سقط های غیر قانونی، خشونت علیه زنان و دختران، بیماری های  خانواده، کاهش باروری،

مقاربتی و ...  در سالهایی اخیر سبب شده است که از سوی برخی محققان و آسیب شناسان اجتماعی مورد بررسی 

که بیشتر در سطح دانشگاهی و چند مقاله بوده است. تا کنون در قالب یك پژوهش جامع بررسی نشده قرار بگیرد 

است و به جرئت می توان گفت کتاب معتبری در این باره منتشر نشده است. ناشناخته مانند دالیل اصلی ظهور و 

 شده چنین افرادی که وارد این رابطه  گسترش این پدیده و عواقب آن می تواند هزینه های را به ساختار جامعه و هم

اند وارد نمایند. بنابراین با شناخت زوایای پنهان و آشکار  این پدیده اجتماعی  می توان راهکارهایی را در اختیار 

ار یك سال با تکیه بر ک بیش از مسئولین قرار داد تا آسیب های آن را به حداقل رساند. بر همین مبنا این پژوهش طی

 اطالعات حبه های دقیق و تحلیل موشکافانه،میدانی و مردم شناسی در کالن شهرهای تهران، مشهد و اصفهان با مصا

 و تحقیق در  مبانی نظری این پدیده فراوانی را در این باره گردآوری نموده و با تحلیل دقیق و علمی مصاحبه ها و 

ابعاد این پدیده نوظهور که در میان برخی جوانان رایج  امالک، وکال و کارشناسان دینی؛شاورین همچنین مصاحبه با م

شده، مورد بررسی جامع بدون جانبداری و تعصب قرار گرفت و در نهایت راهکارهای عملی و قانونی ارایه شد تا گامی 

اندن و عدم مطالعه دقیق بود، کاهش موثر در شناخت این پدیده برداشته شود و آسیب های آن که ناشی از ناشناخته م

 یابد.
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 فصل اول: کليات پژوهش

 

 

  ساله از تهران 82، خانم 

 یزنان و انجمن ها یانجمن ها نیا زیو چون تو تبر زیتو تبر میما هر دو تامون دانشجو بود

ما از تو همون انجمن با هم آشنا   میداشتند عضو اونها بود تیفعال ستیفمن نهیکه در زم

بعد از دو سه  یول میساده با هم بود یدوست هیو تا سه سال من و اون فقط در حد  میشد

 ییاون خونه گرفته بود و به بهانه مسائل مختلف دور هم جمع شدنا چونکه گذشت  یسال

 ......میتو خونشون داشت
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 مقدمه  .1-1

 1130 و 1120 هایدهه در. است انسانی نیازهای برمبنای اجتماعی روابط اجتماعی، مطالعات اصلی هستۀ

 رفتاری علوم دانشمندان از 1مازلو. گرفتند قرار توجه مورد گذشته از بیش جامعه اساسی عنصر مثابه به نیازها

 اکثریت تأیید مورد انتقادات برخی وجود با و است کرده پردازینظریه انسانی نیازهای باب در که است

 منیت،ا به نیاز جسمی، نیازهای: دارند اساسی نیاز پنج هاانسان مازلو دیدگاه از. است اجتماعی علوم دانشمندان

 هریك در اوالً مازلو نظریه در. خودشکوفایی به نیاز و احترام، و تأیید به نیاز محبت، و اجتماعی روابط به نیاز

 و اماحتر به نیاز چهارم، دسته در مثالً. گیرندمی جای هم به نزدیك و شبیه نیازهای از تعدادی هادسته این از

 اراید نیازها این که بود معتقد مازلو ثانیاً. گیرندمی جای منزلت و ارزش کسب غرور، و آبرو حفظ قدرشناسی،

 جنسی و جسمی نیازهای ابتدا هاانسان برای یعنی. عالی نیازهای و دون نیازهای هستند، مراتبی سلسله

 اینیازه شد، برطرف نیازهایشان همه که هاییانسان در باألخره تا احترام سپس و روابط به نیاز بعد. اندمهم

 .شودمی مطرح محتوا و معنی درباره تفکر به متعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Abraham Maslow 

 مزلو یازهایمراتب ن هرم سلسله. 9شکل 
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 و هاارزش و جامعه یك 1فرهنگ. است متفاوت زمان و مکان برمبنای هاانسان اجتماعی روابط و نیازها رفع

 هانانسا بین اجتماعی روابط و شوند برآورده چگونه انسانی نیازهای که کنندمی تعیین جامعه آن هنجارهای

 ازدواج رسوم و آداب شامل فرهنگ. است جامعه یك اعضای زندگی روش معنای به فرهنگ. شود تنظیم چگونه

 وقتی. شودمی دینی و مذهبی هایآیین و فراغت و تفریح تا پوشیدن لباس و کار الگوهای خانوادگی، زندگی و

 آموخته که است بشری جوامع هایجنبه از دسته آن مقصودشان گویندمی سخن فرهنگ از شناسانجامعه

 در ابیاکتس موضوعی مثابه به فرهنگ حقیقت، در. رسندمی ارث به ژنتیکی صورت به که آنهایی نه شوندمی

 امکان دلیل همین به و اندسهیم فرهنگ عنصر در همه جامعه اعضای. گیردمی قرار مداقه مورد اجتماعی علوم

 ددهنمی تشکیل همگانی زمینه و متن فرهنگی عناصر این. آیدمی وجود به جامعه در متقابل ارتباط و همکاری

 عقاید،_ نامحسوس هایجنبه هم شامل جامعه یك فرهنگ .گذرانندمی آن در را خود زندگی جامعه افراد که

 اشیاء،_ محسوس و ملموس هایجنبه هم واست  _سازندمی را فرهنگ محتوای که هاییارزش و هااندیشه

 که است هاییاندیشه و تصورات ها،فرهنگ همۀ بنیان. است شده یاد محتوای بازنمود که فناوری یا نمادها

 یا انتزاعی تصورات این. است پسندیده و مطلوب ارزشمند، مهم، جامعه آن در چیزی چه کنندمی مشخص

 زا مثالی همسریتك. کنندمی هدایت را آنها و دهندمی معنا هاانسان به اجتماعی دنیای با تعامل در 2هاارزش

 منعکس را فرهنگ یك هایارزش که رفتارند برای قواعدی 3هنجارها. دارد رواج غربی جوامع در که است ارزش

 رد فرهنگ یك اعضای رفتار چگونگی به یکدیگر کنار در هنجارها و هاارزش. بخشندمی تجسم یا کنندمی

 در حتی. دارند گوناگون هایفرهنگ در بسیاری تنوع هنجارها و هاارزش. دهندمی شکل شاناجتماعی محیط

 غالباً فرهنگی هنجارهای و هاارزش. باشند هم با تناقض در هاارزش است ممکن واحد اجتماع یا جامعه یك

 بدیهی شخصی زندگی در حال زمان در که هاارزش و هنجارها این از بسیاری. کنندمی تغییر زمان طول در

 .اندداشته تناقض همگان اعتقاد مورد هایارزش با قبل دهۀ در شاید پنداریم،می

                                                 
1 . Culture 
2 . Values  
3 . Norms 
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 و فرهنگی تنوع. است متفاوت جامعه هر در مشخص هنجارهای و هاارزش فرهنگ، برمبنای جنسی رفتارهای

 برخی که شودمی سبب جامعه یك در مختلف هاینسل بین در حتی یا مختلف جوامع میان در هاارزش تضاد

 از قبل جنسی رابطۀ مانند جنسی رفتارهای غربی جوامع در. کنند تغییر زمان طول در رفتارها و هاارزش

 شدهپذیرفته امری حاضر حال در که ،(1خانگیهم یا همباشی بالینی،هم) ازدواج بدون مشترک زندگی یا ازدواج

 (. 36: 1331 گیدنز،) بود تضاد در عمومی هایارزش با قبل هایدهه در است،

 قالب در ایران مانند مسلمان جوامع در آن ارضای نحوۀ و است انسان نیازهای ترینایپایه جزو جنسی نیاز

 -غیرشرعی امری ازدواج از خارج جنسی رابطه صورت این غیر در. شودمی تلقی بهنجاری جنسی رفتار ازدواج

 در ساختاری تحوالت دلیل به جوان نسل جنسی رفتارهای اخیر هایسال در اما. است غیرعرفی و قانونی

 ازدواج، کنار در که است کرده پیدا جدید نمودهایی شهرها،کالن در ویژه ،به ایران مانند گذار حال در جوامع

. شودمی مشاهده آن برای فرازناشویی روابط و جنسی رابطه با همراه دوستی روابط خانگی،هم مانند هاییبدیل

 هانیج مدرنیته، مانند دالیلی به اصفهان و مشهد تهران، مانند ایران درکالنشهرهای سفید ازدواج یا خانگیهم

 ای خانگیهم. است رؤیت قابل جوانان میان در نسلی شکاف و دینی هایپایبندی کاهش فردگرایی، شدن،

 اشندب کرده ازدواج آنکه بدون دارند جنسی رابطه هم با که است زوجی مشترک زندگی معنای به سفید ازدواج

 رارق حاشیه در با. است گرفته قرار قبالستا مورد زندگی از مدرن سبکی عنوان به جوانان از برخی میان در و

 مثابه به آن تردقیق بررسی برای فضا که رسدمی نظر به رسمی هایارگان و جامعه سوی از موضوع این گرفتن

 خواهد ترتنگ مداخله و تحقیق برای حوزه این پژوهشگران بر عرصه و نبوده فراهم نوپدید اجتماعی مسئلۀ یك

 .کند تشدید را آن از ناشی هایآسیب تواندمی موضوع همین. شد

 

 

 

                                                 
1. Cohabitation 
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 پارادايم های رفتار جنسي .2-1

 یجنس هنجارهای که آنجا از. است شده نمایان ازدواج شکل به هافرهنگ بیشتر در سالم جنسی رفتار الگوی

 نهی        دیگر برخی از و تأیید را جنسی رابطۀ کارکردهای برخی هنجارها این و دارند وجود جوامع همۀ در

 شدن اجتماعی جریان در را هنجارها این جامعه اعضای. است معنادار همیشه بشر جنسی رفتار کنند،می

 رهنگف در شدهپذیرفته جنسی رفتارهای با فرهنگ هر شدۀپذیرفته جنسی رفتارهای مبنا، این بر. آموزندمی

 .آموزدمی خود فرهنگ از را جنسی هایواکنش بشر که دهدمی نشان این و دارند تفاوت دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 انگارۀ آنها ترینکهن. است بوده حاکم جنسی فرهنگ بر مختلفی هایپارادایم غرب، دوهزارسالۀ تاریخ در

 اطفای شمردن آلودهگناه بر اساساً و گیردمی سرچشمه مسیحیت دین هایآموزه از که است اخالقیمذهبی

 در ناردو دان. است استوار آن شدید کنترل یا نفی برای تالش و متعارف چارچوب از خارج در جنسی غریزۀ

 نسیج روابط و ارزنده فضیلتی دوشیزگی دوران، آن در: گویدمی ادعا این تأیید در مسیحیت پیدایش کتاب

 او. تاس شدهمی تلقی ناپسند ایفزاینده طور به بیاورند فرزندانی خواستندمی که زوجی برای ازدواج از خارج

 هاینظام برخی از متأثر که گرفتند شکل رهبانی هاییجنبش بعد، به چهارم قرن از: دهدمی ادامه سپس

 نوانع به را آن و کردند مسیحیت عقاید وارد را تجرد و کشیریاضت مشرکانه، فلسفی هایمکتب و اعتقادی

 Sexuality Today: The Human Perspective: Gary F. Kellyاساس کتاب های مختلف بر. نمادی از روابط جنسی در فرهنگ2شکل 
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 انویانم) است بوده مانویان اعتقادات از بخشی کشی،ریاضت و تجرد به عالقه. کردند نهادینه اخالقی رفتاری

 است دهش تقسیم ظلمت و نور نیروهای به جهان که داشتند عقیده و بودند مانی نام به ایرانی پیامبری پیروان

 از دنش جدا به بسته رستگاری و کندمی فاسد را هاانسان شر مانویان، نظر از(. هستند شر و خیر نمایندۀ که

 به خود زندگی دادن اختصاص راه از تنها هدف، این به. است خالص نور آسمانی قلمرو به پریدن و شر

 دست توانمی گوشت نخوردن و آمیز،خشونت اعمال و جنسی تماس از اجتناب جمله از مفرط کشیریاضت

 . یافت

 انگارۀ شانزدهم، قرن در نوین علوم بسط و گیریشکل و گراییتجربه پیدایش و رنسانس ظهور با اما

 غرب اجتماعی و فکری فضای درون در قرن چهار طول در تدریجبه و ظهور جنسی غریزۀ به شناختیزیست

 اکمح جنسی روابط بر اخالقیمذهبی انگارۀ همچنان هجدهم، قرن یعنی روشنگری، عصر پیدایش تا. کرد رشد

 رفتار فردگرایانۀ و مدرن شکل منزلۀ به احساسی عشق مدرن، عصر ظهور با بعد، به نوزدهم قرن از. است

 رعص در عشق محققان برخی تحول، این به توجه با. شودمی مدرن ماقبل الگوی جایگزین تدریجبه جنسی

 (.Beck,1995: 286) نامندمی غرب سکوالریسم محصول را مدرن

 در نسیج مسائل و کرد کسب انسانی امور تبیین در واالیی پایگاه شناسیروان فروید، ظهور با نوزدهم قرن در

 انگارۀ فروید، هایدیدگاه توسعۀ و شناسیروان گسترش نتیجۀ در. گرفت قرار جدید شناسیروان کانون

 دیسمفروی و شد حاکم غرب جنسی فرهنگ بر و کرد پیدا غربی کشورهای در فراگیری مقبولیت شناختیروان

 طرح با فروید. شد تبدیل انسان اجتماعی حیات و شخصیت تمام به جنسی تبیین برای ایایدئولوژی به

 توانست است، بیماری جامعۀ باشد، دشوار جنسی میل ارضای آن در که ایجامعه که نوع این از هاییاندیشه

 نچهآ زمانیهم نتیجۀ در گفت بتوان شاید. کند فراهم جنسی رفتارهای شدن ترآزاد برای نظری هاییبنیان

 را مینهز و شد آزادتر گذشته به نسبت جنسی روابط اروپا، اجتماعی تغییرات با گفت سخن اشدرباره فروید

 انگارۀ بیستم قرن دوم نیمۀ از. کرد فراهم پیش از بیش جنسی، تابوهای درخصوص وگوگفت برای

 دربارۀ عمومی هاینگرش بر تدریج به و کرد ظهور جنسی مطالعات هایگفتمان در تاریخیشناختیجامعه

 .شد حاکم غرب جنسی فرهنگ در جنسیت به مربوط مسائل
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 در جنسی فرهنگ تمام که میالدی، 20 دهۀ در رادیکال فمینیسم به موسوم «زنان جنبش» دوم موج ظهور 

 نگارۀا ابعاد ترینمهم از یکی کنند،می یاد «جنسی انقالب» عنوان با آن از برخی و داد قرار تأثیر تحت را غرب

 از زنان هایآزادی و شاناجتماعی و فردی حقوق به زنان خودآگاهی فمینیسم جنبش. است شناختیجامعه

 ایهحوزه بلکه جنسی، مسائل تنها نه و است داده قرار خود هدف زندگی ابعاد تمام در را مردان تاریخی سلطۀ

 پی قوت با را مردان و زنان حقوق بر مبتنی نوین اجتماعی نظم دادن شکل و شناسیمعرفت هنری، نقد

 برای موجود تاریخی و سنتی الگوهای و جنسی غریزۀ که شودمی استدالل چنین جدید دورۀ در. گیردمی

 ،کنندمی فراهم مردان سلطۀ توسعۀ و تثبیت ایجاد، برای را قدرت ابزارهای و هاروش که آن، به پاسخگویی

 این ثبیتت و طرح درصدد بلکه نیست، اخالقی هایارزش نفی معنای به ضرورتاً سخن این البته. بشکنند باید

 جدید، انگارۀ این در. نشود قربانی اخالق عنوان زیر زنان حقوق که منظری است، متفاوت منظری از هاارزش

 تحوالت و نیازها با متناسب ایدوره هر در هاانسان که است اجتماعی سازۀ نوعی جنسی رفتار و جنسی رابطۀ

 وجود جنسی رفتار برای جاودانه و ثابت الگویی نتیجه، در. کنندمی تعریف و بخشیده شکل را آنها خود عصر

 زمینۀ در غرب در زنان جنبش. دارد قرار گرامطلق رویکردهای تمامی با تقابل در جدید رویکرد این. ندارد

 برابر در حساسیت ایجاد عالی، آموزش و آموزشی هایفرصت تحصیل، کار، بازار در زنان حضور گسترش

 هب هاییموفقیت دیگر، هایزمینه از بسیاری و زنان دربارۀ خودآگاهی گسترش و ایجاد زنان، علیه خشونت

 ادهخانو الگوی در دستاوردها این برمبنای که است تغییری جنبش این ترمهم موفقیت اما است؛ آورده دست

 .است هخانواد نوع و شکل تابع جنسی رفتار سنتی طور به. است کرده ایجاد جنسی رفتار جدید اشکال ظهور و

 در نآ هدایت و جنسی غریزۀ به گوییپاسخ روش تنظیم خانواده عمدۀ کارکردهای از یکی تر،دقیق تعبیر به

 امروزه یعنی است؛ شده معکوس رابطه این حاضر دورۀ در اما. است بوده جامعه و فرد ترعام مصالح جهت

 اررفت. اندشده بازتعریف و واکاوی آن درونی ساختارهای و شکل و کندمی تبعیت جنسی الگوی از خانواده

 بدیهیات از یکی را موضوع این امروز غربی انسان کهچنان است؛ تحول در شدن فردی سوی به نیز جنسی

 و ادیان دولت، و کند انتخاب را اشجنسی زندگی نوع خود سلیقۀ مطابق باید کس هر که داندمی فرهنگی

 فردی نسی،ج مسائل و خانواده عرصۀ دیگر، عبارت به. کنند تکلیف تعیین کسی برای توانندنمی حقوقی نظام
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 و ننس برخالف که جنسی، رابطۀ توضیح در و عشق شرایط کتاب در آرمسترانگ جان نمونه، برای. است شده

 سایر با متفاوت جنسی رابطۀ لذت: »گویدمی چنین ندارد، عشق با همراهی به الزامی مسیحیت هایآموزه

 ینا از رودمی کار به اینجا در که استداللی. شودنمی تلقی بازی یا خوردن غذا لذت المثلفی جسمی، لذات

 ازیب تنیس معشوقتان با صرفا باید همواره شما که است نامعقول پنداشت این که طورهمان درست: است قرار

 ورزید،یم عشق او به که شخصی با تنها باید همواره شما که است نامعقول هم فکر این کنید، میل ناهار یا کنید

 خرد زا نباشد، بخشلذت هایفعالیت اقسام از قسمی جز چیزی جنسی رابطۀ اگر. باشید داشته جنسی رابطۀ

 (.1333 فاضلی،« )دارد عشق به ربطی انحا از نحوی به جنسی وفاداری کنیم تصور که است دور بسیار

 جودو به جنسی هایگرایش قبال در تریلیبرال بسیار ایستارهای سنتی، ایستارهای با همراه حاضر، زمان در

 تأثیر تحت که کسانی مخصوصاً مردم، از برخی. گرفت قوت میالدی 60 دهۀ در خاص طور به که است آمده

 دۀع هرچند نیست، درست ازدواج از پیش جنسیِ رابطۀ معتقدند هستند، غربی فرهنگ در مسیحی هایآموزه

 جنسی رابطۀ برخی مقابل، در. است زندگی از مهمی و مطلوب جنبۀ جنسی لذت که دارند قبول بیشتری

 ازدواج از خارج جنسی رفتار) مداراگری ایستارهای و کنندمی عمل آن به خود یا و تأیید را ازدواج از پیش

 گذشته سال سی طی غربی کشورهای بیشتر در. دارند مختلف جنسی هایفعالیت قبال در( تولیدمثل و رسمی

 از پیش که شودمی داده نشان هاییصحنه هانمایش و هافیلم در. است شده بازتر و آزادتر جنسی ایستارهای

 در وفور هب باشند آن خواهان که بزرگساالنی بیشتر برای پورنوگرافی مطالب و بود قبول غیرقابل کامالً این

 (.135-136: 1331 گیدنز،) است دسترس

 عالیت کنش، همین صحیح هدایت طریق از انسان و است انسان زندگی ابعاد ترینمهم از جنسی رفتار و تمایل

 و مدهآ وجود به اجتماعی همبستگی و انسجام و شده حفظ بشر نسل که است جنسی غریزۀ برمبنای. یابدمی

 امروزی، شکل به انسان شدن اجتماعی بگوییم اگر نیست بیراه بنابراین. است گرفته شکل جامعه نهایت در

 هاانسان جنسی نیاز تأمین چگونگی دلیل، همین به. افتدمی اتفاق آن بر مقدم جنسیِ غریزۀ و تولیدمثل حول

 و تربیت برای هستند، هاانسان راهنمایی دارداعیه که فکری مکاتب آن و بوده بشر تاریخ حساس مباحث از

 مندچارچوب طریق از متفاوت دینی و فکری مکاتب دیگر، بیان به. دارند خاص طرحی هاانسان جنسی رفتار



14 
 

 گیریپیش آن افسارگسیختگی از و مهار را انسان نیاز این اندکرده سعی مشخص، قالب در جنسی غریزۀ کردن

 . کنند

 یروانپ گوناگون، هایشیوه به و کنند قانونمند را بشری غریزۀ این کردند تالش توحیدی ادیان تاریخ، طول در

 اررفت الگوی ارائۀ به اسالم دین میان، این در. کردندمی منع هادستورالعمل از خروج و بندوباریبی از را خود

 جنسی مشکالت و هاانحراف ها،ناهنجاری درمان و اصالح پیشگیری، برای و کرده ویژه توجهی ایمن جنسی

 داومت نسل، تربیت و اصالح انسان، کمال و خوشبختی پیشرفت، رشد، چراکه است؛ بوده قائل خاصی اهمیت

 و صیانت گروی در را اجتماع پاکی آن، تبع به و خانواده نظام استحکام و تداوم صحیح، راه از نسب حفظ و

 ود از جنسی رفتار سازیمصون اسالمی مدل. است دیدهمی مشکالت این نبود و انحرافات این انواع از پاکی

 راه از جنسی نیازهای رضایتمند و مطلوب ارضای) ازدواج و( جنسی خودمهارگری و پاکدامنی) عفاف بعد

 زمان زا انسانی تحول سیر در را هابرنامه و اصول از وسیعی گسترۀ بعد، دو این. شودمی تشکیل( همسرگزینی

 دواج،از هنگام به جنسی آموزش و سازیآماده جنسی، تربیت و هدایت کنترل، مراقبت،) زندگی پایان تا تولد

 (.1333 نورعلیزاده،) گیرددربرمی( جنسی هاینابهنجاری درمان و اصالح و زناشویی آداب و جنسی آموزش

 پیدا معنا( موقت/دائم) ازدواج قالب در تنها ایران مانند مسلمان جوامع در جنسی نیازهای تأمین بنابراین

 گرفته قرار ساختاری تحول تأثیر تحت اخیر هایسال در یابدمی تکوین دائم ازدواج نهاد بر که خانواده. کندمی

 غربی کشورهای در اما. است جنسی نیازهای رفع اساسی عامل خانواده تشکیل و ازدواج همچنان ولی. است

 ویس از و گیردمی شکل قالب آن در جنسی رفتارهای که است راهکارهایی از نیز ازدواج بدون مشترک زندگی

 که تاس شده پذیرفته بالینیهم رشد سوئد، مانند کشوری در. است شده پذیرفته عمومی هنجارهای و قوانین

 یکشور در اما گیرند؛می قرار حمایت تحت زندگی نوع این فرزندان و دارد را زندگی نوع این آمار بیشترین

 تشد به زندگی سبك این شناسند،نمی رسمیت به را جدیدی پدیده چنین عرف و قانون که ایران مانند

 . است رسانآسیب و شکننده
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 .  نمایی از ازدواج زوج مسلمان و شروع زندگی شرعی و قانونی3شکل                                           

 

 . بلوغ و کنش جنسي3-1

 راندو که فردی. شودمی بزرگسالی به رسیدن و کودکی از گذار باعث که است انسان رشد از ایمرحله بلوغ

 به یشترب بلوغ. دارد تولیدمثل توانایی جنسی، نظر از و شودمی نامیده بالغ باشد گذاشته سر پشت را بلوغ

 بر عالوه. شودمی شناخته جسمی بلوغ نام با دگرگونی این. کندمی اشاره زن و مرد بدن در جسمی تغییرات

 اتفاق نوجوانی دوران در معموالً جسمی بلوغ. دارد اشاره فرد شخصیتی و روانی رشد به نیز روانی بلوغ آن،

 ستا انسان بلوغ تکاملی مرحلۀ اجتماعی بلوغ. دهدمی روی جسمی بلوغ از پس و دیرتر روانی بلوغ. افتدمی

 که است بدن نمو از ایمرحله جنسی بلوغ دیگر، عبارت به. شودمی فرد اجتماعی شخصیت تعیین موجب که

 زن و مرد بعد به این از دختر و پسر و شوندمی ظاهر( روحی بدنی، تناسلی،) ثانویه جنسی صفات تمام آن در

 .شوندمی نامیده( جنسی خواص نظر از)

. است بیشتر آن مدت بنابراین شود؛می آغاز پیش دهه چند از زودتر معاصر دوره در جوانان جنسی بلوغ

 کوشش معنای به بلکه نیست، سرخوشی و جوانی دورۀ شدن ترطوالنی معنای به تنها دوره این شدن ترطوالنی
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 ترطوالنی اکنون که بلوغ، دوره در چگونه بیاموزد باید جوان. هست نیز دوره این هیجانات با آمدن کنار برای

 رد که ندارد را معنا و اهمیت آن جسمی بلوغ معاصر جامعۀ در. بیاید کنار اطرافش دنیای و خود با است، شده

 شتاب مؤلفه با بلکه است، شده ترپیچیده و ترطوالنی تنها نه اجتماعی و فرهنگی رشد. است داشته گذشته

 نسیج بلوغ و جسمی بلوغ گذشته، به نسبت  که نحوی به است، شده دشوارتر( است مدرن عصر ویژگی که)

 .دارند بیشتری بسیار فاصله اجتماعی و روانی رشد با

 گرشن در دگرگونی که دارند تأکید اند،پرداخته معاصر جامعه در جوانان جنسی رفتار به که هایینظریه تمام

 هۀد در را دانشجویان و جوانان جنبش بسیاری. شودمی دیده پیش نسل با مقایسه در جوانان رفتار شیوۀ و

 یجنس روابط و خانگیهم مانند جنسی مباحث جنبش این روند در. دانندمی هادگرگونی این اصلی علت 60

 به ورود یا تابوزدایی اصطالح به. گرفت قرار جوانان عمل و بحث حوزۀ بود، ممنوع قبالً که ازدواج، بدون

 لمویله سیاسیجنسی جنبش نظریۀ چون هایینظریه. آورد دست به ایویژه جایگاه جنسی ممنوع هایعرصه

 تاریخ در دیگری زمان هر از بیشتر امروز جوان دختران از بسیاری: شد طرح جوانان بین در دوباره 1رایش

 نیدگرگو. دارند موضوع این از احساسی و ایدئولوژیك برداشتی و دانندمی خود رهایی نماد را «جنسی رهایی»

نسل پوشیمچش. دانست مرتبط جسم و تن به نسبت نگرش تغییر به باید را جنسیت به جوانان نگرش تغییر

 داده جنسی نگرش و جسم دربارۀ( مادی دنیوی) جهانیاین اخالق به را خود جای خویش جسم از پیش های

 شده سبب 2سیه توماس دیدگاه از جنسی رفتار متنوع هایشیوه و جنسی روابط زودرس نسبتاً آغاز. است

 نسیج آمیزش فرآیند شدن ترطوالنی. شود کاسته بلوغ شاخص عنوان به جنسی روابط آغاز اهمیت از که است

 جنبۀ تتقوی یکی: دارد کنونی جامعه در جنسیت با پیوند در مهم پدیدۀ دو با نزدیکی ارتباط معاصر جامعۀ در

 ایرابطه به آن تحدید و روزانه زندگی چارچوب از جنسی رابطۀ شدن خارج دیگری و جنسی رابطه تجاری

 تواندمی که خصوصی، ایرابطه عنوان به جنسی رابطۀ کلی، طور به(. 102: 1333 شفرز،) خصوصی کامال

 مانند کشورهایی در ویژه به دینی، هایفرهنگ ذائقۀ در باشد، ازدواج چارچوب در قانونی ثبت گونههیچ بدون

                                                 
1 . Polit – sex Bewegung, Wilhelm Reichs 
2 . Thomas Ziehe 
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 مجازی، اجتماعی و ارتباطی هایشبکه همچنین و نوگرایی و شدن جهانی براساس اما. ندارد جایگاهی ایران،

 صوصیخ کامالً را جنسی رابطۀ که است گرفته قرار فرهنگی تأثیر تحت نیز ایرانی جوانان جنسی هایکنش

 .شودمی مشاهده نیز ایرانی جوانان میان در غرب مشابه کمابیش تحولی و پنداردمی

 بهنجار ي: اختالل در رفتار جنسرانيدر ا ررسيازدواج د. 4-1

 ایشیوه جمعی، و فردی بعد دو هر در امروز انسان. است کرده تغییر انسان زندگی شکل امروزی، جامعۀ در

 این هک است خانواده بنیان تشکیل شیوۀ در اختالف موارد، این از یکی. است کرده انتخاب را زندگی از متفاوت

 امروز دنیای در مجردی زندگی. گیردمی بر در را ازدواج از پس دوران هم و ازدواج از قبل دوران هم اختالف

 روابط و همسر انتخاب نحوۀ در هاانسان انتخاب حق. ندارد را پیشین هاینسل اجتماعی و عرفی یهاتنگنا

 فرض اگر. دیاب تقلیل رفتاری انتخابی به قطعی ضرورتی از ازدواج به نیاز که است شده سبب گسترده اجتماعی

 عقادان مستلزم ازدواج شود، محسوب جنسی پایای روابط برپایۀ جنس دو بین پیوند ازدواج» که باشد این ما

 تعریف(. 23: 1335 ساروخانی،) «گردد موجب را جسمی روابط مشروعیت که است اجتماعی قراردادی

 که( مرد یك و زن یك) فرد دو در متقابل کنش از است فرآیندی ازدواج: »است چنین ازدواج از 1کارلسون

 کلی رطو به و اندداشته برپا خود زناشویی مناسبت به مراسمی و اندبخشیده تحقق را قانونی شرایط برخی

 الگوی در تغییر(. Karlsson,1963: 63) «است شده اطالق ازدواج آن به و گرفته قرار پذیرش مورد آنان عمل

 رد بسیار کاهش دهندۀنشان شواهد اگر. است فرهنگی و اجتماعی تغییرات اصلی هایشاخصه از یکی ازدواج

 خواهد روبهرو افراطی گرایینوع نهایت در و خانواده فروپاشی با جامعه باشد، طالق آمار افزایش و ازدواج آمار

 . شوندمی وارد زناشویی زندگی به آن در افراد که است سنی ازدواج سن از منظور (.11: 1336 ارمکی، آزاد) شد

                                                 
1 . Karlson 
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 در. اندیافته تغییر حال و گذشته زمان در ازدواج سن کنندۀتعیین عوامل آمده، عمل به یهابررسی طبق

 عقب میزان یعنی ازدواج، سن افزایش. داشت بستگی اقتصادی نوسانات به ازدواج اولین در زنان سن گذشته

 میزان کیفی متغیرهای یا و هاسال کمی متغیرهای برحسب جامعه، در جوانان ازدواج مطلوب سن افتادن

 مجلس هایپژوهش مرکز اعالم طبق. است بررسی و محاسبه قابل( زیاد متوسط، کم،) ازدواج سن تأخیر

 باال از ارقام و اعداد این. است سال 23 دختران برای و 21 پسران برای ازدواج سن میانگین اسالمی، شورای

 (1315 خیری،) دهدمی خبر تأهل سن بودن

 که جهت این از. خانوادگیبرون متغیری هم و دانست خانوادگیدرون متغیری هم توانمی را ازدواج در تاخیر

 عوامل همچنین و خانواده اجتماعی و اقتصادی وضعیت خانواده، دیدگاه و فرهنگ مثل خانوادگیدرون عوامل

 تأکید و توجه مورد همواره ازدواج مقولۀ. گذارندمی تأثیر ازدواج سن بر جامعه شرایط واقع در و خانوادگیبرون

 هدغدغ به بهنگام، زمان و شرایط در آن نیافتن تحقق و بوده خانواده مطالعات حوزۀ در خصوصاً شناسانجامعه

 و اردد گوناگونی نتایج و عوامل ازدواج سن افزایش قطعاً. است شده تبدیل حوزه این مسئوالن فکری و ذهنی

ز جوانان ا یبرخ یرفاه زدگ ،یکاریب ن،یسنگ هیمهر ،یزندگ لیوسا هیمسکن، ته ،یمشکالت اقتصاد. 4شکل 
: تیدر سا یابیازدواج جوانان است. دست ریموثر در تأخ یاقتصاد لیدال نتریاز مهم ،یو فقر خانوادگ

http://www.dana.ir/news/ 
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 ازدواج سن در تأخیر عوامل ترینمهم از. شودمی خانگیهم مانند ازدواج از خارج جنسی روابط تسهیل به منجر

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

 . عوامل اجتماعي1-4-1

 درس با را ازدواج جوانان. است تحصیالت دادن ادامه شود،می ازدواج سن افزایش موجب که مهمی عوامل از

 نتیجه، در. سازدمی مقید را شخص و است آفرینمسئولیت ازدواج آنان عقیدۀ به. دانندمی ناسازگار خواندن

 تا ار ازدواج که دانندمی ملزم را خویشتن طبیعی، میل برخالف دختران و پسران و یابدمی افزایش ازدواج سن

 جدید وامعج در جامعه توقعات با متناسب و مقبول زندگی یك داشتن. بیندازند تأخیر به تحصیالت دورۀ پایان

 و اجتماعی اعتبار موجب تحصیلی مدارک کسب. است تحصیلی بلندمدت دورۀ یك گذراندن مستلزم اغلب

 بنابراین. کندمی فراهم را...  و هاکارخانه اداری، مراکز در هاآن ترآسان استخدام زمینه و شودمی افراد اقتصادی

 د،باشن داشته بهتری اقتصادی و اجتماعی موقعیت آینده در بتوانند آنکه برای پسران مخصوصاً و جوانان

 جهت این زا بیشتر زنان برای عالی تحصیالت. کنند صرف تحصیل برای نیز را خود زندگی سوم دهۀ ناگزیرند

 موالًمع دارند، بیشتری تحصیالت که زنانی. دهدمی افزایش را آنان اجتماعی موقعیت که است یافته اهمیت

(. 12: 1331 بستان،) برخوردارند بهتری اقتصادی و اجتماعی موقعیت از که کنند ازدواج مردانی با توانندمی

 رارق افراد جهت بدین و شودمی آنها حقوق خصوص در افراد آگاهی افزایش موجب بیشتر تحصیالت همچنین

 صادق انزن درخصوص ویژه به مسئله این. تابندبرنمی را است آنان انتظارات ناقض که هاییموقعیت در گرفتن

 .است

 طالق، همسرآزاری، باری،بندوبی اعتیاد، مانند خانوادگی و اجتماعی یهاآسیب و جرایم رفتن باال همچنین

 موجب بلکه شده، هاخانواده پاشیدگیازهم موجب تنها نه آن، مانند و اطرافیان دخالت همسران، سرد روابط

 خوشبختی عامل عنوان به ازدواج به تنها نه امروز جوان که است شده سبب و ازدواج از جوانان اعتماد سلب

 عادی مشکالت بر اضافه دردسری را اعتیاد چون آسیبی با ازدواج شدن همراه بلکه ،(1336 رجبی،) نکند نگاه

 دافعه و فرتن یا جاذبه و شوق انسان در تواندمی زناشویی امر در دیگران زندگی تجربیات.کند تلقی خود زندگی

 دیگران رد را زندگی تشکیل به اشتیاق افراد، زندگی در همدلی و تفاهم با همراه شیرین، تجربیات. کند ایجاد
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 هایزوج میان در ویژه به ها،خانواده از برخی درمیان اختالفات و منازعات ها،شکست برعکس،. کندمی تقویت

 آمار افزایش که است بدیهی و(. 150: 1333 درخشان،) شودمی موجب را ازدواج از تنفر و وحشت جوان،

 .کندمی ترویج جوانان بین در را ازدواج در بدبینی گذشته دهۀ در طالق

 بر خانواده در حاکم رفتارهای همه. است همراه رفتاری تنوع با یابدمی پرورش آن در جوان یك که فضایی

 عواطف، احساسات، برخوردها، خانواده، بر حاکم آداب معاشرت، نوع ها،آزادی. گذارندمی اثر او زندگی نحوۀ

 نظر هب سطحی و ساده هرچند که اندرفتارهایی جمله از...  و تقید نداشتن یا تقید شناسی،وظیفه ها،گزینش

 و مقید ایخانواده در که جوانی پیوند مثالً. باشند زندگی در عظیم تحوالتی منشأ توانندمی کدام هر آیند،می

 تنوع. اشدب پایدار پیوندی تواندنمی نیست، برخوردار الزم تقید و تعهد از که جوانی با یافته تربیت منضبط

 فضای آن در هارفتار برآیند که شودمی شخصیتی آمدن پدید موجب تربیتی فضای هر در موجود رفتاری

 .شود محسوب ازدواج برای مانعی تواندمی نیز هاخانواده بر حاکم تربیتی فضای بنابراین،. دارد را خاص

 گوناگون ارزشی هاینگرش و هافرهنگ زمان، گسترۀ در ازدواج الگوهای تنوع به توجه با کلی، ارزیابی یك در

 هاییونهنم. باشد دشوار بسیار پدیده این از جامع تعریفی ارائۀ رسدمی نظر به ،هاالگو این از یك هر به نسبت

 دو ازدواج تأیید اسالم، در موقت ازدواج مشروعیت جوامع، از بسیاری در چندهمسری مشروعیت قبیل از

 برخی در جنسی هایکمون ظهور و غربی هایدولت برخی نیز و جدید هاینحله برخی سوی از همجنس

 مشترک زندگی یا خانگیهم دارند تمایل برخی حتی. کندمی نقض را ازدواج مرسوم تعاریف جامعیت جوامع،

 هاآن. بگنجانند ازدواج مفهوم قالب در شود،می شناخته ازدواج مقابل الگویی که را، ازدواج عقد بدون مرد و زن

 زا تدریج به اخیر هایدهه در و دارند یکدیگر با درازمدتی روابط معموالً خانههم هایزوج اینکه به استناد با

(. Lawson,2001: 146) کنندمی مطرح را ازدواج مفهوم تغییر ادعای اند،شده برخوردار نیز شوهرها و زن حقوق

 هادام به قادر اجتماع بدون بشر که ایگونه به است، انسان حیات ضروریات از یکی اجتماعی زندگی اگرچه

می وجود به زیادی مشکالت نشود، کافی دقت جامعه ادارۀ گذاریسیاست و ریزیبرنامه در اگر نیست، زندگی

 ..آید
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 ی. عوامل اقتصاد2-4-1

 بیکاری. شودمی اشاره آنها از برخی به که است اقتصادی عوامل جوانان، ازدواج سن افزایش عوامل ترینمهم از

 به ار آنان و است نیرومند بسیار جوانان در جنسی غریزۀ اینکه با. برشمرد ازدواج مهم موانع از یکی توانمی را

 ازدواج هایهزینه تأمین توانایی و باشند درآمدبی و بیکار وقتی کند،می دعوت خانواده تشکیل و ازدواج سوی

 نندک سرکوب را شانجنسی غریزه ناچارند و کنند ازدواج موقعبه توانندنمی باشند، نداشته را آینده زندگی و

 جمعیت،مشاغل جوانی دلیل به متأسفانه. بیندازند تأخیر به مناسب درآمد و شغل کردن پیدا تا را ازدواج و

 زا یکی توانمی بنابراین،. است مواجه بیکاری مشکل با ما کشور کار، برای جوانان زیاد تقاضای و محدود

 (.1315 خیری،) دانست کشور جوانان بیکاری را ازدواج موانع ترینمهم

 داشته یقین که کنندمی ازدواج زمانی غالباً جوانان. است مؤثر ازدواج سن در مناسب شغل داشتن ترتیب، بدین

 افراد چون و آمد خواهند بر خود اجتماعی طبقۀ رسوم و آداب طبق خانواده معاش تأمین عهدۀ از باشند

 اهمیت شغل نوع لذا باشند، داشته کافی درآمد سالگی وپنجبیست تا بیست مثالً معینی سنین در توانندنمی

 اغلمش نظام نیز ما کنونی جامعۀ در. گیردمی قرار جوانان ازدواج فراروی اساسی مانعی عنوان به و کندمی پیدا

 مستلزم خود که گذردمی آموزشی نظام کانال از عموماً که شده طراحی طور آن سنتی مشاغل برابر در جدید

 (.1336 مجدالدین،) شودمی افراد ازدواج سن افزایش باعث و است آموزش طوالنی هایسال گذراندن

 اما اند،رسیده ازدواج سن به که دارند وجود دانشگاهی التحصیلفارغ یا سوادکم سواد،بی از اعم زیادی جوانان

 مشاغل به یا و انددوخته مادر و پدر کمك به چشم یا خود روزمرۀ زندگی برای افراد این. ندارند مناسبی کار

 گری،شیمن نظیر غیرتخصصی مشاغل به دانشگاهی التحصیالنفارغ و...  سیگارفروشی، داللی، مانند کاذبی

 ایههزینه تأمین و خانواده تشکیل امکان وجه هیچ به و اندورزیده اشتغال دیگر درآمدکم کارهای و فروشندگی

یم مواجه ازدواج مشکالت با عالقه و نیاز احساس وجود با ناامیدی و یأس حالت با نتیجه، در. ندارند را زندگی

 حسینی،) بود خواهد طالق و ناسازگاری آن نهایت گیرد، انجام ازدواجی شرایطی چنین با اگر فرضاً و شوند

1311 :162.) 
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 ي. عوامل فرهنگ3-4-1

 این از. شودمی آنان یهانیاز و هاخواسته از بسیاری در محدودیت ایجاد باعث ازدواج که باورند این بربرخی 

 از برخی نیست، پسران به مختص گرایش این. کنند زندگی آزادانه و مجرد دهندمی ترجیح افراد این رو،

 بین رسدمی نظر به. دانندمی خود فردی هایآزادی سلب موجب و محدودیت نوعی را ازدواج نیز دختران

 نشان هاپژوهش برخی. است برقرار دوسویه ایرابطه جنسی نامتعارف روابط به اقدام و ازدواج سن افزایش

 کرده رنگکم هاآن بین در را ازدواج به نیاز جنسی، ارضای امکان و پسر و دختر بین آزاد روابط که دهندمی

 شده هاشار نکته این به کرده، بررسی را دختران ویژه به و جوانان ازدواج موانع و مشکالت که تحقیقی در. است

 این براساس. کنندمی بسنده مخالف جنس با ارتباط به خود طبیعی غرایز ارضای برای جوانان برخی که است

 فرد  دوش بر چندانی مسئولیت که ازدواج بدون جنسی گیریبهره امکان و پسر و دختر آزاد روابط تحقیق،

 (.1334 شجاعی،) است جوانان ازدواج سن افزایش عوامل از یکی خود گذارد،نمی

 و ماعال را آن هفتاد و شصت دهۀ هاینهضت که انقالبی نه اما است، وقوع حال در انقالبی دارد اعتقاد کاستلز

 ویژگی. است بوده موجود واقع به جنسی انقالب توجه در مهمی عوامل هانهضت این در البته. اندکرده دنبال

 که عامل چهار این. است جنسی  نیاز و گراییهمجنس خانواده، ازدواج، پیوندهای گسیختنازهم انقالب این

 .رسدیدرصد م ۵۲سال به  ۵۱تا  ۱۱در گروه جوانان  یکاریهستند. ب کاریب رانیسال ا ۱۱ یفعال باال تیدرصد جمع ۱۱ یبر اساس آمار رسم. 5شکل 
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 گذرانندمی را شدن مستقل فرایند اکنون اند،پیوسته هم به مدرن پدرساالری شرایط تحت گذشته قرن دو طی

 اجتماعی و فردی سطوح در مدرنیزاسیون از جوانان ازدواج زمان گود ویلیام نظر طبق(. 232: 1330 کاستلز،)

 کار یرتغی تحصیلی، هایفرصت گسترش به توانمی مدرنیزاسیون فاکتورهای ترینمهم بین از. پذیردمی تأثیر

 فاوتمت هایشیوه دلیل به شهری مناطق در ازدواج. کرد اشاره شهرنشینی و زنان اشتغال شغلی، هایفعالیت و

 (.1331 احمدی،) گیردمی صورت تأخیر با روستایی، مناطق به نسبت ترضعیف اجتماعی کنترل نیز و زندگی

 هایدگرگونی ناپذیراجتناب نتیجه را خانواده در آمده وجود به هایدگرگونی تئوری، این براساس گود ویلیام

 و ساختاری هایدگرگونی که زمانی وی عقیدۀ به. داندمی ایدئولوژیك هایدگرگونی و( جامعه) ساختاری

 هایسازمان دهد،می رخ...(  و شهرنشینی شدن، صنعتی مانند هاییدگرگونی) کالن سطح در ایدئولوژیك

 اعتقاد به(. 12: 1335 اعزازی،) دهند انطباق هادگرگونی این با را خود باید اجبار به نیز( خانواده) خرد سطوح

 تغییر هایجهت را تحول این نام او. است تغییر حال در مشخصی هایجهت در جهان سراسر در خانواده گیدنز

 سراسر در تحول مسیر برخالف اسالمی انقالب خالل در ایران که کندمی اشاره گیدنز خود اگرچه. گذاشت

 او که است این گیدنز دیدگاه اشکال. است استثنائی امری امر، این که دارد اعتقاد است، کرده حرکت جهان

 داده نشان اخیر هایسال تحوالت که صورتی در داند،می سنتی هایارزش به بازگشت نتیجه را اسالمی انقالب

 هایجهت محقق این دیدگاه از. است بوده بشری جوامع سایر و غرب مشابه نیز ایران در تغییر هایجهت که

 :از اندعبارت تغییر

 دست از را خود نفوذ پیوسته هم به خویشاوندی هایگروه دیگر و( بزرگ خویشاوندی هایگروه) هاکالن. 1

 .دهندمی

 .شودمی مشاهده همسر آزادانه انتخاب جهت در کلی روندی. 2

 رسمیت به پیش از بیش خانواده در گیریتصمیم نظر از هم و ازدواج در انتخاب حق نظر از هم زنان حقوق. 3

 .شودمی شناخته
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 ترکمرنگ روز به روز گرایش این عموماً اندکهخویشاوندی هایازدواج سنتی، هایفرهنگ در هاازدواج بیشتر. 4

 .شودمی

 کردهن زیادی پیشرفت فرایند این گاهی و یافته رواج اندبوده گیرسخت بسیار که جوامعی در جنسی آزادی. 5

 روی ،20 دهۀ اواخر ایران، اسالمی انقالب از پس آنچه مانند. است داده رخ نیز معکوس جهت در تغییراتی و

(. سازدمی محدود را جنسی آزادی که کنند احیا را رسومی و قوانین اندبرآمده درصدد ایران مسئول مقامات) داد

 .انداستثنائی موارد اینگونه همه این با

 پی ایران در ازدواج تحوالت با را ارتباطاتی توانمی است، کرده اظهار تغییر هایجهت دربارۀ گیدنز آنچه از

 :گرفت

 .است شده کاسته خویشاوندی هایگروه نفوذ و اثر از نیز ایران در. 1

 .شودمی مشاهده همسر آزادانۀ انتخاب جهت در کلی روند. 2

 .شودمی شناخته رسمیت به پیش از بیش خانواده پدر گیریتصمیم و همسر انتخاب در زنان حقوق. 3

 .است شده کاسته شدت به خویشاوندی هایازدواج نسبت از. 4

 (.52: 1331 احمدی،) است شده افزوده جنسی هایآزادی میزان بر. 5

 يروابط جنس یالگوها يي. شناسا5-1

 امکانات گسترش با. دهدمی خبر اخیر هایسال در گسترده ولی آرام تغییراتی از ایران اجتماعی تحوالت مطالعۀ

 ورود. است شده مواجه هنجاری و ارزشی تغییرات از ایفزاینده امواج با تدریج به ایران جامعۀ ارتباطی، جدید

 متفاوت، هایفرهنگ و جوامع از را زندگی از متفاوتی هایسبك هاخانه به اینترنت و ماهواره چون امکاناتی

 به را هاآن پیشین هایارزش پنهان، و غیرمستقیم ایگونه به و است داده قرار خود ایرانی مخاطبان رویپیش

 دیگری هایشیوه نمایش گذارد؛می هاآن مقابل جدیدی هایگزینه زندگی، برای حال، عین در و طلبیده چالش

 ودخ ارزشی تغییرات فرایند این. است شده منجر جامعه در هانگرش و هاارزش تدریجی تغییر به که زندگی از
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 ایجامعه در تغییر نشانۀ که روندی و نسل در چرخشی دهد،می نشان خوبی به نسلی بین هایشکاف در را

سلن بین شکاف با ارزشی تغییرات. است تأثیرگذار جوانان در کمتر آن سنتی هایارزش و هنجارها که است

 تغییرات به است ممکن و شودمی شروع جامعه در سنتی هایارزش به ترجوان هاینسل کردن پشت و ها

 .بینجامد ترگسترده اجتماعی

 دیگری ساختاری و اجتماعی تغییرات با ایرانی جامعۀ اخیر، هایسال در ارزشی نظام تحوالت کنار در طرفی از

 عیاجتما تبعات و کشور اقتصادی ساختار تغییر موارد، این از یکی. است گریبان به دست هاسال این در نیز

 است، هرسید سال ده از بیش به اقتصادی بلوغ و جنسی بلوغ بین فاصلۀ. است جوانان رفتارهای بر آن متعدد

 میان، این در و شودمی حاصل پایدار اشتغال با اقتصادی بلوغ. است افزایش حال در روز به روز که ایفاصله

 کالتمش و است ازدواج مقدمۀ اشتغال. است شده بدل ایرانی جامعۀ در کلیدی مسائل از یکی به جوانان اشتغال

 مشروع راه تنها ازدواج که است حالی در هااین همه. افزایدمی بزرگ شهرهای در ازدواج سن بر اقتصادی

 این از را گام توانمی حتی. است شده روروبه زیادی موانع با راه این اکنون و است ایران در جنسی نیاز ارضای

 تنها ازدواج شودمی گفته اگرچه حقیقت، در. کرد توصیف این از ترتنگ را افراد انتخاب دایرۀ و نهاد فراتر نیز

 این از دائم ازدواج تنها که پوشید چشم واقعیت این بر تواننمی است، جنسی نیازهای ارضای برای مشروع راه

 تریینسنگ هایهزینه مراتب به تواندمی موقت ازدواج گزینۀ انتخاب به افراد مبادرت و است برخوردار مقبولیت

 .باشد داشته فرد تجرد به نسبت

 بیش ایران در حاضر، حال در. است کرده وارد سنتی ساختار با جوامع به زیادی فشارهای ازدواج سن افزایش

 1.اندنکرده ازدواج و مجردند هنوز که هستند ازدواج سن در جوان میلیون 12 از

 با نوناک و است شده بیشتر بسیار گذشته دهۀ چند از هادانشگاه در شدهپذیرفته افراد تعداد دیگر، سوی از

. ندارند چندانی شانس خود مناسب سنین در ازدواج برای که است مواجه بیکار التحصیلفارغ میلیون چندین

 رمز را دانشگاه و مطالعه و درس که جوان هامیلیون: است شده مواجه مهمی مسئلۀ با اکنون ایرانی جامعۀ

                                                 
 . طبق گزارش مرکز آمار ایران 1
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 هاسال از پس و اندکرده سپری را طوالنی راهی بهتر، زندگی داشتن امید به پنداشتند،می خود خوشبختی

 در و است بوده هاایدئال از سرابی ترمناسب وضعیت داشتن از آنها تصورات اندفهمیده هاآن از بسیاری تالش،

 سرابی انددیده دور از که آبی. اندمیدان پیروز ننهادند آکادمیك تحصیالت داشتن به وقعی که کسانی میان این

 نآ دنبال به ابتدا همان از و نکردند اعتماد سراب این به که اندبوده هاییهمان زیرکان و است نبوده بیش

 میان در اخیر هایسال در افسردگی میزان که است شده سبب دیگر عوامل کنار در عوامل این. نرفتند

 و افقی) یابدمی افزایش آنها در ناهنجاری یا آنومی احساس تدریج به و برود باال دانشگاهی التحصیالنفارغ

 جامعه جوانان از بخشی میان در جدید هاییارزش گیریشکل به خود آنومی احساس این(. 1333 صادقی،

 شغلی اامنین با هم شاغل افراد بلکه نیست؛ بیکار التحصیالنفارغ به مربوط فقط وضعیت این. است شده منجر

برجسته اخیر هایسال در شغلی ناامنی مسئلۀ کشور، در سازیخصوصی فرایند با. اندمواجه ایران در شدیدی

 آیندۀ که دارد نظر شاغالنی به و است ترحساس و ترگسترده بیکاری مسئلۀ از شغلی ناامنی. است شده هم تر

 این. است کاری موقت قرارداد ناپایدار مشاغل هایشاخصه از یکی. کنندمی احساس ناپایدار را خود شغلی

 را کارفرمایان مدتکوتاه قراردادهای امروزه،. شودمی فراگیرتر روزروزبه ایران اقتصادی هایسازمان در وضعیت

 از را خود کارمندان بخواهند که زمان هر( ایهزینه هیچ بی حتی گاهی و) ایهزینه اندک با که کندمی مخیر

 مشکالت گذشته، در. است ستانده نیز را آنان روانی امنیت افراد اقتصادی امنیت کاهش 1.کنند اخراج کار

 .شودمی محسوب نکردن ازدواج برای دلیلی امروزه امر همین بود؛ ایران در طالق عمدۀ عوامل از یکی اقتصادی

 امروز کردۀتحصیل کنشگر. است شده ایران امروز جامعه در ازدواج از ترس به منجر شغلی ناامنی و بیکاری

 به تن راحتی به گذشته مانند افراد جدید، شرایط در. است دیروز تقدیرگرای کنشگر از گرترحساب بسیار

 و اخیر هایسال در ازدواج سن افزایش تحوالت، این نتیجۀ. باشد آن سنگین بهای طالق که دهندنمی ازدواج

 کافش از ناشی فشارهای با مختلف افراد میان، این در. است بوده آن پی در رفتاری جدید الگوهای گیریشکل

 هاینگرش گیریشکل. کنندمی برخورد متفاوتی هایگونه به ازدواج سن افزایش و اقتصادی بلوغ و جنسی بلوغ

                                                 
ا و هبه اخراج فوالد اهواز یصنعت یاعتراض کارگران گروه ملو تعدیل نیرو و  ماه حقوق پرداخت نشده ۸در اعتراض به  تظاهرات کارگران هپکو در اراک.  1

 ها پرداخت نشدن حقوق
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 رتغیی و ارزشی نظام تغییرات. است فزاینده گسست این پیامدهای از جدید هایارزش پیدایش و آنومیك

 زا بخشی میان در جنسی رفتارهای از نوینی الگوهای بروز برای را زمینه تدریج به ایران اقتصادی ساختار

 مثابه به که رفتار از جدیدی الگوهای پیدایش و نوین هایارزش گیریشکل است؛ کرده فراهم ایرانی جوانان

 است، شده انجام زمینه این در که تحقیقاتی اندک. کنندمی عمل آنان ارضانشدۀ درونی نیازهای به هاییپاسخ

 هایکانون تریناصلی به امروزه که است افزایش حال در ایران در ازدواج از پیش جنسی روابط که دهدمی نشان

 کلش والدین چشم از دور و پنهانی روابط این بیشتر. است شده بدل شهری هایخانواده در نسلی بین مناقشۀ

 تلویحاً و گویندمی سخن جوانان میان در ایدز گسترش احتمال از ربطذی مسئوالن. یابدمی تداوم و گیردمی

. دانندمی ایران در ایدز سوم موج گیریشکل آغاز برای عاملی را سنین این در پرخطر جنسی روابط گسترش

 از اریبسی میان، این در. است آن گرفتن نادیده نیز غالب سیاست و است آمدن پدید حال در بغرنج ایمسئله

بی این و دانندنمی شانجنسی اسرار محرم را خود والدین جوانان بیشتر. نیستند باخبر ماجرا از هم والدین

سنخ تحقیقات وجود خأل دیگر، سوی از. است کرده مشکل فرزندانشان بر را آنها کنترل هاخانواده اطالعی

 رد ازدواج از پیش جنسی روابط هایشکل همۀ مسئوالن از بسیاری که است شده سبب پیشین شناسانۀ

 هایپیچیدگی درک از و بدهند یکسانی راهکارهای نتیجه در و بنگرند چشم یك به را اخیر هایسال

 قیقد شناختی نداشتن. درنیابند را هاآن اجتماعی گوناگون هایخاستگاه و بمانند غافل اجتماعی هایواقعیت

 در. کرد خواهد مواجه خطرناکی اشتباهات با هم را هاآن درمان و تشخیص هایراه اجتماعی هایبیماری از

 شناسیسنخ عنوان تحت دادند انجام پژوهشی 1310 سال در همکارانش و ارمکی آزاد تقی راستا همین

 ایران در ازدواج از پیش را جنسی رابطۀ الگوی دسته شش و ایران در ازدواج از پیش جنسی روابط الگوهای

 :است شرح بدین که کردند شناسایی

 . روابط غيرعاشقانه1-5-1

 پرداخت ،دسته این در. است رابطه طرفین میان جنسی تعهد و عاطفی تعلق نداشتن غیرعاشقانه روابط مشخصۀ

 ضروری کامالً رابطه تداوم و ایجاد برای زن توسط شده ارائه جنسی خدمات قبال در مرد طرف از کاال یا پول

 : شوندمی تقسیم دیگر زیردستۀ دو به خود غیرعاشقانه روابط. است



23 
 

 يگريآزاد، پيدايش الگوهاي روسپالف( روابط 

 در آزاد روابط. است 1روسپیگری الگوهای تداوم روابط این. است غیرعاشقانه روابط نمود بارزترین آزاد روابط

 پدیدۀ روابط این. کنندمی اقدام پول دریافت یا پرداخت قبال در جنسی رابطۀ به که شودمی یافت هاییسوژه

 از بدن فروش و خرید. دارد تاریخ درازای به قدمتی که است اجتماعی انحرافات جملۀ از و نیست جدیدی

 سطحی در را تقاضا و عرضه دسته، این در جنسی، روابط شدن کاالیی. است روابط از نوع این هایویژگی

 روسپیگری. اندیشدمی خویش درآمد به که خاص فردی به نه روسپی. کندمی بازنمایی هادسته سایر از متفاوت

. فروخت و خرید دیگری کاالی هر مانند را آن توانمی که است شیئی انسان بدن که است استوار باور این بر

 این در عشق مفهوم. تن ارضای پی در دیگری و است جیب کردن پر دنبال به یکی آزاد رابطۀ الگوهای در

 زنان برای مالی تأمین و مردان برای تازه هایبدن تجربۀ یابدمی اهمیت که چیزی آن و ندارد معنایی رابطه

 به چندانی اعتقاد دسته این هایسوژه که است آن گویای( 1310) همکارانش و ارمکی تحقیق نتایج. است

 زنان با مقایسه در الگو این در مردان. ندارند هایشانرابطه برقراری در آن هایمحدودیت و دینی هایجنبه

 در زنان و غریزه اطفای دنبال به مردان. پرورانندمی سر در یکدیگر از متفاوت هاییانگیزه اساساً آن در فعال

 هایگروه اند،قائل خود برای هارابطه این در مردان که اندکی هایمحدودیت سبب به. اندمعاش وجویجست

 به ورمجب یا اقناع تطمیع، را او بتوانند که زنی یا دختر هر با مردان این. است شده گسترده بسیار آنان هدف

 و دوستان معرفی ها،خیابان ها،پارک از غیر ها،سوژه این. شوندمی جنسی رابطۀ وارد کنند، رابطه برقراری

 رایب اینترنت و همراه تلفن در فعال مجازی هایشبکه چون گوناگونی امکانات از اجتماعی، روابط هایشبکه

 زا معموالً و نیستند قائل خود برای بندی و قید افراد این اغلب. گیرندمی بهره نظرشان مورد افراد کردن پیدا

 . کنندمی استقبال جدیدی رابطۀ هر

 

 

                                                 
1 . Prostitution 
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  ايصيغه روابط( ب

 گفتمان اصلی هستۀ. است ایران در رسمی ازدواج از پیش عاشقانۀغیر روابط از دیگری الگوی ایصیغه روابط

 اهدهمش هاییسوژه در روابط اینگونه. است سوژه سوی از جامعه نابسامان شرایط در غریزه و دین پیوند صیغه

 ریزهغ اطفای برای دینی راهکاری دنبال به دسته، این در سوژه. دارند بیشتری مذهبی پایبندی که شودمی

 به( محرمیت صیغۀ) موقت و دائم ازدواج نوع دو ایران در فقهی و حقوقی قواعد براساس. است اشجنسی

 برای مطهری مرتضی مانند افرادی. دارند مشروعیت حقوقی و فقهی لحاظ از که شوندمی شناخته رسمیت

 ار ایصیغه روابط جنسی کمونیسم از جلوگیری یعنی آن مخالف طیف یا و جوانان رهبانیت از جلوگیری

 رد تقلید مراجع و فقها اغلب و رفسنجانی هاشمی اکبر قایآ همچون افرادی سوی از صیغه و اندداده پیشنهاد

 گر،دی سوی از. است گرفته قرار تبلیغ و تأکید مورد غیررسمی و رسمی هایتریبون و هارسانه در بارها ایران

 زندگی در و دانسته الزم اسالم صدر در جنگ موارد در فقط را متعه صانعی اهلل آیت مانند فقیهان برخی

 عامل را موقت ازدواج زنان حقوق فعاالن همچنین. کنندمی معرفی خانواده انحطاط عوامل از یکی امروزی

بیماری ،چندهمسری شیوع و خانواده بنیان تزلزل زنان، علیه جنسیتی هایتبعیض و زنان حقوق نقض بازتولید

 . اندکرده مخالفت آن با شدت به خود مدنی هایفعالیت در و دانندمی روسپیگری رواج و مقاربتی های

 

 

 

 

 

 
 تیها در ساخانم یبعض  .انیرانیا غهیص تیدر سا یساعته با کارت مل كی یهاازدواج انیرانیا غهیص تیسا. 7 لشک

 http://funigma.comدستیابی در سایت:  اند.ثبت نام کرده« ازدواج موقت در تهران یابی/ همسرانیرانیا غهیص»
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 نوجوان و کودک پسران و دختران بین در موقت عقد همان یا محرمیت صیغۀ ای،صیغه روابط از دیگر شکلی

 همچنین .کنند کنترل را فرزندانشان جنسی رفتار تا شودمی انجام سنتی و مذهبی هایخانواده توسط که است

 نامزدی دوران از پیش بیشتر آشنایی منظور به مذهبی و سنتی هایخانواده در سال 13 باالی جوانان برخی

 در صیغه همان یا موقت ازدواج. کنندمی تلقی درست و شرعی امری خود برای را محرمیت صیغۀ به اقدام

 خانواده حمایت قانون 21 ماده در و شودمی ثبت عقد ضمن شرط با و بارداری صورت در آن رایج معنای

هیچ موقت ازدواج و محرمیت صیغۀ در ماهیتی تفاوت نبود وجود با. است شده تأکید آن بر 1311 مصوب

 13 باالی بزرگسال افراد برای محرمیت صیغۀ مثبت کارکرد. ندارد وجود محرمیت صیغۀ دربارۀ قراردادی گونه

 ماعیاجت فشار مانند آن منفی کارکردهای برخی اما است؛ نامزدی به ورود از قبل زوجین بیشتر آشنایی سال

 ویس از یا و باشد آینده در خانواده فروپاشی برای عاملی تواندمی شخص همان با ازدواج برای پسر یا دختر بر

 مکانی هیچ در که آنجا از و است بیشتر زن برای آن اجتماعی منفی تبعات شود، برقرار جنسی رابطه اگر دیگر

 تواندمی بالقوه مرد است، گرفته انجام عقد سنتی مراسم و عرف براساس و است نشده سیستمی و قانونی ثبت

 و کودکی دوران در محرمیت صیغۀ در همچنین. زند باز سر وضعیت این به نسبت تعهدی و مسئولیت از

 نوجوانانی و کودکان شود،می ازدواج به منجر موارد برخی در و است محتمل نزدیك جنسی رابطۀ نوجوانی،

 .اندکرده ازدواج فرهنگی و سنتی رسوم با و ندارند اقتصادی مناسب شرایط و اجتماعی و فکری بلوغ که

 هایبیماری ناخواسته، هایبارداری نوجوانان، و کودکان تحصیل ترک هاازدواج نوع این عواقب ترینمهم از 

 از پیش جنسی روابط راهکارهای از یکی عنوان به را ایصیغه روابط. است بیوگیکودک و جسمی و روحی

 ظارتن نبود علت به و بوده روسپیگری دالالن سوءاستفادۀ محل همواره که برد نام توانمی رسمی و دائم ازدواج

 آن نتوامی که گیردمی انجام عده داشتن نگه بدون ساعتی صورت به و شودنمی خوانده ایخطبه حتی آن، بر

 . است کرده پنهان مذهب و فقه لوای در را خود که کرد قلمداد جدید روسپیگری نوعی را
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 غۀیمانند ص یایو مذهب یسنت یباورها میافتیدر 1رانیجامع ازدواج زودهنگام در ا یانجام پژوهش بررس نیح

بنابراین به بررسی جامعه این پدیده  است. رانیدر ا یهمسردر رواج کودک یاز عوامل اصل یکی تیمحرم

 غۀیص .2اجتماعی پردختیم و نتایج آن در قالب کتابی تحت عنوان خانه ای بر روی آب در حال چاپ است

دارد. براساس مادۀ  یقانون تیاست که مشروع رانیدر ا یو مذهب یسنت یازدواج موقت از هنجارها ای تیمحرم

و مهر  نیّبا مدت مع یازدواج موقت، ازدواج ایمتعه  ران،یا یاسالم یجمهور یقانون مدن 1026و  1025

از موارد مانند نفقه، ارث و انحاللِ  یاریگذار در بساست که قانون نیشود ا یبررس دیمعلوم است. اما آنچه با

 طیراو ش ندیآیدرم گریکدیبه عقد  تیمحرم غۀیکودکان در قالب ص نی. همچناست ازدواج موقت سکوت کرده

ه آموزان بدانش لیآن ترک تحص امدیپ نیترکه مهم شودیم لیتسه تیمحرم غۀیدر قالب ص یهمسرکودک

ازدواج موقت بوده است و به طور جامع به  دییکه تاکنون انجام شده، غالباً در تأ یقاتیتحق .دختران است ژهیو

و  یحقوق ،ینید ،یخیتا یبار، مبان نیاول یبرا کتاب خانه ای بر روی آّباند. نپرداخته یاجتماع ۀدیپد نیا

و  یو کم یفیک کردیبا استفاده از رو نی. همچنرا بررسی نمود تیمحرم ۀغی/ صتازدواج موق یاجتماع

-1315 شهر تهران، مشهد و اصفهان در سالبه طور جامع در سه کالن دهیپد نیا ،یابینهیروش زم یریکارگبه

 یرهمسکودک طیشرا لیو تسه یطلبکه عشرت دهدینشان م قیتحق نیا یهاافتهی. کرده استمطالعه  16

 یریگزنان و شکل یبرا ژهیبه و یمانند بدنام ییامدهایهستند که پ تیمحرم ۀغیازدواج موقت/ ص یمحور ۀدیپد

تالش شده  خانه ای بر روی آب  . در پژوهشآورندیدر مردان راجع به ازدواج دائم را به دنبال م یمنف تیذهن

شود  یبررس یبه صورت علم وبدون نگاه جانبدارانه  تیمحرم ۀغیآشکار و پنهان ازدواج موقت و ص یایاست زوا

ر د یانانهیبو واقع یاصول یو راهکارها دیبه وجود آ یاجتماع ۀدیپد نیبه ا ۀدربار قیروشن و دق یدگاهیتا د

 رانیراهکارها، نهاد ازدواج موقت در ا نیا یاست بر مبنا دی. امردیگذاران قرار گو قانون ییمسئوالن اجرا اریاخت

 ادیو کودکان در آن نقض نشود، بنکه حقوق زنان  یشود، به نحو یسامانده یو اجتماع یاز لحاظ حقوق

                                                 
 ، تهران: شیرازه.طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران(. 1316احمدی، کامیل ).  1

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study On Early Child Marriagen 

(ECM) In Iran, New York: Nova Publishing 
محرمیت:  ۀ(. خانه اى بر روى آب: پژوهشى جامع در باب صیغه و صیغ1316) لیکام ،یاحمد. 2

http://kameelahmady.com/fa/temporary-marriage-in-iran 
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سن  شیافزا یبرا یگذارقانونکه اهم راین راهکارها عبارتند از:   ازدواج دائم حفظ شود. گاهیخانواده و جا

/ ازدواج موقت در دفاتر تیمحرم ۀغیص یو قانون یرسم ثبتی؛ سالگ 15به  تیمحرم ۀغیازدواج موقت و ص

/ ازدواج تیمحرم ۀغیدر ص یو بهداشت یحقوق یهامشاوره؛ التیکردن تحص گانیو را یاجبار؛ طالق و ازدواج

نفقه و حق انحالل به  ۀنیدر زم یگذارقانون؛ / ازدواج موقتغهیص یقانون تیکردن و محدود مشروط؛ موقت

امل به عنوان ع انیروحان نقشی؛ نیفرصت اشتغال و کارآفر ،یاقتصاد طیبهبود شرا؛ نفع زنان در ازدواج موقت

 یاهو سازمان یجمع یهارسانه قیاز طر یو اجتماع یفرهنگ یبسترساز؛  رانیازدواج موقت در ا یشکل رییتغ

 .نهادمردم

 . روابط عاشقانه، پيدايش عشق رمانتيك پيش از ازدواج2-5-1

 جریان در امروز که ها،جنسیت نبرد. است امروز بشر زندگی و ذهن از الینفك جزئی عاشقانه رابطه و عشق

 اجازدو گاهی خود درون در عشق وجود دلیل به انسان. است افراد میان در عشق عطش نشانۀ آشکارترین است،

 یدرست به را خود عرصه آن در تواندمی انسان که است جایگاهی یگانه عشق. گیردمی طالق گاهی و کندمی

 که ستا پرقدرتی نیروی است؛ بخشتسلی و آوریأس  عشق حال، عین در. بپیوندد هاانسان سایر به و بشناسد

 مردم رفتاری الگوهای و هااضطراب انتظارات، در را خود هایپیام و کندمی پیروی خویش به مختص قواعد از

 (.260-262: 1331 گیدنز،) کندمی متجلی

 و ددهمی نشان را زندگی نیروی و شهوانی غرایز سطح، اولین. دارد گوناگونی هایصورت انسان عاطفی عشق

 شودمی نامیده نیز افالطونی عشق گاهی که است متعالی عشق یا عشق مرتبۀ ترینکامل مرحله آخرین

 به که است گرایانهآرمان قدری به و رودمی فراتر جسمی ارتباط از متعالی عشق(. 113: 1331 برادشاو،)

وچكک آنکه محض به کافی، آموزش و تجربه نداشتن دلیل به که هستند زیادی افراد. شودمی تبدیل اسطوره

 اندیافته را متعالی عشق که پندارندمی چنین کردند، احساس عاطفی هیجان همراه را جنسی کشش ترین

 هایعشق سمت به جوانان عاطفی روابط که شودمی سبب عشق در هانگرش برخی گاهی(. 133: 1322 لِپ،)

 شافح خودکشی، اعتیاد، خودآزاری، افسردگی، که خودخواهانه و بازدارنده هاییعشق شود، کشیده بیمارگونه
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 مانند ضدانسانی و خشن رویدادهای قالب در آزارخواهانه و آزارگرانه رفتارهای گاهی حتی و روابط در تغییر و

 . شوندمی موجب را کشیمعشوق و اسیدپاشی

 تغییر. دهد قرار تأثیر تحت را ازدواج نهاد تواندمی عشق خصوص در مردان و زنان نگرش تفاوت همچنین

 طراباض مکانی، محدودیت بدون ارتباط عرصۀ به ورود و شدن جهانی گذشته، نسل به نسبت ذهنی ایستارهای

. دکشانمی آن غربی شکل ویژه به دیگر جوامع در عشق پرهیاهوی فرهنگ سوی به را افراد تنهایی از ترس و

 همف پدیده این مناسبات و روابط نوع از افراد اگر. شوندمی زمانی و مکانی سرگشتگی دچار افراد نتیجه، در

 پاک را «ابن عاشقانۀ رابطۀ» گیدنز. شوند کمتر روز به روز عاطفی حوادث قربانیان شاید باشند، داشته درستی

 با باطارت برقراری توانایی و طرفین استقالل و متقابل اعتماد بر منوط ناب ارتباطی کند،می معرفی خالص و

 افراد که روابطی ،(140: 1323 گیدنز،) شایسته عملی و عاطفی نظر از و مستقل بزرگساالنی عنوان به یکدیگر

 حفظ را رابطه آن که بخواهند و بیاورند دست به کافی رضایت نهند، گام میدان در خودشان خاطر به آن در

 آن تبع به و است خانواده و مذهب سنت، فرهنگ، دخالت از بری ایرابطه گیدنز دیدگاه از 1ناب رابطۀ. کنند

 خود رابطۀ از حاصل خاطر امنیت به شرایطی در شوند،می آن وارد رابطه خود برای و نفسهفی که افرادی

 .باشد گرفته رونق فردگرایی و باخته رنگ مذهب و سنت که رسندمی

 برابری فردی هایسرمایه و اجتماعی قدرت ایران موجود ساختار و شرایط در مردان و زنان آنکه به توجه با

 اجتماع این در زنان است، شده تنفیذ مردان به مردان و زنان میان دوسویه روابط در عاملیت و قدرت و ندارند

 ماعیاجت اعتبار که حیث آن از شغلی، جایگاه کسب و تحصیالت افزایش با حتی و شوندمی تعریف ازدواج با

 وبمحس مستقل کلمه واقعی معنای به هنوز گیرد،می شکل مردان با قانونی ارتباط برقراری چارچوب در زنان

 تواننمی دلیل این به. دارند افراد زندگی در اساسی نقشی خانواده و مذهب سنت، فرهنگ، همچنین. شوندنمی

 ابلمتق اعتماد فقدان بر عالوه واقع، در. آورد میان به حرفی گیدنز مدنظر ناب ارتباط از ایران جامعه درخصوص

                                                 
1 . Pure relationship 
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 هایینهزم سایر به توجه با جامعه در افراد جنسیتی و سیاسی طبقاتی، نابرابری و طرفین استقالل فقدان و

 .کنندمی برقرار یکدیگر با پنهانی صورت به و نگرانی از سرشار و خاطر امنیت بدون روابطی جوانان محیطی،

 چشمگیری شکل به را گذشته هایسال در جنسی رابطۀ الگوهای آن از ناشی تحوالت و ایرانی مدرنیتۀ فرایند

 تلقی تابو این از پیش تا که را، هابدیل و تنوعات از گسترده ایدامنه و است کرده متکثر سپس و داده تغییر

 از را زوجین رغبت که داشتند ایعدیده مشکالت قبلی الگوهای. است کرده رایج الگوهای مشمول شدند،می

 نارضایتی با را هازوج یافت،می تداوم رابطه طرفین میان که احساسی هرگونه از فارغ خشك روابط. بردمی بین

 را سوژه جسم شاید روابط این. کردنمی ارضا کامل طور به را او صرف جنسی رابطۀ. کردمی مواجه درونی

 زن تحقیر با جنسی رابطۀ روابط، این در طرفی از. داشتمی نگاه تشنه همچنان را او روح اما کرد؛می سیراب

 و سرد پذیر،آسیب افرادی به را روابط این در فعال زنان امر همین و بود همراه خرید قابل شیء به او تقلیل و

 به صِرف جنسی شیء سطح از زن جدید، رویکرد در اما. بود کرده تبدیل کم نفس به اعتماد با و روح،بی

 برای راهی دنبال به و اندیشدمی نیز خویشتن روح به که خود جسم به صرفاً نه نیز مرد و یابدمی ارتقا معشوقه

 شرط بدن فروش قبال در آن مبادلۀ و «پول» عنصر وجود غیرعاشقانه، روابط رویکرد در. است آن ارضای

 رایب کلیدی شرطی «عشق» عنصر وجود عاشقانه روابط رویکرد در اما بود؛ رابطه یك گیریشکل برای حیاتی

 درک ایجوی او است؛ غریزی کنشگری بلکه نیست، معرفتی کنشگری ذاتاً آدمی. است رابطه تداوم و برقراری

 وجود همۀ با آن برای که لذتی باالترین ورزی؟عشق از باالتر لذتی چه و است لذت وجوگرجست بلکه نیست،

 هر سهم تعیین برای تالش که پیچندمی هم در عشق بستر در چنان سکس و مهر میان، این در و جنگدمی

 هوممف بندیصورت با جنسی رابطۀ بندیصورت عاشقانه، روابط گفتمان در. شودمی دشوار هاآن تفکیك و یك

 .ستا خاص شخص یك به عاطفی و جنسی تمایالت از ترکیبی رمانتیك عشق. یابدمی پیوند «رمانتیك عشق»

 هاییرصتف است، وابسته بسیار پسر و دختر بین دسترسی و ارتباط هایفرصت به ازدواج از پیش عاشقانۀ رابطه

 کرده مهیا را آن خوبی به اخیر هایسال در ایران اجتماعی ساختار تغییرات و ارتباطی نوین هایفناوری که

 برقراری و دیداری ارتباط امکان( کار محل و دانشگاه محیط) اجتماعی هایعرصه در زنان ترپررنگ حضور. است

 و صیشخ ارتباطی امکان نبود علت به گذشته در. است کرده میسر گوناگون افراد برای را عاطفی پیوندهای
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 ارتباط امکان اجتماعی، متفاوت هایعرصه در دختران کمرنگ حضور سبب به همچنین و( همراه تلفن) پنهان

  رفته بین از بسیاری میزان به هامحدودیت این همۀ امروزه اما نبود، میسر چندان آن تداوم و مخالف جنس با

 رابطه. است کرده فراهم جامعه در جنسی رابطۀ از جدید الگوهایی گیریشکل برای را زمینه امر همین و

 .شودمی تقسیم خانگیهم رابطه و پسریدوست/ دختریدوست رابطه دسته دو به خود عاشقانه

 پسريدوست/ دختريدوست رابطه( الف

 اجتماعی رشدی تکلیف عاشقانه و نزدیك روابط گیریشکل رشد، شناسیروان پردازاننظریه برخی نظر از

می     افزایش مخالف جنس همساالن با گذران زمان نوجوانی، به کودکان ورود با. است نوجوانان برای مهمی

 روابط و آیددرمی عاشقانه عالیق صورت به فزاینده گرایانهدگرجنس تعامل این نوجوانی، اواخر تا اواسط از .یابد

 فزایشا زمان این در نیز دارند دختردوست یا پسردوست که نوجوانانی نسبت بنابراین،. گیردمی شکل عاشقانه

 گیرد انجام فرهنگ بستر در باید نیز آن تعریف بنابراین است؛ نسبی مفهومی پسر و دختر رابطۀ.یابدمی

 (.1111 همکاران، و هندریك)

 افراد طرواب گونه این در. است خویش شریك با فرد جنسی تمایل و صمیمیت پیوند رویکرد این اصلی هستۀ

 در رابطه حال عین در. ندارند هایشانرابطه برقراری در آن هایمحدودیت و دینی هایجنبه به چندانی اعتقاد

 روحیات با و سال و سن هم که هستند همراهی و شریك دنبال به افراد. دهدمی روی سال و سن هم افراد بین

 بسیار اهمیتی جنسی، نیازهای همسطح عاطفی، نیازهای ها،سوژه از دسته این در. باشند خودشان مشابه

 .است «ازدواج از پیش رمانتیك عشق» وجویجست هاسوژه این مشترک وجه. دارند

 ناقص الگویی با ما بخش این در. گیردمی شکل مدتطوالنی آشنایی از پس جنسی رابطۀ معموالً دسته، این در

 یبترت را خانگیهم روابط که فردی دو غربی کشورهای در که تفاوت این با هستیم مواجه غرب در خانگیهم از

 هایودیتمحد سبب به ایران در اما. دارند مشترکی اقتصاد و کنندمی زندگی سقف یك زیر یکدیگر با دهندمی

 علت به. کنندمی        تجربه را یکدیگر با رابطه هازمان برخی در و کنندمی زندگی جداگانه معموالً متعدد،

 لگوا این در سینما، و پارک به رفتن مانند بیرون قرارهای رابطه این در عاطفی تمایالت و عشق عنصر حضور
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 غیرعاشقانه، روابط الگوی برخالف. نداشت معنایی پیشین هایسنخ در که مناسبات از ایشیوه شود،می یافت

 زا دسته این در. نیست زن برای درآمد و مرد برای لذت کسب ها،سوژه از دسته این در رابطه برقراری از هدف

 طرواب از مادی تلقی است ممکن تنها و نیست گردش در طرفین از کدامهیچ نفع به اقتصادی چرخۀ روابط،

 شقانه،غیرعا روابط گفتمان با مقایسه در. یابد نمود... و گرفتن هدیه گردش، برای کردن خرج قالب در عاشقانه

 رابطه این که دارند رابطه نفر یك با فقط معموالً زمان یك در آنها است؛ کمتر افراد از دسته این در طلبیتنوع

می دیگری شخص دنبال به رابطه، آن خوردن هم به از بعد و شودمی عاطفی و جنسی جنبۀ دو هر شامل

 .دهند ادامه را گذشته مسیر و دراندازند نو طرحی دیگری با بتوانند تا گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را به خود اختصاص  ییآمار باال یهمراه با رابطه جنس یمجلس، روابط دوست دختر و پسر یها. بر اساس مرکز پژوهش. 6شکل 
 https://tavaana.org/fa:  تیدر سا یابیداشته است. دست ریاخ یهادر سال  یشیداده است و روند رو به افزا
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 متأهل مجردان پيدايش خانگی،هم روابط( ب

 هایویژگی همۀ جدید الگوی این. شودمی منجر خانگیهم روابط به خود، پیشرفته، الگوهای در عاشقانه روابط

 زندگی و کنندمی تجربه یکدیگر با نیز را سقف یك زیر زندگی افراد این که تفاوت این با دارد را قبل دستۀ

 ازدواج قامت در را خود و است ازدواج نهاد برای جدی رقیبی خانگیهم روابط. دارند مشترکی اقتصادی

 هاسنت قوانین، از اما دارد؛ را ازدواج شرایط و تعهدات از بسیاری که رابطه از الگویی نمایاند،بازمی غیررسمی

 تفکراتی و دانشگاهی تحصیالت با و شاغل افرادی شریك دو خانگی،هم در. است گریزان آن هایمحدودیت و

 بدون و اندآمده بیرون پدری خانۀ از مستقل، و مجردی زندگی تجربۀ بهانۀ به معموالً که هستند روشنفکرانه

 هایسنت بند از رهایی و استقالل احساس. دارند مشترک زندگی یکدیگر با کنند، باخبر ماجرا از را والدین آنکه

 شکنندگی بهای به موارد از بسیاری در که هاستسوژه سوی از روابط این گیریشکل علل ترینمهم از جامعه

 .شودمی تمام روابط این شدید

 فريب الگوهای پيدايش: ضدعاشقانه روابط. 3-5-1

 هر د،جدی نسل نگاه از پیشین الگوهای. است شده آغاز فزونیروبه متنوع الگوهای تکثیر مدرن، روابط دل در

 از روابط این هایهزینه که بودند آموخته ترباتجربه هایسوژه تدریج به که داشتند بسیاری مشکالت یك

 ارضای قبال در که دادمی تن کسی با رابطه به مرد غیرعاشقانه، روابط در. است بیشتر برایشان آن هایفایده

 در نیز زن طرفی، از. داشت همراه به او برای مادی ایهزینه که ناقص ارضایی کرد،می دریافت پول او جسم

می        ارتقا عاطفه مبادلۀ به پول مبادلۀ عاشقانه رابطه در اما. یافتمی تقلیل شیئی تحقیرشده به رابطه این

 طرف دو از را گمنامی فرصت رابطه این. داشت را خود خاص مشکالت نیز عاشقانه رابطه حال، این با. یافت

 طرف از        . داشت برایشان گوناگونی اجتماعی تبعات که شدمی زده آنها به روابط این برچسب و گرفتمی

 این همۀ و کردمی منع عاشقانه جدید هایتجربه کسب از را سوژه جنسی، و عاطفی تعهد احساس دیگر،

 ار رابطه نوع این هایهزینه ازدواج، از پیش رمانتیك عشق فراوان هایآسیب و جدایی احتمال کنار در مسائل

 اسخیپ ضدعاشقانه روابط و، برود بین از هاآسیب این سوژه، نگاه از که بود الزم دیگری تئوری. دادمی افزایش

 هاییرابطه در خاص منافع به رسیدن و کمتر تعهد بیشتر، تنوع ضدعاشقانه روابط از هدف. بود نیاز این به
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 ختهآمی محتوایی اما عاشقانه ظاهری ضدعاشقانه روابط این واقع در اما دارند، عاشقانه نسبتاً صورتی که است

 ورتص به نه پول عنصر نیز روابط این در. است پنهان چندهمسری ضدعاشقانه روابط ویژگی. دارند فریب با

 این بیشتر بارز مشخصۀ. دارد حضور سوژه هایرابطه در هدایا این تبادل و هدیه نقش در بیشتر که مستقیم

 ،است شهوت برای ابزاری عشق ضدعاشقانه، روابط در. است مخالف جنس با بسیار اجتماعی هایرابطه هاسوژه

. است فریب نوعی جنس از که ایعاطفه: دارند عاطفه طعم که جنسی هایرابطه در بیشتر تنوع برای ایوسیله

 ارضای برای ایبهانه خود که نیست غرایز پاالیش برای درونی نیرویی الهام منبع افراد برای عشق دسته، این در

 دیگریک به موفقیت با طرفین که دارد بستگی هاییدروغ به عاشقانه ظاهر به هایرابطه این دوام. است غرایز

 کامیاب صورت در. است جنسی تنوع به رسیدن اول، مرحلۀ در ضدعاشقانه روابط از مردها هدف. گویندمی

 معموالً هازن اما. دهندمی قرار خویش هایبرنامه در نیز را دیگر اهدافی موازی، صورت به گاهی حتی و نشدن

 .برندمی اقتصادی مسائل سمت به خود نفع به را رابطه و هستند مالی اهداف دنبال به

 افراد به دائماً را آن توانمی که عشقی است، کرده تبدیل تجاری امری به را عشق ضدعاشقانه روابط امروزه 

 قطف ضدعاشقانه و عاشقانه روابط تفاوت که است این مهم نکتۀ. داشت خدمات تقاضای و کرد عرضه متعدد

 که شودمی سبب امر همین و دارند یکدیگر به بسیاری هایشباهت دسته دو رفتاراین. است «سوژه ذهن» در

 به شدید ایکینه و بفروشند اندک بهایی به را خود عشق و بخورند فریب راحتی به تجربهبی افراد از بسیاری

 روابط سمت به جامعه از انتقام برای بعد مرحلۀ در خود و کنند پیدا عاشقانه رابطه هرگونه و مخالف جنس

 .شوند کشیده ضدعاشقانه

  سيال عشق بر مبتني روابط. 4-5-1

 جدید دستۀ هایسوژه نگاه از. است شهری جامعۀ پوست زیر در رابطه الگوهای متأخرترین از رابطه نوع این

 طرفین از هریك است ممکن لحظه هر اینکه هم آن و دارد عمده ضعف یك ازدواج از پیش رمانتیك عشق

 خود که ناپایداری نوعی است، زیاد رابطه این در «عاطفی ناامنی» سبب همین به. کنند ترک را رابطه این

رابطه    ایبر که انددریافته تجربه به افراد از بسیاری تدریج به لذا. دارد متنوعی اقتصادی و اجتماعی هایریشه

 عهداتت طرفی از. نبینند چندانی آسیب جدایی زمان در که نگذارند چندانی عاطفی انرژی ناپایدار احتماالً ای
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 عوامل کنار در عامل این. شودمی پنداشته جدید هایسوژه برای محدودکننده عاملی پیشین، حالت در متقابل

 متأخر مدرنیتۀ دوران محصول سیال عشق. است کرده فراهم جامعه در را سیال عشق گیریشکل زمینۀ دیگر

 نسبیتی قالب در و شده بازتعریف عشق مفهوم جدید، الگوی این در. است غرب در پسامدرن رویکردهای و

 نقض را رمانتیك عشق گرایانۀمطلق و سختگیرانه تعهدهای رابطه از جدید الگوی این. است گرفته قرار شدید

 (.Giddenns, 1992: 136) است متعهدانه و صمیمانه روابط ضرورت منکر و کندمی

 ردیف منافع با دگرخواهانه منافع جایگزینی و ترمیم جای به فرد که کندمی اشاره موضوع این به سیال عشق

 یول دهد؛ پاسخ وی جسمی و عاطفی نیازهای به ممکن زمان ترینکوتاه در که است کوتاهی روابط دنبال به

 زا نبردن لذت و نگرانی افسردگی، مضاعف، تنهایی. نکند محروم آینده در بهتر و احتمالی هایعشق از را او

 .کرد قلمداد عشق ابژه عنوان به مختلف افراد بین در عشق سیالیت توانمی را عاطفی روابط برقراری

 جدید، لگویا در. است داشتن دوست بلکه نیست، عشق واقع در سیال عشق که ماند غافل نباید نیز نکته این از

 در دیگر، بیان به. دهدمی ادامه خود حیات به دیگر هاییقالب در همچنان اما شود،می رقیق و ضعیف عشق

 که انیزم تا طرفین آن در که شودمی دیده گراییمعاوضه نوعی هستند عشق سیالیت بر مبتنی که روابطی

 لاص این نفی به منجر آنچه هر و دهندمی ادامه آن به بیابند قراردادهایشان معاوضۀ برای موقعیتی را رابطه

 طرفدار و ورزدمی مهر که ورزدنمی عشق پسامدرن تفکر با انسان. است کرده جلوگیری نیز رابطه ادامۀ از شود

 بیشتری تعداد کوشدمی او. را آن کل نه و دهدمی را وجود از بخشی. شدید هایصمیمیت نه و است دوستی

 عشق هایآفت با مقابله در ایبیمه داند؛می بیمه نوعی را عمل این چراکه بدارد؛ دوست کمتری میزان به را

 . معاصر دوران در ازدواج از پیش رمانتیك

 ازدواج سفيد بر تأکيد با خانواده جديد هايشكل پيدايش. 6-1

 و علیف شکل به گسترده شکل از طوالنی هایسال در آن ساختاری تغییرات و خانواده نهاد گیریشکل تاریخ

 در امروزه کوچك و ایهسته خانواده همین اما است، شده خوانده و شنیده بسیار که است داستانی ای،هسته

. است تهگرف قرار زیستیهم از گوناگونی هایشکل به شدن تبدیل تا طالق انواع از مختلفی تندبادهای معرض
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های آن را باید تحوالتی که ریشه. است داشته ایگسترده تحوالت جهان در خانواده نهاد اخیر، دهۀ چند در

 انقالبی ،(Carr,2011)جو کرد. ودر کشورهای اروپایی و آمریکایی جست 1160اواخر دهۀ در انقالب جنسی 

 کشورهای از بسیاری در جنسی رفتار و اخالق ها،نگرش در اساسی تغییر و جنسی گفتمان تغییر به تدریج به که

 جنسی روابط گسترش غرب، در جنسی انقالب نتایج ترینمهم از یکی(. LaDuke, 2006: 17) شد منجر غربی

Legkauskas and Stankeviciene, 2009; Regnerus and ) است بوده کشورها این در 1ازدواج از پیش

Uecker,2011)، فراگرفت نیز را جهان دیگر نقاط تدریج به که روابطی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل در راحتی به که کرد تبدیل معمولی و عادی امری به را آن جنسی، رابطۀ از زداییاسطوره با انقالب این

 روابط گسترش اما شد؛ جدا ازدواج به اتکا از جنسی نیاز ارضای دوره، این در. است یافتنیدست ازدواج از

 تدریج به تنها نه میان این در و کرد مهیا بعدی کنندۀتعیین تغییرات برای را زمینه ازدواج از پیش جنسی

. دکر فراهم خانگیهم چون الگوهایی پیدایش برای را الزم اجتماعی هایزمینه بلکه داد، افزایش را ازدواج سن

                                                 
1 . premarital sex 

 https://edition.cnn.comخانگی  بود. دستیابی در سایت: مانند همجنس گرایی و همهای جنسی میالدی شروع انگاره 76و  66های دهه . سال7شکل 
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 تدریج به هرچند جنسی، انقالب اوایل در. گرفت خود به تریرادیکال جنبۀ دوره این در اجتماعی تغییرات

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

 بار این را تریسخت هایضربه خانگی،هم الگوهای گسترش با جنسی انقالب و نبود راه همۀ این حال، این با

 که لفمخا جنس با رابطه از الگوهایی پیدایش. کرد وارد ازدواج خود به بلکه جنسی، روابط اسطورۀ به صرفاً نه

 زدواجا بدون مشترک زندگی به بلکه عاطفی، سطح به ازدواج از پیش جنسی مناسبات سطح از را آن تنها نه

 Bumpass and) شودمی افزوده جنسی رابطۀ الگوی این طرفداران بر روزروزبه که داد ارتقا هاآن میان

Lu,2000) 

 

  

 

 

 

 

 

 علل از یکی. اندداشته نقش روابط این گیریشکل در نیز ارزشی تغییرات اقتصادی، مسائل از جدا میان، این در

 این جوانان نظر در امروزه. است بوده غربی کشورهای در ازدواج فلسفی هایبنیان تضعیف خانگی،هم گسترش

 هۀد در که حالی در. دارند تفاوت همدیگر با ازدواج به تعهد و یکدیگر با زندگی به تعهد مفهوم دو کشورها،

 خصوص به ، آمریکا و اروپا سراسر در امروزه بود، کمیاب و نادر بسیار امری خانگیهم کشورها، همۀ در ،1160

 Mills, 2000; Thornton et) است افزایش و پذیرش حال در چشمگیری طور به تر،جوان هاینسل میان در

al., 2007.)زندگی خانگیهم الگوهای قالب در زوج هزار 400 به نزدیك 1120 دهۀ آمریکای در مثال، طور به 

 https://bustedhalo.com. در کشورهای اروپایی مانند سوئد ازدواج سفید امری رایج و هنجارمند است. دستیابی در سایت: 8شکل 
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 اواخر در و(. Spanier,1985) رسید زوج هزار 500 و میلیون یك به 1130 دهۀ در آمار این اما کردند؛می

 ،2010 سال آمارهای برطبق که است حالی در این(. Seltzer,2000) گذشت میلیون 4 مرز از ،1110 دهۀ

 نشان اتتحقیق نتایج همچنین. کنندمی زندگی یکدیگر با خانگیهم قالب در آمریکا در زوج میلیون 2 از بیش

 یفعل همسر با را خانگیهم رابطۀ آن از پیش اند،کرده ازدواج آمریکا در که زنانی از نیمی از بیش که دهدمی

 ایواقعه اخیر دهۀ چند در که است آن گویای تغییرات این(. Goodwin et al,2010) بودند کرده تجربه خود

 بر را معادالت از بسیاری آن پی در اجتماعی تغییرات و اقتصادی تحوالت. است داده روی جوامع این در مهم

 این در ازدواج سن تدریج به جهان متعدد کشورهای در ازدواج از پیش جنسی روابط گسترش با. است زده هم

 چراکه یافت؛ چشمگیری کاهش نیز هاازدواج تعداد خانگیهم گسترش با همچنین یافت، افزایش کشورها

 (.Pla andBeaumel, 2010) بود کرده علم قد ازدواج مقابل در جدی رقیبی شکل به خانگیهم

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

 سالگی50 تا زنان ازدواج میزان کشور، این در. دهدمی نشان را اخیر دهۀ چند در ازدواج میزان شدید کاهش

 میزان مقابل، در. است رسیده 2003 سال در درصد 60 از کمتر به 1165 سال در درصد 15 از بیشتر از

 50 نزدیك به 1160 دهۀ اواخر در درصد 15 از و است داشته درصدی 300 رشدی کانادا در خانگیهم

 به رو خانگیهم نیز اقیانوسیه قارۀ در(. Bourdais and Lapierre, 2004) است رسیده 2000 سال در درصد

 2002 سال در درصد 20 از بیش به 1125 سال در درصد 16 از استرالیا در که طوری به است؛ افزایش

 و نمانده محدود اقیانوسیه و شمالی آمریکای به تغییرات این(. Hewitt and De Vaus, 2009) است رسیده

 زا پیش و نیست جدیدی پدیدۀ اروپا در خانگیهم هرچند. است کرده تجربه را آن از مشابهی روند نیز اروپا

 عملی زمان آن در شد،می یافت اروپایی جوامع برخی در گوناگون علل به نیز 1160 دهۀ جنسی انقالب

 در که دهدمی نشان خود مقالۀ در( Kiernan, 2001) کایرنان. بود نادر البته و مجازات مشمول غیرقانونی،

 شدندیم روابط گونه این وارد نداشتند، ازدواج توانایی که فقیری افراد غالباً خانگیهم پیدایش اولیۀ هایدوره

 جدایی از بعد مشکالت سبب به نیز دیگر ایعده. بود آن گیریشکل علل ترینمهم از یکی اقتصادی مشکالت و

 .شدندمی روابط این وارد خود زندگی شریك مرگ یا
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 این در دوم جهانی جنگ از پس که دهدمی گزارش آلمان از( Nave-Herz,2000) نیوهرتس مثال، طور به

یم     ترجیح مجدد ازدواج به را خانگیهم غالباً خود زندگی شریك مرگ یا طالق از بعد میانسال زنان کشور

 1160 دهۀ از اما. شود قطع کرد،می پرداخت دولت که ها،آن بیوگی دوران حقوق خواستندنمی چون دادند؛

 این تسم به مردم از متفاوتی هایگروه بلکه خاص اجتماعی شرایط با افرادی صرفاً نه بار این اروپا، در بعد به

 یافت رواج اجتماعی هایگروه و طبقات بیشتر میان در خانگیهم تدریج به و رفتند هارابطه از شکل

(Carmichael,1995 .)نیقانو پذیرش خانگیهم روزافزون شیوع و ازدواج به نگرش تغییر فرایند میان، این در 

 یك مثابه به خانگیهم از اروپایی کشور یازده در امروزه مثال، طور به. آورد همراه به خود با نیز را روابط این

 نآ با است، نشده قانونی رابطه نوع این هرچند نیز قاره این دیگر کشورهای در و شودمی حمایت قانونی رابطۀ

 هایزوج موازات به خانههم هایزوج اروپایی کشورهای از بسیاری در که طوری به شود؛نمی هم برخوردی

 خانگیهم رابطۀ شدن طوالنی دیگر، بیان به. شوندمی فرزند صاحب حتی و کنندمی زندگی( هم با) کرده ازدواج

/ فرزند داشتن آمادگی افراد که شودمی باعث امر همین و آورده وجود به را دوجانبه تعهدی زمان مرور به

 حقیقیت نتایج. شود ترنزدیك ازدواج و جنسی روابط مرسوم قالب به رابطه و کنند احساس خود در را فرزندانی

 طۀراب شدن ترطوالنی کندمی بیان و گذاردمی صحه مدعا این بر است شده انجام آمریکا در 2002 سال در که

 .دارد مستقیم ارتباط رابطه در بیشتر تعهد و کمتر جدایی با خانگیهم

 اشاعۀ روند اخیر سال 50 در بلکه است، نداده رخ یکنواخت طور به اروپا سراسر در خانواده تغییرات حال این با

 گسترش(. Prinz, 1995; Roussel, 1992) است بوده حرکت در جنوب سمت به اروپا شمال از آن

 به سوئد کشور در و قاره این شمال در اول مرحلۀ در شد، آغاز 1160 دهۀ میانۀ در که اروپا، در خانگیهم

 دوم مرحلۀ در کرد، پیدا کشور این در که مقبولیتی از پس و( Trost, 1978; Trost, 1979) پیوست وقوع

 هلند آلمان، سوئیس، اتریش، فرانسه، مانند اروپا مرکز کشورهای به 1120 دهۀ در و یافت بیشتری گسترش

 و اروپا جنوب به 1130 دهۀ اوایل در خویش تاریخی حیات از سوم مرحلۀ در سپس،. رسید انگلستان و

 (. Loffler, 2009: 16) یافت انتقال یونان و اسپانیا پرتغال، ایتالیا، چون کشورهایی
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 بهنجارنا و انحرافی رفتاری از تدریج به گوناگون هایسرزمین درنوردیدن با اروپا در خانگیهم ترتیب، این به

 اروپا، در خانگیهم اشاعۀ تدریجی و تاریخی روند بین، این در. داد معنا تغییر پاافتادهپیش و بهنجار رفتاری به

 رکزم و شمال در خانگیهم مثالً است؛ داشته همراه به خود با کشورها این در نیز را تأثیرات از متفاوتی سطوح

 نوبج و مرکز در روابط این. دارد اروپا جنوب به نسبت بیشتری بسیار رواج آن تاریخی تقدم سبب به اروپا

(. Heuveline and Timberlake,2004) است نوسان در ایتالیا در درصد 10 تا فرانسه در درصد 30 از اروپا

 جوانان بیشتر است، قاره این در خانگیهم قراولپیش که اروپا، شمال در سوئد کشور در که است حالی در این

 را خانگیهم سوئد در جوانان»(: Trost, 1978: 186) تروست تعبیر به و دهندمی ترجیح ازدواج به را خانگیهم

 «.دارد وجود خانگیهم فقط آنجا کنند؛نمی انتخاب ازدواج جای به

 خانواده الگوهای در تغییر ترینمهم خانواده، از جدیدی شکل مثابه به غربی کشورهای در خانگیهم گسترش

 یاد خانگیهم عمدۀ نوع دو از معموالً غرب در امروزه(. Nazio, 2008:2008) است بوده اخیر سال پنجاه در

 ایمرحله بیشتر خانگیهم اول الگوی در 2.«ازدواج بدون خانگیهم» و 1«ازدواج از پیش خانگیهم»: شودمی

( Murrow and Shi, 2010; Rhoades et al., 2009) بهتر ازدواجی به رسیدن برای است آزمایشی و مقدماتی

 پیش خانگیهم. است نشسته آن مسند بر خود و رانده حاشیه به را ازدواج اساساً خانگیهم دوم، الگوی در اما

 ترطوالنی دوم الگوی در و ترکوتاه هاخانگیهم اول الگوی در طرفی از. انجامید هاازدواج تأخیر به ازدواج از

 ,Brown and Booth) شودمی منتهی فرزندآوری به کمتر ازدواج از پیش خانگیهم سبب، همین به و است

 ازدواج، بدون خانگیهم. شودمی یافت وفور به فرزندآوری ازدواج، بدون خانگیهم الگوی در عکس، به(. 1996

 نینهمچ و دانمارک سوئد، مانند اروپا شمال کشورهای در است، خانگیهم پیشرفتۀ و یافته تعمیق شکل که

 شورهایک از بسیاری ویژگی نیز ازدواج از پیش خانگیهم. است رایج کانادا مانند شمالی آمریکای از هاییبخش

 در هاازدواج از بسیاری امروزه که طوری به آمریکاست؛ متحدۀ ایاالت در غالب شکل و اروپا جنوب و مرکز

 الگوهای در تغییرات روند البته(. Casper and Bianchi, 2001) شودمی آغاز خانگیهم با ابتدا آمریکا

                                                 
1. premarital cohabitation 
2 . non-marital cohabitation 
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 و اروپا جنوب و مرکز کشورهای در خانگیهم بیشتر هرچه پذیرش و گسترش با که دهدمی نشان نیز موجود

 الگوهای سمت به سرعت به نیز کشورها این در ازدواج از پیش خانگیهم الگوهای متحده، ایاالت همچنین

 مدتیطوالنی و مهم تأثیرات آینده در که تغییرات تشدید از روندی است؛ تغییر حال در ازدواج بدون خانگیهم

 (.Manning and Smock, 2002) گذاشت خواهد جوامع این ساختار بر را

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

 خانگیهم که دهندمی گزارش التین آمریکای از( Esteve et al.,2012) همکارانش و استیو. است شدن

 الس در برزیل در مثالً است؛ یافته چشمگیری گسترش اخیر دهۀ چند در نیز جهان از بخش این کشورهای در

 درصد 40 نزدیك به رقم این 2000 سال در اما داشتند خانگیهم رابطۀ جوانان از درصد 2 فقط 1120

 منطقه این دیگر کشورهای برخی در خانگیهم میزان چراکه نیست؛ ماجرا همۀ این حال، این با. است رسیده

 در خانگیهم که دهندمی نشان خود مقالۀ در همکارانش و استیو. دهدمی نشان را شدیدتری رشد حتی

 امروزه نیز کلمبیا و کوبا کشورهای در و است رسیده درصد 50 حدود به 2000 سال در ونزوئال و آرژانتین

 ر،دی هرچند خانواده، الگوی تغییرات و خانگیهم بین، این در. دارند خانگیهم رابطۀ جوانان درصد 60 از بیش

 مناطق هایارزش فرهنگی اشاعۀ و داریسرمایه گسترش شدن، جهانی فرایند. است رسیده هم آسیا به ولی

 دهندمی گزارش ژاپن از( Raymo et al., 2009) همکارانش و ریمو. است کشانده نیز آسیا به را خانگیهم دیگر

 ایمقدمه و مدتکوتاه هارابطه این بیشتر. است یافته افزایش اخیر هایسال در کشور این در خانگیهم که

 National Institute of) ژاپن دولت به وابسته پژوهشی سازمان گزارش براساس. است ازدواج برای

Population and Social Security Research , 2007 )تجربۀ میزان ساله، 20 دورۀ یك طول در 

 تحقیقات نتایج اما است، داشته افزایش 2005 سال در درصد 3 به 1132 سال در درصد 3 از خانگیهم

 ایواسا. است بوده پیشین برآوردهای از فراتر ژاپن در خانگیهم میزان که دهدمی نشان دیگر محققان

(Iwasawa, 2005 )تسویا و (Tsuya, 2006 )رسیدند نتیجه این به ژاپن در ساله 34 تا 20 زنان از تحقیقی در 

 افزایش از مشابهی روند نیز فیلیپین در. دارند خانگیهم رابطۀ اکنونهم پاسخگویان درصد 20 به نزدیك که

 2.5 از بیش( Williams et al, 2007) همکارانش و ویلیامز گزارش براساس. شودمی مشاهده خانگیهم
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 مشکالت و فقر کشور این در خانگیهم گیریشکل عمدۀ عامل. دارند خانگیهم رابطۀ فیلیپین در زوج میلیون

، و غرب کشور استانبولمدرن آن از جمله  یهادر بخش هیکشور ترک در. است بوده ازدواج برای اقتصادی

خانه وجود ندارد. اما هم یهازوج یبرا یمجازات هیجوانان رواج دارد. در قانون ترک انیدر م ژهیبه و یخانگهم

که با  کردجدا  ای لیرا تعط ییمشترک دانشجو یهاهدرصد از خوابگا 25اردوغان بعد از قدرت گرفتن  حدود 

رو شد و در خارج از کشور از بهها روستینیمانند سکوالرها و فم داخلی، منتقدان  یگسترده از سو اتاعتراض

نوع  نیا زین هیدر ترک این، افراد بزرگسال شد. با وجود یخصوص میاروپا متهم به دخالت در حر یۀاتحاد یسو

 ی،مذهب و یدر مناطق سنت ژهیوهب آن یعقبح اجتما لیاما به دل ؛رواج دارد یقانون تیممنوع نبود لیروابط به دل

. در کشور مصر در نیست یتیمدرن و سکوالر محدود یهاشود. اما در بخشیار مهو کمتر اظ ی استپنهان

ولی به گونه ای از سوی سیستم تحمل  شده است وضع زنان یسال زندان برا 2 یارابطه نیصورت کشف چن

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

نس تو مانند ییدر کشورها ،انهیخاورم یو اجتماع یاقتصاد طیشود. اما با توجه به شرایگناه محسوب م ینوع

 قاتتحقی این نتایج است. رایججوانان  انیدر م ینوع زندگ نیا ،روتیو مدرن ب نیلبنان در بخش شهرنش و

 نسیج روابط به هانگرش تغییر با ابتدا جهان، گوناگون نقاط به آن اشاعۀ و جنسی انقالب که دهدمی نشان

 هایزمینه روابط این تنوع افزایش با بعد مرحلۀ در و فراهم جوانان میان در را آن کمی گسترش ازدواج، از پیش

 .است کرده مهیا متعدد کشورهای در را خانگیهم گیریشکل

 حال در ازدواج از پیش جنسی رابطۀ که دهدمی نشان نیز ایران در تحقیقات نتایج که است حالی در این

 اخیر هایسال در همچنین(. 1331 مهریار، و فراهانی آبادیخلج ؛1333 همکاران، و گرمارودی) است افزایش

 ناسباتم بر نیز اخیر هایسال در ارزشی تغییرات. است گرفته شکل ایران در خانگیهم از هاییشاخه تدریج به

 گسترش و ورود. است داشته جامعه برای گوناگونی پیامدهای و است بوده تأثیرگذار ایران در اجتماعی

 هایارزش و آفریده را متفاوتی زندگی هایسبك ایران در اینترنت و ماهواره مانند جهانی ارتباط هایرسانه

 رودو همچنین و ازدواج سن افزایش اقتصادی، مسائل شدن بغرنج با میان این در. است داده شکل را گوناگونی

 ایرانی جوانان میان در نیز جدیدی رفتارهای تدریج به ارتباطی جدید ابزارهای طریق از جهانی هایارزش
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 ازدواج از پیش روابط هرچند است؛ ازدواج از پیش جنسی روابط گسترش هاآن ترینمهم از که گرفته شکل

 ترینافراطی از یکی میان، این در. پذیردمی صورت متفاوتی الگوهای قالب در و گوناگون هایانگیزه با ایران در

 ربیغ عمیق هایریشه که رابطه از الگویی است؛ «خانگیهم» الگوهای پیدایش ازدواج از پیش روابط هایشکل

 دیدیج شکل ظهور به منجر کشورهاست این در بیستم قرن میانۀ اقتصادی و اجتماعی تحوالت از ناشی و دارد

 . نیست پذیرش قابل قانونی و شرعی عرفی، لحاظ از که است شده ایران در خانواده از
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 فصل دوم: مباني نظری پژوهش

 

 

  ،ساله از تهران 82خانم 

 یدندند را سالم ارتباط و محبت رنگ اصال سریاشون یه کنی نگاه خودمون قدیمیای به االن

 ومهرس سری یه خاطر به فقط بودنشون هم کنار این ولی باشند هم کنار جوری همین شاید

رفت، ط از باشی ناراضی اگه تو ها رابطه این تو و دونند می عیب رو دیگه مسائل یا طالق که

 ..شی.می جدا ازش خب به راحتی

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1-2

 یپناهگاه ،دانندیم شیخو یو پناهگاه اعضا یسلول سازنده زندگ ،اساس جامعه و هیرا پا خانوادهشناسان مردم

ا است که ب یاز اشخاص ی. خانواده گروهردیگیشدن در آن صورت م یاجتماع یتجربه انسان برا نیکه نخست

رعهده کودکان را ب ینگهدار تیبزرگسال آن مسئول یشوند و اعضایبه هم متصل م میمستق یشیخو یوندهایپ

 ردگییدو جنس شکل م نیاست و براساس ازدواج ب یاجتماع یهاسازمان نترییخانواده در زمره عموم. دارند

 یاشتراک مکان ینوع ی. خانواده معموال داراخوردیبه چشم م افتهیاسناد ای یواقع یو در آن مناسبات خون

 بهخانواده  یجوامع بشردر تمام . دارد یتیو ترب یاقتصاد ،یجسمان ،یگوناگون شخص یاست و کارکردها

که  اندکرده یبندو طبقه ییشناسان اشکال آن را شناساشناسان و جامعهوجود دارد و مردم مختلفی یهاشکل

-یاهسته ههستند. خانواد یمحدود به جوامع خاص ید و برخنشویم دهیجوامع د شتریاز آنها در ب یبرخ

خانواده  ؛یچندهمسر-همسریتك خانواده مادرمکان؛-پدرمکان خانواده مادرساالر؛-پدرساالر خانواده گسترده؛
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 یاست که از خانواده برمبنا ییهایبنداز طبقه خانگیو هم یازدواج اشتراک ،یو خانواده ناتن همسری تك-ناقص

 .شده است آن نیمکان و انواع نو ،اقتدار ،اتعداد اعض

نیازها، اعم از  ینوع رابطه در پاسخ به تمام نیتریمیبه نام ازدواج استوار است. ازدواج صم یبر نهاد خانواده

ها و ازدواج و تشکیل خانواده در زمان. شوداست و یکی از مراحل تکامل انسان محسوب می ،مادی و معنوی

ها ها، ازدواج همجنسهای مختلف، اشکال متنوعی دارد. در برخی فرهنگهای متفاوت براساس فرهنگمکان

شود و در برخی دیگر نوعی گناه، جرم، غیرشرعی و غیرقانونی احترام به حقوق بشر تلقی مینمادی از آزادی و 

های اخیر در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در سال ازدواج به مثابه نهادی اجتماعی  شود.محسوب می

ازدواج،  گی مشترک بدونتغییرات بسیاری یافته است و اشکالی جدید از آن مانند ازدواج سفید، همباشی یا زند

دینی در تضاد است، در حال افزایش است. این نوع همباشی در قالب  -که ریشه غربی دارد و با فرهنگ ایرانی

دهد. جدا از زندگی دختران و پسرانی که بدون روابط دوستی دختران و پسران و روابط فرازناشویی رخ می

ی نیز یکی از اشکال ازدواج سفید در ایران است، یعنی زنان یا کنند، روابط فرازناشویازدواج با هم زندگی می

ز ا یکی ییروابط فرازناشواند و در عین حال با فردی دیگر در رابطه هستند. مردانی که ازدواج رسمی کرده
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 یجنس ای یعاطف یازهایبرطرف شدن ن منظوراست که اغلب به  ییزناشو اتیمربوط به ادب یهامقوله نیترمهم

 .ونددیپیبه وقوع م ییزناشو طهیروابط خارج از ح قیاز طر ،یفرد به طور پنهان

 

همسر  از ریغ یبا فرد ارتباط  ودنو لذت بخش ب انگیزجانیهو با همسر،  یمیو صم یاز روابط جنس یتینارضا

. دنرا فراهم کن ییبه روابط خارج از چهارچوب زناشو نیزوج شیگرا نهید زمنتوانیهستند که م یاز عوامل

ازدواج سفید یا زندگی دو نفر بدون ازدواج رسمی در ایران از لحاظ اجتماعی، قانونی و دینی جایگاهی ندارد. 

های آن، یعنی رشد فردگرایی، مدرنیته، همباشی یا ازدواج سفید در ایران با توجه به فرهنگ گذار و ویژگی

و شکاف و تضاد ارزشی، قابل تشریح است. با توجه به شیوع این نوع روابط و سکوت در قبال آن  روابط سیال

از سوی مسئوالن و به نحوی تحمل آن از سوی نهادهای اجرایی و قضایی، این معضل اجتماعی در ایران، که 

این راستا با بررسی جامع نهاد خانواده را با چالشی جدی مواجه کرده است، مبهم و ناشناخته مانده است و در 

 پردازیم.این پدیده، در جهت ادراک روشنی از آن به بررسی مبانی اجتماعی، حقوقی و فقهی آن می

جود و زنان کمتریاست و  یعاطف ،ییزنان در اکثر مواقع شروع رابطه فرازناشو لیخانواده دل انیبر اساس گزارش موسسه سالمت بن. 1شکل 
 خواهد شد یکند، منجر به روابط جنس دایً اگر ادامه پ یرابطه عاطف نید، اما انرابطه باش كیآغازگر  یمسائل جنس ید که براندار
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 مباني اجتماعي و مردمشناختي ازدواج سفيد .2-2

 چند ،رندیفرهنگ را در نظر بگ یشده از سومشاهده ییاَعمال زناشو عیتنوع وس نکهیا یشناسان برامردم

( ازدواج ۱۲۵۱) «ازدواج انسان خیتار»در کتابش با عنوان  1مارکاند. وستکرده ارائهاز ازدواج  یرقابت فیتعر

محض تا بعد از  ینر و ماده گذشته از عمل زادآور دواممک ای: ارتباط پردوام کندیم فیصورت تعر نیرا به ا

 طورهو در عوض ب کندیرا رد م شنیشیپ فیتعر «ازدواج در تمدن وسترن ندهیآ»او در کتاب . تولد فرزند

 ازسویکه  زن یشتریتعداد ب ای كیمرد با  یشتریتعداد ب ای كی: رابطه کندیم فیتعر گونهنیموقت ازدواج را ا

ازدواج را  ،یشناسانسان ی(، کتابچه راهنما۱۲۱۱و جستجوها ) هاادداشت. یاست شده رفتهیقانون پذ ایعرف 

متولد شده از زن به عنوان  یهابچه کهیطورمرد به كیزن و  كی نیب یوندیپ: است کرده فیتعر نیچن

اصل که  نیرا با ا تیمشروع انیبن فیتعر نیهمچن 2بل دوران شناخته شوند. نیوالد یفرزندان مشروع هر دو

: در کندیاستدالل م گونهنیو ا دهدیندارند مورد نقد قرار م اجیاحت تیازدواج به مشروع یجوامع برا یبرخ

د وجو یگرید یقانون ضمن چیه نیاز ا ریازدواج نکردن مادر است و غ یفقط به معنا تیکه نامشروع یجوامع

قرار  یجنس یابیدست نقوانیازدواج را در مقوله  فیاست. او تعر یاازدواج چرخه تیمشروع انیف بنیتعر ،ندارد

 .دهدیم

 نیعقد مخصوص ب لهیبه وس ن،یمع یمدت ای شهیهم یاست که برا یحقوق یاازدواج رابطه، نیر فرهنگ معد

ازدواج را  ین برخیببرند. همچن یتمتع جنس گریکدیدهد که از یو به آنها حق م شودمیزن و مرد حاصل 

 عتی( و طبیفرهنگ )قواعد اجتماع نیب كیدرامات یزن؛ برخورد كیمرد و  كی نیاز کنش متقابل ب یندیفرآ

مجاز  یو قانون یارچوب رسمهچ كیدانند که در یدو جنس مخالف م انیم یدائم یوندی( و پی)کشش جنس

 .(3: 1331 ، ی)رضوشوند یم یمناسبات جنس یبه برقرار

 

                                                 
1 . Westermarck 
2 . Bell 
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 انواع و صور ازدواج .1-2-2

 وجودهای جامعه در آن گیرد و ویژگیازدواج یك نماد اجتماعی است و با توجه به ساخت جامعه شکل می

اهمیت ازدواج در بین وجود و  گذارد.پذیرد و هم بر آن تاثیر میدارد. این نهاد اجتماعی هم از جامعه تاثیر می

 در حتى که اندشده موجب آن به بشرى جوامع خاص توجه و طرفى از قرون و اعصارجوامع در خالل همه 

از ازدواج  پدید آید.زوجیت ها و صُوَر خاصى در شیوه مردمان زندگى سبك به توجه با جامعه هر درون

شود که باقر ساروخانی در های متعددی شده است که در این بخش به صوری از ازدواج اشاره میبندیطبقه

 تدوین کرده است. « شناسی خانوادهجامعه»کتابش با نام 

 1الف( ازدواج ربایشی

های زندگی متکی بر تمرین و همه ارکان حیات از نخستین سال ای کهای یا شبه قبیلههای قبیلهدر نظام

یابد. در این شرایط مرد با ربودن همسرش جنگاوری و مخصوصا توفیق در نبرد است، ازدواج نیز صورتی ویژه می

 کند. در مورد وجود اینرساند، هم پیروزی بر رقبایش را تضمین میهم برتری خود را در برابر وی به اثبات می

اریخ ایران که نویسند: تمی« شناسی ایرانای بر جامعهمقدمه»نوع ازدواج در ایران، راسخ و بهنام در اثرشان 

ى است. همین رسم در گزینش یشمارى از همسرربااست، شاهد موارد بى چشمى قبایلداستان جنگ و هم

اى هزع تأکید دارد، از نخستین سالیابد. آنجا که محیط اجتماعى بر تناهمسر را ویل دورانت در اسپارت مى

یط ى را در شرایگرادارد و باالخره خوى قبیلهزندگى فرزندان جامعه را به کشمکش و تالش در راه پیروزى وامى

ر ددر همین رابطه می نویسد: « تاریخ یونان باستان»وی در اثر برجسته خود   بخشد.زندگى شهرى تعمیم مى

پرداخت، یتصاحب عروس پول نم یدارک ازدواج فرزندان خود بودند، داماد براپدر و مادر مسئول ت ،اسپارت

 د.کن یستادگیکه در مقابل او ا بودبکشد و عروس موظف  رونیعروس را به زور از خانه اش ب ستیبا یم یو

از مردان و زنان مجرد را  یجمع زین یمواردربودن بود، در  یبه معن ییکلمه زناشو انیدر نزد اسپارت ،رو نیاز ا

خود را  كیاز مردان شر كیهر  ،یکیند تا در تاردآور یگرد م كیتار یبودند، در اتاق یکه از لحاظ عدد مساو

 .(150: 1341دورانت،  لی)و ندیدختران برگز انیاز م

                                                 
1 . marriage by capture 
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د. با وجود این، اغلب شویم دهیمادرسر د ایپدرسر  یمااقو نیاز جهان و در ب یدر نقاط شیربا قیازدواج از طر

در برخی از مناطق  اند.هایی در معرض سرزنشعرف جامعه آن را نامطلوب تلقی نموده و چنین زناشویی

کردستان و جنوب ایران ربایش و فرار کردن دختر با پسر مورد عالقه اش وجود داشت که طی سالیان اخیر 

گفته می شود(  "ردو که وتن"موضوع ربایش بسیار نادر شده است ولی فرار کردن )که در کوردی به ان 

در مورد ازدواج از طریق ربایش برخی از نقاط کردنشین استان اذربیجان غربی یافت می شود.  همچنان در

 شود:مواردی قابل ذکر است که به آنها اشاره می

در اغلب نقاط جهان نامطلوب و حتی ممنوع است و صرفا به صورت مواردی چند و نه نوعی ثابت به  .1

 خورد. چشم می

 وع ازدواج مشاهده شده است، اما نه به عنوان نهادی پسندیده و پایا.در برخی از جوامع اولیه این ن .2

 در برخی از جوامع که فرد قصد فرار از قوانین رایج را دارد نیز این نوع ازدواج قابل مشاهده است. .3

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

 

 www.art-prints-on-demand.com تیدر سا یابیهومر : دست یونانیشاعر  یاثر حماس اد،یلیداستان  ا یهلن از اسپارت بر مبنا شیربا.96شکل 
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 1رب( ازدواج از طریق خرید همس

کار خریدارى  ى مردساالرى و وضع انتسابى براى مرد موجب شد مردان بهیرى و همراه آن پیدااالنظام پدرس

ر صُوَ همسر یا همسران خود اقدام کنند. این وضع که با کاال شدن یا کاالپندارى زن در تاریخ همراه است، به

آشکار و گاه داراى صُوَرى پوشیده، نهان یا  صورتىگوناگون در تاریخ تحقق یافته است. گاه خریدارى زن به

هاى برتر اجتماعى موجب محرومیت زن را از کسب پایگاه :تلویحى است؛ ولى در هر حال، نتیجه همان است

شود و سرانجام استثمار زن را در تاریخ به کار زن هنگام تبدیل به قدرت در اختیار مرد نهاده می شود،مى

اى رایج بوده عنوان همسر پدیدهداری، خریدارى برده بهاستانى پاریزی، در نظام بردهروایت ب به همراه دارد.

  اند.نامیدهاست و چنین زنى را در اصطالح امٌ ولد )مادر فرزند( مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می نویسد: در بابل کسانی که دخترانی در سن شوهر « تاریخ اجتماعی زنان در ایران»مرتضی راوندی در اثرش 

ها آنان را توصیف کرده و می فروختند. ولی هریك از دختران به دادن داشتند، آنان را به محلی برده و دالل

همین مناسبت نیز در عصر هومر در بهشد که به عنوان همسر در کنار خریدار زندگی کند. شرطی فروخته می

ترین شکل ازدواج در بین زعم گونتر خرید زن اساسى شود. بهنام برده مى «گاوآور»یونان باستان از دختران 

                                                 
1 . Marriage by purchase 

 http://www.abartazeha.com: تیدر سا یابیو  فروش زنان. دست دیخر. نمایی 99شکل 
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اج از طریق خرید در حقیقت توان گفت ازدوکه مىطورىنژاد بوده است، بهاقوام هند و اروپائى و مردم آلمانى

رسومى چون  ندروند که معتقدبرخى تا آنجا پیش مى(.  68Günther :1952,) همان ازدواج هند و اروپائى است

برخی بر این باورندکه سلطه  ى خریدارى همسر از جانب مردان است.مهر و شیربها، بقایاى همین امر یعن

مردان و کاالگونه شدن زن و در جریان تبادل قرار گرفتن وی عامل پیدایی و بسط چنین رسمی در جریان 

اخیرا در مناطق تحت تصرف حکومت خود خوانده داعش در عراق و سوریه به کنیز در  گزینش همسر است.

فروش زنان خصوصا غیر مسلمان و متعلق به گروهای کورد ایزدی و برخی زنان مسیحی در اوردن و خرید و 

 موصل خبر ساز شده است.

 ج( ازدواج موقت

است که در  عهیازدواج در مذهب ش یمعروف است، نوع زین غهیازدواج موقت که به ص اینکاح مُنقَطِع  ایمُتعِه 

آن  انیو با پا شودیزن و مرد بسته م نیمعلوم، ب یا هیبا مهر یو محدود نیمدت مع یآن عقد ازدواج برا

ازدواج اختالف نظر است. اهل  نیمورد جواز ا رمسلمانان د انی. در مشودیم یخود منقضخودبه تزوجیرابطه 

ه ب رانیا نیدر قوان متعه. دانندیم حیآن را مشروع و صح یامام انیعیآن را حرام و ش انیدیو ز هیسنت، اباض

 نیچن یغرب یو کشورها گرید یِاسالم یاست، اما در کشورها شناخته شده تیبه رسم هیاز فقه امام یرویپ

سوره  ۵۲ هیآن را براساس آ هیامام یاست و فقها عهینوع از ازدواج خاص مذهب ش نیا وجود ندارد. ینهاد

به عنوان  ،دیامند شدهآن زنان را که از آنان بهره نیمهر و کاب»است:  که در آن آمده دانندیم حینساء صح

در ازدواج  تاعدر مورد استم هیآ نیو معتقدند ا رندیپذیآن را نم)اهل سنت(  عامه یاما فقها «دیواجب بپرداز

است که با اتمام آن  یمدت نییآن تع یژگیو نیتربا ازدواج دارد. مهم ییهاها و تفاوتمتعه شباهت. دائم است

 یمعتقدند در صورت یندارد اما برخ یمدت حداقل و حداکثر نی. ارسدیم انیبه طالق به پا ازیاج بدون نازدو

ازدواج موقت  غهی. صشودیم لیکه مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبد

 زن و یاز سو «آورمیتو درم تیزوج[ به ینیمدت مع یبرا نیمع هیخود را ]با مهر»مضمون  با یگفتن عبارت

معتقدند اگر مدت  یفقها مانند محقق حل یمرد است. برخ یاز سو «کنمیقبول م»مضمون  با یاعالم عبارت

د عق گرید یاست. اما براساس نظر شده لیخود به ازدواج دائم تبدهقرارداد خودب ،نشود نییدر زمان عقد تع

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+F.+K.+G%C3%BCnther%22
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. تر استدانان مقبولحقوق نینظر در ب نیاست. ا برقرار نشده یتیموقت بدون ذکر مدت باطل است و زوج

رد م همچنینکرد،  دیتمد توانیعقد را م مدت. اندنظر را داشته نیهم ا یو عالمه حل یثان دیچون شه ییفقها

 ایبرساند  انیرا به پا تیرا بذل کند و زوج ماندهباقی مدت اصطالح به و کرده نظرصرف آن ادامۀاز  تواندیم

با  ۱۷۳۱در حدود سال  غهیبحث ص کنند. لیمدت آن را به ازدواج دائم تبد انیپس از پا توانندیم نیطرف

 مقابله با معضالت یبرا یرا راهکار غهیوقت که ص یجمهورسیرئ ،یرفسنجان یاکبر هاشم یعلاقای سخنان 

ه دهه ب كیاز  پس ،آمد شیکه پ ینیسنگ یهابه علت مخالفت یشد ول بازجوانان مطرح کرده بود،  یجنس

گردد و مقدار آن بسته به توافق  نییتع یا هیمهر یستیمثل ازدواج دائم با زیازدواج موقت ن در. رفت هیحاش

 اصوالً ایبه بعد از ازدواج موکول کرد  توانیرا م هیمهر نییتعدر آن است، اما برخالف ازدواج دائم که  نیطرف

طالق  .شودیقرارداد م دندر زمان عقد موجب باطل ش هیمهر نییبر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تع یتوافق

 انیقبل از پا تواندیکه مرد م یمعن نیبذل مدت است، به ا ایمدت  انیآن با پا یدر متعه وجود ندارد و انقضا

با توجه به ماده  رانیا یدر قانون مدن. برساند انیرا به پا تزوجینظر کرده و رابطه زمان صرف هیمدت از بق

ص مشخ.« برندیارث م گریکدیها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از آن تیکه زوج ینزوجی» گفته که ۲۲۱

مشخص  آورد،ارث را در شرط ضمن عقد  توانیم ایآ اینکهکه در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما  شودیم

 یسکوت قانون را به معن یبرخ یول حیرا با توجه به اصل صحت صح یطشر نیدانان چنحقوق ی. برخستین

 یعو مصلحت اجتما گریبه منافع افراد د نکهیدر مقررات ارث را با توجه به ا رییو تغ دانندیامکان م نینبود ا

 یاماموازدهد انیعیشریغ یمسلمان و بنا به قولریبا غ تواندیزن نم. دانندیقرارداد ممکن نم قیمربوط است از طر

 دتوانیم زرتشتیکند اما با اهل کتاب از جمله ازدواج  تواندیو مشرک نم یازدواج کند و مرد هم با زن ناصب

اما بر اساس نظر مشهور مرد در  ستین زیزمان جا كیمرد در  كیاز  شیزدواج موقت زن با ب. اازدواج کند

کند، برخالف  اریهمسر موقت اخت تواندیکه بخواهد م زانیندارد و به هر م یعدد تیازدواج موقت محدود

 بار دو موقت، ازدواجراساس نظر مشهور مدت عده . باست زمان محدود شدهازدواج دائم که به چهار همسر هم

 نیا شوند،ینبودن قاعده نم ائسهیکه با وجود  یاشخاص یمتعه است. برا انیپا پس از  قاعدگی از شدن پاک

بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم  رد،یازدواج موقت بم ی. اما اگر شوهر در اثناروز است ۲۱مدت 
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باکره در امر ازدواج استقالل دارند و ریو غ دیو دختر بالغ و رش د،یپسر بالغ و رش. چهار ماه و ده روز است

 هیفس ای وانهیو فرزند بالغ د ریبر فرزند صغ یپدر و جد پدرهمچنین ندارد.  یتیها والپدر بر آن یحت کسچیه

درآورند. و بنا به  یگرید زدواجدر صورت نبود مفسده او را به ا توانندیدر ازدواج دارند و م تیعقل( خود وال)کم

( بر یپدر )و جد پدر تیدر مورد وال اما ازدواج را برهم بزند. تواندیدختر پس از بلوغ نم اینظر مشهور آن پسر 

 تیوال ی( اختالف نظر وجود دارد؛ برخهیسف ری)غ دهرشی( باکره قمرینکاح دختر بالغ )بنا به نظر مشهور نُه ساله 

تر مشترک پدر و دخ تیبه وال گرید یگروه دانند،می دختر خودو ازدواج را برعهده  رفتهیرا نپذ دیپدر بر دختر رش

طور مستقل ها بهاز آن كیچیو ه دانندمی الزم را پدر اجازه هم و دخترازدواج هم اراده  یبرا یعنیمعتقدند 

نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل  نیهم ب یکند، برخ یعقد ازدواج را جار تواندینم

و  دانندیو در نکاح منقطع مستقل م رمستقلیغ ئمبرعکس در نکاح دا ای دانند،یم رمستقلیو در نکاح منقطع غ

 .ستندیدختر در ازدواج قائل ن یبرا یو حق دانندمی پدرطور کامل برعهده را به تیهم وال گرید یادسته
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 1ای د( ازدواج مبادله

 و گیرندمى قرار اجتماعى متقابل روابطها در گردونه دانند. انسانبرخى مبادله را اساس حیات اجتماعى مى

دیگر در برابر یکهمچنین ها در برابر جامعه و به این معنى که انسان .دهدمى تشکیل تبادل را روابط این اساس

مادى و کاالئى نیست و از همین شیء زنند. لیك این داد و ستد همواره بر مبناى به نوعى داد و ستد دست مى

، جان 3، دیوید ریکاردو2که اقتصاددانانى چون آدام اسمیت اقتصادى انسانرو است که نظریه 

ها اند، محدوده یا مفهومى نارسا در تبیین گوناگونى رفتار و مبادالتى است که انسانعنوان کرده4لمیتوارتاس

ستاند؛ یعنى هاى خود هیچ نمىانسان در اجتماع، گاه در برابر داده زنند.در طول حیات خویش به آن دست مى

 پذیرد به این معنى که آنانوسیع آن صورت مى اما باز تبادل در معناى گیرد.تبادل مادى و کاالئى صورت نمى

 در و کنندمى طلب جمعىدهند، کاالئى غیرمادی، یعنى اعتبار اجتماعی، احترام و وجهه در برابر آنچه مى

 اجتماعى حیات در تبادل نظام پس. سازندمى متجلى خویشتن از ستایش با را خود خواست این هم نهایت

 بسیار مواردى در اجتماعىاین زمینه  .نیست عینى( ستدن و دادن) سو دو هر از همواره لیك و دارد جاى

 دیگرى هدف ملکوتى مقام خشنودى یا درونى رضاى جز خود، هاىداده برابر در که است هائىانسان خاستگاه

 .ندارند

مظهر تداوم و دهند هم پیوند مى اى زنان نقشى وسیع دارند، آنان هستند که دو طایفه را بهدر ازدواج مبادله

یابد، اما در تمامى موارد، جریان متقابل و اى انواع و صور بسیار مىازدواج مبادله آیند.حساب مىدودمان به 

در مورادى، دو جریان متقابل )رفت و بازگشت(  .کندمی مشخص را هاانسان و حیاتى کاالهاى امتیازات،دوطرفه 

 دهش گرفته زنىبه  اىخانواده از که دخترى قبال در کاال یا خدمتگیرد، بلکه ارائه مىزمان صورت نطور همبه

 گیردمى صورت مرگ مقابل در همسری به زندر مواردى چند ارائه  .شودمى تعهد آتى هاىزمان براى است،

 .متقابل استهاى ناپذیر انتقامپایان زنجیره در قبیله، یا طایفه دو درگیرى از جلوگیرى هدف و

                                                 
1 . Marriage by Exchange 
2 . A.Smith 
3 . D.Ricardo 
4 . J.S.Mills 
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گرفته است مگر اینکه خواهران یا دخترانش را در ازای زنی که طبق نظر وستمارک در استرالیا مرد زن نمی

انی شیوع فراوایالت کشمیر نیز گرفته ، بدهد. رسم عوض کردن دختر برای ازدواج در طوایف بلوچستان و می

. که طی سالیان اخیر بسیار نادر شده است و در برخی از مناطق کردستان و جنوی نیز رواج داشت داشت

ای خود صور گوناگونی دارد که هر یك بر منظومه قواعد بسیار پیچیده ظریف و فراوان زوجیت ازدواج مبادله

 نهد:آثاری چند می

 ه. تبادل بر مبنای مبادله خواهران صورت می پذیرد به روایت گونتر، در استرالیا و گینه نوو بخشی از اقیانوسی1

 کنند. رسم رایج این است که دو مرد خواهران خود را برای ازدواج مبادله می

. در مواردی دیگر در بین شاهزادگان اروپا شاهد مبادله یك برادر و یك خواهر از یك خانواده با یك برادر و 2

 یك خواهر از خانواده دیگریم.

پذیرد؛ زیرا در چهارچوبی اجباری قرار می گیرد. . ازدواج مبادله ای می تواند بر مبنای برون همسری صورت 3

گیرد ناچار باید از کالنی که دختر داده، دختری زمانی که فردی از یك کالن به ناچار دختری از کالن دیگر می

 نیز درخواست کند.

ی ا. معموال رسم بر این که اگر رابطه زناشویی یکی از دو زوجه دچار مشکل شود زوجه دیگر بالجبار و بر4

حمایت از خوانوده پدری و گاها توسط خوانواده شوهر مجبور به ترک زندگیش می گردد و تا روشن شدن 

  وضیعت مجبور به متارکه موقت می گردد.

 شدهذ( ازدواج تنظیم

نوعی خاص از ازدواج است که در آن گزینش همسر شود،  این ازدواج که بدان ازدواج فرمایشی نیز اطالق می

بنابراین ازدواجی  پذیرد.ترها و معموالً بدون حضور و حتی نظارت طرفین صورت میلدین یا بزرگاز طریق وا

توان ازدواج فردگرایانه دانست؛ زیرا توسط افراد ذی است غیرمستقیم و باواسطه. این نوع ازدواج افراد را نمی

ظیم شده هم توسط ریش نفع صورت می گیرد و هدف غائی آن سعادت دو طرف ازدواج نیست. ازدواج تن

گیرد، هم در غایت اولی، تامین اهداف اجتماعی، است. مثال زمانی که قرار است ترها صورت میسفیدها و بزرگ
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گزینند یا زمانی که هدف تامین مجدد امالک خانواده تقسیم نشود برای پسر دختری از خویشان نزدیك برمی

ر حادثه ای روابط آنان تیره شده است، باز از طریق ازدواج وفاق و دوستی بین دو خویشاوندی است که بر اث

 .یونددپفرزندانشان بدان اقدام می کنند. نتیجه این اقدامات آن است که گاه ازدواج در سن کودکی به وقوع می

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نوع ازدواج، کارگزاران اصلی کسانی نیستند که سرنوشتشان در گرو چنین زوجیتی است، بلکه والدین، 

 گیرند.پردازند و هم تصمیم الزم را در گزینش میسفیدان هم به کار جستجوی همسر میترها و ریشبزرگ

معیارهای گزینش یا تنظیم بیش از آنکه تناسب در همسر از نظر روانی یا حتی جسمانی شده در ازدواج تنظیم

 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 

خود به تفصیل موضوع ازدواج کودکان در ایران را در کتابی تحت عنوان  است. نویسنده در تحقیق پیشین

بر اساس مفاد بررسی نموده است. « 1رانیجامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ا یسکوت: پژوهش نیطن»

کودک به کسی اطالق می شود که در سنین تولد تا هجده سالگی قرار  سف،یونیکنوانسیون حقوق کودکان و 

                                                 
 ، تهران: شیرازه.طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران(. 1316احمدی، کامیل ).   1

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

New York: Nova Publishing 

 

 http://observatorio3setor.org.br:  تیدر سا یابیشده. دست میازدواج تنظ جهیازدواج کودکان در هند. نت .92شکل 
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رخ  یکودک همسر ای. بر همین مبنا در مواردی که کودک در زیر این سن ازدواج کند؛ ازدواج زودهنگام دارد

 13کمتر از  نیاز زوج یکی( حداقل دهنگامزو ازدواج – یازدواج کودکان)کودک همسر دهیداده است. در پد

 نیجامعه دال بر ا تیشود اما واقع یهر دو جنس پسر و دختر اطالق م یسال هستند. ازدواج زودهنگام برا

 یرکودک همس ایباشد. ازدواج زودهنگام  یو خطرناکتر م زابیآس شتریدختران ب یبرا یاست که کودک همسر

 باشد. یآن جوامع م یو اقتصاد یاجتماع ،ینید - یو تابع نظام فرهنگ دوجود دار ایمختلف دن یدر کشورها

 متداول است. شتریب رانیاز جمله ا ایو جنوب غرب آس ییقایآفر یورهانوع ازدواج ها در کش نیا نیبا وجود ا

 ،ینشان داد که هفت استان خراسان رضو( در کتاب طنین سکوت 1316احمدی )  قیتحق یها افتهی

 ریاخ  یهرمزگان و اصفهان در سال ها ،یغرب جانیو بلوچستان، آذربا ستانیخوزستان، س ،یشرق جانیآذربا

رو به کاهش است،  یرا به خود اختصاص داده اند هر چند روند کودک همسر یکودک همسر یفروان نیشتریب

نشان داده است که مهم  قیتحق یها افتهی نی. همچندیمایپ یرا م یشیروند افزا دکاناما در مقابل طالق کو

 ،یقانون تی،حمایو کم سواد نییپا التیشامل فقر، تحص نیدر ا یعوامل موثر بر تدوام کودک همسر نیتر

دو جنس  هر یباشد. ازدواج زود هنگام برا یم یو مذهب یسنت یو نگاه مرساالرانه و باورها یاجتماع یفشارها

 زا و خطرناکتر بیآس شتریدختران ب یبرا دهیپد نیاست که ا نیجامعه دال بر ا تیشود اما واقع یاطالق م

و  سرپرست یرشد کودکان ب ،یگی وهیق، کودک بطال شیتوان به افزا یباشد. از آثار ازدوج زود هنگام م یم

 یو جنس یجسم یها یماریب شیافزا حشا،از دختران، تداوم چرخه فقرو ف یبد سرپرست، سوء استفاده جنس

 شیفزامانند ا ییراهکارها  دهیپد نیو مقابله با ا یریشگیبه منظور پ تیباشد. در نها یدختران م یبرا یو روح

 یدولت و همگانگ تیازدواج ها، جد قیثبت دق ،یو آموزش یفرهنگ یسال، بستر ساز 13ازدواج به  یسن قانون

 شیدر مناطق محروم، افزا ژهیبو گانیو را یاجبار لیتحص ،یبا کودک همسر لهمقاب یمرتبط برا یسازمانها

 ییقضا تیحما د،یجد یها یو تکنولوژ یجمع یرسانه ها قیاز طر یاز عواقب و مضرات کودک همسر یآگاه

 انیانب یبرا نیسنگ یمجازت ها نییو تع یکردن کودک همسر یرقانونیغ یبرا هیقوه قضا یاز سو یو قانون

 یاجتماع راتییتغ یعامل ها نیبه عنوان مهم تر یو مذهب یروحان یها تیاستفاده از شخص تیآن و در نها

 .باشد یمقابله با ازدواج کودکان م یبرا رانیدر ا
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و پسر  یسال تمام شمس ۱۷به سن  دنیعقد نکاح دختر قبل از رس رانیدر ا یقانون مدن 1041ماده بر اساس 

 صیمصلحت با تشخ تیبه شرط رعا یمنوط است به اذن ول یسال تمام شمس ۱۱به سن  دنیقبل از رس

 یکودک همسر شیافزا یساز عوامل اسا یکیکند و  یاجازه کودکان را فراهم م نهیقانون زم نیدادگاه صالح. ا

 ریاخ یمجلس در سالها ندگانیو نما سندگانینو ،یو فرهنگ یمبنا  فعاالن اجتماع نیباشد. بر هم یم رانیدر ا

 هند.د شیرا افزا یسن ازدواج از منظر قانون نیانگیو عواقب آن، م یمبارزه با کودک همسر یتالش داشتند برا

در نتیجه تالش محققان و فعاالن اجتماعی موضوع ازدواج کودکان به یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس 

 شیطرح افزا تیفور كیبه  04/02/1312مجلس، روز چهارشنبه  ندگانیمبنا، نما نیهم برنیز تبدیل شد. 

قانون  1041اصالح ماده  طرح در بردارنده نیدادند. ا یمجلس رأ یسن ازدواج در صحن علن نیانگیحداقل م

سال  ۱۲و پسران قبل از  یسال تمام شمس ۱۷بود که عقد نکاح دختران قبل از  01/04/1331مصوبه  یمدن

سال تمام  ۱۲حداقل سن ازدواج در دختران »طرح،  نیرا  ممنوع خواهد نمود. بر اساس تبصره ا یتمام شمس

 ۱۲در دختران و  یسالگ ۱۲تا  ۱۷ نیسن نیج ب؛ عقد ازدوا«است یسال تمام شمس ۱۱و در پسران  یشمس

 یدادگاه به شرط داشتن صحت جسم صیمصلحت و تشخ تیو رعا یدر پسران، منوط به اذن، ول یسالگ ۱۱تا 

ممتنع از  یرأ ۳مخالف و  یرأ ۷۲موافق،  یرأ ۱۱۱با  ندگانیاست. نما یقانون یبا نظر پزشک جیتزو یبرا

 رساندند. بیطرح را به تصو نیا یبررس تیفور كیحاضر در مجلس،  ندهینما ۵۱۲مجموع 

 1ر( ازدواج خصوصی یا ازدواج سفید

در تاریخ ازدواج همواره این بحث بین اندیشمندان وجود داشته است که آیا ازدواج باید مشروعیت خود را از 

ازدواجی را مشروع دانست که صرفا با طریق گذر از موازین سنگین قانونی و شرعی کسب کند یا اینکه باید 

میالدی  12همین معیار است. بنابراین، در قرن  پذیرد؟ ازدواج خصوصی پذیرشرضایت طرفین تحقق می

کلیسا بین ازدواج قانونی و ازدواج معتبر تمییز قابل می شود. ازدواج با حضور کشیش و رعایت تشریفات دینی، 

این شود؛بنابردواج بدون آن و صرفا با رضایت طرفین، معتبر شناخته میقانونی به شمار می رود حال آنکه از

در این نوع ازدواج نه تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست، بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی 

                                                 
1 . clandestine marriage 
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نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می رسد و به نوعی گسست پدیده زوجیت 

گیرد. چنین رساند، به ازدواج عرفی نزدیك است و درست در مقابل ازدواج تنظیم شده قرار میامعه را میاز ج

 16ازدواجی به دلیل همین فردگرایی افراطی و آشکار امکان تداوم ندارد. از همین روست که در اواسط قرن 

 شد، قابلشاهد برگزار نمی میالدی بر اساس تصمیم شورای کلیساها، ازدواجی که در برابر کشیش و سه

( تلقی می نمایند. در حالی که در 1بالینی )ازدواج سفیدآمد و آن را  همپذیرش و مشروع به حساب نمی

 کند. موجبات تفویض مشروعیت را فراهم می تداوممواردی دیگر )نظیر ازدواج عرفی(، 

تواند بدون نظارت جامعه تحقق ر حیاتش، نمیترین اقدام فرد درسد که ازدواج، به عنوان مهمچنین به نظر می

شود. منظور این نیست که مراسم سنگینی بپذیرد و نیز هرگاه چنین شود، استمرار آن با شکست مواجه می

برای ازدواج تجویز نماییم که خود در مواردی موجبات اجتناب از آن را فراهم سازد. بلکه هدف این است که 

ها مشروعیت اجتماعی بیابد. یعنی با نظارت و رضای جمع صورت بگیرد؛ انسانهمواره سعی شود که ازدواج 

بنابراین غیرشرعی ساختن آن یا جداسازی و حذف ابعاد شرعی ازدواج )که در بسیاری از جوامع صورت 

گیرد( و در حد نهایی حد موازین عرفی، جز به سستی پیمان زوجیت و در نهایت، بسط آنچه امروزه می

 شود، نخواهد انجامید. زمان نامیده میناهم چندهمسری

 2ز( ازدواج آزمایشی

 رود:کار مىنوعى ازدواج مشروط یا تأخیرى است که در دو معناى متفاوت بهازدواج آزمایشى به

رساند که شرط قطعى شدن آن تولد فرزند است. این نوع ازدواج آزمایشی آن نوع ازدواجى را مى ،در یك معنا

 مطرح صنعتىدر معناى دیگر، ازدواج آزمایشى در جامعه  مشروط در جوامع ابتدائى دیده شده است.زوجیت 

 جهت زناشوئى طرفین به الزم فرصت ارائه منظوربه صرفاً و غیرقطعى است ازدواجى آن از منظور و شودمى

ازدواج آزمایشى در معناى دوم بسیار مورد توجه است؛ زیرا از جانب  .متقابل شناخت از پس قطعى تصمیم اخذ

 طورمحققان جدید )نظیر مارگریت مید( مطرح شده است و پیروان این عقیده بر آن هستند که ازدواج و به

                                                 
1 . cohabitation 
2 . trial marriage 
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 مندانی،اندیش چنین پذیرش قابل و فریبنده علیرغم فلسفه کلى گزینش همسر را در آینده تابع آن سازند.

 :هستند چنین آنها اهم که آوردمى بار به فرد و جامعه براى بزرگ مسائلى آزمایشى ازدواج

یکى از طرفین یا هر دو تصمیم به قطع قرار آزمایشى گرفتند، که تولد یك یا چند فرزند که بعد از مدتى  -

 آمده وضع نامشخصى خواهند داشت.بارفرزند یا فرزندان به

ها آید. چنانچه این سالشمار مىهاى خاصى موعد گزینش همسر بهزن، سالبراى هر انسان، مخصوصاً  -

 شوند، چه بسا شخص دچار تجرد قطعی گردد.سپرى 

پسند، هاى خود سود جویند، با ظاهرى فریبا و جامعههوس یچنانچه افرادى بخواهند از این رسم در راه ارضا -

 دلیل عدم تفاهم قرار را بگسلند.و به کنندبار ازدواج آزمایشى توانند چندینمى

 .نباشد واقعیت در شدن پیاده قابل هرگز آن، پسندمردم رغم فلسفهرسد ازدواج آزمایشى بهنظر مىبه

  1س( ازدواج دوستانه

 یزندگ نند،گزییرا برم گریکدیمعمول. دو جوان  هاینهیو هز نیاست سهل و فاقد مراسم سنگ یازدواج

و دارای دو  ابدییم یعی( ازدواجشان صورت طبیهر واقعه )قرارداد ایو با تولد فرزند  کنندیمشترک را آغاز م

 ویژگی فقدان مراسم و رسمیت تاخیری است.

 کنند.گونه تشریفاتی زندگی مشترک را آغاز میدر ازدواج دوستانه دو جوان بدون هیچ

 اما وجود مراسم در ازدواج ابعاد مثبتی هم دارد: 

 :مراسم ازدواج بعد از مشروعیت ارتباط که ناشی از قرارداد زوجیت است موجب  رسمیت بخشیدن

شود که واقعه مهم و حساس زوجیت در کل جامعه رسمیت یابد و دیگران از آن اطالع یابند و می

 مورد شناسایی رسمی قرار گیرد.

                                                 
1 . marriage of comradeship 
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  از  کنند ومی« صلتو»استقرار روابط سببی: با ازدواج دو جوان، دو گروه وسیع خویشان با یکدیگر

شوند. از این پس، بسیاری خویش یکدیگر به حساب طریق این مراسم با پیوند تازه خویش آشنا می

 خواهند آمد.

  اهمیت بخشیدن: مراسم ازدواج چنانچه در حدی متعارف برگزار شود، واقعه ازدواج را از سادگی و

صورتی در خور ین واقعه حیات انسان بهتردور خواهد داشت. و بدین سان، مهم« تکرارپذیری»سهولت 

 شود و به عنوان واقعه غیر قابل تکرار تجلی خواهد یافت.اهمیت آن برگزار می

  تضمین تداوم: هریك از مراسم و عناصر در هر رسم اجتماعی، همچون نمادی است مبین شرایط

برگزاری آن به معنای تداوم خاص اجتماعی، برخاسته از نیاکان یك جامعه. بنابراین رعایت مراسم و 

ری جلوگی« هاانزوای نسل»یاد نیکان و پیوند جامعه در هر نسل با نسل های پیشین است. این امر از 

 کند و مراسم ازدواج را همچون میراث یك جامعه در خالل اعصار و قرون تداوم خواهد بخشید. می

 هر نسل و در هر زمان با برگزاری آن احراز وحدت و هویت: مراسم ازدواج امری ورای هر نسل است ،

توان پذیرفت که مراسم ازدواج جزء یا ای خاص خواهد کرد. از این دیدگاه میاحساس تعلق به جامعه

یابد. آید و هر نسل هویت اجتماعی خود را با آن باز میعنصری از شناسنامه یك جامعه به حساب می

م در زمان و هم در مکان به صورتی مشابه برگزار عالوه بر این، چون مراسم در بین یك جمع ه

کنند و در تواند وحدت قومی را موجب شود. تمامی آنان که از رسمی خاص پیروی میشود، میمی

گز فاقد وفاق یا عناصری از اجماع نخواهند دارند، هرترین برهه های حیاتشان آن را گرامی میمهم

ر شرایط خاص ذوب عاطفی یك جمع را موجب شود و آنان تواند دبود. این وحدت عمل به نوعی می

را چنان به هم نزدیك سازد که نوعی فرهنگ مقاوم را در بطن کل فرهنگ بیگانه پدید آورد و در 

 ترین شرایط، پیدایی یك مسلك را موجب شود.عالی

خصوصی شباهت ازدواج دوستانه که تبلور فردیت و جدایی  از  رسوم و سنن اجتماعی است، به ازدواج 

دارد. لیك 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. 



66 
 

صور ازدواج  های مختلف است و بدیهی است همۀآنچه تاکنون ذکر شد اشکال گوناگون ازدواج در فرهنگ

را نمیتوان در مرزهای جغرافیایی ایران یافت. بنابراین بازشناسی صور ازدواج در ایران مستلزم بررسی 

 اقتصادی در برهه های مختلف زمانی است.-فرهنگ و شرایط اجتماعی

 ای خانواده. همسرگزيني در ايران با توجه به ساختار هسته2-2-2

 یایشکل حاکم خانواده چه در دن صنعتی شدن در غرب، پس از روند یاکه خانواده هسته رسدمیه نظر ب

دهد که خانواده ینشان م یصنعت شرفتهیپ یاما امروزه آمار کشورها مناطق جهان شد. ریو چه در سا یصنعت

 دیدهند و در حال حاضر انواع جد ینم لیخانواده ها را تشک تیاکثر گری)زن و شوهر و فرزندان( د یاهسته

بلکه  صحبت کرد، ییاستثنا یا دهیتوان از پد ینم گریکه د دهیرس یآمده اند و تعداد آنها به حد دیده پدخانوا

شواهد بر  هیکل رایز، مل کردأآن ت یهایخصوص در دگرگونهخانواده کرد و ب فیمجدد به تعر ینگاه دیبا

شامل زن و شوهر و فرزندان ازدواج  یدرصد از افراد خانواده ا 22 کایمرآآمار  در دارند. دیخانواده تاکی دگرگون

درصد و  33درصدند. افراد مجرد  22 زیشامل زن و شوهر که بدون فرزند هستند ن هاینکرده دارند، خانواده

 دهند. یم لیدرصد را تشک 3 یتك والد یخانواده ها

در  یگوناگون دیاند و عقا افتهیکاهش  یصنعت یدر کشورها یهسته ا ی، هر چند خانواده هایکنون طیشرا در

، هنوز با توجه به آمار، خانواده رانیجهان، از جمله ا یاز کشورها یاریشود، در بس یخانواده ابراز م ندهیمورد آ

درصد خانوارها  60.63معادل  1310در سال  اساس آمار بر دارد. تیچه در شهر و چه در روستا اکثر یهسته ا

درصد خانوارها تك والد،  6.12درصد خانوارها تك نفره،  2.16، یدرصد خانوارها زوج 14.64، یهسته ا

خانوارها  ریدرصد جزء سا 6.52درصد خانوارها فرزندسرپرست و در حدود  0.24خانوارها گسترده،  3.34

 هستند.

زن است.  یاخاص خانواده هسته یهایژگیاز و یکیانتخاب همسر بر اساس عالقه و عشق   1در نظر پارسونز

 یمستقل برا یشوند، بلکه واحد یوارد نم ابیجهت یهااز خانواده كیچیجوان پس از ازدواج به ه و شوهر

زند، به پردا یم یبه زندگ یشاوندیخو یهایتگشوند و بدون وابس یدهند و نومکان م یم لیخود تشک یزندگ

                                                 
1 . Parsons 
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 یخانواده آزاد شده و بدون توجه به مالحظات خانوادگ التیو تما ودیاز ق زیسبب در انتخاب همسر ن نیهم

 حیتوض دیو با ندیگویآزاد م ینیرا همسرگز وهیش نیا کنند. یرا انتخاب م گریهمد یو عالقه قلب لیبراساس م

 یو بندها دیاست اما همچنان در ق یها و دستورات خانوادگقهیو بندها، سل دیاز ق یآزاد یداد که به معنا

خانواده  میانتخاب همسر بدون دخالت مستق یعنیآزاد،  ینیاصطالح همسرگز نیگرفتار است. بنابرا یاجتماع

بر عالقه دو نفر همراه  دیبا تاک رانی، مثل اگرید یعشق، و در کشورها تیبر اهم دیتاک با یکه در جوامع صنعت

عالقه زوج جوان به یکدیگر است نه  ، چه به مفهوم جوامع صنعتی چه به مفهوم جوامع دیگر، اصل مهماست

شود )تغییر شکل و ماهیت ازدواج در جوامع  و کمرنگ ها و قراردادهایی که میان دو خانواده بسته میپیمان

 شدن نقش والدین و عناصر دیگر(.

 کند که هر فردی می تواند از میان کلیه افراد جنس مخالف جامعه خود،کلمه آزادی این معنا را تداعی می

و البته قانون هم این اجازه را می دهد. یعنی به جز محارم  -در برخی از جوامع همجنس-فردی را انتخاب کند 

هرکسی اجازه انتخاب و ازدواج با فرد دیگر در جامعه را دارد. اما بدین سادگی هم نیست. بسیاری از شرایط 

درگیر قید و بندهای آن است. ازدواج دو نفر از اجتماعی مانع ازدواج هستند. زیرا ازدواج پدیده ای اجتماعی و 

 یخود را برا یمراسم دختر و پسر هم آمادگ نیدر ا طریق مراسم عقد و عروسی به جامعه اعالم می شود.

 زیجامعه را ن تیرضا یکنند که به طور ضمن یخود را به جامعه اعالم م وندیو هم پنقش زن و شوهر  یفایا

 ،اثر شده است یآن ب یها سمیخانواده کاسته شده و مکان یهاهرچند از دخالت بیترت نیبه همراه دارد. به ا

د شونمیکه باعث برهم خوردن نظم جامعه کند جلوگیری می ییهااز ازدواجایجاد شده و  یاجتماع یسمیمکان

دواج خود از تیاز طبقه، مذهب، نژاد و قوم یمعموال هرکس با فرد. است یآن طبقه اجتماع نیترکه مهم

 ای ،یمذهب ،ینژاد ،یاجتماع یبندطبقه دیکنند، از دیازدواج م یگروهکند. هر چند افراد جامعه، برونیم

 ،یگروه نسبت به طبقه اجتماعدرون ونسبت به محارم خود  گروهکنند، برونیازدواج م یگروهدرون یتیمل

 .خود تیمذهب، نژاد و مل

از  زین ٪۷۱گذارند. یخود قرار مالقات م یاز طبقه اجتماع یبا فرد قاًیدق پسران و دختران از ٪۲۱ کایآمر در

در سه مورد پسر از طبقه باالتر که دهد  یبه هم. در مورد دو طبقه متفاوت آمار نشان م كیدو طبقه کامال نزد
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طبقه  که با یرادگذارند. افیاز خود قرار م الترتر است و از سه دختر، دو دختر با طبقه بانییو دختر از طبقه پا

دخترها  یخاص برا یژگیو نیخاص برخوردارند. ا ییهایژگیگذارند حتما از ویباالتر از خود قرار مالقات م

ها افراد تن یعنی. است محصل نمونه بودن ایپسرها ورزشکار خوب بودن  یآنها، و برا یعموم تیو محبوب ییبایز

 یتجانس سن ،یاگذشته از تجانس طبقه یبررس نی. در اابندیراه ب توانند به طبقه باالتریتر منییممتاز طبقه پا

 گریدکیکالس با  كیکه  یافراد انیدر م هیبود و بق هایکالسهم انیها ماز قرار مالقات یمیمشاهده شد. ن زین

زن  انیم یتفاوت سن نیانگیشود، میها هم مشاهده مسن ازدواج نیانگیدر م یتفاوت سن نیا .فاصله داشتند

 .(koing,1975:106-115) سال است ۷تا  ۵حدود  هاو شوهر

در جوامع اسالمی نیز نبود تجانس در زوجین از نظر عقاید و باورها نوعی هنجارشکنی محسوب شده و موانع 

 و یا فرقه  ها وجود دارد. دختر و پسری که دارای مذاهبخانوادگی و اجتماعی فراوانی برای این نوع ازدواج

شوند و حتی در میان رو میشیعی / سنی هستند کمتر با پذیرش اطرافیان برای ازدواج روبهمثال متفاوت 

باعث ایجاد تنش و مخالفت  ممکن است های طرفینهمین مذاهب نیز وجود عالیق خاص مذهبی در خانواده

 شود. از زمان خواستگاری تا دوران زندگی زناشویی در بین زوجین و اطرافیان آنها می

محله  كیافراد  انیم و مخصوصا در شهرستانها یشهر یهااز ازدواج یمین. متداول است زین گانیهمسا ازدواج

در  یدگزن یبه معنا یگیدارد. همسا یگستردگ میو ن لومتریک كیتا  یگیاست. شعاع انتخاب همسر در همسا

 كیمشابه هم هستند در  یقشر یهایژگیو ریسا و که از لحاظ شغل، درآمد یمحله است و معموال افراد كی

 یثروتمندان را در هر شهر ی وکارمند ن،ینشریفق ،یکارگر یهاتوان محلهیکه مچنان ،کنندیم یمحله زندگ

و  آشنا شوند گریکدیبا و ...  دیهنگام رفت و آمد، خر هبقطکه افراد هم شودیباعث می گیمشخص کرد. همسا

ه با افراد طبق یطبقه ارتباط كیچون افراد  ،گریطرف داز  شود.ازدواج  تیمنجر به عالقه و درنها ییآشنا نیا

 یمعدر جوا ی. حتردیگیهم صورت نم یزدواجا جهیو در نت آیدبه وجود نمی زین ییندارند، برخورد و آشنا گرید

 یدو فرد انیم« عشق» جادیکه از ا دیآیوجود مه ب یخودبهخود یسمیمکان، که ازدواج بر عشق استوار است

اص، پسر از طبقه خ یاهر دختر  یعنی. ودش یریجلوگ ،ندارند یتجانس گریکدی طبقه اجتماعی باکه از لحاظ 

 و حاتیتفر ای یخانوادگ یهامعاشرت ای یگیبه سبب همسا ایها ، تماسو از طبقه خود تماس دارد یبا افراد
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حال  نیقشر خود قرار دارد و در عاز طبقه باال در روابط با افراد هم یاست. فرد تیخاص طبقا یهایسرگرم

 یبرا یلیهستند که دل یکه شانس انتخاب به عنوان همسر را دارند به اندازه کاف یددر همان طبقه تعداد افرا

 یانسردختران و پ نیمخصوصا از طرف والد و فشارها توجه لیقب نیوجود ندارد. ا گریانتخاب همسر از طبقه د

 اعمال ند،هست یاعتبار خانوادگ ایمانند ثروت، مالکیت، قدرت  ایمزا یبرخ یهنوز دارا یکه از لحاظ خانوادگ

ها خاص، مسافرت یهاپخاص، کلو حاتیها با فرستادن فرزندان خود به مدارس خاص، تفرخانواده نیشود. ایم

 اقشارآورند و از هر نوع برخورد با فرزندان یوجود مه طبقه خود را بهم یهابرخورد با فرزندان خانواده رهیو غ

د، کنیم جادیفرزندان خود ا یکه برا یروابط اجتماع قیطردر جامعه از  یاکنند. هر خانوادهیم یریجلوگ گرید

 .(13: 1314)اعزازی،  کندیم ادی( را کم و امکان ازدواج متجانس را زیاامکان ازدواج نامتجانس )طبقه

و د انیضد ازدواج م ینیشود. هرچند امروزه قوانیم دهید زین گریتجانس در موارد د ،یطبقه اجتماع از گذشته

د عامل نژا ،شده است شتریدو نژاد ب انیازدواج م کایدر جامعه آمر ی( وجود ندارد و حتدیو سف اهینژاد )مثل س

 نژاد كیافراد  انیافراد دو نژاد مختلف کمتر از ازدواج م انیم زدواجکند. ایم جادیانتخاب همسر را ا تیمحدود

قه از طبپوست دیاز طبقه باال با زن سف اهپوستیرخ دهد، معموال مرد س یازدواج نیکه چن یاست و در صورت

همسرند؛ ن های مذهبی معموال دروگروهانتخاب همسر است  گریعامل د مذهب کند.یتر از خود ازدواج منییپا

دهد که یمی آمار نشان غرب یکنند. در مورد کشورهایرا انتخاب م یخود فرد یهانیداز محدوده هم یعنی

همسر خود  هایهودیاز  %30ها. و سپس پروتستان هاكیبعد کاتول ،همسر هستنددرون هیاز بق شتریب هایهودی

 نیمذهب و همچن یهایژگیبا و ینزدیکارتباط  یکنند. ازدواج درون همسریانتخاب م هایهودی انیرا از م

-هب کنند.می دی( تاکی)مذهب یگروهازدواج درون یاز مذاهب رو یافراد به مذهب خود دارد. بعض یوابستگ

 ترشیبه مذهب خود ندارد، ب یخاص یکه اعتقاد و وابستگ یفرد یبرا گریاحتمال ازدواج با مذاهب د ی،طورکل

مذهب  کایوجود دارد. در آمر زین یرابطه طبقات یقوم ینژاد یهااز مذاهب و گروه یازدواج بعض انیاست. م

با  یو در مناطق هاپورتوریکوییو  هایکیمکز ها،یائیتالیا مانند یخاصی و قوم ینژاد یهابا گروه كیکاتول

 یاز لحاظ ارزش و اعتبار اجتماع یقوم یهاگروه نیاز ا یاریوابسته است. بس رهیو غ هایلهستان ها،رلندییا

با آنان  هاكیکاتول نییپا یاجتماع گاهیپا لیدل ه. امکان دارد که افراد پروتستان بندگرید یهاتر از گروهنییپا
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 كیتولازدواج کند، اما با کا یآلمان كیبا کاتول ییکایپروتستان آمر كی یعنیمذهب،  لیدلهازدواج نکنند نه ب

 .(Konig, 1976 : 106-115)مکزیکی ازدواج نکند 

 ،یرتشابهات قش .هستند یگروهها متجانس و دروندهند که اکثر ازدواجینشان م ینیهمسرگز قاتیتحق جینتا

توان آن را یاست که نم ادیز یازدواج کرده اند به حد گریکدیکه با  ییهازوج انیدر م یخانوادگ ی ومذهب

ابه در مش یها، با قرار دادن گروهیاجتماع ینکته است که روندها نیدهنده انشان شتریبتصادف دانست، بلکه 

ا دو طبقه متفاوت ب انیاز موارد ازدواج م یدر برخ اما ند.نکیم نییتع زیآنها را ن ینیهمسرگز گر،یکدیکنار 

 هیوجتر است. تنییزن از طبقه پاها معموال مرد از طبقه باال و نوع ازدواج نیمشاهده شده است. در ا زین گریکدی

انتخاب همسر و ازدواج وجود دارند. البته  یبرا ییارهایمعشکل است که معموال در هر جامعه  نیبد دهیپد نیا

 :1991است )بسیار دگرگون شده  ریدر دهه اخ یغرب یدر کشورها ینیهمسرگز یارهایتوجه داشت که مع دیاب

843,Liechter). مهم در انتخاب زن، و  اریظاهر و صورت مع ییبایمعموال ز ،هر جامعه  یارهایمع هیعالوه بر کل

خود را به  یاجتماع تیو موقع گاهیمعموال مردها پا گریمهم در انتخاب مرد است. از طرف د اریمع یآورنان

باال  یعاجتما گاهیمرد طبقه متوسط با پا کهی هنگام لیدل نیبه هم برعکس.  دهند و نهیهمسر خود انتقال م

اما  ند.نمایپابرجا م یازدواج کند، قواعد اجتماع نییاز طبقه پا ییبایزن ز ه، باخان یاقتصاد نیو امکان تام

و انتقال  گذاردیصحه نم «ییبایز» لیبه دل نییاز طبقه پا یباال با مرد یاجتماع گاهیپابا زنی  بر ازدواججامعه 

از خود نشان دهد و از لحاظ  یخاص یهاتیقابل زیمگر آنکه مرد ن ردیپذیزن به شوهر را نم یاجتماع گاهیپا

 .ابدیارتقا  یشغل

 اجبار به ازدواج تیاست. گروه اقل تیدر مجاورت گروه اکثر تیگروه اقل كیوجود  ینیدر همسرگز گرید عامل

تواند به عنوان همسر انتخاب کند کم و شانس او یم تیاز اقل یکه فرد یتعداد کسان رایز ؛دارد یگروهبرون

 نیاز ا یهر فرد یبرا رایز ؛ندارد یگروهونبه ازدواج بر یلیتما تی. گروه اکثراستدر انتخاب همسر محدود 

دارا بودن  لیدو گروه به دل نیا انیانتخاب وجود دارد. معموال ازدواج م یافراد مناسب برا یگروه تعداد کاف

او را  تیاز افراد اکثر یکیسبب  نیتنها به ا رایز ؛است تیگروه اقل نسبت به یو ممتاز فردخاص  یهایژگیو

  .کنندیبه عنوان همسر قبول م
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 یاجتماع ودیاز ق یاندک اندک برخ است و خانواده رها شده یو بندها دیامروزه ازدواج از ق که رسدیبه نظر م

رها  شود، امایم دیزوج تاک یشخص الیعالقه و ام ،پنهان تنها بر عشق اید و به صورت آشکار نرویکنار م زین

خود به خود و ناخودآگاه  لیدل نی. به هماشدنظم جامعه ب یبرا یتواند خطریم یشخص الیکردن ازدواج به ام

نامتجانس  یهاتا از ازدواج شودمیخانواده  یهاکنترل نیگزیو جا آیدبه وجود می یاجتماع یهاکنترل

تواند ازدواج فردی می با از جامعه و تنها یاغلب، هر فرد تنها در محدوده کوچک کهی طوره ب ،کند یریجلوگ

 یو پنهان یامروز حالت ضمن یدر جامعه غرب یکنترل اجتماع نیا دارد.با او تجانس  یکه از لحاظ اجتماع کند

صورت آشکار تحت کنترل خانواده قرار داشته و دارد. ه ب شرفتیهنوز در جوامع در حال پ کهی درحال ،دارد

 بسته شدن عقدبه  دهیشده است. نمونه متداول آن عقنییتعشیازپ یهاآشکار ازدواج یهاشکل نیاز ا یکی

 برخی از نقاط ایران و کشورهای همجاور همانند ها است. دردر آسمان ،یدخترعمو و پسرعمو از نوزاد

آنکه  کنند تا قبل ازیعقد م گریکدی با یها دختر و پسر را از کودکخانواده غانستان، پاکستان و افهندوستان

که دخترها فقط حق ازدواج با  هبود نیرسم بر ا نیانتخاب در آنها بروز کند، ازدواج کرده باشند. در چ لیتما

ر آمد. دیوجود نمه آنها ب نیامکان معاشرت قبل از ازدواج و عشق ب جهیدر نت ؛را داشتند گریده د ی ازپسران

ه در است ک گریکدیتنها نگذاشتن آنها با  ،دختران و پسران و مراقبت انیم ییجدا ی هدف ازاسالم یکشورها

بتوانند همسر مناسب فرزند خود را انتخاب  نیوالددهد تا یهمه موارد امکان انتخاب همسر و عشق را کاهش م

 کنند.

فرزندان  یهاو انتخاب ی خانوادگی و اجتماعیو بندها دیق نیا نیب یاز جوامع فعل یاریامروزه در بس البته

پس از قبول  و کنندیو انتخاب خود را به ازدواج اعالم م لیدختر و پسر تما یعنی ؛آمده است دیپد یتعادل

ثروت و  ،یاعجتمهرچه خانواده از نظر طبقه ا ی،طور کله . بگیردصورت میدختر و پسر، ازدواج  یهاخانواده

  ها وصلتخانواده نیتر است، چرا که در اریدر انتخاب همسر فرزند خود سختگ ،باالتر باشد یاعتبار اجتماع

 از درآمد و یماد یسبب سوء استفاده ها ایآنها صدمه بزند  یممکن است به اعتبار و نام خانوادگنامتناسب 

ازدواج فرزندان خود واهمه داشته باشد،  یرات منفیکه از تاث یخانواده ا لیدل نیبه هم ؛ثروت خانواده شود

. تسیها تنها محدود به عوامل گفته شده نازدواج تجانس .کندیدر ازدواج آنها م یشتریکنترل و اعمال نظر ب
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 یردف ایآ ست؟یچ اریمع یعنیشود. یفرد به عنوان همسر انتخاب م كیهمه، تنها  انیدانست چگونه از م دیبا

راد در برعکس اف ای( یکننده داشته باشد )همگونهمسرمشابه با انتخاب یاخالق یهایژگیشود که ویخاب مانت

کامال متفاوت از آنها باشد )ناهمگون  یو اخالق یتیشخص یهایژگیو یهستند که دارا یکس یو جو تجس

را انتخاب  یمعموال انسان همسر ط،یافراد واجد شرا هیکل انی( از م1153) 1نچی(. به اعتقاد رابرت ویهمسر

مکمل انتخاب  یهمسر یعنی ،خود کسب کند یازهایدر رفع ن را تیکند که از طریق او حداکثر رضایم

 یروان تیو سه خصوص یاصل ازین ۱۵از  یستیل و همکاران او نچیو ،یروان یهایژگیشود. با توجه به ویم

 مناسب انتخاب کند. یتواند با احتمال باال همسریخود م یروان تیساختند که براساس آن هرکس با خصوص

 مشابه. یهایژگیاست، نه براساس و مکمل یهاو خواست ازهایبه ن هبا توج ینیهمسرگز ستیل نیاساس ا

 یازهایتنها به ن رایز ؛ندارد ندهیآ یزندگ یخوشبخت یبرا ینیتضم ستیل نیالبته انتخاب همسر براساس ا

 دارد یگبست یگریبه عوامل متعدد د یروان یهایژگیمکمل افراد توجه دارد و خوشبخت شدن عالوه بر و

  .(103: 1314)اعزازی، 

وان تو فرایند ازدواج نسبت به گستره جغرافیایی آن متفاوت است. اما به طور کلی می تخاب همسردر ایران ان

 یاجتماع ینظارت خانواده در همان جهت سدها .رار داردها قخانواده زیر نظرو  یهنوز به شکل سنت گفت

در نظر  یو اجتماع یخانوادگ ،یزوج جوان را از لحاظ طبقات یاجتماعتجانس  خانواده ها یعنیکند، یعمل م

. هرچند ردیگیازدواج صورت م گر،یکدیدختر و پسر نسبت به  یو عالقه باطن لیبه م با توجهسپس  ؛رندیگیم

                                                 
1 . Robert Winch 
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 ،دکنن بخود را جل یهاخانواده تیرا انتخاب کرده و سپس رضا گریکدیشخصا  یکه دختر و پسر امکان نیا

 .و رو به رواج بیشتر است وجود دارد زین

 

ست. ا جیرادر شهرستانها و مناطق روستایی باشد که هنوز هم  ی بودنلیفام دیشا رانیا در خاص ازدواج یژگیو

طح خانواده در س كیمعموال افراد  رایهستند، ز یقشر یهابر ازدواج یدییمعموال تا زین یلیفام یهاالبته ازدواج

و ازدواج ندخود درون همسر رانیا تیاز مذاهب اقل یبرخ ،نیقرار دارند. عالوه بر ا یاز لحاظ اقتصاد یمشابه

 یتیممنوع گریاز مذاهب د یدانند. در اسالم، ازدواج مرد مسلمان با زنینم ستهیرا شا گریمذهب دفردی از با 

 ۱۱۲۱ماده  یو حت ستین زیمسلم جاریالق، نکاح مسلمه با غقانون ازدواج و ط ۱۱۱۲ندارد. اما طبق ماده 

ندارد، موکول به اجازه مخصوص  یهم که منع قانون یبا تبعه خارجه در موارد یرانیکه ازدواج زن ا کندیاظهار م

 زیها( نترکمن ند)مان رانیا یقوم یهااز گروه یبرخ انیدر م یقانون تیمحدود نیا ریاز طرف دولت است. نظ

: تیدر سا یابیکرده است. دست دایرواج پ انیازدواج دانشجو لیتسه یبرا یبه مثابه راهکار ریاخ هایکه در سال ییمراسم ازدواج دانشجو. 93شکل 
http://www.farhangnews.ir 
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 گریدر مورد ازدواج دختران خود با افراد د یاست ول جایز گریآنان ازدواج مرد با زنان د انیوجود دارد که در م

 .کنندیم یریسختگ

با توجه به اینکه از منظر فقه اسالمی والیت غیرمسلمان بر مسلمان در پیوند ازدواج جایز نیست، زن مسلمان 

زناشویی برقرار کند. برای مرد مسلمان هم جایز نیست که با زنی دارای تواند با مرد غیرمسلمان پیوند نمی

تواند با زنانی از اهل کتاب )یهودی، مسیحی و بنا به قولی زرتشتی( آمیز ازدواج کند؛ لیکن میعقاید شرک

 1ازدواج کند و اجازه ندارد که همسرش را مجبور به تغییر دین کند.

 ی مدرنولی در قالب یمراسم ازدواج سنتبرگزاری به  یفراوان لینگرش و تما ،یکنون رانیرسد که در ایم نظره ب

شکل ازدواج و تصورات مربوط  یجامعه رو برحاکم  یاجتماع طیشرا شهیامر که هم نی. با توجه به اوجود دارد

و  یشهر یزندگ طیچند شراره رایز ؛نام برد رانیخاص در جامعه ا یاز تضاد دیاند، بابه ازدواج مؤثر بوده

در برابر حقوق افراد برعهده نگرفته و مانند دوران  یتیبر جامعه حاکم است، هنوز دولت و جامعه مسئول یصنعت

صورت  یق تعهدات متقابل خانوادگیو از طر یخانوادگ یهاافراد در چهارچوب یاقتصاد یزندگ نیقبل تام

 نیدارند و ا تیاهم یمال لئازدواج هنوز مسا وندیوجود آمده که در آن در په ب یطیشراترتیب  نی. بدردیگیم

دهد، به افراد ب رازندگی  آنکه دولت امکانات گذران یبه جا یعنی، یشودم تیتقو زیها نرسانه قیاز طر اهمیت

، زوج جوان را یمناسب امکان شروع زندگ هیزیدادن جه قیها واگذار کرده تا اوال از طرامر را به خانواده نیا

ز ا كیچید. هنفراهم ساز یزن را پس از طالق احتمال یذران زندگگباال، امکان  هیمهر نییتع قیراز طثانیا 

د. در نندار یهماهنگ ،ساختند یرا ضرور یخانواده هسته ا شیدایکه پ یاجتماع طیموارد نامبرده با آن شرا

 یاند، به سختوجود آمدهه ب یاقتصاد یکه براساس قول و قرارها ییهاخانواده نیگفت که چن دیبا ،جهینت

ر دخت یقلب قیبه عال ینیدر همسرگزهرچند  رایز ؛باشند یاخاص خانواده هسته یهایژگیو یتوانند دارایم

ول و بر ق هیو مهر هیزیمانند جه یمال لئمسا در آنها است که ییهابا خانواده تیشود، اکثریم توجه زین سرپ و

بار اج ای یشخص لیها بر اثر تماازدواج جوانان حاکم است. نه تنها اقشار ثروتمند، بلکه اکثر خانواده یقرارها

                                                 
 1321تهران، احسان،  ،یالفقه المنهج ،یعل ،یالشربج ،یالبغا، مصطف بید ،یالخن، مصطف.  1
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 یحنابندان، عقد و عروس ،یخوران، نامزد ینیری، شبرونفراوان مراسم مختلف مانند بله  یهانهیهز ،یاجتماع

ها ازدواج نیدر ا رایندارد. ز یهماهنگ یخانواده هسته ا وهینوع نگرش با ش نیپردازند. ایکنند و میرا قبول م

و دگرگون شونده جامعه،  شرفتیدر حال پ طیشود که با شرا یم دهید ییاز قول و قرارها ییهنوز هم نشانه ها

 جادیا ایقانون  قیجامعه از طر تیندارد، اما به سبب احتمال طالق و عدم حما یگاردولت و خانواده ساز

 رو نیشوند. از ایم دهیکش یفرد یهاحلدختر و خانواده او به فکر راه ،زن مطلقه یدرآمد برا امکانات کسب

 یزندگ ای یریگتواند از وقوع طالق جلو یباال م هیمهر قیکند تنها از طر یکند، تصور م یکه ازدواج م یزن

ه ک ستیآنقدر ن و شیوه پرداخت ان هیمهر زانیاز موارد معدود، م ریغ کهی در حال ،کند نیپس از طالق را تام

معموال  این،خود، در تمام عمر باشد، عالوه بر  هیو استفاده از سود سرما یگذار هیزن مطلقه قادر به سرما

در جهت امکان  ینگرش جادیاست. آنچه مهم است ا نظمپس از طالق به صورت اقساط و نام هیپرداخت مهر

 درآمد دارد، چه قبل از نیکار و تام ییکه توانا یاست. زن یشغل یهاتیفعال قیاز طر یهر زن یاقتصاد نیتام

 یهاراه حل کند. نیخود را تام یزندگ یتواند از لحاظ اقتصادیم ،ازدواج، چه در طول ازدواج و چه بعد از آن

ق به مرد بلکه پس از طال ست،یباال نه تنها مانع از طالق ن هیمثال مهر ستند،ین ی جوابگودر جوامع امروز یفرد

جدا شده  وی از کسالیکه پس از  یدهد و زن یکه انجام داده، دست م یغبن و افسوس از معامله ا احساس

 هازدواج کرده بود یقصد زندگ چون با ،است« معامله» نیکرده، با آنکه برنده ا افتیرا هم در نیسنگ هیو مهر

 .بازد یطالق رنگ م هیبودن در سا جهینه معامله، او هم احساس غبن و شکست دارد. و در نت

ه به زن و مرد داد یمتفاوت فیاست که در آن حقوق و تکال یعقد قانون كیازدواج  ران،یا یبر اساس قانون مدن

خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب  یو معنو یاز حقوق مدن یسند ازدواج، زن برخ ی. با امضاشودیم

همچون  یو حقوق ماد دهدیاز همسر )طالق( را از دست م ییبر فرزندان و جدا تیو مسکن، وال یمحل زندگ

فا که صر رندیبپذ توانندیاز زنان نم یاریبس رانیامروز جامعه ا طی. در شراآوردیو نفقه را به دست م هیمهر

مردان از  موارد، یدر برخ نکهی. ضمن ادهندیحقوق خود را از دست م نیچون زن هستند اگر ازدواج کنند ا

. دهندیقرار م یانسان ریناعادالنه و غ یطیکرده و زنان را در شرا واستفادهخود س یو قانون یحقوق یبرتر نیا

ها را خانه یواریبا زنان در چارد یراخالقیاست تا موارد متعدد رفتار ناعادالنه و غ یبه دور و بر کاف ینگاه
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 کرده اند اما قانون شهیشوهران خود پ هیعل رمنصفانهیغ یهم وجود دارد که زنان رفتار یقطعا موارد .مینیبب

 به تواندیاست. مرد مکرده غیاز زنان در کهیرا به مردان اعطا کرده در حال یابزار مقابله و دفاع از حقوق مدن

کند، حضانت فرزندان را از او سلب  عخروج زن از منزل را ممنو یدرخواست طالق دهد، اشتغال و حت یراحت

خارج از خانواده داشته  یکرده و روابط جنس غهیرا ص یگریکند، زنان د اریعالوه بر او اخت یگریکند، همسر د

 و نفقه کند هیدرخواست مهر تواندمی تنها زن مقابل در اما …استنکاف کند و  یباشد، از پرداخت خرج زندگ

نا آش یبه خوب یمردانه حاکم بر محاکم دادگستر یخبره )که با فضا لیوک كیکه عموما مردان با انتخاب 

 یوقت .دارندیعدم استطاعت بار آن را از دوش خود برم یبا ادعا ایخود استنکاف کرده و  فیتکال نیاست( از ا

م بر مردانه حاک یو بروکراس ردیگیمردساالر قرار م یها و عادات فرهنگدر بستر سنت یقانون یهاضیتبع نیا

از آن ندارد. پرسش  یکه راه فرار ردیگیقرار م یبستعمال زن در بن دیآیآن م یاریهم به  رانیا یدادگستر

را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته،  زننکرده و  یاساس رییتغ رانیا نیکه قوان یاست تا زمان نیا

 تواندیکه فعال م ییحلهااز راه یکی بسیار از حقوقدانان،دارند؟ به باور  ییهابست چه راهبن نیفرار از ا یزنان برا

  «.شروط ضمن عقد است»که قصد ازدواج دارند کمك کند  یبه زنان

است که زن فاقد آن است، از جمله طالق دادن  یاراتیحقوق و اخت یشوهر در برابر زن دارا یدر قانون مدن

ه است ک یفیحقوق همراه با تکال نای چه اگر …و  یخانوادگ یمحل سکونت و زندگ نییزن،ْ ازدواج مجدد، تع

 یحقوق قانون نیاز ا تیمسئولیو ب یلمردان الابا یشوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخ

 یبا استفاده از شروط ضمن العقد تا حدود وانندتیم زیزنان ن یلذا طبق مجوز قانون مدن ند،یسوءاستفاده نما

حل در ماده راه نیشوهر را ببندند. ا یخود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمال یقانون یهاتیمحروم

 شده است: انیب یقانون مدن ۱۱۱۲

زم عقد ال ایعقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج  یکه مخالف با مقتضا یهر شرط توانندیعقد م نیطرف»

انفاق  ترک ایشود،  بیغا ینیدر مدت مع ای ردیبگ گریشرط شود هرگاه شوهر زن د نکهیمثل ا ندیبنما گرید

حمل شود، زن ت رقابلیغ گریکدیآنها با  یکه زندگ دینما یسوءرفتار ایزن سوءقصد کند  اتیح هیبرعل ای دینما

 «خود را مطلقه سازد. ییباشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نها لیدر توک لیو وک لیوک
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 حق طالق زن یبرا زین یگرید” هر شرط“ توانندیم نیدارد و زوج یلیدر ماده ذکر شده است جنبه تمث آنچه

ست که ا ینکته ضرور نیا حیتوض .نیاز مدت مع شیمحکوم شدن به حبس ب ای ادیکنند، از جمله اعت نییتع

 یلفمورد نظرات مخت نیاست که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در ا یعقد شرط یشرط مخالف مقتضا

 گریکدیاز  نیزوج یخانواده و تمتع جنس لیدارند فلسفه عقد ازدواج، تشک دهیاز فقها عق یوجود دارد. بعض

 یبگذارد و منع شرع یم رابطه جنستواند شرط عد یزن م هاست ک نیکه اجماع فقها بر ا یاست ، در حال

 نیعقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرف یاست که با مقتضا یعقد شرط یموافق مقتضا شرط ندارد.

که ممکن است در  یجبران مشکالت یاست برا یحلقانون نمود. شروط ضمن عقد راه نیگزیآن را جا توانیم

 نیکه قوان یتا زمان دهدیحل به زنان اجازه مراه نیبا ا ییبروز کند. آشنا یمشترک خانوادگ یدر زندگ ندهیآ

خود استفاده کنند و در صورت بروز اختالف تا  یحقوق یجبران کمبودها یشروط برا نیاصالح شود، از ا

ناد به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اس ۱۷۲۱از سال  نیبنابرا از حقوق خود دفاع کنند. یحدود

 یشده است و سردفتر مکلف است قبل از اجرا ینیبشیپ« العقدشرط ضمن»به عنوان  یشروط شودیچاپ م

که مورد قبول  یبرساند تا در مقابل هر شرط نیقرائت و مفهوم آنها را به زوج نیزوج یعقد آنها را برا غهیص

 یر شرطه هیعالوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاح توانندیم نیافزود که زوج دیآنهاست متفقا امضا کنند. با

شرط کند که اجازه  تواندیعقد نباشد به آن اضافه کنند، از جمله زن م یباشند و خالف مقتضا لیرا که ما

و  لیادامه تحص ایزن حق انتخاب مسکن و  ایمانع از خروج او گردد و  تواندیخروج از کشور را دارد و مرد نم

عمل قانونگذار را در  نیا یو حق حضانت اطفال در صورت وقوع طالق را داشته باشد. برخ اشتغال به کار

 اند.کرده یخانواده تلق تیجبران لغو قانون حما یراستا

 است: ریازدواج مندرج است به قرار ز یهاکه در قباله یشروط

 یدادگاه تقاضا صیدرخواست زوجه نباشد و طبق تشخعقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طالق به ضمن

 ییسوءاخالق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارا ای یهمسردار فیاز تخلف زن از وظا یطالق ناش

ادگاه، بالعوض به زوجه منتقل د رمعادل آن را طبق نظ ایدست آورده با او به ییزناشو امیموجود را که در ا

 .دینما
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با رجوع به  لیداد که در موارد مشروحه ذ ریغ لیعقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توک ضمن

به زوجه وکالت بالعزل با حق  زیو ن دیدادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نما

خود را ببخشد زن وکالت خواهد  هیاگر زن مهر یعنیداد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند ) ریغ لیتوک

 موارد عبارتند از: نیشوهرش قبول کند(. ا یجابخشش را به نیداشت ا

 نینفقه و همچن هیماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأد ۲ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت  الف

 هم ممکن نباشد. فاینکند و اجبار او به ا فایماه ا ۲حقوق واجبه زن را به مدت  ریکه شوهر سا یددر مور

 .دیتحمل نما رقابلیزوجه غ یرا برا یکه ادامه زندگ یسوء معاشرت زوج به حد ایـ سوء رفتار  ب

 باشد. زیانگزوجه مخاطره یبرا ییکه دوام زناشو یالعالج به نحوزوج به امراض صعب یـ ابتال ج

 است(. یکه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. )منظور جنون ادوار یـ جنون زوج در موارد د

لح با مصا یکه طبق نظر دادگاه صالح، مناف یدستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغل تیـ عدم رعا هـ

 کند( ییزوجه باشد )مثال زوج گدا تیثیو ح یخانوادگ

 یکه مجموعا منته ینقد یبه جزا ای شتریب ایسال حبس  ۱به مجازات  یقطعشوهر به حکم  تیـ محکوم و

حق طرح  یموارد، در صورت نیبازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام ا شتریب ایسال  ۱به 

 در زندان باشد. دشوهر صادر شود و مر تیمحکوم یکه حکم قطع شودیم جادیزن ا یطالق برا یدعوا

خلل وارد آورد و  یخانوادگ یدادگاه به اساس زندگ صیکه به تشخ یمضر ادیزوج به هرگونه اعت یـ ابتال ز

 .دیزوجه دشوار نما یرا برا یادامه زندگ

عذر  صیو تشخ یخانوادگ یترک زندگ صیرا بدون عذر موجه ترک کند )تشخ یخانوادگ یـ زوج، زندگ ح

 کند. بتیبدون عذر موجه از نظر دادگاه غ یماه متوال ۲ ایموجه با دادگاه است( و 
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 یدر اثر ارتکاب جرم ریهرگونه مجازات اعم از حد و تعز یزوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا یقطع تیـ محکوم ط

است  یخانوادگ تیثیبا ح ریکه مجازات مغا نیا صیو شؤون زوجه باشد. تشخ یخانوادگ تیثیبا ح ریکه مغا

 با دادگاه است. گرید نیجه و عرف و مواززو تیبا توجه به وضع و موقع

 گرید یعوارض جسم ایبودن و  میسال، زوجه از شوهر خود به جهت عق ۱که پس از گذشت  یـ در صورت ی

 صاحب فرزند نشود.

 نشود. دایماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پ ۲که زوج مفقوداالثر شود و ظرف  یـ در صورت ک

همسران خود به عدالت  نیدادگاه ب صیبه تشخ ایکند  اریاخت یگریزوجه همسر د تیـ زوج بدون رضا هـ

 .«دیرفتار ننما

اند که در آن ( نوشته شده۱۷۱۷خانواده ) تیقانون حما ۱۲و  ۱شروط با الهام از مواد  نیذکر است که ا انیشا

 شده دهیهمسر دوم توسط مرد گنجان اریعدم امکان سازش و اخت یصدور گواه یمواد شروط مربوط به تقاضا

در  توانستیبود و م دیمف یاقدام یقانون مدن ۱۱۷۱از اصالح ماده  شیپ دیتمه نیکه ا رسدینظر م به بود.

ه کاسته شد دهیفا نیاز ا یادیماده تا حدود ز نیبا اصالح ا یول دیعسر و حرجها به کار آ یاریزن از بس ییرها

 . بهدهدیبه شرط وکالت را کاهش م ازیو ن آوردیرا فراهم م لهیوس نیخود ا است چرا که گستره حکم قانون

به  تواندیم یموجب عسر و حرج زوجه باشد و تیکه دوام زوج یدر صورت» ،یقانون مدن ۱۱۷۱موجب ماده 

زوج را  تواندیطالق کند چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود دادگاه م یحاکم شرع مراجعه و تقاضا

 .«شودینباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده م سریکه اجبار م یو در صورت دیاجبار به طالق نما

تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر،  یشود موارد باال که در آن زن م یهمانطور که مشاهده م

زنان  یشده اند که گاه اثبات آن برا یمواردمشروط به  یمحدود و اندک اند، و همگ اریخود را طالق دهد، بس

وند ر ایکند  یرا بر زنان سخت م کارقضات  یشخص قیمواقع نظرات و سال یاریدشوار است . در بس اریبس

 یشود. موارد یشوهر م یسواستفاده احتمال ای زنان وقت اتالف باعث  …اثبات موارد عسر و حرج و  یطوالن

در شروط  ییزنان امروز است جا یها تیمثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولو یاتیح
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 یتوانند هر شرط ضمن عقد ازدواج یطبق قانون زن و مرد م کهییاز آنجا  نیموجود در عقدنامه ها ندارد.بنابرا

را اضافه  ریهر دو( شروط ز حنیجداگانه )ترج یسند ایشود در سند ازدواج و  یم هیتوص ند،ینما نییرا تع

 عبارات در سند شما استفاده شود: نیهم قنیکه دق دی. توجه کن دیینما

 لی( شرط تحصالف

 زیپره یکرد، اما برا یریافراد جلوگ لیاز تحص توانیهر فرد است و نم یاز حقوق اساس لیچه حق تحص اگر

 :شودیم شنهادید ازدواج پدرج در سن یبرا ریعبارت ز نه،یزم نیدر ا یاز مشکالت احتمال

 ریمخ دینما جابیا طیتا هر مرحله که زوجه الزم بداند و در هر کجا که شرا لیزوجه را در ادامه تحص زوج،

 .سازدیم

 ( شرط اشتغالب

از  همسر خود را تواندیزن باشد، مرد م ایشوهر  تیثیح ایبا مصالح خانواده  یقانون، اگر شغل زن مناف مطابق

 وجود دارد، گنجاندن عبارت یمتن قانون نیمختلف از ا یرهایکه امکان تفس نیآن شغل منع کند. با توجه به ا

 :شودیم شنهادیدر سند ازدواج پ ریز

 .کندیم ریمخ دینما جابیا طیباشد، در هر کجا که شرا لیکه ما یزوجه را در اشتغال به هر شغل زوج،

 زوجه در صدور جواز خروج از کشور( شرط وکالت ج

جه تو ایاز کشور خارج شوند.  توانندیهمسر خود م یکتب یقانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره مطابق

عقد  نیشرط در ح یبه منزله ریعبارت ز کند،یم جادیرا ا یمسأله در عمل مشکالت فراوان نیکه ا نیبه ا

 :شودیم شنهادیازدواج پ

 مجدد یکتب ای یبه اجازه شفاه ازیبدون ن یقانون اراتیکه با همه اخت دهدیبه زوجه، وکالت بالعزل م زوج

 دیمربوط به مسافرت به خارج از کشور به صالحد طیمدت، مقصد و شرا نییشوهر، از کشور خارج شود. تع

 خود زن است.
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 ییشوهر و زن پس از جدا انیاموال موجود م می( شرط تقسد

 یتحقق آن منوط به عدم درخواست زن برا یوجود دارد. ول یازدواج کنون یدر سندها یشرط نینچ مشابه

 نیبوده و احراز ا ستینداشتن رفتار و اخالق ناشا ایخود و  ییزناشو فیتخلف نکردن زن از وظا ای ،ییجدا

خصوص، گنجاندن  نیدر ا رزن و شوه انیم تریمساو طیشرا جادیا یدادگاه است. برا یبرعهده زیموارد ن

به توافق  دنیرس یاست که برا ینکته ضرو نیا یادآوری. )شودیم شنهادیدر سند ازدواج پ ریعبارت ز

زن مؤثر  یـ از سو هیچون مهرمرد ـ هم یمال فیتکال یشرط، در نظر گرفتن حدود عادالنه برا نیدرخصوص ا

 و منصفانه خواهد بود.

 ییاز دارا یمیبه درخواست زن ـ ن ایـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد  ییهنگام جدا شودیمتعهد م زوج

 .دیمدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نما یکه ط رمنقولیموجود خود را ـ اعم از منقول و غ

 ( حضانت فرزندان پس از طالقهـ

دارد و پس از آن حضانت با  تیاولو یسالگ ۳طفل تا  یمادر در نگهدار“شده  دیق یقانون مدن ۱۱۲۲ماده  در

که حضانت طفل  یاگر مادر در مدت:” دیگو یم ۱۱۳۱الزم را نداشته باشد. ماده  تیحتا اگر صالح” پدر است

مادر  هیقانون  عل نیدر ا”  بود اهدشوهر کند حق حضانت با پدر خو یگریبه د ایبا اوست مبتال به جنون شود 

 زیبه مادر داده نشده است و صالح کودک ن یحق متقابل نیمشابه چن طیاعمال شده است و در شرا ضیتبع

 در نظر گرفته نشده است.

شرط ضمن  ایتوافق ) نیدرباره حضانت فرزندان برسند. ا یتوانند به توافق یزن و شوهر م صهینق نیرفع ا یبرا

 رد:را به کار ب رایز یشنهادیتوان متن پ یباشد. مثلن م یتواند به اشکال مختلف یعقد خارج الزم( م ایعقد 

فرزندان مشترک در صورت طالق    ایدر حضانت فرزند  تیتوافق نمودند اولو یضمن عقد خارج الزم نیزوج“

 : ای ”.با مادر خواهد بود
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فرزندان مشترک در صورت طالق با هر کدام  ایتوافق نمودند حضانت فرزند  یضمن عقد خارج الزم نیزوج“

 یداور مرض ایمصلحت طفل بر عهده کارشناس  نییخواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تع نیاز والد

 ”.خواهد بود نیالطرف

 ”.و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود:” توان اضافه نمود  یم نیهمچن

 ( شرط وکالت مطلق زوجه در طالقو

است که مرد هر  یدرحال نیمسر خود جدا شود، ااز ه تواندیخاص م اریقانون، زن تنها در موارد بس مطابق

 حقوق زن، او را طالق دهد. هیبا پرداخت کل تواندیزمان که بخواهد م

را دارند، منصفانه آن است که در صورت  یشروع و ادامه زندگ یبرا گریکدیآنجا که زن و شوهر حق انتخاب  از

هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق  یحق انتخاب برا نیا ز،یمشترک ن یدادن به زندگ انیلزوم پا

 حفظ یاست که برا ینکته ضرور نیا یادآوریتوازن در حق طالق باشد.  جادیموجب ا تواندیزوجه در طالق م

 کاهش یادیرا تا حدود ز هیاموال، مهر یمساو میتقس نیچنبا گرفتن حق طالق و هم تواندیم زیتوازن، زن ن

به زوجه وکالت بالعزل با حق  زوج مطلوب است: ریصورت زشرط وکالت مطلقه زوج در طالق به درج دهد.

از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از  یطیتا زوجه در هر زمان و تحت هر شرا دهدیم ریبه غ لیتوک

بذل  ایاعم از اخذ  قیـ به هر طر مبارات ایو خلع  یزوج به هر قسم طالق ـ اعم از بائن و رجع تیزوج دیق

 .دینما هیمهر

متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی رسوم ناحال  نیو در ع یها به اشکال سنتاست که خانواده یعیطب

 وممفه یفرد یهایبانیبه عنوان پشت هیو مهر هیزیازدواج، جه نی. مخارج سنگازدواج را به جای بیاورند

ازدواج به قصد معامله صورت  یوقت رایز ؛دنبر یم انیاز م ،تاس یاخانواده هسته یژگیکه و ،را تیمیصم

دختر و  یو خانوادگ یفرد هاییژگی.. همه با و. عروس و یبرا دیخر ه،یزیجه ه،یمهر زانیم عتایطب رد،یگیم

شود که در آن دختر  یم یو فروش دیخر یهاازدواج هیشوند و شبیم دهیسنج گریکدیدر رابطه با  نیهمچن

 نیا وجود کند.یافتخار م ادیز هیزیدختر به همراه جه دیباال مفتخر است و مرد به خر متیبه فروش خود به ق
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اج، به ازدو ینگرش معامله ا رایز ؛شناسانه استجامعه یبه معنا یاخانواده هسته شیدایمانع پ طیروابط و شرا

از نقش  یچیکند و هرنوع سرپیم نییو تع فیخاص تعر یاز همان ابتدا نقش متقابل زن و مرد را به نوع

م ه کند، باز یریها جلوگزوج انیاز طالق م نیسنگ هیرتواند عامل تنش خانواده شود و اگر مهیشده منییتع

زن و مرد وجود  یسنت یهانقش اًاجبار ییهاازدواج نیچن در روابط مناسب را در خانواده برقرار سازد. تواندنمی

ن و مشخص شده است. ز نییتع زیو نقش افراد ن فهیکه صورت گرفته، وظ یمعامله اقتصاد كیدر  رایدارند، ز

 رگیکدیزن و شوهر با  یو همکار یهماهنگ ،یخود مانع همفکر ینگرش نیآور است. چنمادر و مرد نان و همسر

خانواده هرچند از لحاظ مکان  نیا رایزن و مرد در خانواده نام برد، ز انیم یتوان از برابر ینم گریدشود و  یم

 تیعواق نیبراساس ا سنتی یهااست، مانند ازدواج یکنند هسته ا یم یکه در آن زندگ یو تعداد افراد یزندگ

 یو برابر یبه همسان لیو تما یاز نقش سنت یکند،و تخط فایخود را ا کلیشه ایکه هرکس نقش  شکل گرفته

 و جدایی شود.  تواند عامل تنش یدر خانواده خود م

 یتالگوی سن کشور، در یبا شتاب گرفتن روند تحوالت اقتصادی و اجتماع ستم،یاز ابتدای قرن ب ران،یدر ا

که  است نیازدواج است. گمان غالب ا سن راتییتغ نیاز حوزه های ا یکی. رفت رییرو به تغ جیخانواده به تدر

 رانیسن ازدواج در ا رییقابل مالحظه ای بر تغ ریتأث ریاخ قرن میدر ن رانیو اقتصادی ا یتحوالت اجتماع

و  یتحوالت اجتماع ۀجیسن ازدواج در نت شیافزا که رسدیبه نظر ماست. گذاشته  )افزایش سن ازدواج(

دختر و پسر متولد شده  تیجمع دنیو رس 1360 ۀدر اوان ده یتیانفجار جمع امدهاییپ اقتصادی در کنار

رفتن سن  باال اقتصاد، موضوع یرکود تورم تیبا وضع طیشرا نیدهه به سن ازدواج و مقارن شدن ا آن در

 یسن ازدواج در مردان به باالها و آمارها، بر اساس گزارش .بدل کرده است یاجتماع ۀمسئل كیازدواج را به 

 . 1است دهیسال رس ۷۱ یسال و در دختران به باال ۷۱

 بحث و موردی صاحبنظران مختلف اقتصادی و اجتماعاز سوی وابسته  ریمتغ كیدر ازدواج به عنوان  ریتأخ

اقتصادی و بدی  هایبحران یهای رکود و به طور کلبه نظر اقتصاددانان در دوره .قرار گرفته است یبررس

 دیاز دد. افتیم ریچون جنگ، انقالب و زلزله و ... ازدواج به تأخ یعیو طب یاسیهای سبحران زیمحصول و ن

                                                 
1. www.tasnimnews.com 
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جامعه  كیدر  تیاست و آرامش و امن و ضامن بقاى نسل انسانی اجتماعی شناسى، ازدواج قرارداد جامعه

 عواملیاز  کىیبهنجار و درست ازدواج  روانشناسى دیبخش خانواده است. از دآرام طیمح ازدواج سالم و جهینت

 هامارییانسانى و ب عاتیضا نیشتریب ،. از نظر پزشکىکندکه زمینه سالمت روانی زوجین را فراهم می است

 تواندمیاست. از نظر علماى اخالق، ازدواج  تیکاهش آن حائز اهم در افراد مجرد است و سهم ازدواج متوجه

 ،باشد جنسى زیغرا ختگىیگسعنان میمستق امدیپ تواندمیناپسندى که  رفتارهاى از اشاعه فساد و فحشا و

اسالم ازدواج ضمن دارا بودن همه  دگاهیحفظ سالمت جامعه است. از د هاى هیاز پا کىی کند و رىیجلوگ

 عبادت ،از انحراف هاى مختلف رىینسل و جلوگ یدر حفظ روابط خانوادگى و اجتماعى و بقا الزم هاىیژگیو

 . شودى است که به کمال انسان منتهى مىو راه دیآیبه شمار م

تعادل  بر دیبا تأک 1مرتنتوان به نظریه مرتن اشاره نمود. می جامعه در یازدواج و عدم تعادل ساختدر تبیین 

دارد. مرتن  ینظام هماهنگ اجتماع نییدر تب یجامعه، سع نهادی شده در لیاهداف و وسا رفتنیپذ از یناش

 دیأکت هواسطه که ب ینظام ،برخوردار است یفیضع یکپارچگیکند که از  یم فیرا توص یاجتماع نظام كی

ء سو ینوع به آن اهداف، دستخوش لیالزم بر وسائل ن دیو عدم تأک تیموفق یِاهداف اجتماع حد بر از شیب

رند. آویم روی های نابهنجار وهیبه ش تیبه موفق رسیدنمردم برای  یتیوضع نیشود. در چنیم یکپارچگی

ر د یتعادل ساخت عدم امر موجب نیاست. ا یاجتماع مقررات شتریزوال ب ت،یوضع نیا یونیحاصل فونکس

 یقطور منطه ب تیوضع نیا یافراط حالت .شودمی تیاهمیب شیاز پ شیب یمقررات اجتماع جهیجامعه و در نت

 .خواهد بود تیکامل فرد ییو رها یکپارچگیعدم  ،یقانونبیموجب 

فردی  زاتیو تما شدنی تخصص که رسدیم جهینت نیبه ا اتینها ،یاجتماع راتییبا مبنا قراردادن تغ 2میدورک

افراد  ازهایین( هاارزش صیتشخ افراد دری )سردرگمی حالت نابسامان که در شودیم یتیوضع جادیموجب ا

وجودآمدن مشاغل ه و ب یکار اجتماع میو گسترش تقس تیجمع شیافزا امروز، اییدر دن. شودیم دیتشد

. ها و هنجارهای گوناگون در جامعه شده استو ارزش یتراکم اخالق اد،یز یاجتماع متنوع موجب ارتباطات

                                                 
1 . Merton 
2 . Émile Durkheim 
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است،  دیجد جامعهی ژگیوجود داشته، آنچه و ربازیها و هنجارها در جوامع مختلف از دارزش هرچند تنوع

 جایبود، « همانندی»که مبتنی بر  میامعه قدج میبه گفته دورکاست. جامعه واحد  كی تنوع در نیوجود ا

 سهیدر مقا دیدر جامعه جداست. « تمایزپذیری اجتماعی» صهیکه دارای خصدهد می دیخود را به جامعه جد

ها، هنجارها، الگوهای رفتار و رسوم و هر قشر و گروه دارای ارزش اندمتفاوت گریکدیافراد با  م،یبا جامعه قد

 سمیبحث مدرن یاجتماع راتییمهم در مقوله تغ اریاز مباحث بس یکی گریاز سوی داست؛  خاص خود یاجتماع

. استو ازدواج  خانواده انسان از جمله یاجتماع یانکار بر رخسارهای زندگ رقابلیاثرات غ ای بادهیاست که پد

مختلف جامعه  هایبخش یوابستگ لیحال تحول است. به دل در زیهمه چ ،حال مدرن شدنهای در در جامعه

از  سمیمدرن زیکشور ما ن . درکندمی متأثر را گریهای دبخش به سرعتبخش  كی شروع تحول در گر،یکدیبه 

تحوالت موجب تحول در خانواده و ازدواج  نی. ااست از جامعه را متحول کرده ییهابخش شیقرن پ میحدود ن

 . گونه موارد هستند نیسن ازدواج از ا شیزاها و افازدواج شده است. کاهش تعداد زین ینیو همسرگز

نهادهای نظارت  تیتقو مدارانه،هیهای سرماو تسلط ارزش داریهیسرما ،ییگراصنعت ،1دنزیگ دگاهیدر د

 تهیدوران مدرن هاییژگیو جمله از شدنی نهادهای عصر تجدد و جهان ییایو پو یقدرت سازمانده ،یاجتماع

العاده عصر تجدد با  و تحرک خارق ییایپو ،یاجتماع پردازهینظر نیا شهیدر اند ن،ی. همچنشوندیم شناخته

 لیتبد یجهان یعیرا به وقا یمحل هایدهیپد از ارییزمان و فضا که بس ییجدا است: عامل شناخته شده سه

 جامعه مدرنهای العاده سازمانفوق تیحساس ای نینهاد یبازتابندگ برداری شده کرده است، ساختارهای تکه

 ایهیژگیو ری. اگر ساشوندیکه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعکس م یراتییتغ رشیپذ برای

ر هر کدام د م،یریبگ در نظر زیرا ن یو دگرگون ییگراپوچ ،ییزداافسون ،ییفردگرا ،ییمانند خردگرا سمیمدرن

ز ا رییهای تغ واسطه بدون و ابعاد مختلف آن، تهیمدرن. اما، میتحوالت را شرح ده نیا میتوانیم زیاز آنها ن

تکنولوژی اطالعات، اشتغال زنان، جنبش  ییایتحرک جغراف شاوندی،یکاهش نفوذ نظام خو ،ینیجمله شهرنش

که  ریییتغ گر،ید انیدر خانواده مؤثر باشند. به ب توانستندینمی نهادهای اجتماع رییپذ حقوق زنان و تنوع

مانند نوع  ،یازدواج در جامعه سنت هاییژگیاز و یبرخکه  است تفاق افتاده، باعث شدهدر جامعه مدرن ا
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 سن ازدواج، فاصله بودن نییفرزندآوری، پا تیقابل ،یچندزن ،یلیفام هایازدواج انتخاب همسر و دخالت در آن،

  کنند. رییازدواج مجدد و ... تغ دهیپد زن و مرد، یسن

به طور متوسط رشد  13تا  10که ازدواج از سال  دهدینشان م کاهش است. آمارهاازدواج در کشور به رو به 

نسبت به سال قبل،  یهزار مورد 40با کاهش حدود  14آمار در سال  نیداشته است که ا یدرصد 6.5 یمنف

سال ماهه اول  1ر د .داشته است امهاد یروند کاهش نیا زین 15و در سال  هدیازدواج رس 352هزار و  635به 

نسبت به مدت  زانیم نیکه ا دهیازدواج توسط سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رس 301هزار و  431، 16

 .دهدیدرصد کاهش را نشان م0.1مورد کاهش داشته است و در مجموع  361هزار و  53مشابه سال گذشته 

 یطور بهرو هستیم، ن نیز روبهدر کنار کاهش ازدواج و باال رفتن سن ازدواج، با مسئله افزایش طالق در ایرا

 1315ماهه سال  1مورد در  121هزار و 165به  1312مورد طالق در سال  253هزار و 153که از تعداد 

 1311طالق در سال  یآمار رسم یبررساست. بوده  یمورد 213هزار و  2 شیدهنده افزاکه نشان میادهیرس

 341هزار و  142 زین 1310سال  درق اتفاق افتاده و مورد طال 324هزار و  150دهد که در کشور ینشان م

از دیدگاه جامعه شناسان و متخصصان علوم رفتاری طالق ریشه های  مورد طالق در کشور ثبت شده است.

اما آنچه در  ها و ... دارد؛، دخالت خانوادهنیکفو نبودن زوجهممتعددی مانند فقر اقتصادی و بیکاری، اعتیاد، 

بسیار منجر به طالق شده است خیانت یکی از زوجین بوده است به طوری که براساس گزارش های اخیر سال

های ، خیانت دومین عامل طالق در سالخانواده وزارت ورزش و جوانان یازدواج و تعال یزیربرنامه رکلیدم

 .  1اخیر در ایران بوده است

 ییهاشرطشیپ یچراکه ازدواج دارا ؛خوردیبه چشم م یدر کشور مشکالت« امکان ازدواج»در مورد مسئله 

 تیو نبود امن یکاریمانع بر سر راه ازدواج جوانان معضل ب نیترمهم است. ،مردان یمانند اشتغال، خصوصا برا

به ازدواج دچار  نگرش دختران نسبتشود؛ همچنین در سطح عمومی جامعه شناخته میدر جامعه  یشغل

ندکه اترین عوامل فرهنگی تاخیر در ازدواجتغییرات فرهنگی شده است. دانشگاه و باورهای فمینیستی از مهم

یافته و با دخالت والدین های اخیر در ایران شاهد آن هستیم. در گذشته ازدواج در ایران از نوع ترتیبدر سال
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یران و اهمیت عنصر عشق، نقش والدین در انتخاب همسر کمتر از بود. با تحول خانواده و ورود مدرنیته به ا

ام ای به نگذشته شده است. اما این تغییرات فرهنگی و مشکالت اقتصادی و اجتماعی منجر به ظهور پدیده

د. شوویژه تهران و در میان جوانان مشاهده میشهرها بههمباشی یا ازدواج سفید در ایران شده است که در کالن

 ن پدیده علی رغم مقبولیت دینی و فرهنگی نداشتن در جامعه ایرانی نتیجه فرهنگ گذار است.ای

 

 

 

 

 

 

 ها، الزامات و تفسيرهاجوانان و تغيير فرهنگ گذار: زمينه. 3-2-2

 ینیآفرباز نیو در ا ؛یفرهنگ ینیبازآفر یاست برا یندیو هم فرآ یبه بزرگسال یاست از جوان یگذار هم حرکت

در  یسنت گذاری. اجتماع-یخیاست و هم تار یگذار هم فرد ،رو نی. از اشودیمطرح م یاست که روابط نسل

 ریگذار، مس نیدهد. در ایم دیها و فرهنگ بزرگساالن را از جانب جوانان نونقش ینیبازآفر یخط یندیفرآ

-لهانحراف و فاص یبرا یمحدود دانیو قابل انتظار است و م کنواختی شیکماب یریمس ،یحرکت به بزرگسال

ان پردازهیو نظر ینسل میتجربه که پارادا نی. اتجوانان متصور اس یآن برا یهاو محدوده دانیم نیاز ا یریگ

 یتلق یاز زندگ یارا مرحله یاند، جوانکرده یسازرتگا آن را مفهوماُو  زنشتاتآیچون پارسونز،  یکیکالس

 .شود یبزرگساالن منته یهاچالش ارزش جهیو در نت یتداوم نسل تواند به بروز تضادها،یکند که بالقوه میم

بودن،  راستانداردیبودن، غ یخطریانگارند و غیم یو فرهنگ یاجتماع یهاهرا ساز یجوان دیجد یکردهایرو

دانند. عالقه به آزمودن، یم دیگذار جد یهایژگیرا از و یزندگ ریمکرر در مسی هاقابل بازگشت بودن و حرکت

 یو آزاد یعمل فرد تر از همه عالقه به حفظ استقاللو مهم انهیگرایافراط، مبالغه، نگرش نسب ،ییماجراجو

در باره دو جوان که در تهران 9388در سال یگراناز موسو یو کارگردان یسندگیتهران من حراج به نو لمیاز  ف یینما. 94شکل 
 هستند خانهبا هم بدون ازدواج هم
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 انیروابط م اهگذار است که گ دیفرهنگ جد یهااز جلوه کندیجوانان فراهم م یکه امکان مانور را برا یوجود

و  یمثال در رفتار مصرف یدائم، آن چنان که برا ییایکند. عالقه جوانان به حرکت و پویها را پرتنش منسل

له از جم ی، همباشی یا ازدواج سفیدو فراغت مجاز یارتباط یفتگیکند، خودشیم یآنان به مد تجل شیگرا

 جیبه تدر یخانوادگ یساختارها ،یوجه ساخت در دهنده فرهنگ جوانان معاصر است.زیتما یهانهیها و زمعرصه

 یتریمدت طوالن یمختلف ممکن است برا یهامنطبق خواهند ساخت که در آن نسل دیجد تیخود را با وضع

مثل مدرسه، خانواده و  ییدر جامعه مدرن روابط جوانان با نهادها ،گرید یکنند. از سو یگدر کنار هم زند

 یاعاجتم - یاقتصاد یشده در ساختارهاحادث راتییاست. تغ افتهی قیتطب یسبك زندگ یازدواج با الگوها

از  یرا به طور روزافزون یجوانان به همراه داشته و گذار به بزرگسال یرا برا یادیز ینسل نیتحرک ب نیهمچن

 شروع تیاز موقع ندهیفزا یبه طور ندهیآ یهاتیموفق ندها،یفرآ نیکه در ا یامناسك زدوده است، به گونه

و  رهایالزامات انتخاب مس نیا ندیدارد. برآ یمجاور برتر یزمان یهااند و زمان حاضر بر دورهآنها منفك شده

ند. کنیم تیجوانان را تقو یشینما یهاتیخالق شوند ویناخته ماست که با گسست و انحراف ش ییهاارزش

 جهیانجامد که در نتیم ندیفرآ نیدر ا یحرکت بازتاب یکردن فرزندان خود به نوع یاجتماع یبرا نیتالش والد

 شود.یشوند و فرهنگ جوانان به نقطه ارجاع آنان بدل میم یتوسط فرزندان خود اجتماع زین نیآن والد

ه نکته دارد ک نیبر ا یمبن ای حیاشاره صر یغربشناسی ی و مردمشناسکرد متعارف به جوانان در جامعهروی

 یزندگ گریآن را از مراحل د یشناختی خاصو جامعه یشناختروان یژگیاست که و یاز زندگ یامرحله یجوان

د، شویم یمرحله از زندگ نیافراد در ا یو گروه یفرد یهایژگیکه از و ییهافیسازد. در کنار توصیم زیمتما

خاص  هفیاست که وظ نیسنت، فرض بر ا نیاست. در ا یبزرگسال یایگذار جوانان به دن لیتحل یموضوع محور

دهد. یاست که تجربه گذار در جوامع مختلف نشان م یاجتماع یی ها )الگوها(یشناخت قانونمند یشناسجامعه

مربوط به  یوندهایمقاصد و پ یهااز خاستگاه ییهایشناساساس، در متون مطالعات جوانان سنخ نیبر هم

 آن اشاره یهامراحل گذار و مؤلفه نیب یسنت به رابطه خط نیجوانان ارائه شده است. ا یزندگ ریمس ایها راه

 ،یسبك زندگ مسر،انتخاب ه کار، خانواده، ل،یتحص ،یمختلف زندگ یهاعرصه انیم وندیپ یو به نوع کندمی

در  سکونت ایاشتغال و  الت،یگذار مانند تحص ریدر مس عیاز وقا یقائل است. اگرچه برخ یمصرف و شهروند
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 ،ندیگویم زین ینسل کردیکه اصطالحا به آن رو کردیرو نیدارند. ا یشتریب تیجوانان اهم یمنزل مستقل برا

 یاجتماع هیداند و از نظریم ینسلی هاعدم تداوم ارزش ایجوانان و  یهاارزشرا در مطالعه گذار  یمسئله اصل

اوت بزهکارانه متف یهافرهنگخرده یریگسان، شکل نی. بدردیگیبهره م مسلط ینظر کردیشدن به عنوان رو

شود. یقلمداد م یشدن، و مخل نظم و تداوم اجتماع یاجتماع ندیدر فرا یمتعارف نتیجه کاست یاز هنجارها

جوانان  زیو ن یانجو یفرهنگ یهایژگیو یبرخ زیآمو تلقی مسئله نانهیبدب یهاموجب رواج نگرش دگاهید نیا

 است. فرهنگ نیا نبه عنوان حامال

و ارتگا همچون  میمثل مانها یشمندانیو در آراء اند دگاهید نیها است. در انسل هینظر گرید ینظر ارچوبهچ

 ینسل یهااومتضادها و عدم تد زنشتات،یشدن مانند پارسونز و آ یاجتماع یپردازان کارکردگراهینظر یآرا

 به تفاوت و عدم تداوم در زین یپردازان نسلهیشوند. نظریشدن محسوب م یاجتماع ندیدر فرا ییکژکارکردها

نها از دهنده آزیجوانان را عامل تما یخیجوانان اعتقاد دارند و تجارب مربوط به نسل تار یفرهنگ یهاتجربه

انتظار  است و یروابط نسل لیمحدود به تحل یاجتماع ینیبازآفر ینسل میپارادا در .نندیبیم گرید یهانسل

باشد  وفاق و تداوم یبرمبنا شتریتر بدر اجتماع بزرگ زیجوانان در خانواده و ن یتجربه تعامالت نسلکه رود یم

 کردیور ایو  یگفرهن کردیتوان رویکه اصطالحا م را نیگزیجا کردیرو یا میپاراداکارایی تا گسست و چالش. 

 یاشاره دارند که مرزها تیواقع نیدانند و بر ایم دیمحل ترد ،ینسل کردیخواند، با انتقاد از رو انیگرافرهنگ

ها، شهیاست که سخن گفتن از ر كیتفک رقابلیرنگ، لغزان و گاه غآن چنان کم یو بزرگسال یجوان ی،کودک نیب

. آنچه به دشوار است یو خط ینیبشیقابل پ یدر جهت ژهیگذار و به و ربهتج درخاص  یرهایو مسمقاصد 

-است. فرهنگ یشدن مراحل زندگ یرخطیشدن و غ یفرداختصار کانون استدالل طرفداران این رویکرد است، 

نها مثل از آ یا. دستهردیگبقرار  یشتریمورد توجه ب بایدجوانان  یزندگ یعد فرهنگاعتقاد دارند که بُ انیگرا

وأم سم و تیمربوط به دوره مدرن یها و رفتارها، تصورکننده آن را بر کنشنیی( ساختارها و اثر تع۱۲۲۱روژک )

و  یاستوار جامعه مدرن در حال فروپاش ینظرند که ساختارها نیبر ا گریدانند و دسته دیبا مبالغه و افراط م

-هدگایبه طور برجسته در د کردیرو نیا كیکالس یهاشهیاند .است دیجد الیس یینوگرا یشدن به نوع لیتبد

 یوجوو جست یتمرکز بر روابط نسل یسنت به جا نیخورد. ایبه چشم م رمنگامیمتفکران مکتب ب یها
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و  تیچون طبقه، جنس یساختار یهارا اساسا با توجه به مؤلفه ینیبازآفر ،ینسل یهاو تداوم ارزش ینیبازآفر

 یهایژگیکند، به و یسازمفهوم یزندگاز  ایمرحله مثابهرا به یاز آنکه جوان شیو ب ردیگینژاد در نظر م

 یهاکردینقطه مشترک رو ب،یترت نیآنها توجه دارد. بد یخصلت طبقات ژهیجوانان و به و یفرهنگ زیمتما

دهند یم شیمختلف نما یاست که ساختارها یایفرهنگ یبندو مدرن توجه به صورت كیاعم از کالس یفرهنگ

از آنها اساسا  ی. برخمیگذار هست ندیفرآدر  یزندگ یرهایها و مسآن، ما شاهد تنوع در انتخاب جهیکه در نت

 ،دشویم ادیشده آن فیها و اهداف تعرو خاستگاه یزندگ یرهایها و مسنظرند که همه آنچه به عنوان راه نیبر ا

از  یاریبس یکننده است. از نظر آنان برامحققان گمراه یو هم برا یجوانان امروز یرامنسوخ است و هم ب

 هادر آن یمتعدد یهاکه امکان انشعاباندگسست یهاراه ای رهایروزمره غالبا مس یندگز یهاانیجوانان جر

 بلکه جوانان ست،ی( نیو تکرار کنواختی یشده )زندگستیز یروزمره صرفا زندگ یزندگ رو، نیهست. از ا

 .کنندیم یزیرآن برنامه یخالقانه و مشتاقانه برا

بزرگسال  یهاتجربه نسل ریها متفاوت و گاه مغاشدن گذار و انتخاب ارزش یخطریغ ان،یگرافرهنگ دیاز د

 ینانجوا ت،اس ندهیگذشته و آ انیجوانان به حال، به ز شتریتوجه ب ونیمد یدرجات ه است کهشدیشناخته م

و احساس تعلقشان کمرنگ شده است.  اندهخود را از دست داد یخیرسد حس استمرار تاریکه به نظر م

گذشته است و  یهاآن تجربه نسل یسو كیقرار دارند که  یتیاست که جوانان مدرن در وضع نیاستدالل ا

به تجر دانیسترش متنش، گ نیشان. پاسخ و واکنش معمول جوانان به اندهیآن افق انتظارات آ گرید یسو

ها ینیبشیاز نسل گذشته متأثر از پ شیب یونجوانان نسل کن یزندگ طیروزمره( است. شرا یزندگ یعنیحال )

ازه، ت یهاتجربه یبرا یشتریب لیبه جوانان م یو ابهام تیعدم قطع نیشان است. چنندهیو انتظارات آنها از آ

مك که به ک بخشدی میو آزاد یو عالقه به حفظ استقالل عمل فرد انهیگرایپرورش نگرش نسب ،ییماجراجو

ند. کنیم دای( پیساخت یهاتیبا توجه به محدود ژهیخود )به و یهاانتخاب در یشتریآن جوانان امکان مانور ب

 اند.دهیگذار بخش دهیبه پد یخصلت رفت و برگشت ینوع یفوق جملگ یهانهیزم

م ناظر است که هداشته  رانیدر جامعه ا یراتییتغ ،ندیفرآ كی مثابهبه  زیها و ندر نقش یگذار به عنوان حرکت

 عبارتند از:  جدیدگذار  یها یژگیاز و یبرخ .تجربه است نیا یو هم ناظر بر محتوا شکلبر 
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 لیبا تکم اگذار را ضرورت ،ینیو هم در سطح ع یهم در سطح ذهن ،یرانیجوانان ا شدن: راستاندارديغالف( 

 (یاشتغال، ازدواج، فرزندآور الت،ی)مانند اتمام تحص یمتداول هنجاری مرتبط با بزرگسال یهاو تصاحب نقش

، در یاجتماع یابه عنوان سازه یبزرگسال یدر تلق رییکنند. تغینم یسازخاص آن مفهوم یو توال بیبا ترت

ن جوانا یمربوط به آن در زندگ یریپذو نقش یهنجار عیاز وقا شیب یتیاهم یفرد یارهایاست که مع یجهت

سن  نادافت قیبه تعو ،یعال التیجوانان به تحص ندهیمفرط و ورود فزا لیم زین ینید. در سطح عنکنیم فایا

 بیو فقدان ترت ییجامشهود جابه یهااز نشانه شتریب یهارغبت کمتر به بچه ای یدر فرزندآور ریازدواج، تأخ

 یزرگسالبه ب دنیدر تجربه گذار است. رس ییزدابه مناسك شیتحول گرا نیا گرید ریگذار است. تفس عیدر وقا

و جوانان آن  ردیگیو مناسك خاص خود صورت نم رهابا هنجا ،از هم دهیو بر وستهیناپ عیبه شکل گذار از وقا

کاهد، یها میریگمیجوانان به خانواده در تصم یدهند. تحول فوق از وابستگیمورد نظر خود انجام م بیرا با ترک

به  عواقب مربوط رشیو پذ شتریب سكیبخشد و جوانان را ناچار به ریبه آنها م یشتریو تعهد ب تیمسئول

 یهنجارها و ابدییکاهش م زیبر فرزندان ن نیوالد یاقتدار سنت گر،ید یکند. از سویم شیخو یهایریگمیتصم

 شود. یآن م نیجانش یدر روابط و تعامالت نسل یبرالیل

گذار و کمرنگ شدن  یتنوع در استانداردها و الگوها جهیشدن گذار نت یرخطیغ شدن گذار: یرخطيغ( ب

 یشناسجامعه یشود. براساس مدل نقش فیتعر یاست که براساس آن دوره جوان یجیرا یهنجار یالگو

اشتغال  ایازدواج  ژهیبه و یلبزرگسا یهاتیمدرن، دوره بلوغ تا مسئول یمفهوممثابه به  ،یجوان دهیپد ك،یکالس

بر  زیجوانان ن یسازمان مل ژهیبه و رانیا یدولت یهادر سازمان یو آمار یرسم یها. گزارشردیگیرا در بر م

توجه داشت که  دیحال، با نیدهند. با ایقرار م یزیربرنامه یگذارند و ناچار آن را مبنایصحه م فیتعر نیا

از جوانان همخوان است  یاریبس یتجرب تیبا واقع یجوان فیمدل رشد در تعرها و یریپذاگرچه توجه به نقش

والت . تحستین یجوان تجربه اتیهمه واقع گویایدارد،  یسازمان یهایزیرمداخالت و برنامه یرا برا یازاتیو امت

را  یدیجد یرفتارهاها و شیگرا ،مستقل از آن زیو ن یجهان طیمتأثر از شرا ران،یجامعه ا یو ساختار یفرهنگ

داده  رییمفهوم را تغ نیبه عمل آمده از ا یهایسازها و مفهومییکرده است که بازنما جادیا یدر تجربه جوان
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سال جوان و بزرگ یو تحول در روابط قدرت اعضا یطلبفرهنگ گذار، به استقالل رییتغ گریمهم د ریتأث است.

 شود.یها مربوط مخانواده

ای ه: فرهنگ گذار تاثیر عمیقی از گسترش رسانهنوين و کارکردهاي فراغتی و ارتباطی آنهاهاي رسانهج( 

از  و استفاده یمندبهره زانیماند. ها را دستخوش تغییراتی ساختهها تعامالت نسلجدید گرفته است. رسانه

ت. اس گریمتداول د یهاهآنها با رسان یجیشدن تدر نیگزیجوانان و جا یآنها برا تیجذاب انینو ب یهارسانه

 خانواده و ،و تعامالت جوانان با خود یابیتیرا درخصوص هو یبالقوه مثبت و منف جینتا یفیتحول ط نیا

 دهندهجیتواند ترویم تالیجیو د یمجاز یهایرواج سرگرم .تواند در بر داشته باشدیتر را مبزرگ یاجتماع

که بالقوه و به واسطه تسلط نیباشد ضمن ا شیخانواده خو یاعضافراغت منفعل و تعامالت کمتر جوانان با 

خود  یهاجوانان با خانواده هیارتباط دوسو یبرا ید مانعنتوانیها مرسانه نیا ی،وراجوانان به زبان و فن شتریب

نس مخالف با ج ژهیبر تعامالت و ارتباطات جوانان به و نیکنترل والد نتحول دشوار شد نیا گرید جهید. نتنباش

 ،دیجد یهاسانهو واگذاشته شدن آن به ر نینقش از والد نیآنهاست. منفك شدن ا یشدن جنس یو اجتماع

 داشت.  ها را به دنبال خواهددر ارزش رییتغ نیاقتدار والد شتریضمن کاهش ب

 شیخو یهاهنگفرحفظ خرده ایو  یدهبه جوانان در شکل یبخشقدرت دیجد یهاعمده رسانه یز کارکردهاا

کند. یجوانان اعمال م یفراغت یهاكاز سب یبر برخ یاست که حوزه عموم ییهاتیمحدودو جبران برخی 

 رییغها را تجوانان در خانواده یبرخ یتعامالت سنت یفضا ،یتیو جنس یطبقات یمرزها دنیبا درنورد نترنتیا

 یمجاز یدهد. جوانان در فضایم شیبخشد و قدرت آنها را افزا یها را وسعت مداده است؛ ارتباطات جوان

 یرتباطو ا یاطالعات دیجد هاییتوانند امکان شکسته شدن سلسله مراتب قدرت را تجربه کنند. تکنولوژیم

 تیهو ساخته شدن ندید و دخالت آنها در فرانده رییکاربران را تغ تید عاملنتوانیم لیو موبا نترنتیا ژهیبه و

 دیجوانان پد یرا برا یدیجد یفرهنگخرده یها ضمن آنکه اشکال ارتباطرسانه نید. انکن دیرا تشد شیخو

 یااند. فضبوده زین یتآنها در عرصه واقع یارتباط یازهایکننده نکننده و جبرانلیتسه یآورده اند، به نوع

اجتماع محسوب  زیخود و ن یهاانوادهدختران در تعامل با خ ژهیجوانان و به و یبرا بخشیقدرت عنصر یمجاز

 یتا حدود یمجاز یکه فضا ،همچون ناشناس ماندن ییایتوانند به واسطه مزایم یشود. جوانان به راحتیم
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ها خانواده میکنند و هم از نظارت و کنترل مستق  ییو ماجراجو یدهد، هم کنجکاویآنها قرار م اریدر اخت

کنند یعمل م امعهج یساختار طیو شرا یدر بستر روابط اجتماع یفرهنگ راتیتأث نیحال، ا نی. با اابندی ییرها

 هستند.  یواقع یایدن طیابط قدرت و شراودهنده رو انعکاس

-استقالل عنصر یابیجوانان نه تنها نشانه راه یابیتیدر هو ییسهم فردگرا ندهی: برجسته شدن فزاشدن يفرد

 ییاستقالل روزافزون آنها از فردگرا دهندهنافراد است، نشا تیدر شخص یشناختروان یریبه عنوان متغ یطلب

مورد نظر خود روش خود و به به اتکا  بارا  ندهیآ ریمس ندالیهست. جوانان ما زین یدئولوژیا كیبه عنوان 

 جینوجوانان به تدر یبزرگسال گاهیپا یو اعطا فیرو نقش مهم خانواده و اجتماع در تعر نیاز ا ؛بگذرانند

 شیو افزا یفرد تیجوانان به موفق ادیتوان در توجه زیرا م شیگرا نیاز ظهور ا یتر خواهد شد. وجهکمرنگ

 یباال تموقعی و پست صاحب وچون پولدار شدن  یماد یآرزوها زیو ن شیخو یفرهنگ یهاهیها و سرمامهارت

به  اآنه لیدختران جوان و تما یبرا ژهیبه و یدانشگاه التیبه تحص ندهیتوجه فزا .شدن مشاهده کرد یشغل

است که  ییهایژگیاز جمله و یفرزندآور زیهمسر و ن نشیدر گز یورود به بازار کار، توجه به انتخاب فرد

سان، انتخاب محل کار، سکونت جدا از خانواده  همینجوانان است. به  یو حق انتخاب فرد تیعامل یایگو

 ایو  لیتحص زهیبا انگ یمهاجرت یهارفتار یو حت (دختران یبرا جیبه تدر زیاز پسران و ن یکوچک فیط ی)برا

د. شونیشدن محسوب م یفرد ینیع یهااز مظاهر و جلوه طیمح رییو گاه تغ یشغل یهافرصت نبه دست آورد

 ن راآ یو ساختار یخانوادگ ،یفرد یهانهیو زم ستین ریفراگ انهیفردگرا یهایدئولوژیاست که رواج ا یهیبد

، به حال نیدارند. با ایشان هاخود را به خانواده یوابستگ نیشتریهمچنان ب یرانیکنند. جوانان ایم کنترل

 .ندرو به رشد زین انهیفردگرا یهاشهیاند ،یجمعگرایشات و گرایی خانوادهموازات رشد 

 یهاخابانت یخود برا یهاییجوانان به ابتکار عمل و توانا شتریب ی، اتکاییفردگرا یهارواج ارزش گرید جهینت

ر با گذا هبتجر یرانیاز جوانان ا یاریبس نیوالد ینقش شناخته شده است. برا یالگوها ابیدر غ یمهم زندگ

به  ریاز جوانان آنها را ناگز ین نقشها توسط بخشیکه تجربه نکردن ا یشد، در حالیم لیازدواج تکم ایاشتغال 

متعارف مانند ریغ یزندگ یهاسبكو  هنجارها یرواج برخ نیسازد. همچنیم یریپذسكیرو  شیبه و آزماتجر

 ت.انسنقش د یهامتأثر از فقدان مدل یتوان به درجاتیرا م بالینی و ازدواج سفیدهم یا مطلق ینیتجردگز
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 یهاکردن فرصت ای)مثال مه است دختران قرار داده اریرا در اخت یشتریب یهاگذار فرصت دیفرهنگ جد

-که به واسطه رشد عادت نیوالد ینسل یهاها و ارزشنقش یبرخ انی( و به رغم چالش میدانشگاه لیتحص

 نیشغل(، همچنان ا ایقبل از ازدواج، انتخاب همسر و  یی)مثال در مورد آشنا استآمده  دیپد دیجد یهاواره

 ،ییاست. از سو یدوگانگ یواجد نوع یبه بزرگسال یرانیجوانان اگذار  است. یتیجنس زاتیفرهنگ واجد تما

جوانان در متن  گر،ید یو از سو کندیو محدود م دیشکل گذار را مق یمحدود ساخت یعمل و فضا دانیم

 یایاز مزا یمندبهرهی ادسته یتناقض برا نیقرار دارند. الزام ا یزندگ یرهایمس ندهیفزا نشد یتحرک و فرد

تحمل توأم با تنش را به همراه دارد،  یادسته یآن است، برا سباتهنجارها و منا رشیو پذ یانوادگخ یوابستگ

و نتیجه چنین وضعیتی ظهور  دهدیموجود سوق م اتیرا به انزوا، انفعال و انکار واقع یادسته سرانجامو 

       هایی مانند زندگی مشترک بدون ازدواج است.پدیده

 در ايران يخانگهم يا يهمباش سفيد،. ازدواج 4-2-2

کنند و رابطه جنسی دارند بدون آنکه ازدواج کرده باشند. این زندگی می با همزوجی  یعنی 1ازدواج سفید

 اصل از کلمه واژه در نیاست. ا افتهیگسترش و رواج  یاندهیبه نحو فزا یدر اکثر جوامع غربسبك زندگی 

آمده  ،ندیگوی( هم مwhite marriage) دیبه آن ازدواج سف یفظلال( که تحتMariage blancبالن ) اژیمار یفرانسو

 لیدال . افراد بهستیهمراه ن یکه با رابطه جنس یمعن نیاست به اصطالح ناکامل به ا یازدواج وندیپ نیاست. ا

ازدواج را  نوع نیا ییقضا بیفرار از تعق ای زایکسب و ،یو اجتماع یاقتصاد یهازهیاز جمله انگ یمختلف

داشته  یجنس یناتوان یلیبه هر دل ایگرا باشند جنسمرد هم ایوجود دارد که زن  زیامکان ن نی. انندیگزیبرم

ز ا ستی اااستعاره دی. واژه ازدواج سفکندیم رممکنیرا غ دیدر ازدواج سف یرابطه جنس یباشند که برقرار

خون پرده بکارت که در نزد افراد  لیدل نیو به ا شودیبرقرار نم یازدواج رابطه جنس نی. در ادیسف یهامالفه

 دیو مالفه سف شودینم دهیازدواج د نیزن و شوهر مالزمت دارد، در ا وندیبا شب زفاف و کامل شدن پ یسنت

رد اربک «دیازدواج سف»همراه است، واژه  یارتباط جنس امشترک ب یزندگ نیاز آنجا که ا رانی. در اماندیم یباق

 .شودینم یثبت قانون «بالن اژیمار»دارد و برخالف  یمتفاوت

                                                 
1 . Cohabitation 
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های اخیر، زندگی مشترک پنهانی بدون ازدواج دور از چشم قانون در ایران در شهرهای بزرگ رایج در سال

ته گف یقانون ای یشرع قرارداد گونهچیزوج بدون ه كیمشترک  یبه زندگ رانیدر ا دیازدواج سفشده است. 

 یپنهان تیماه یدر حال گسترش است، ول رانیبزرگ ا یدر شهرها دیازدواج سف یررسمیآمار غ طبق .شودیم

 شناسان و کارشناساناز جامعه ی. برخکندیباره را مشکل م نیبه آمار در ا یمشترک دسترس ینوع زندگ نیا

وصله » یاسالمو  یرانیکه در فرهنگ ا دانندیغرب م محصول فرهنگرا  دیازدواج سف رانیدر ا ینیعلوم د

 دهیپد یغرب یمعروف شده در کشورها دیمشترک بدون ازدواج که به ازدواج سف یزندگ نای است. «یناجور

شوک  ،ها وجود داردکه در خانواده یو عرف یاعتقادات و مسائل شرع لیاما در کشور ما به دل ست،ین یدیجد

و  االسالم(، حجتسنای)ا رانیا انیدانشجو یخبرگزار یاسیه گزارش خبرنگار س. بشودیمحسوب م یفرهنگ

 شود،یچه م یزندگ نیچه و محصول ا یعنی دیپرسش که ازدواج سف نیبا طرح ا یگانیگلپا یمحمد نیالمسلم

زاده امو حر رودیم نیاز ب حاللشان نسل  نند،یگزیرا برم ینوع زندگ نیکه ا یکه مردم رسدینم یریگفت: د

  .1مقابله کند ینوع زندگ نیبا شدت با ا دیبا یاسالم. حاکم شوندیم

و  «بهیغر یمجردها یخانگهم شیافزا»از  ی، در گزارش13سال  مرداد ۵۱ در تاریخ روزنامه جهان صنعت

رده ک فیتوص «یگذران زندگ یبرا یموقت یضرورت اقتصاد» كیدر تهران خبر داده و آن را  «دیسف یزندگ»

ماه ضمن انتقاد از وریتهران، در شهر یاستاندار یو فرهنگ یامور اجتماع رکلیمد ور،یشهر اوشیس بود.

 ییاز نها نیهمچن یو ندارد. اریدر اخت یباره آمار نیا گفته بود که در «دیازدواج سف»درباره  «یینمابزرگ»

اس طرح براس نیخبر داده و گفته بود که ا «دیازدواج سف»مقابله با  یبرا «داریخانواده پا یاعتال»شدن طرح 

 یمرتضاست که  یدر حال نیا است. شده هیته یاسالم یرهبر جمهور یابالغ شده از سو یتیجمع یهااستیس

 نین اشد یو عرف یسبك زندگ ریی، به تغیو فرهنگ یکشور در امور اجتماع ریوز سابق مقامقائمی، رباقریم

نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته رابطه ثبت»گفته بود:  یرباقریم یمرتض نوع از ازدواج اشاره کرده بود.

هنوز در  هرچندبه خود گرفته،  یموضوع شکل عرف نیاست، اما در حال حاضر ا شکل وجود داشته نیبه ا

 ،یمشکالت مال ،یدر گزارش ،13سال  بهشتیارد ۱۲ در تاریخ زیابتکار ن روزنامه «است. نشده ریکشور ما فراگ

                                                 
1 . https://www.isna.ir 
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 رب «دیازدواج سف» حیترج لیمسکن را از جمله دال یباال نهیرابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزمحك زدن 

 ذکر کرده بود. یازدواج رسم

-شهر تهران از شکل یشورا اجتماعی-یفرهنگ ونیسیوقت کم سیرئ ،ییطال یمرتض ،1311از سال  رانیا رد

 گریکدیبا  واج رسمیون ازدختران و پسران بدر آنها دکه د ادر شمال شهر تهران خبر دد ییهاخانه یریگ

از آن  یاشته اما کسد قبال هم وجود ارداحتمال د یستیل همزمد نیابتوان گفت که  دیو شا کنندیم یگزند

از  یاریو بس به پا کرد یادیز یاها سروصدر رسانهد هدیپد نیا 1313ط سال ر اواساشته است. دند یاطالع

 . اردد وجود یسر مسائل جند یپنهان یکه بحران کرد کارشناسان را مجاب

لخواه به د تواندیم شخص لیلد نیبه ا ؛ه استنشد فیتعر یتیو مسئول نیتضم ،تعهد چیهگونه روابط در این

نجا و از ا ؛نیز وجود داردواج نوع ازد نیر اد یجنس انتیخ. را هم تقبل نکند یانیضرر و ز و رابطه را به هم بزند

ه و به سراغ رابطه را قطع کرد توانندیم بخواهند و هر وقت افراد اردند وجود یتیمسئولکه برای طرفین 

 تیاو حم یگذارهیه است که سرماسبب شد یگل زندمد نین ابود رسمیری. موقت و غبروند یبعد یهانهیزگ

شناخت طرف مقابل و شرکت  یبرا یکمتر لیها تماهخانواد افراد رایز ؛و طرف مشکل باشده دخانواد یبرا

ه لطم نیشتریب ییهاواجازد نیان چنفرزند اشت.د خواهند یاقتصاد هایمعاهدهمراسم و  ها،تیر فعالن او دادد

و از  ستیمشخص ن و سرنوشت آنان پس از تولد شودثبت نمی ییر جاد واجازد نیا رایز خورد؛ را خواهند

. در برد نخواهند یارث خود یعیطب نیه و از والددشناسنامه محروم ش و داشتن لیتحص مانند یحقوق اجتماع

ک مشتر یهایرواج زندگ یاصل لیاز طالق دل یناش یمال یامدهایو پ یسبك زندگ رییتغ یغرب یکشورها

حدود ده سال دارد و در  یعمر رانیدر ا دهیپد نینوظهور است. ا رانیدر ا دهیپد نیا ؛ولیبدون ازدواج است

 ای اغلش و ستندیشهرها ن نیا یکه اکثرا بوم یجوانان نیب رازیاصفهان و ش مشهد،مانند تهران،  ییشهرهاکالن

 یگدر انتخاب نوع زند شتریب یو آزاد یفکر ،یباالرفتن سن ازدواج که استقالل فرد .دارد رواج هستند دانشجو

 و و دست یاست. تجددخواه ازدواج سفیددنبال دارد از عوامل موثر گسترش ها را بهاز خانواده یو اسقالل مال

مر از به صورت مست یجنس ازیرفع نهمچنین جوانان و  یبرخ یبرا یسنتمهیو ن یسنت یهابودن ازدواج ریپاگ
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نت که برگرفته از س ی،رانیفرهنگ ار به طور کلی د جوانان است. انیدر م دیعوامل استقبال از ازدواج سف گرید

 .شودیمناپسند نگاه  وی واردات یادهیپد چشمبه  دیو شرع است، به ازدواج سف

 ديازدواج سف یريگمراحل شکل. 5-2-2

 (:1311ی،)آزاد ارمک اند ازپنج مرحله دارد که عبارت ینوظهور اجتماع دهیپد نیا

 يیمرحله آشنا

جویی با یکدیگر آشنا دانشهای دوستان نزدیك، فضای مجازی و گروهدر این مرحله دختران و پسران از طریق 

 تمایل به رابطه و آشنایی بیشتر شکل می گیرد   ،می شوند و بعد از شناخت نسبی از عقاید و نظرات یکدیگر

 مرحله عاشق شدن

لی و های شغهای همکاریدر عقاید و افکار و حتی زمینهتر زوجین با یکدیگر بر مبنای تشابه ارتباط نزدیك

 تحصیلی، سبب عاشق شدن فرد می شود. 

 وستنيمرحله به هم پ

ون به چ کنیل رند،یگیم ستنیبه با هم ز میتصم فهمندیرا م گریکدیاحساس کردند  نیاز آنکه طرف پس

و  راه کج ستنیبا هم ز یندارند، برا ی( قویگوی)سوپر ا یاند و وجدان اخالقنشده یصورت کامل اجتماع

 .رندیگیم شیناهنجار را پ

 مرحله بروز تعارض و تنش

و  یریسرشار از تعارض، درگ ییایدن دهند،یرابطه م نیکه تن به ا یکرد افراد ینیبشیپ توانیوضوح م به

 یو جا بازدیرنگ م یبه تمام هیکه عشق و عاطفه اول دیپاینم یریجهت، د نینشده دارند. به هممسائل حل

 .دهدیم یگرو خودسرزنش نهیک ،خود را به نفرت

 مشترک  ستيمرحله خاتمه ز
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ی )حل اختالف به کمك و عقالن یمنطق یاز سازوکارها یریگها دو طرف قادر به بهرهشدن تعارض دایبا پ

. در ستندیاختالفات ظاهرشده نآمده و دیپد یهاتعارضبرداشتن  انیاز م یبرا ترها، مشاوران و ...( بزرگ

 دشونیشناخته م تیبه رسم ییهافقط ازدواج رانیا یاسالم یدر جمهور دهندیرابطه خاتمه م نیبه ا ،نتیجه

که پس از  یدو طرف مشخص است و هر اتفاق فیها تکالنوع ازدواج نیکه در دفاتر ازدواج ثبت شوند. در ا

موارد جرم  ایدر صورت بروز اختالف  نیمشخص کرده است. همچن دو طرف را تیقانون مسئول فتد،یازدواج ب

الم، اس نیبه تبعیت از د یاسالم یو حل کرد. در قانون جمهور یریگیمسئله را پ توانیبا مراجعه به قانون م

را  ازدواج نیقانون اصل ا یوقت عتاًی. طبشودیشناخته نشده است و جرم محسوب م تیبه رسم دیازدواج سف

خورد همانند جرم بر زیو با تبعات آن ن ردیگیتبعات آن را برعهده نم یریگیپ تیمسئول گاهچیه داندیمجرم 

در دفاتر  هاثبت آن یعقد برا غهیشدن ص یپس از جار نیکه طرف یدائم یها. براساس قانون، ازدواجکندیم

  .دندار یو برای زوج مجازات در پ ستندین ینونقا ند،معتبر یاقدام نکنند، گرچه به لحاظ شرع یثبت اسناد رسم

 ازدواج سفيد در جهان. 6-2-2

ه شد هرفتیپذ یغرب یکشورهادر  یگزند سبکی ازبه عنوان  طوالنی نسبتا  یندیواج پس از فرآنوع ازد نیا

 کایر آمرد 20هه ر دو د بود یقانونریغ کایه آمرمتحد االتیر اواج دون ازدبد یگزند 1120از سال  شیاست. پ

و  کایجامعه آمر یاسیس ی واقتصاد ،یر نظام اجتماعد یراتییف آن تغکه هد آمد وجودزن به یآزاد جنبش

که  دبو یجنس یانقالب آمد بیرونجنبش  نیل ااما آنچه از د ؛آنان بود یبرا یالنه و مساوعاد طیشرا یبرقرار

واج ازد یهازوج ادتعد 2000تا  1160وجود آورد. از سال ه را ب یخانگهممانند  نینو یزندگ یهاوهیش

 یستینوع همز نیا یرا برا ینیقوان غربی یر کشورها. دبرابر شد 10 ندکردیم یگزند گریکدیکه با  یاهنکرد

ام ر هنگد ،ندکرد یگها با هم زندسال نیزوج رتا اگ شناخته شود تیبه رسم یتا به نوع رندیگیر نظر مد

 .بسته شود یتعهدیصورت راه ب نیر اد و را مطالبه کنند یحقوق بتوانند ییاجد

پایه و اساس  ازدواج ،نیاز ا شیاگر پشود. ازدواج سفید الگوی عمومی روابط در دنیای غرب محسوب می 

زوج  لیتر باشد که امروز از تشکدرست تواند نمیازدواج  یبرا ینقش نیچن گریدو نفر بود اکنون د انیم وندیپ

با  یاکه رابطه بلندمدت و متعهدانهها وجود دارند به رشدی از زوج . شمار رومییزوج سخن بگو از دنیو بر
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و فرزندانشان را با هم بزرگ  کنندیم یسقف زندگ كی ریاما ز اندنگرفتهبه ازدواج  میدارند، تصم گریکدی

. شروع ازدواج سفید در اروپا در کشورهای اسکاندیناوی بود. اما این پدیده کمی با تاخیر در اروپای کنندیم

دم دارد رتری در زندگی مکارترند و دین نقش پررنگای رایج شد. به طور سنتی این کشورها محافظهمدیترانه

این نوع ازدواج در این مناطق کمتر بود ولی از آن زمان تاکنون افزایش چشمگیری  1110به طوری که تا نیمه 

(.  نرخ باالی مشارکت Martin,2015شود )ای برای ازدواج یاد میداشته است و از ازدواج سفید به عنوان مقدمه

ضدبارداری منجر شده است که زنان در غرب شانس  زنان در کار و همچنین دسترسی آسان و وسیع به وسایل

خانگی جایگزینی برای ازدواج های بیشتری را برای خود متصور باشند و این امر باعث شده است که همانتخاب

 (.Mills et al,2015باشد )

مانند سقوط  یاسیعمده س راتیی، تغ1110دهه  لیو اوا 1130در اواخر دهه  ،یو شرق یمرکز یدر اروپا

 نیقوانکاهش  ،یاجتماع یآزاد شیاز افزا یدیجوامع وارد عصر جد نی. ابه وقوع پیوست یستیکمون یهادولت

 هیحاداتبه عضویت و  دارتباط برقرار کردن یغرب یاقتدارگرا شدند. آنها با اروپا یهادولتافول و  رانهیسختگ

 ردند،ک رییشروع به تغ یخانوادگ یزندگ یالگوها اجتماعی،زمان با این تغییرات سیاسی و هم. درآمدنداروپا 

 خانگی و تولد فرزندان از والدینی که ازدواج نکرده بودندهم. سن ازدواج باال رفت یافت ونرخ ازدواج کاهش 

 (.Thornton & Philipov,2009)ع بودیسر شیافزا نیاز کشورها ا یو در برخیافت  شیافزا

ر مشارکت زنان د شیافزا ون،یزاسیمانند سکوالرناشی از برخی تغییرات اجتماعی خانگی روند رو به رشد هم

فاوت ی، نگرش  متجنس التیها در تمادگاهید رییو تغ یی، فردگراکاهش ریسك، تغییر معنای ازدواجکار،  بازار

یا  غیرضروری وای با این باور که ازدواج رسمی و قانونی به جنسیت و باورهای فمینیستی است. همچنین عده

( EVS) ییاروپا یهاارزش پیمایشبه عنوان مثال، در کنند. امری منسوخ و قدیمی است، از آن خودداری می

این چنین بوده « منسوخ استنهادی ازدواج » تاییدکننده این گزاره که دهندگان، درصد پاسخ2003سال 

 ش،اتری در ٪30.5 ا،اسپانی لوکزامبورگ در ٪31.2 ،٪34.3 بلژیك ،٪35.4 فرانسه ،٪32.5 لوکزامبورگ است: 

اسلوونی. اتحادیه  در ٪25.0در هلند،  ٪22.0 بلغارستان، در ٪22.2س، سوئی در ٪22.2 آلمان، در 21.2٪

کنند و دارای روابط اروپا این واقعیت عینی زندگی زوجی را که بدون ازدواج باهم در یك خانه زندگی می
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اتحادیه اروپا  2004کامال پذیرفته و به رسمیت شناخته است. و در سال جنسی بدون ثبت قانونی هستند، 

 خانه را ممنوع کرده است. طی دستورالعملی قانونی، دخالت در حریم خصوصی زوج هم

صلی خانواده که منبع ا یعموم شیمایدانستند. پیم ییرسوا یرا عموما نوع ینیبالاواخر هم نیتا هم ایتاندر بری

را وارد  ینیبالبار مقوله هم نینخست یبرا ۱۲۳۲است، در  ییایتانیبر یخانوارها یبه الگوهاهای مربوط داده

بالینی یا ازدواج مربوط به هم ایستارهاینقاط اروپا  ریو سا ایتانیمردم بر انیخود کرد. اما در م یهاپرسش

 ینیبالمه دگیزن واجاز ازد شیپ ایتانیکه در بر یسال گذشته تعداد کسان چهل سفید در حال تغییر است. طی

که در  یدرصد و زنان ۲متولد شده بودند  ۱۲۷۱که در دهه  یاست، از زنان افتهی شیدرصد افزا 400اند داشته

 تولدم ۱۲۲۱که در دهه  یزنان میان داشته اند، اما در ینلیباهم زندگی درصد ۱۲ اند،شدهمتولد  ۱۲۲۱دهه 

ازدواج  ۵۱۱۱که در سال  ییهاچهار پنجم زوجکه شده بود  ینیبشیپ .رسدیم 50ه ب بایتقر صددر نیشدند، ا

کرده  ادیپ یروزافزون تیرواج و محبوب ینیبالرچند هماند، ه مشترک داشته یاز آن با هم زندگ شیکنند پیم

احتمال جدا شدن است.  ینیبالاز هم بیشترازدواج  یداریدهند که هنوز ثبات و پایها نشان ماست، پژوهش

ازدواج کرده سه تا چهار برابر  یبا زوج ها سهیکنند در مقایم یکه با هم زندگ یازدواج نکرده ا یزوج ها

ه آن را ب یشتریب یاست و زوج ها شیاز ازدواج رو به افزا شیپ یهاینیبالطول مدت هم هرچند .ستا شتریب

 یشیزماآ رحلهم بیشتر ینیبالامروز، هم یایتانیرسد که در بر یکنند، به نظر میازدواج انتخاب م نیگزیجامثابه 

 یکنند نه از رویمشترک م یشروع به زندگ شامدیپاتفاق و  یاز ازدواج باشد. جوانان اغلب از رو شیپ

را با هم  یشتریبا هم داشته اند کم کم اوقات ب یکه قبال رابطه جنس یشده. زوجحساب یهایزیربرنامه

نند کیم یکه با هم زندگ یجوانانکنند. انفرادی خود را رها می هر دو خانه ایاز آنها  یکیگذرانند و باالخره یم

 یاطالعهم در. شانیفعل كیکه ازدواج خواهند کرد، اما نه لزوما با شر کنندروزی را پیش بینی می شهیهم بایتقر

ازدواج  یمرکب از زوج ها ایبا نمونه، جامعه شناسان ددادنانجام  ۱۲۲۲در  نگهامیکه پژوهشگران دانشگاه نات

زوج  نیا نیمرکب از والد یبا نمونه ا و همچنین بودندکمتر  یاساله  ازدهیکه صاحب فرزندان  نیالبکرده و هم

 یبندیاتعهد و پ نیکنند که ب بررسی را ییتفاوت ها خواستندیم هاها که هنوز متاهل بودند، مصاحبه کردند. آن

ازدواج کرده  یکه زوج ها افتندیپژوهشگران در نیتر وجود داشت. انسل جوان یو زوج ها ینسل متاهل قبل
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ر ازدواج تیمیکه نسل قد ی. درحالنشانیبا هم دارند تا با والد یشتریمشترک ب وهتر وجنسل جوان نیالبو هم

 یگریکرد که آزادانه به دیم دیتأک ییاهیبندیپا برتر کرد، نسل جوانیدرک متکلیف و وظیفه  اسرا بر اس

 عهد آنهاتو  وندیدانند پیم حیاز آنها ترج یبود که برخ نیا ترجوان انیپاسخگو نیب یتفاوت اصل د.ش یداده م

 (.223: 1331)گیدنز، کند دایپ یهمگان بیو تصو دییازدواج تأ قیاز طر

درصد از موالید در  42امری رایج و معمول است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همباشی یا ازدواج سفید 

. در کشورهای اروپایی 1کشور اتحادیه اروپا از زنانی بوده است که ازدواج رسمی نداشته اند 23در  2014سال 

 سال در ٪51.2) فرانسه ،(2016 سال در ٪61.1) سلندیا: 2دهداکثریت تولدها خارج از ازدواج روی می

 سال در درصد 56.2) نروژ ،(2016 سال در ٪53.6) اسلوونی ،(2016 سال در ٪53.6) بلغارستان ،(2016

 سال در ٪54) رک(، دانما2016درصد در سال  54.1(، سوئد )2016درصد در سال  56.1) استونی ،(2016

  (.2016 سال در ٪50.4) هلند و( 2016 سال در ٪52.3) پرتغال ،( 2016

خانگی در اکثر سنین مشاهده شده است، این پدیده در میان جوانان در کشورهای اروپایی با وجود اینکه هم

 13دارای زندگی مشترک بدون ازدواج بودند.  2005درصد از کل زنان در فنالند در سال  21تر است. رایج

ها امری رایج و عمومی است که خانگی در میان فنالندیها دارای فرزند بودند. به طور کلی همدرصد از زوج

 .3سالگی هستند 30زیر  تر آنهابیش

ویژه در استان کبك به شدت افزایش یافت. خانه بههای هممیزان فرزندآوری زوج 1110در کانادا از نیمه سال 

. آخرین 4درصد بودند 23.3در کانادا مادرانی که در زمان تولد فرزندانشان ازدواج نکرده بودند  2012در سال 

درصد از کودکان متولدشده در آن سال از  63کبك در کانادا نشان می دهد که از استان  2015آمار در سال 

خانگی در اواخر قرن بیستم رایج . در آمریکا ازدواج سفید یا هم5مادرانی بوده اند که هرگز ازدواج نکرده اند

                                                 
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) 
4 . Canada, Government of Canada, Statistics. . www5.statcan.gc.ca. 
5 . Québec, Institut de la Statistique du. "Proportion de naissances hors mariage selon le rang de naissance, Québec, 

1976-2016". www.stat.gouv.qc.ca. 
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اشتند. ساله بدون ازدواج با شریك خود زندگی مشترک د 44تا  15حدود نیمی از زنان  2002شد. در سال 

خانگی را داشتند. در سال میلیون زوج تجربه زندگی مشترک بدون ازدواج یا هم 4.35حدود  2005در سال 

 2012(. در سال Andrew, 2010میلیون خانوار که ازدواج نکرده بودندشناسایی شدند) 6.4حدود   2002

خانگی مخالف همدرصد از جمعیت با  20طبق پیمایش و نظرسنجی  عمومی در آمریکا کمتر از 

 (. Herrnson & Weldon,2014بودند)
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 در ایاالت متحده آمریکا 2692تا  9114نظرسنجی میزان موافقت  در باره ازدواج سفید از سال  .. 9نمودار 

 کایکه ازدواج نکرده اند در آمر یمادران شیروند افزا.95شکل 
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همچنین در آمریکای التین ازدواج سفید رو به افزایش است. با وجود اینکه در این منطقه عقاید کاتولیك رایج 

درصد از همه کودکان  24تا  55است، دارای باالترین میزان موالید مادرانی است که ازدواج رسمی نداشته اند. 

های درصد از زوج 13.2تا به امروز  2005سال . در مکزیك از 1اندخانههای هممتعلق به زوجمنطقه  نیدر ا

خانگی یا ازدواج سفید در میان جوانان التین روند خانه، به رابطه خود ادامه داده اند. این نوع روابط هم هم

 (. Ambert,2005های اخیر داشته است )چشمگیری در سال

ازدواج  2003ها که در سال رصد از زوجد 23خانگی داشتند. ها تجربه همدرصد از زوج 22در کشور استرالیا 

درصد موالید از زنانی بود که  34، 2013. در سال 2خانگی بودندکرده بودند قبل از ازدواج دارای روابط هم

 23.2خانگی به رسمیت شناخته شده است. در کشور نیوزیلند ازدواج نکرده بودند. در کشور استرالیا روابط هم

 2010درصد از موالید در سال  43دارای زندگی مشترک بدون ازدواج بودند.  2006ها در سال درصد از زوج

میت خانگی به رساز سوی زنانی بوده است که ازدواج نکرده بودند. در نیوزیلند نیز مانند استرالیا، روابط هم

 . 3شناخته شده است

شود و رواج آن نسبت به ب میخانگی همچنان تابو محسودر آسیا برخالف سایر نقاط جهان همباشی یا هم

کشورهای غربی روندی کندتر دارد. با این حال با وجود جهانی شدن و مدرنیته و تجددخواهی در جوامع 

شود. در کشورهای آسیایی مانند آسیایی نیز در میان جوانان و در کالنشهرها این نوع زندگی مشاهده می

ود و مجازات دارد و برای جوانان تبعاتی مانند اخراج از شخانگی دادگاهی میبنگالدش ازدواج سفید یا هم

خصوص در شهرهای بزرگ، . در کشور هند به دلیل جمعیت زیاد به4دانشگاه و یا منزل اجاره ای را در پی دارد

تر و روستایی همچنان شود. اما در مناطق کوچكاین نوع ازدواج بیشتر از سایر کشورهای آسیایی یافت می

                                                 
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. 
3 . "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. 
4 . http://www.refworld.org/docid/4f40f0072.html Refugee Review Tribunal (Australia); Research Response 

Number BGD32882, 12 February 2008 
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برای زوجی که بدون ازدواج شرعی  2005شود و مجازات به دنبال دارد. در اندونزی در سال می تابو محسوب

 . 1سال حبس و زندان به عنوان مجازات تعیین شده است 2کنند، و قانونی زندگی می

 نیدرصد از زنان ب 3کمتر از  ،یاجتماع تیو امن تیجمع قاتیتحق یموسسه مل بنا به گزارش، در کشور ژاپن 

 30 2خانگی دارند. بر اساس تحقیقات ایواساوازندگی مشترک بدون ازدواج یا هم در حال حاضرسال  25-21

بودند. همچنین  1120خانه متولد سال های همدرصد زوج 53و  1160خانه متولد های همدرصد از زوج

قاط شهری و ساکن شهرهای خانه متولد نهای همدرصد از زوج 63تحقیقات وی در ژاپن حاکی از آن است که 

 2000خانه شناسایی شده است. سرشماری عمومی سال میلیون زوج هم 2.4بزرگ هستند. در کشور فیلیپین 

-20خانه در بازه سنی درصد اعالم کرده است. اکثریت زوجین هم 11خانگی در کل کشور را در فیلیپین هم

 . 3خانگی در فیلیپین دانسته اندبه همسال قرار دارند و فقر مالی را عامل اصلی گرایش  24

 

 

                                                 
1 . "Indonesia plans new morality laws". BBC News. 6 February 2005. Retrieved 28 March 2010. 
2 . Iwasawa 
3 . http://www.gmanews.tv/wedding/tomarryornot.html 

ژاپنی به ازدواج سفید است. از سوی دیگر دسترسی آسان دختران و پسران به هم  . شرایط اقتصادی سخت برای ازدواج جوانان از عوامل روی آوری جوانان 61شکل 
 http://jpninfo.com/61117 :و اختالط زیاد در فضای عمومی  ازدواج سفید را افزایش داده است
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 مباني فقهي و حقوقي ازدواج سفيد يا همباشي.3-2

 ازدواج از منظر ديني و اسالمي. 1-3-2

خانواده در سرشت و فطرت  لیو تشک ازدواجبه  شیکه گرااند هشد دهیآفر یطور هاانسان م،یاز منظر قرآن کر

خلق نشده  یاو جفت یکه برا ستین یمرد و زن چیجفت است و هجفتها خلقت انسان آنها وجود دارد و اصوالً

 آمدهی گرید یۀدر آ نیهمچن (.3نباء: آیۀ )« میدیرا جفت آفر وَخَلَقْنَاکُمْ أَزْوَاجًا: شما: »دیفرمایم میکر قرآن .باشد

ا و شم دیآفره : خداوند شما را از خاک و سپس از نطف أَزْواجاً...ثُمَّ جَعَلَکُمْ  ۀٍوَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَ»است: 

اشاره  خانواده لیتشکی اساس ۀبه فلسف قتیدر حقتعابیر نگونه یقرآن با ا (.11فاطر: آیۀ ) «دیجفت گردانرا جفت

داده  قرار . خداوند زن و مرد را مکمل همداندیبشر م عتیرا طب یی )ازدواج و زوجیت(گراو منشأ جفت کندیم

نظر  برخالف تنها بشر دارد و نه عتیدر طب شهیخانواده ر لیآوردن به تشک یاز منظر قرآن رو نیاست؛ بنابرا

 یقو اریبس یعواطف از یبلکه ناش ست،یبشر ن یطلبحس استخدام لیتما نیپردازان، منشأ اهیاز نظر یبرخ

)جهانی، شود یم خانواده امر باعث استحکام نیو هم رساندیم یبه دگرخواه یاست که انسان را از خودخواه

در متون  قتیحق نیا برخوردار است. ییواال اریبس گاهیازدواج قداست دارد و از جا اسالم،در مکتب  (.1311

. از دالیل قرآنی مبنی بر اهمیت ازدواج، امر شده است انیگوناگون ب یهامختلف و در قالب یرهایبا تعب ینید

( و همچنین از 3نساء: آیۀ « )کنیدزنان پاک ازدواج : با فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» است:  به ازدواج در قرآن

 یمَنْ اَحَب فِطْرتی، النَکاحُ سُنت»های پیامبر اسالم است که مسلمانان را به ازدواج ترغیب کرده است: سنت

طبرسی: ) «من ازدواج است یهاباشد و از سنت بندیبه سنت من پا دیبا ،داردمرا دوست  نیکه د یکسی: بِسُنت ستَنَّیَفَل

 (.152: 1322غزالی،  و 116 :1365

زن و مرد و  شودمی در ازدواج و همسرگزینی محقق و اجتماعی هداف عالی انسانیاز دیدگاه قرآن و احادیث، ا

هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ »شوند: و باعث کمال و حافظ یکدیگر می یابندمیبه کمال دست در قالب ازدواج و خانواده 

همچنین همسرگزینی سبب  (.132بقره: آیۀ ) «زنان برای شما لباس و شما برای آنان لباس هستید :أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ

خَلَقَ لَکُمْ مِنْ وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ » شود:گیری محبت و عشق صحیح بین زوجین میآرامش روحی و روانی و شکل

ه های او اینکاز نشانه: إِنَّ فِی ذلِكَ آلیات لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ هًوَ رَحْمَ هًأَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ

و رحمت قرار داد؛ در این،  همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان مودّت
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. از سوی دیگر، تشکیل خانواده و ازدواج سبب وسعت (21روم: آیۀ ) «کنندهایی است برای گروهی که تفکر مینشانه

شود و کارکرد اقتصادی مثبتی دارد. امام صادق )ع( در رزق و روزی یا به تعبیری، بهبود وضعیت اقتصادی می

ونوا ن یَکإکَ التَّزْویجَ مَخافَۀَ الْعَیْلَۀِ فَقَد اَساءَ ظَنَّهُ بِاللّه عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ یَقولُ مَنْ تَرَ»فرماید: این خصوص می

اگر  فرمایدزیرا خداوند مى ؛به خداوند بدگمان شده است ،هر کس از ترس فقر ازدواج نکند :فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّه ُمِن فَضلِهِ

یکی از کارکردهای  (.221ق،  122متقی هندی)« کندنیاز مىفضل خود، آنان را بىبه ، خداوند تهیدست باشند

و به  کندیممعرفی حفظ نوع بشر  یبرا یاهلیخداوند ازدواج را وساجتماعی مهم ازدواج، بقای نسل است. 

 :ندکیاشاره م ،است ازمندینوع خود به وجود زن ن ۀادام یانسان برا نکهیو ا یدر اجتماع انسان زن ضرورت وجود

و حفظ  برای تولد فرزندپس ) ند،یزار شمازنان شما کشتلِأَنْفُسِکُمْ:  وَقَدِّمُوا یشِئْتُمْنِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ»

است که مطابق  دهیپسندکاری ازدواج (. از دیدگاه اسالمی و دینی، 223بقره: آیۀ ) «دیشو كی( بدانها نزدنوع بشر

ت. اس بخشنشاط و مقدس پیامبر اسالم و کارینسل، سنت  یپاک وفطرت، شرع، عقل، حافظ بقا  عت،یطب

ۀ انسان انداز دینی دربارآید، دین اسالم با توصیۀ اکید به ازدواج و تبیین چشمشده برمیکه از آیات گفتهچنان

غریزۀ جنسی که همانا قرار گرفتن زن و مرد در  و ضرورتِ داشتنِ همسر، بر شکل خاصی از پاسخگویی به

 کند. چارچوب خانوادۀ متعارف جامعۀ آنهاست، تأکید می

 ازدواج در ايران . 2-3-2

 یاسالم یجمهور یمبنا قانون مدن نیاست. بر ا یمذهب یهااسالم و ارزش نیازدواج تابع د رانیدر کشور ا

شناخته است. در  تیموقت( را به رسم ای غهیدو نوع ازدواج دائم و منقطع )ص ع،یمطابق فقه اهل تش رانیا

 یحقوق نیو قوان یاسالم مذهب یبر مبنا ن،یّمدت مع نییو تع یزمان تیبدون محدود نیازدواج دائم، زوج

ا ام بندند؛یم ییزناشو مانیصحت ازدواج(  پ طیبر شرا یمبن رانیا یقانون مدن 1020تا  1062)مواد  رانیا

 براساس افرادوجود دارد،  یوانافر یبر سر آن اختالف نظرها یو اجتماع یدر ازدواج موقت که در گفتمان اسالم

به هم محرم شوند تا روابط  یکه مدت بندندیبا هم قرارداد م رانیا یقانون مدن 1025 ۀو ماد عیمذهب تش

 .ستین یازیو به طالق ن شودیخود فسخ مدبهشدن زمان مقرر، ازدواج خو یداشته باشند. پس از سپر ییزناشو
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 نیکنند. اگرچه ایم یزندگ گریکدیبدون ازدواج، همچون زن و شوهر با  یاست که زن و مرد جیدر غرب را

با وجود جهانی شدن و تجددطلبی جوانان و مشکالت اقتصادی بر  یاست، ول یاز مختصات جوامع غرب دهیپد

 ،یفقه یمبان هیبر پاشود. همباشی در کشورهای مسلمان مانند ایران مشاهده میسر ازدواج، ازدواج سفید یا 

 زمانی صاحبان ملل رابطه زن و مرد انیاز نظر اسالم در م رایز ست،یمترتب ن یاهرابط نیآثار نکاح بر چن

کند. در چند صدق بر آن مورد قبول آنها، عنوان ازدواج  نیقوان ای عتیشر هیشود که برپایازدواج شمرده م

 یریگبا تحوالت چشم رانیجامعه ا زیداشته و اکنون ن یفراوان راتییدر جهان تغ یروابط جنس یالگو ریدهۀ اخ

 (. 15، 1312 ،یی)رضا روستجوانان روبه یها و باورهادر حوزه ارزش

ازدواج »گفت:  دیازدواج سف فیدرباره تعر ۵۲ دادیوگو با رودر گفت ،شناسو جامعه شناسبیآس ی،ابهر دیمج

و مرد  زن انیم یو حقوق یفرد ،ینوشته و تعهد قانون گونهچیکه ه شودیاطالق م یستیزهم یبه نوع «دیسف

 شیرفتارشناس درباره علت افزا نیا .شودیم ادی زین «اهیس یهمباش»با عنوان  دیبرقرار نباشد. از ازدواج سف

 تیفرار از مسئول گرید یو از سو یسو مشکالت ازدواج دائم كیدر جوانان اظهار کرد: از  دیبه ازدواج سف شیگرا

را کاهش  ینوع ازدواج شده است. توقعات دختران و پسران ازدواج رسم نیا شیجوانان باعث افزا از سوی

 یکاهش ازدواج رسم یبه عنوان عوامل اصل یتورم و گران ،اشتغال ،ازدواج از نظر مسکن یهایدشوار .دهدیم

 ینسبت به ازدواج ترس نپسران و دختران جوا که باعث شده است رمتعارفیغ یهاهیزی. جهشوندیمطرح م

 دیازدواج سف نکنند. مهیاجوانان  یفضا را برا ،تیحما ناتوانی دربه علت  زیها نداشته باشند و خانواده قیعم

صورت  یجنس یازهایرفع ن یاثرگذار است. درست است که ازدواج دائم تنها برا یبر کاهش آمار ازدواج رسم

 نیا هک ی. زماندهدیم لیتشک گریکدیمتقابل زن و مرد به  یجنس ازیبخش آن را ن نیتریاما اصل ردیگینم

 باعث زین یترس از تعهدات ازدواج رسم به ازدواج دائم کم خواهد شد. ازین ،برطرف شود گرید یهااز روش نیاز

. امروزه با سوق داده شوند یشده، به سمت همباشن نیتام شانیجنس یزیغر یازهایکه ن یجوانان شودیم

جوان مجرد  ونیلیم ۷۱است که حدود  دهیرس ییآمده و به جا نییپا یآمار ازدواج رسم دیگسترش ازدواج سف

 یفرزندان»اینکه  انیبا ب او اند، در جامعه ما وجود داشته باشند.ها سن ازدواج را رد کردهاز آن یادیکه درصد ز

کرد:  انیب دیدرباره مضرات ازدواج سف« خواهند ماند فیبالتکل ،ندیآیم ایبه دن دیکه از روابط در ازدواج سف
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 كیکه  ی. زمانکندیفحشا آماده م جادیا یرا برا نهیزم فیآوردن فرزندان بالتکل ایعالوه بر به دن دیازدواج سف

شان از نشده است رابطه جادیا آنها انیم یچون تعهد رودیسقف م ریپسر ز كیبا  یاابطهر نیدختر در چن

 . شودیهم گسسته م

خواهد بود.  یادامه زندگ یبرا یگریکردن فرد د دایدختر مجبور به پ یتیوضع نیافزود: در چن نیهمچن او

 انهخمرد هم ۱با  یسال خانم كیدر  یحت یگاه که شودیموجب م گریو افراد د گرید یکردن فرد دایپ نیهم

 یهراب ادامه خواهند داد. اهیس یسال به همباش كیاز  شیدختران و پسران ب نیاز ا یزیناچ اری. درصد بسشود

 نیدر ا یتعهد یو شرع یحقوق ،یاز نظر اخالق رایز اند؛روابط کوتاه مدت نیاشاره کرد: طبق آمار ا نیهمچن

صبح از  دیازدواج سف نیاز طرف یکاست یوجود ندارد و ممکن  یاکنندهمیامر تحک چیوجود ندارد. ه انیم

واهد فرد نخ نیمانع ا یرسم یو تعهد ازدارندهعامل ب چیه ؛رابطه را تمام کند ردیبگ میشود و تصم داریخواب ب

 .1بود

 صحت نکاح طيشرا. 3-3-2

 نیاست که در ا یطیشرا یدارا زیبرخوردارند، عقد ازدواج نبرای صحت  یطیشرا ازکه معامالت  طورهمان

 1020 یال 1062مواد  یط ی. فصل چهارم از کتاب هفتم قانون مدنمیپردازیم آنهااز  یبرخ یقسمت به بررس

 است.کرده  انیصحت نکاح را ب طیشرا

 نيطرف رضاي و قصد. 1

و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود یا در اثر اشتباه،  زن

مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است. 

خود او منعقد شده باشد، به علت  یلهوسه بنابراین نکاح در حال مستی یا از روی شوخی یا نکاح مجنون که ب

اگر زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از همچنین فقدان قصد انشاء باطل است. 

این نکاح باطل و بی اثر  ،طور صوری ازدواج کننده دست آوردن بعضی امتیازها به اجرای پاره ای مقررات یا ب

                                                 
1. http://www.rouydad24.ir  
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دشوار است، اما چنانچه از اوضاع و احوال و به عنوان مثال گفته ها یا  امریکاح است. اثبات صوری بودن ن

نوشته های طرفین آشکار شود که آنچه واقع شده تصنعی بوده و طرفین قصد ایجاد رابطه زوجیت را نداشته 

تهدید  رثو رابطه زوجیت نیز شکل نگرفته است. اگر مرد یا زن در ابسته نشده اند، باید پذیرفت که عقدی 

س از تواند پطرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست، یعنی شخص مکره می

 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: ۱۱۳۱که ماده برطرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد کند. چنان

نافذ  ،)اجبار( عقد را اجازه کند کره لا)مجبور( بعد از زو رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره»

ای از شدت برسد که امکان تصمیم گرفتن از مکره را سلب کند. برای مثال، اگر مگر اینکه به درجه«. است...

کسی دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال عباراتی را 

 کندکند، عقد باطل است و رضای بعدی مکره نیز آن را اصالح نمی تلقینوی مبنی بر رضایت به نکاح به 

 (.225: 1311 ،یی)صفا

طبق فقه اهل سنت برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، نکاح حتی در صورت شوخی هم منعقد 

کرده و از زیر  گردد چون احتمال دارد در صورت بیان شوخی کسانی بخواهند از این مسئله سوء استفادهمی

عقد واقعی را نیز باطل و فسخ « قصد من شوخی بود»تعهدات خود شانه خالی کنند و با گفتن این عبارت 

ه یعنی س«. ثالث جدّهن جدّ و هزامنّ جد؛ النکاح، الطالق و الرجعه»کنند. این حکم مستند است به حدیث نبوی 

. البته طبق فقه اهل سنت 1نکاح، طالق، رجعتشود: چیز هستند که شوخی یا جدی آنها، جدی محسوب می

 نیز نکاح مست و مجنون باطل است.

 . اراده و اعالم اراده2

اراده در نکاح یا دیگر قراردادها به تنهایی کافی برای تحقق قرارداد نیست، بلکه اراده باید بیان و اظهار  وجود

بر این موضوعاتی از قبیل کفایت یا عدم کفایت  شود. مساله قابل توجه نحوه اعالن اراده در نکاح است. عالوه

ایجاب و قبول و توالی آنها، جایگاه قانونی و  تقدمنوشته در نکاح، عربی بودن صیغه نکاح، ماضی بودن آن، 

                                                 
 سنن ابی داوود 442سنن ترمذی و حدیث شماره  1134. حدیث شماره  1
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شرایط تنظیم سند رسمی برای ازدواج از جمله نکات درخور توجهی است که در این موضوع مورد بحث و 

ر نکاح مانند سایر قراردادها اراده باطنی برای تحقق عقد کافی نیست بلکه اراده بررسی قرار خواهند گرفت. د

قانون مدنی در این باره بیان داشته  ۱۱۲۵اعالم شود. ماده  ،دنصریح در بیان مقصود باش کهالفاظی  باباید 

لذا اجماع فقها بر «. نمایدنکاح واقع می شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً داللت بر ازدواج » است:

که معاطات در آن راه  دادهااین مستقر است که نکاح معاطاتی باطل است، دقیقاً برخالف سایر معامالت و قرار

دارد مانند بیع معاطاتی که به مجرد حصول توافق طرفین در مبیع و ثمن به صرف داد و ستد و بدون نیاز به 

شده است. از لزوم صریح بودن ایجاب و قبول باید نتیجه گرفت که  استعمال ایجاب و قبول لفظی بیع واقع

شود، زیرا الفاظ فقط وسیله بیان اراده است و به منعقد می اصعقد نکاح تشریفاتی است و تنها با الفاظ خ

 (.131، 1313 ی،)امام وقوع و نفوذ عقد ندارد برخودی خود تاثیری 

قها استعمال الفاظ در نکاح الزم و ضروری است و اگر مقید به قانون مدنی این است که مطابق نظر ف ظاهر

تفسیر لفظی باشیم این قول قوی است اما با توجه به اهمیت برتر اسناد کتبی نسبت به موارد شفاهی و 

ذا ل ؛منزله لفظ دانست به ،که صریحا داللت بر قصد نکاح نماید ای راتوان نوشتههمچنین عرف جاری می

هرگاه »قانون مدنی  ۱۱۲۲حتی مطابق ماده  .ند به وسیله نوشته مبادرت به انعقاد نکاح نمایندتوانطرفین می

وح اینکه به طور وض به اشاره از طرف الل نیز واقع می شود مشروط بر عقد ،یکی از طرفین یا هر دو الل باشند

عالم شود بلکه ممکن است که اراده به وسیله خود طرف ا نیستدر نکاح الزم «. حاکی از انشای عقد باشد

در حقوق پاره ای از کشورها از جمله فرانسه، برای اینکه طرفین  .اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت پذیرد

زادی در تغییر تصمیم داشته باشند، نکاح را یك امر کامال شخصی تلقی آتا زمان عقد نکاح فرصت بازگشت و 

 ،ضروری دانسته اند. در مواردی که یکی از زوجین به علتی مانند جنگ کرده و اعالم بی واسطه اراده ازدواج را

ل کند. قانونگذار ایران برای تسهیاز نکاح جلوگیری می د،در مجلس عقد حاضر باش تواندمسافرت و بیماری نمی

 و زن مقرر داشته است که هر یك از صریحادر این باب پذیرفته و  ازدواج به پیروی از فقه اسالمی وکالت را

 قانون مدنی(. ۱۱۳۱)ماده مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد
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های گوناگون اندیشه است از جمله اینکه در قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده وکیل تضمین همچنین

ین اذن نکه اصورتی که وکالت به طور اطالق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر ای

 قانون مدنی(. ۱۱۳۵صریحا به او داده شده باشد )ماده 

 تواند خود را به عقد موکل درآورد؟یا زن میآ ،اگر مردی به طور اطالق به زنی وکالت در ازدواج دهد حال

می توان گفت اختیار وکیل در این  ۱۱۳۵مدنی در این مورد ساکت است ولی با توجه به مالک ماده  قانون

کند وکیل در صورت اطالق وکالت نتواند موکله را برای ای که اقتضا میزیرا فلسفه ؛نیز محدود استفرض 

رد، به عقد موکلش درآو را دخود بگیرد همان فلسفه مقتضی است که وکیل درصورتی که زن باشد، نتواند خو

 (.225 :1311 ،یو امام یی)صفا مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد

 و قبول جابيا ی. لزوم و توال3

 .در سایر قراردادها نیز این توالی شرط است .لزوم توالی بین ایجاب و قبول تنها مختص نکاح نیست دلیل

 شتربین است که فاصله بین ایجاب و قبول از حد متعارف آکه فقهای امامیه گفته اند مقصود از توالی چنان

اشاره می کند، یك امر عرفی است و معنی آن این  آنقانون مدنی به  ۱۱۲۱نباشد. پس توالی چنان که ماده 

باید در زمانی  قبولبنابراین  ؛نیست که هیچ فاصله زمانی، ولو کوتاه، بین ایجاب و قبول نباید وجود داشته باشد

ی گفته اند توالی بین ایجاب و قبول در صورتی بعض .را متوالی و مربوط به ایجاب بداند آنگفته شود که عرف 

زیرا  ؛و پیش از جدایی دو طرف یا اشتغال آنان به کار دیگر گفته شود قدمحقق می شود که قبول در مجلس ع

 این نظر در بسیاری .شودولی پس از جدایی دو طرف ایجاب باطل می ؛است آنمجلس عقد در حکم جریان 

 (.411، 1، ج1313ان،ی)کاتوز استموارد با دید عرف سازگار  از

 موضوع نكاح تي. مشروع4

 یتوان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندگیدارد، چندان که م یعقود جنبه اصالح ریاز سا شیب نکاح

 یبه هدف نامشروع دنیرس شانیکه غرض ا یموارددر مشروع است و  شهیمشترک داشته باشند، جهت آن هم

ه را در نکاح ب «دجهت عق تیمشروع» سندگانیجهت است که نو نیبه هم ؛نداشته اند یاراده نکاح واقع ،است
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 ،ر سازداو را آسان ت یکه خودفروشنیا ینکاح کند برا یبا زن یاگر مرد نیطور مستقل مطرح نساخته اند. بنابرا

 :1313 ،انی)کاتوز در نکاح نداشته اند یدو اراده واقع نیتوان ادعا کرد که ایگذشته از نامشروع بودن جهت م

 (.263، 1ج

درباره مشروع بودن جهت عقد نکاح،  یحقوق شمندانیاز اند یاریشود که بس یفوق روشن م دگاهیتوجه به د با

قد امر به فلسفه ع نیا لیاند. دل گذاشتهرا مسکوت  هینکرده اند و در واقع قض انیرا ب یحینظر شفاف و صر

 ،میآن بکش ینامشروع بودن جهت عقد، خط بطالن بر رو لیبه دل میشود چرا که اگر بخواهیازدواج مربوط م

دارد   یفراوان انباریکه آثار ز میشو ینسب فرزندان و ... مواجه م نهیدر زم یاریبا اشکاالت و مسائل بغرنج بس

 نمود.  انیو واضح ب حیبه طرز صر یرا از نظر حقوق هیقض نیپاسخ ا دیبه هر صورت با یول

قابل خدشه ثابت  ریو غ یقو نیمتقن و امارات محکم و قرا لیجهت عقد را با دال تیبتوان عدم مشروع اگر

 ،دنسبب وقوع عقد شده باش یاهداف فرع یطور قطع حکم به بطالن نکاح صادر نمود اما اگر پاره اهب دیکرد، با

ارث و  بردن ای دیجد تیتابع کسب ایو  تیترک تابع ایفرار از خدمت  ایخدمت  دیبه منظور خر ییمثل زناشو

بر وقوع نکاح محرز باشد، عقد نکاح  نیطرف ینیو ع یاگر اراده واقع طیشرا نیدر ا ،به دست آوردن منافع و...

، ببرد نیعقد نکاح را از ب نهیدر زم یاراده واقع طیشرا نیاز ا كیاما اگر هر  است؛قابل خدشه  ریو غ حیصح

 (.56، 1311:یو امام یی)صفا است یشود و ابطال آن ضروریم یو صحت عقد دچار خدشه اساس یدرست

  بطالن ازدواج سفيد و  نکاح معاطاتي. 4-3-2

نیازهای عاطفی و  زندگی دختر و پسر زیر یك سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن

برخی معتقدند زندگی به صورت همباشی مانند صیغه . واج نامیدتوان آن را ازدولی نمی ؛روانی یا جنسی باشد

ه طور عمومی براساس فقبهطوالنی مدت است و الزم نیست در برابر آن نگرانی وجود داشته باشد. این دیدگاه 

دفاع نیست، زیرا ازدواج یك عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق دارد.  اسالمی و قانون قابل

نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و « نکاح معاطی»ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، 

نواده، حق کرد. نکاح معاطی ازدواجی است که به منظور تشکیل خا پیداشرعی برای آن  یتوان توجیهنمی

 ت. شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی استمتع و رابطه زناشویی بین زن و مرد منعقد می
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 اهَذَمراه بِال اتهًنشَم اِا االزدواج ثُصدَقَ وَ وجانَقاول الزُلو تَفَ: »کندبیان میخمینی در تعریف نکاح معاطاتی آیت اهلل 

اگر زن و « یهعاطاتِالمُ وجیهَت الزُققَحَتَ كَلذلِ یتَی البَها فِمکینِتَبِ كَالمرء ذلِ بلَال و قَثَجهیزتها مِرء بِالمَ یتُبَ یَا الِهَبِ

و زن با رفتنش به خانه مرد، مثال همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و  کنندوگو و قصد ازدواج مرد با هم گفت

نی، )خمیگیردواج معاطاتی صورت میمرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازد

1321 :130.) 

نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعالم توافق و تراضی »کنند: برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می

 (.166: 1335)محقق داماد،  «طرفین بسنده شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد

ند. ااند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نمودهشده معاطاتی تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح

ما نهُل مِکُ ع، وَطِنقَو مُ : دائمِمینِسَعلى قَ کاحَالنِ» اند:خمینی در این خصوص اظهار داشتهآیت اهلل به عنوان نمونه، 

و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی دائم نکاح بر دو قسم ؛ «ینِفظَلَ بولُو قَ لى إیجابُعِ لَمِشتَقد مُلى عَاِ حتاجِیُ

ین که مجرد رضایت قلبی طرف کنند. ایشان در ادامه تاکید می«است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد

، 1321)خمینی،  کندمعامالت جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمیقالب کند و معاطاتی که در کفـایت نمی

 (.246، 2ج

و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی  عی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار دادهجم

؛ محقق 113، 4، ج1332:)طوسی زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است ،اندبودن ایجاب و قبول نشده

 (.213-212، 2،ج1401حلی:

ه نکاح اند کتا بدانجا پیش رفته معاطات نکاحدر قبول عقد بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و 

، عاطاهٍالمُه وال بِباإلباحَ باحَالتَ وجَرُأنّ الفُ» مانند شیخ انصاری که نوشته است: ،اندبدون صیغه را سفاح )زنا( خوانده

فرق  شود وفروج با اباحه و با معاطات حالل نمیهمانا ؛ باًا غالِی أیضَراضِیه التَفاح ألنّ فِالسِ نِعَ کاحَالنِ متازِیُ كَذلِو بِ

 (.23: 1322انصاری،« ) نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است
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مطابق فقه اهل سنت نیز ایراد صیغه ایجاب و قبول واجب است با این تفاوت که لزومی ندارد این صیغه حتما 

مفهوم ایجاب و قبول و نکاح را برساند و بر هر زبانی ایراد گردد، درست است. به زبان عربی باشد و مادام که 

علت وجوب ایراد صیغه ایجاب و قبول و ضرورت لفظی بودن آن، ایجاد بار حقوقی در بین طرفین عقد و رسمی 

تن گفشدن ازدواج و عوارض آن شامل حقوق و تکالیف است. الزم به ذکر است برای افرادی که توانایی سخن 

 1ندارند، اشارتی که مشعر به رضایت باشد و به وضوح بر عقد داللت کند، کافی است

اهلل تاند. آیاز نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را الزم شمرده

)مجموعه  «ر مورد نکاح نیستمعاطات د»اند: سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشتهبه بهجت در پاسخ 

 (.61، 1، ج1332:آرای فقهی در امور حقوقی

چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی »اند: اهلل مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفتهآیت

 (.21، 1، ج1332:مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی) «باطل است

، 1، ج1332:مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی)« مشروع نیست»ند: اگفتهدر این خصوص ای اهلل خامنهآیت

21.) 

قانون مدنی  1062عالوه بر این در ماده  .کنداز این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی

یعنی « د.شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماینکاح واقع می»ایران آمده است: 

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 

. در این نوع ازدواج که در نهادهای وده شودپیمانی که نباید آل ،این پیمان مقدس استاهمیت دهنده عظمت و 

کنند و کارهای مربوط به خانواده شود، زن و مرد با هم زندگی میهای دینی ثبت نمیدولتی مربوطه یا سازمان

شوند. مسئله مهم در این میان بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی

                                                 
 52-523، صص 2، جلد 1321تهران، احسان،  ،یالفقه المنهج ،یعل ،یالشربج ،یالبغا، مصطف بید ،یالخن، مصطف.  1
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است که همگی به شدت تهدیدکننده  …زندان، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی وهای ناخواسته، فربارداری

 (.20: 1312است )رضایی، ای سالمت هر جامعه

در اینکه همباشی ازدواج ، 1قانون مجازات اسالمی 645با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده 

همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه  نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف

ر صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده ، دقرار داددائم در قالب نکاح  را عقد

قانون  21قانون مجازات اسالمی برای زوج، مجازات تعزیری تا یك سال حبس مقرر شده است و در ماده  645

شدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد  ثبت نکاح موقت در صورت باردار 1311مصوب  حمایت خانواده

ع توافق این نو با بنابراین اگر افرادی صرفا. نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است

ث ست که از حیزندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخالف نظم عمومی، اخالق حسنه و نامشروع ا

بود خواهد قانون مجازات اسالمی قابل تعقیب و مجازات  632ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده 

 استشود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می

بود و نباید انتظار داشت  افت نفقه نخواهدبرد و همسرش مستحق درینخواهدو از والدین طبیعی خود ارثی 

قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج  خألقانون برای هر ناهنجاری، یك لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، 

 (.1315)رنجبر،  بینی شده استمتعه پیش

 

 

 

 

 

                                                 
می رس چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر و منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات الزامی استبه  - 645ماده .  1

  گردد.به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ،مبادرت به ازدواج دائم، طالق و رجوع نماید



116 
 

 

 

 

 فصل سوم: روش و يافته های ميداني

 

 

 تهران، ساله 82، آقا 

ماه، دو ماه... تا همه  هیسال، دو سال،  كی. حاال یبندیپا یزیراحتتره. نه به چ ینجوریا

 یمن خواستم و اون، ادامه داره. ول نیکه خودتون خواست یعمرت اصال تا هر موقع ی

 ...ام یهم من راض هی. هم اون راضزایچ یسر هیبه  یباش بندیپا دیازدواج دائم با
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 . روش پژوهش1-3

انجام  یانهیزم یۀبا استفاده از روش نظر یفیک یشناختو روش ییرگرایتفس دگاهیارچوب دهپژوهش در چ نیا

 یریگها از روش نمونهبه نمونه یدسترس یموضوع پژوهش و دشواری فرهنگ تیحساس لیدل بهشده است. 

 شتر،یب نانیاطم یو برا مصاحبه به دست آمد 100پس از انجام  هادادهنظری استفاده شد. اشباع  یتصادفریغ

از نظارت و  ریمس نیالبته در ارسیده و اقناع  پژوهش به تیجامع درتا  صورت گرفت یشتریب یهامصاحبه

الزم به ذکر است که این پژوهش به انواع دیگر . مند شده استبهره زین یفیمتخصصان روش ک یرهنمودها

محوریت رابطه بر تأمین اقتصادی زن است، عنایت جوان با مردی مسن که دختر همباشی  همباشی مثل

پژوهش  یهاو داده اطالعات ها به منظور یکدست شدن مطالعه از پژوهش حذف شدند.اند و این نمونهداشته

ده با استفاشده های گردآوریها و دادهمصاحبهشده است.  یآورجمع قیعم ۀمصاحب كیحاضر با استفاده از تکن

 یها، ابتدا براداده یبه منظور گردآور شدند و لیو تحل هی( تجزینشیو گز ی)باز، محور ینظر یاز کدگذار

ه به کار گرفت یررسمیغ یوگوگفت ۀکنندگان، روش مصاحبمشارکتمهم  یهاولهو مق میبه مفاه یابیدست

مصاحبه، در  ندیاآمده در فردستبه میها و مفاه، مقولهتئوریبا استفاده از روش گراندد  دوم ۀ. در مرحلشد

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

 نیو ا استاندارد شد ،افتهیساختارمهین ۀمصاحبه با استفاده از روش مصاحب یهاشها شکل گرفتند، پرسمقوله

 یهاها، مقولهداده یآورزمان با جمعباز، هم یکدگذار ی. در ادامه با اجراافتیادامه  یتا اشباع نظر ندیفرا

 یاهو به مقوله گریکدی هب هارمقولهیز ،یمحور یبه دست آمدند. با انجام کدگذار میو مفاه هارمقولهیعمده، ز

 بودن مشخص شدند. یامدیو پ یندیو فرا یعلّ ثیها از حکردند و نوع مقوله دایعمده ربط پ
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 ميداني . يافته های 2-3

 باید را آن هایریشه که تحوالتی است، داشته ایگسترده تحوالت جهان در خانواده نهاد اخیر، دهه چند در

 انقالب این(. Carr,2011) کرد جستجو آمریکایی و اروپایی کشورهای در 1160 دهه اواخر جنسی انقالب در

 ییافتندست( ازدواج از قبل) راحتی به که کرد تبدیل عادی امری به را آن جنسی، رابطه از زداییاسطوره با

 افراد زا بسیاری بود، یافته افزایش آمریکا و اروپا در ازدواج سن تدریج به هرچند جنسی، انقالب اوایل در. است

 ایضربه خانگی،هم الگوهای گسترش با جنسی، انقالب و نبود راه همه این اما کردند،می ازدواج همچنان

 (.French, 2014) کرد وارد ازدواج خود به بلکه جنسی، روابط اسطوره به صرفاً نه بار این را ترسخت

 انیایر هایخانواده که ایگونه به است، نمانده مصون جهان در دادهرخ فرهنگی - اجتماعی تغییرات از نیز ایران

 ود بین مناسبات جمله از و گوناگون هایعرصه در نوسازی فرایند در گرفتن قرار با اخیر سال صد طی نیز

 رخیب حفظ ضمن و اند شده انتقالی مرحله وارد مدرن، و سنتی الگوهای فرهنگی کشمکش فرایند در جنس،

(. 1314 عسگری، و کوثری) اندکرده دریافت نیز را جدید جامعه هایویژگی برخی خود، سنتی عناصر از

 عاتتب که تغییراتی است، بوده تاثیرگذار اجتماعی مناسبات بر اخیر هایسال در ایران در ارزشی تغییرات

 های سبك ایران در اینترنت ویژهبه ارتباطی هایرسانه گسترش و ورود. است داشته جامعه برای متعددی

 ائلمس شدن بغرنج با میان این در. است داده شکل را گوناگونی های ارزش و است آفریده را متفاوتی زندگی

 رفتارهای تدریج به ارتباطی، ابزارهای طریق از جهانی های ارزش ورود همچنین و ازدواج سن افزایش اقتصادی،

 واجازد از پیش جنسی روابط گسترش آنها ترینمهم از که است گرفته شکل ایرانی جوانان میان در جدیدی

 ذیرد،پمی صورت متفاوت الگوهای قالب در و گوناگون های انگیزه با ایران در ازدواج از پیش روابط چندهر. است

 اران،همک و ارمکی آزاد)است «خانگیهم» الگوهای پیدایش ازدواج، از پیش رابطه هایشکل ترینافراطی از یکی

1311 .) 

 رانای جامعه در غیرمشروع و غیررسمی نشده،ثبت زناشویی رابطه مثابه به ازدواج بدون خانگیهم تردیدبی

 و ایرسانه های گزارش برحسب که است نوظهور ایپدیده و آیدنمی شمار به فراگیر و دارریشه الگویی

 در ویژه به گسترش، به رو حدی تا و اجتماعی معضلی تخصصی و آکادمیك سطح در علمی گفتگوهای
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 در موجود های حساسیت و موضوع پیچیدگی به توجه با. شودمحسوب می مهاجرپذیر، مناطق و شهرهاکالن

 دولتمردان سوی از که گفت توان می نحوی به حتی و ندارد وجود توجهی قابل آمار زمینه این در کشور،

 رههب این اقتصادی و فرهنگی شرایط به توجه با اما. شود می تحمل نوعی به و است شده گذاشته مسکوت

 و لعل و اجتماعی نوظهور پدیده این دقیق شناسایی منظور به. هستیم روابط گونه این رشد شاهد تاریخی

 .است شده اقدام اصفهان و مشهد تهران، شهرکالن سه در آن جامع بررسی به آن پیامدهای

 ای . شرايط زمينه3-3

 تا شوندمی جمع مکان و زمان یك در است که موجود هایوضعیت از خاصی مجموعۀ ایزمینه شرایط

 رابطه تجربه عوامل پژوهش این در(. 154: 1310 کوربین، و استراوس) یابند معنی آن در اجتماعی هایتعامل

 . اندایران در سفید ازدواج در ایزمینه علل از بینیجهان و

 رابطه تجربه. 1-3-3

 حسط جنسی، دانش بارداری، از پیشگیری سقط، بارداری، خشونت، قبیل از هاییمعرف شامل رابطه تجربه

 های یویژگ و سفر تجربه و رابطه از رضایت آشنایی، شیوه رابطه، مدت رابطه، تداوم رابطه، به ورود سن رابطه،

 . است شده گرفته نظر شریك در

 آشنايي بسترهای/آشنايي های زمينه. 1-1-3-3

 انشگاهد در بیشتر داشتند، خانگیهم تجربه که افرادی برای آشنایی هایزمینه که است آن از حاکی ها مصاحبه

 . گرفته است شکل دوستان گروه و اجتماعی های شبکه طریق از یا و

  ،ساله از تهران   82خانم ارسالنی 

 در که هایی انجمن و زنان های انجمن این تبریز تو چون و تبریز تو بودیم دانشجو تامون دو هر ما

 الس سه تا و شدیم آشنا هم با انجمن همون تو از داشتند عضو اونها بودیم، فمینیسم فعالیت زمینه

 اون چون گذشت که سالی سه دو از بعد ولی بودیم هم با ساده دوستی یه حد در فقط اون و من

 …داشتیم خونشون تو شدنایی جمع هم دور مختلف، مسائل بهانه به و بود گرفته خونه
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 در دهپیچی های تجربه از یکی تواند می که است فردی بین روابط از دوستانه قرارهای و مخالف جنس با رابطه

 نیازهای از اعم رابطه، آن در ممکن نیازهای تمام برآوردن مخالف جنس با رابطه از هدف. باشد جوانی دوران

 مخالف جنس با رابطه. است آن نظایر و احترام به نیاز شدن، داشته دوست و داشتن دوست عاطفی، جنسی،

 سمی،ر قوانین و کشور هر فراخور به و شودمی بازتعریف رسمی قوانین و فرهنگ مبنای بر که است نیازهایی از

 و ندارد شرعی و قانونی جایگاه پسر و دختر دوستی رابطه ایران کشور در. شودمی برآورده اجتماعی و شرعی

 نجرم که هایی مکان در و بوده مرسوم دیرباز از رابطه این حال، این با. دارد تناقض فرهنگی و مذهبی عقاید با

 زا دانشگاه. یابدمی     گیریشکل برای بیشتری زمینه رابطه نوع این شود،می مردان و زنان اختالط به

 .دکنن می تجربه را بودن با هم مشترک هایکالس در بار اولین برای دختر و پسر جوانان که است هاییمحل

 و دکننمی فراهم را دانشجویان ترنزدیك روابط و دوستی زمینه عموماً دانشگاه در دوستی هایگروه و هاکانون

 در خانگیهم تا دوستانه هایرابطه گیریشکل های زمینه از موارد از برخی در نزدیك روابط و آشنایی این

 . است ایران

  ،ساله از تهران 64آقا 

من با ماشین از دانشکده میومدم بیرون، دیدم تو پارکینگ دانشکده واستاده، سوارش کردم 

شد، خواستم برم خونه سوارش کردم و صحبت کردیم باهم، این آشناییمون از اونجا شروع 

  آشناییت باعث شد که باهام بیاد.

 

 ماعیاجت پدیده دو هادانشگاه جنسیتی ساختار تغییر کنار در ازدواج از قبل پسران و دختران هایمعاشرت رواج

 نبی روابط اخص طوربه و اجتماعی روابط تبیین برای. است ایران جامعه در اخیر های سال نوظهور فرهنگی و

. کرد اشاره بالو پیتر کالن ساختاری نظریه به توانمی دانشگاه محیط در مخالف جنس دو بین شخصی

 از است عیتاب افراد بین اجتماعی پیوند احتمال که است اساس بر این بالو ساختاری نظریه بنیادین مفروضات

 ار اجتماعی پیوند احتمال که چندبعدی فضای یك در افراد مجاورت و یکدیگر با تماس برای آنها فرصت

 باشد ربیشت دختران و کمتر پسران تعداد هرچه یعنی)باشد  بیشتر ناهمگونی هرچه همچنین. دهد می افزایش

 طور به و اهدانشگ اینکه به توجه با بنابراین،. شود می بیشتر نیز متفاوت های گروه با اعضا مواجهه( برعکس یا



121 
 

 های حضوریهم این و اندپسران و دختران تماس ایجاد برای ایشدهتثبیت هایمکان آن، هایکالس خاص

 احتمال اتنه نه تماس، های فرصت افزایش با دهند، می افزایش را جنسیتی بین تماس های فرصت شدهتثبیت

 درس هایکالس جمعیتی ساختار در جنسیتی ناهمگونی بلکه یابد، می افزایش ها معاشرت و ها دوستی ایجاد

 . است موثر هایی معاشرت و ها دوستی چنین گیریشکل بر

 ازیمج اجتماعی های شبکه سایر و اینستاگرام و بوکفیس مانند مجازی اجتماعی های شبکه دیگر، سوی از

 جازیم اجتماعی هایشبکه. اندکرده ترآسان و بیشتر یکدیگر با را افراد ارتباط زمینه و اپ های دوست یابی

 دنش با تبدیل ملی، مرزهای درون در جغرافیایی وسیع گستره با و کاربران میان در یافتن عمومیت لحاظ به

 دیلببی ایوسیله به قدرت، مراجع سوی از کنترل نوع هر از بودن فارغ و شخصی و خصوصی ارتباط یك به

 .اندشده تبدیل ارتباطات عرصه در

  ،تهرانساله از  31خانم 

ود ب دیده رو من دور خیلی فاصله از جایی حسین .شدیم آشنا مجازی طوربه گفت میشه

 مآد همون این نکنه بود گفته. بود دیده پروفایلم رو بوکفیس توی و گذری طوربه و

 ئنمطم که قرارمون اولین تا بود کرده وجوپرس مشترکمون دوست از من درباره بعد .باشه

 بود شده

 

 و جنس زبان، مرز، به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی هایشبکه

 تعامالت تقویت و افزایش برای اجتماعی های شبکه واقع در. پردازندمی اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ،

 می قرار افراد پروفایل روی که اطالعاتی طریق از کلی طور به. اند شده طراحی مجازی فضای در اجتماعی

 فراهم فرد هویت خصوص در را اطالعاتی اینها همه که) عالیق و شخصی اطالعات کاربر، عکس مانند گیرد،

 ارتباط گریکدی با و ببینند را دیگران هایپروفایل توانندمی کاربران. شودمی تسهیل ارتباط برقراری( آوردمی

 اند، گرفته قرار اقبال مورد که اجتماعی مجازی های شبکه  ترینمهم از(. Pempek,2009: 228) کنند برقرار

 به وجهت با توان می را آن تأًثیرات و هاشبکه این از استفاده میزان. است...   و اینستاگرام توئیتر، بوک،فیس



122 
 

 خاطبانیم و رسانه میان متقابل کنش بر گربنر جرج پرورش یا کاشت نظریه. کرد تشریح گربنر 1کاشت نظریه

 اساسی فرض .کندمی تأکید مخاطبان بر هارسانه تأثیرگذاری چگونگی بر نیز و کنندمی استفاده رسانه آن از که

 سانهر آن هایبرنامه و محتوا در پنداریواقعیت و رسانه از استفاده و مواجهه میزان بین که است این نظریه این

 تغییر ایجاد باعث خاص ایرسانه با مواجهه متمادی هایساعت که صورت این به دارد، وجود مستقیم ارتباط

 هایبرنامه نوع و میزان تعیین با پرورش نظریه در واقع،. شودمی رسانه محتوای با موافق هایدیدگاه و نگرش

 باسی وع) کند پیدا دست تأثیر نحوه و سازوکار به تا کندبررسی می را تأثیر میزان ها،رسانه از استفاده مورد

 (. 31: 1312 کاشانی، خلیلی

 رفتنگ قرار که است موضوع این به مربوط و بوده شناختی سطح در هارسانه اثر اشکال از یکی کاشت نظریه

یا  کاشت نظریه دهد. شکل خارجی واقعیت از عموم تلقی و باورها به تواندمی حد چه تا هارسانه معرض در

 اساساً که دباش هاییرسانه بلندمدت تأثیر دهندهنشان تا است شده تبیین تحلیل، از الگویی ارائه برای اشاعه

 و ادهاستف میزان که کرد استنباط توانمی کاشت نظریه اساس بر. کنندمی عمل اجتماعی برداشت سطح در

 میزان هرچه گفت توانمی. است موثر کاربران زندگی سبك بر اجتماعی هایشبکه در عضویت زمان مدت

 جتماعیا روابط در کاربر تأثیرپذیری احتمال یابد، افزایش اجتماعی هایشبکه در عضویت زمان مدت و استفاده

 یابد، کاهش اجتماعی هایشبکه در عضویت زمان مدت و استفاده میزان هرچه برعکس. است بیشتر مجازی

 رتأثی تحت مجازی و های شبکه در ها ساعت که پسرانی و دختران. بود خواهد آن کمتر تأثیرپذیری احتمال

 أثیرت همین و گذارندمی دیگرتأثیر بر کاربران کنند،می درست آلایده هویتی خود از و دارند قرار آن های پیام

 . کند می فراهم را خانگیهم و ترنزدیك دوستی روابط گیریشکل زمینه ارتباط، تسهیل و ها شبکه

در  «آنچه دوست دارم باشد»را با « آنچه هست»تسهیل ارتباطات شکاف گسترش رسانه های ارتباط جمعی و 

قالب فعالیت های افراد در فضای مجازی بازنمایی می کند. داشتن صفحه های مجازی با هویت های ناشناس 

را برای این نسل به ذهن متبادر می سازد. نسل جوان « فقدان فرصت بروز»های فردی مندیو نمایش عالقه

                                                 
1 . Cultivation theory 
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گرچه ممکن است به شکل آشکار مواضع خود را مطرح نکند، در قالب رابطه ای پنهانی و در حریم کنونی ا

 خصوصی خود آن را عینیت می بخشد.

 رابطه تداوم و حسط مدت،. 2-1-3-3

 رابطه از زوجین که زمانی. بستگی دارد رابطه مختلف سطوحدر  مندیرضایتبه  آن تداوم و خانگیهم روابط مدت

 ازهایینی. دهندمی ادامهرابطه  اینبه  ،بدانند خود نیازهای مینأت برای بستری را آن و باشند داشته رضایت خانگیهم

 و سنتی فشارهای یا مالی فشارهای بدون عاطفی و جنسی نیازهای جمله از ،شوند می برآورده خانگیهم روابط در که

 .اندرابطه تداوم اصلی هایمحرک خانگی،هم در دائم ازدواج مسئولیت و تعهد عدم همچنین و دائم ازدواج در قانونی

  ،ساله از تهران 31آقا 

گم شرایط اینو نداشتیم دائمی و واسه همیشه ازدواج علتش که گفتم کمبود مالی و جنسی؛ چون می

 کرد.می زمینه را فراهم گفتنی قول به جنسیمون کنیم و یه جاهایی شرایط

 

  ،تهرانساله از  33خانم 

 رو هامونخانواده توقعات که نداریم رو شرایطی کنیمزندگی می با هم که ساله 30 آدم تا دو عنوان به

  .و .. میلیونی خونه و تاالر طال، هزینه، سرویس میلیون ده چند با عروسی مراسم کنیم، مثال برآورده

 کنیممی زندگی کوچیك خونه یه تو ذاره وسط.می داره پول هرچقدر هرکی کنیم.می زندگی اینطوری

 پذیرد.نمی متاسفانه خانواده من ولی کنیممی زندگی راحت و آییمبرمی اش اجاره دادن پس از که

 

 فمنصر دائم ازدواج از زیهیجه و مهریه رسوم ،باال توقعات زندگی، سخت های هزینه باال، تورم بیکاری، علل به مردان

 قتصادیا سخت شرایط ،بنابراین. نکشند دوش به را زندگی سخت های هزینه که ندترآسان بدیلی جستجوی در و شده

 ازدواج در. است بوده سفید ازدواج به افرادیافتن  سوق ثرؤم عوامل از دائم ازدواج در زندگی باالی مخارج و رکود و

 های زینهه بتوانند طرف دو که شود می تقسیم طرفین بین صورتی به اقتصادینقش  معموالً خانگیهم روابط و سفید

 باسل ،تاالر ،طال مانند عروسی هایهزینه و مهریه مانند رسومی از دیگر سوی از و کنند مینأت را مشترکشان زندگی

 هب زنان اجتماعی مشارکت و اقتصادی شرایط دلیل به ازدواج سن در خیرأت به توجه با ،دیگر سوی از. اندفارغ...   و

 اطفیع و جنسی نیازهای مانند انسانی نیازهای مینأت مشترک، زندگی از توقعات افزایش و دانشگاه در حضور واسطه

 نتخابا را زندگی نوع این کهزوجی است  برای عقالنی انتخاب نوعی سفید ازدواج راهکار ،بنابراین. افتد می خیرأت به

 بر عالوه است، مختلف سطوح در رابطهتداوم  برای عاملی نیازها مینأت و جنسی رابطه از رضایت هرچند .کند می
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 های مسافرت و مهمانی به رفتن و عمومی انظار در حضور نداشتن امکان و کاریپنهان شرعی، و قانونی های محدودیت

 روابط قطع به منجر که کنندمی روروبه هایی محدودیت با رارابطه  نوع این انتخاب که هستند عواملی مشترک

 می روانی و روحی فشارهای سبب بودن همسر یا خانههم هویتی دوگانگی و کاریپنهان همین.  شوندخانگی میهم

 .گرددمیمنجر  رابطه اتمام به گاه که شود

  ،ساله از تهران 31خانم 

 واهمنخ پنهانی زندگی اینکه اول داره زن یك عنوان به من برای جامعه این تو مزیتی که ازدواج دائم

 با جا همه کنممی زندگی باهاش که آدمی عنوان به رو پارتنرم برم باهاش، سفر تر داشت. راحت

 ا خودتب تو که چالشیه و بودن پنهان اون داره مشکلی که ترینبزرگ زندگی شکل این .ببرم خودم

  کنه.می وارد من به روانی    فشار خیلی این بگی دروغ باید نفهمه کسی که داری
 

 هایی هزینه و کرده دریافت که هاییپاداش برحسب رفتار ،1هومنز اجتماعی مبادلۀ نظریۀ اساسی اصول مطابق

 رساند،ب شخص به بیشتری پاداش معینی زمان در فرد یك فعالیت هرچه. کند می تغییر آورد، می همراه به که

  ویژه به انتظار مورد پاداش فرد عمل وقتی همچنین کرد، خواهد تکرار را فعالیت آن فرد نسبت همان به

 لذت»فرد  حالت این در کند، نمی دریافت را انتظار مورد تنبیه یا و کند می دریافت را آن از بیشتر پاداشی

 دترارزشمن برایش عملی چنان نتایج و شد خواهد متمایل عمل انجام به بیشتر و کرد خواهد درک را بیشتری

 بر توان می دهند، می ادامه برای مدتی را آن و کنند می انتخاب را خانگیزوجین هم که زمانی. بود خواهد

 یافتدر زوجین که است پاداشی از ناشی ازدواج نوع این تداوم که کرد استدالل اجتماعی نظریه مبادله مبنای

 . است دائم ازدواج در اقتصادی فشارهای نبود و جنسی نیازهای تاأمین عموماً ها پاداش این کنند.می

 سلسله مازلو. کرد تبیین و تشریح را سفید ازدواج توان می 2مازلو مراتب سلسله نظریه براساس همچنین

: از دعبارتن نیازها این. کنند می هدایت و برانگیخته را انسان رفتار که کرد معرفی را فطری نیاز ۱ از مراتبی

 هداشت دوست و داشتن دوست) محبت و پذیریتعلق امنیت، ،(جنسی میل و آب غذا،) فیزیولوژیك نیازهای

 أثیرت تحت توانند می نیازها این اما. دانست غریزه با مرتبط را نیازها این مازلو. خودشکوفایی و احترام، ،(شدن

                                                 
1 . George C. Homan (The Exchange Theory) 
2 . Maslow's hierarchy of needs 
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 ترساده و ترحیاتی نیازهای هرم ترپایین طبقات. گیرند قرار تأیید نشدن از ترس و اجتماعی انتظارات یادگیری،

 مورد یوقت فقط باالتر مراتب نیازهای. دهندمی نشان را حیاتی کمتر ولی ترپیچیده نیازهای باالتر طبقات و

 حرکت ترباال طبقه به فردی هرگاه. باشند شده برطرف ترپایین هایطبقه نیازهای که گیرندمی قرار فرد توجه

 یازن یك به موردی صورت به هم فرد اگر. بود نخواهند او اصلی توجه مورد چندان ترپایین طبقه نیازهای کرد،

 ورتص به هرگز ولی بردمی باال را نیاز آن اولویت موقتی صورت به کند پیدا احتیاج ترپایین هایطبقه در

 انهم که جنسی و مادی نیازهای. است انسانی نیازهای هرم هرم، این گردد.نمی باز ترپایین طبقه به دائمی

 و اییخودشکوف به تواننمی نشوند رفع آنها و تا اندانسانی نیازهای ترین ایپایه از اندفیزیولوژیك نیازهای

 فرهنگی و اقتصادی سخت شرایط دلیل به دائم ازدواج که زمانی. یافت دست متعالی اجتماعی زندگی عبارتیبه

 سمیج وضعیت  در و شونداند، برآورده نمیانسانی نیازهای ترینپایه از که جنسی، نیازهای افتد، می تأخیر به

 یم شکل دائم ازدواج برای هایی بدیل بنابراین،. کنند می ایجاد اختالل مازلو نظریه براساس فرد روحی و

 متحمل ار سختی اقتصادی فرد فشار آنکه بدون شوند تأمین جنسی نیاز جمله از انسانی نیازهای که گیرند

 . شود

 بانتخا هنگام کنشگران. کرد ارائه خانگیهم روابط بر تحلیلی توان می 1کلمن عقالنی انتخاب نظریه براساس

 تخابان را هدف ترینباارزش تا کنندمی تالش و پردازندمی موجود شرایط و امکانات ها،شانس ارزیابی به کنش

 هنجارهای و هاارزش و کنندمی عمل هدفمند اشخاص که است معتقد عقالنی انتخاب نظریه در کلمن .کنند

 به یدنرس برای خود امکانات و منابع به توجه با کنشگران. است تأثیرگذار تصمیماتشان بر جامعه و هاآن خود

 با هک هستند تحصیلکرده جوان مردان و کنشگران زنان مورد این در. زنندمی انتخاب به دست سود حداکثر

 هک درصورتی. گزینندبرمی را زندگی این سبك تهران شهر در ایران اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه

 های جدایی شاهد صورت این غیر در و یابدمی تداوم رابطه کند، تأمین را افراد نظر مورد سود موجود شرایط

 .بود خواهیم متعدد

                                                 
1 . Rational choice theory of  Coleman 
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 پيشگيری و بارداری جنسي، دانش. 3-1-3-3

 .کنند می تعیین رابطه حین در یا ابتدا در خود روابط بر مبنی را قراردادهایی دو طرف خانگیهم روابط در

 اینیازه تأمین و جنسی رابطه گیردمی قرار بحث مورد خانگیهم در آشکار صورتبه که قراردادهایی از یکی

 یمقاربت هایبیماری برخی یا ناخواسته بارداری مانند عواقبی با معموالً جنسی رابطه. است طرفین جنسی

 پیشگیری لوازم از زوجین اکثر که بود آن از حاکی شدهانجام هایمصاحبه .است همراه...  و سوزاک ،HIV مانند

 علت هب کنندگانمشارکت جنسی دانش. کردند می استفاده جنسی رابطه حین در بهداشتی نکات رعایت با

 به را دهشمحافظتغیر جنسی رابطه عواقب که بود نحوی به اینترنتی منابع و اطالعاتی منابع به دسترسی

 . دانستند می خوبی

 ،ساله از تهران 82 خانم 

کنند مثل خوردن قرص و برای جلوگیری از بارداری از روش هایی معمولی که همه استفاده می

    اینجور چیزا  استفاده می کنیم.

  ،ساله از تهران 62آقا 

فتم گخب همیشه اینقدر کنترل داشتم که این اتفاق )بارداری( نیفته و یه وقتایی همیشه بهش می

 کنه این قضیه رو همچین اتفاقی نیفتاده باشه و حاال خدا رو شکر که نشده دیگه.خودشم چك 

 

 مانند یجنس رابطه در پیشگیری لوازم از استفاده طریق از بیشتر مقاربتی های بیماری و بارداری از جلوگیری

 زدواجا بدون مشترک زندگی تجربه که زوجینی دیدگاه از. است بوده بارداری از پیشگیری های قرص و کاندوم

 هب حاضر اکثراً و داد انجام را کورتاژ یا سقط مانند اقداماتی توانمی ناخواسته بارداری صورت در داشتند، را

 . نبودند ناخواسته فرزند نگهداری

 ،ساله از تهران 31خانم 

ه ک ستمین یتیموقع یچون االن تو کردمیهم داشتم سقط م یازدواج رسم ؛کنمیسقط م

  بخوام بچه داشته باشم.
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 ،ساله از تهران 82خانم 

 رد با کمك اونها حل بشه، کنمیفکر م ،م رو دارماخانواده  ینفر از اعضا ود تیچون حما

-ینه که سقط م راگ و زهیچ هیبه ازدواج ختم بشه که اون  هیاگه قض ذارمیم انشونیجر

 .میکن

 تماهی. شوند می متعهد آن به زوجین که است قراردادهایی از روابط گونهاین نیاوردن در فرزند و باردار نشدن

 یخانگهم روابط شدن آشکار به منجر بارداری مانند عاملی هر و است آن بودن پنهانی اصل در روابط گونهاین

. هندد می انجام بارداری کنترل و پیشگیری زمینه در را الزم های مراقبت به شدت زوجین بنابراین،. شود می

 ازدواج کمی درصد و است آن برای راهکار آخرین و اولین سقط که دارند عقیده اکثراً نیز بارداری صورت در

 . بودند کرده اعالم ناخواسته فرزند نگهداری عامل را

 ظتمحاف باید شرایطی هر در جنین حیات از است، متأثر دینی و اخالقی آرای از که حیات تقدس نظریه طبق

 نخواهم کشنده داروی کس هیچ به اشخاص خواهش به من»کند که می بیان چنین بقراط سوگندنامه. کرد

(. Taylor,2003: 527) «داد نخواهم قرار اختیار در را جنین سقط وسیله و بود نخواهم فکری چنین مبتکر و داد

 در ناخواسته فرزند است؛ حتی هاارزش تمامی از برتر حیات ارزش و است محترم ذاتاً زندگی نگاه این برمبنای

 ین،جن گیریشکل محض به و است مقدس جنین حیات و شود شمرده محترم باید پیشگیری نکردن صورت

 اریبارد برای راهکار اولین جنین سقط خانگیهم روابط در بنابراین، اینکه. گیرد می شکل انسانی حیات

 طسق در باردار مادر که معتقدند اراده آزادی نظریه طرفداران دیگر، سوی از. است غیراخالقی باشد، ناخواسته

 ضنق جز معنایی آنان نظر به بنا مادر نظر با مخالفت. است امر، امری شخصی این و است مختار کامالً جنین

 ارهاش هافمینیست به توان می عقیده این حامیان از. ندارد( زن)وی  انسانی حقوق به تجاوز و بدن بر کنترل

. ستنده آن شرط و قید بی آزادی خواهان و جنین برای سقط هامحدودیت کلیه لغو به معتقد هافمینیست. کرد

 سقط زن، انتخاب حق جمعیت، افزایش از جلوگیری مادر، سالمت و حیات حفظ جمله از دالیلی بیان با آنها

 متحکم نظا از بخشی آن بر نظارت و جنین سقط از جلوگیری آنان نظر از. آورند نمی شمار به ناروا را جنین

 های گرشن نوعی به است، شده مصاحبه آنها با که زنانی اکثر فمینیستی نظریات مبنای بر. است مردساالرانه
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 و ولاص از جنین، سقط مانند مسائل برخی مورد در دانستند.می ارزش خود برای را برابرطلبی و فمینیستی

 . کردند یم تلقی شخصی امری بلکه دانستند، نمی غیراخالقی تنها نه را آن حمایت کرده، فمینیستی نگرش

 خانگيهم رابطه در خشونت. 4-1-3-3

 بگیرد. دخو به اشکالی مشترک و زندگی خانواده زمینه در تواندمی که پیچیده است بسیار ایپدیده خشونت  

 یآزارسالمند آزاری،کودک  که است جهان سراسر در همگانی سالمت شایع مشکالت از یکی خانگی خشونت

 زندگی در. است زنان علیه خشونت خانگی های خشونت ترینمتداول از اما. گیردمی بر در را همسرآزاری و

 ،ندارد وجود آزاردیده فرد از قانونی حمایت یا تعهد مسئولیت، گونههیچ که آنجا از ازدواج بدون مشترک های

 زنان لیهع خشونت فراوانی از هایبندیدسته. است زنان متوجه بیشتر امر این و افتد می اتفاق بیشتر خشونت

 : شود می شامل را زیر موارد زنان علیه خشونت کلی، بندیدسته یك در اما دارد وجود

 دموار و زدن سیلی زدن، لگد بریدن، زدن، ضربه طریق از فرد به کردن وارد صدمه شامل: فیزیکی خشونت

 . است مشابه

 خطر اب را دیگر افراد روانی سالمت که شود می اطالق خشنی گفتار و رفتار نوع هر به(: روانی)عاطفی  خشونت

 .دکر اشاره ... و طالق به تهدید فحاشی، تحقیر، و اهانت ناروا، انتقاد به توان می جمله از که سازد می روروبه

 سیجن صدمه شدن وارد یا او میل برخالف زن با جنسی رابطه برقراری به که رفتاری نوع هر  :جنسی خشونت

 عادت و بارداری زمان در جنسی ارتباط و نامطلوب جنسی ارتباط به اجبار فحشا، مانند شود، منجر زن به

 .ماهیانه

الی م تبعیض دار(  ودادن )نفقه ندادن به زن خانه قرار فشار تحت موجب که رفتاری نوع هر: اقتصادی خشونت

 . شود کردن( )مثل جلوگیری از کار

 سطح در و دیگران با اجتماعی تعامل و فعالیت از زنان آن در که است خشونت از نوعی: اجتماعی خشونت

 اشتغال و یا تحصیل از محرومیت دوستان، یا خانواده اعضای با رفت و آمد مانند شوند، می محروم جامعه

 .خانه در زن کردن محبوس
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 که شخصی یا مرد موارد از برخی در و نیست مشخص مالی قراردادهایاز مواقع  یاریبس سفید ازدواج در

 هب مواردی در را آن و است برخوردار قدرت نوعی از شود می متقبل را بیشتری اقتصادی های هزینه یا مسکن

 از. کند می تحمیل غیرکالمی یا کالمی مختلف های شیوه به است، زن عموماً که مقابل، طرف علیه خشونت

 از توانندنمی گیرند، می قرار خشونت مورد که زنانی که است این دارد وجود روابط گونهاین در که ضررهایی

 می راحتیبه دائم ازدواج در طالق های قانون از رهایی علت به دیگر سوی از و کنند دادخواهی قانونی طریق

 کنند ترک قانونی تبعات گونههیچ بدون را خود جنسی شریك توانند

  ،ساله از تهران 63 زن  

 کردمیم رفک و نداشتم از دستت بدم تدوس گفتشیبعد م، می شد بینمون بله زد و خورد

 روت مسلط باشم تونمیم شتریب ینطوریا
 

  ،ساله، از تهران 84آقا 

ر می ب شد ولی خب بیشترم به اون رابطهیه جاهایی سر خیلی از مسائل کوچیك یه دعواهایی می

یه بار سر این قضیه شد که به یکی از دوستاش این قضیه رو گفته بود همون که  گشت که مثالً

گفتم از این رابطه خبر داشته. سر این یه خورده دعوا داشتیم که چرا بش گفته این قضیه رو، 

 چرا این ور پنهان نکرده؛ سر این بله یکی دو شب دعوامون شد.

 

 می بیان «آن بر مؤثر عوامل و همسرآزاری میزان بررسی» عنوان با تحقیقی در (1333) پور امامی و شمس

 کند می شتن تولید فقر این و دارد وجود مستقیم ایرابطه فقر و اقتصادی نابسامانی و خشونت بین که کنند

 تحقیق در( 1334) تاشك و پورنقاش همچنین. شود زنان علیه ویژهبه خانگی خشونت موجب تواند می و

 ستنادر کنند که بین باورهایبیان می «تهران در مردان و زنان در خانوادگی خشونت انواع مقایسه و بررسی»

 . دارد وجود مستقیم ایرابطه خشونت تجربه و خشونت و فرهنگی

. است دخیل زنان ویژهبه زوجین بین خشونت در فرهنگی و مسائل اقتصادی شود می مشاهده که طورهمین

 در داشت انتظار توان می است و حاکم شرایط این دارد وجود قانونی پیگیری امکان که رسمی زندگی در

 . باشد داشته وجود خشونت ارتکاب برای بیشتری های زمینه شرعی و غیرقانونی هایزندگی
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. دآموزن می را کردن رفتار چگونه جامعه افراد با همنشینی اثر بر افراد اجتماعی، یادگیری نظریه اساس بر

. دمیشو گرفتهافر زیلگوساا یندآفر لخال در و همشاهد طریق از ننساا یهارفتار غالبکه  ستا مدعی1 وراباند

 از ریفتاربد تجربۀ و همشاهد. ندرزبو خشونت چگونه که میگیرند دیا دخو لدینوا از انندزفر ورا،باند دعتقاا به

 زن از سوی تحمل موختنآ و دمر از سوی  میزآسلطه رفتار یگیردیا به منجر کیدکو در درما و رپد ناحیۀ

 فیدتصا چه ان،یگرد ۀمشاهد با یگرد رتعبا به و زیلگوساا یندآفر کمك با ندامیتو شخص ،ینابنابر. دمیشو

 الگوبرداری نیز فرزندان است، داشته وجود زن علیه خشونت سابقه که هایی خانواده در. دبگیر دیا ،گاهانهآ چه و

 رب رویکردهای فمینیستی دیگر، سوی از. دهند انجام را آن که بود خواهد محتمل بسیار آینده در و کنند می

 نظم نوعی از حمایت جهت در مستقیم غیر و تقیمـمس دیقتصاا و جتماعیا ییندهاآفر که هستند عقیده این

 ارقر پایینتر هازن دمیشو باعث ریساالرپد. کنند می عمل پدرساالر گیادانوـخ راختاـس و خاص اجتماعی

 ونتـخش لیـصا تـعل ،رـمنظ نـیا بگیرد. از شکل زنان علیه سیستمی خشونت تاریخی الگوی و بگیرند

 ،نـیا رـب  وهالـع. تـسا راالـسدمر ۀـیاناگرارقتدا مـنظ وعیـن که دارد ارقر سنتی ادۀخانو رساختا در وییـناشز

. (Gelles,1985)نند دامی خانگی خشونت صلیا علت مشخص و رشکاآ شکل به د رامر یبرتر فمینیست نمحققا

 غالباً که میکند تأکید مرا ینا بر ،شد حمطر 2دگو میلیاو توسط 1121ل سا در که منابع نظریۀ همچنین

 نکهآ لحا. دمیشو گیادخانو بطروا در هاآن یبرتر موجب مرا همین و نددار ستد در را دیقتصاا منابع دانمر

 ،نددار هبرعهد را انندزفر از قبتامر نچو طرفی از و ندابستهوا دخو انهمسر به عمدتاً دیقتصاا ظلحا به نناز

 میمانند. باقی خشن بطروا در رو ینا از ؛شد هنداخو روبهرو دیقتصاا تمشکال با ،کنند کتر را دانمر گرا

 دانمر بر نندامیتو کمتر الذ و نددار سسترد در ودیمحد یهاراه هاآن که معناست ینا به نناز بستگیوا

 و میکند بنتخاا را آزار معموالً باشد رتقد لکنتر لنباد به زوجین از یکی گرا. باشند شتهدا ذنفو و رتقد

 نکهآ لحا... و مالی ییتهاودمحد ،بچهها آزار ،ساختنویمنز س،تر ،تهدید مانند دارد؛ مختلفی اعنوا آزار

                                                 
1 . Bandura 
2 . William Good 
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 پیش دتضا هم قتیو و میکنند تجربه را دتضا کمتر هستند ویمسا منابع و رتقد ظلحا به که هاییزوج

 (.1311 میرزایی، و محمدی)میکنند  خنثی را آن غیرخشن یهاراه با یدآمی

 ابزار داشتن دست در و مردساالرانه فرهنگ به توجه با است مشخص تحقیقات و نظریات از که همچنان

 البق در کالمی های خشونت. شودمی بیشتر خشونت امکان قانونی، بازخواهی عدم و مردان نفع به اقتصادی

 نبود. خانگی استهم روابط در رایج های خشونت انواع از زن زدن کتك قالب در جسمی های خشونت و دعوا

 .زند می دامن ها خشونت نوع به این آن بودن پنهانی و خانگیهم روابط شروع در روشن قراردادهای

مثابه واقعیتی اجتماعی تحت تأثیر فرهنگ، نقش و موقعیتی ازدواج بهبه طور کلی، نگرش و دیدگاه نسبت به 

است که در آن به سر می بریم. بنابراین، نگرش افرادی که در قالب ازدواج سفید با یکدیگر زندگی می کنند 

 .نیز متأثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی است

 به بتنس نگرش ، ازدواج به نگرش دین، به بندیپای مانند هاییمعرف شامل فردی بینیجهان تحقیق این در

 زدواجا نسبت به افراد بینش بر بخش این در. است قراردادها و بکارت اهمیت شریك، انتخاب معیارهای خیانت،

 .شودمی تأکید خانگیهم روابط و سفید

 بينيجهان. 2-3-3

 اجتماعی تحت تأثیر فرهنگ، نقش و موقعیتیمثابه واقعیتی به طور کلی، نگرش و دیدگاه نسبت به ازدواج به

است که در آن به سر می بریم. بنابراین، نگرش افرادی که در قالب ازدواج سفید با یکدیگر زندگی می کنند 

 مانند هاییمعرف شامل فردی بینیجهان تحقیق این در .نیز متأثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی است

 قراردادها و بکارت اهمیت شریك، انتخاب معیارهای خیانت، به نسبت نگرش ، ازدواج به نگرش دین، به پایبندی

 . شودمی تأکید خانگیهم روابط و سفید ازدواج نسبت به افراد بینش بر بخش این در. است

 نيبه د یبنديپا .1-2-3-3

 را دیفر زمانی دیگر، بیان به. کرد ترسیم توانمی رفتاری و اعتقادی کلی بخش دو در را دین به پایبندی

 بنابراین،. کندمی بنا اعتقاداتش با متناسب را خود رفتار و پذیرفته را دین اعتقادی مسائل که دانیممی دیندار
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 آن از که ما کنونی جامعه. داد خواهد قرار الشعاعتحت را دیگری بعد، دو این از یك هر در خللی گونه هر

 و تحول است، شده گرفتار مدرنیته و سنت میان چالش در و شودمی یاد گذار حال در ایجامعه عنوانبه

 با کهایران  جامعه جوان نسل. کندمی تجربه دینی هایارزش حوزه در ویژه به ابعادش همه در را دگرگونی

 قرار دگرگونی و تالطم این معرض در دیگری قشر هر از بیش نیست، بیگانه مدرن دنیای هایاندیشه و افکار

این  با و پردازند می مخالفت به دینی هایارزش وضوح با به دهند،می سفید ازدواج به تن که افرادی. دارد

 مصاحبه از هاییبخش در. ندارند باور دینی هایارزش به رفتاری و اعتقادی لحاظ از دهند که می نشان عمل

 امور بهکه  کردند می بیان برخی شد،می سؤال داشتند خانگیهم تجربه که افرادی مذهب از که زمانی ها

 . نداشتند اعتقاد مذهبی و دینی

  ،ساله از تهران 82خانم 

 تهعدال و برابریه و اخالق را که خودمون خاص دین ولی ندارم دینی اعتقادات به خاصی پایبندی من

 دونمنمی که چیزی اینا و آخرت مورد ندارم. در اعتقادی زیاد)ارثی(  سنتی به دین من یعنی دارم

 نه ؛دنیا اون از باشه برگشته یکی یعنی باشه چیزی را دیده همچنین یه کسی یا دل ته از هست

 .ندارم اعتقاد زیاد

 

  ،ساله از تهران 31خانم 

 .دونمیم یعقالنریرو غ...  و كیزیمتاف و نیدنیستم.  معتقد متافیزیکی مسئله هیچ به 

 

 را نآ توانمی و شودمی متأثر آن از و گذاردمی تأثیر آن بر جامعه با تعاملی فرآیندی در دین دیگر، بیان به

 و     بسط اما گرفت؛ نظر در افراد کنش و رفتار در مؤثر عوامل ترینمهم از و فرهنگ از مهمی بخش عنوانبه

 او نگاه و بشر تفکر شیوه تا شد سبب...  و عقالنیت فناوری، رشد شهرنشینی، شدن،جهانی تجدد، گسترش

 رآثا در پیش هاسال تحول این از هاییرگه. شود متحول هاآن به مربوط هایارزش و دین دنیا، خود، به نسبت

 فرا را ربش زندگی ابعاد تمام که جدید، دنیای مرکزی هسته منزلهبه عقالنیت از که آنجا شد، بینیپیش وبر

 قالنیتع در واقع. کشید تصویر به آهنین قفس ترسیم با را دین خأل و زداییافسون از ترس و برد نام گیرد،می

 فراهم هادیدگاه تفاوت برای را زمینه کرده، سست شدتبه را قطعیت و یقین هایپایه جانمایه مدرنیته عنوانبه

 رگرفتا مدرنیته و سنت میان چالش در و شودمی شناخته گذار حال در ایجامعه که ما کنونی جامعه. کندمی
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 جوان نسل. کندمی تجربه دینی هایارزش حوزه در ویژه به ابعادش همه در را دگرگونی و تحول شده است،

 میان در گریزیدین از هاییرگه مشاهده. دارد قرار دگرگونی و تالطم این معرض در دیگری قشر هر از بیش

 . شودمی مشاهده وضوح به خانگیهم روابط مانند اجتماعی های پدیده برخی قالب در جوانان

 شدن یعرف» را گذشته به نسبت دینی شعائر و هاارزش رعایت میزان و کارکرد و جایگاه در تغییر اندیشمندان

(: Dabbler,1998)شود  می مطرح سطح سه در شدن عرفی دابلر کارل به نظر. شناسندمی جامعه در «دین

 خرد سطح هایمثالواره شود.می مربوط فردی رفتار به مرتبط شخصی دینی التزام و تضمین به: فردی سطح

 که است این معنای به دین شدن فردی ؛... و کلیسایی داریدین سقوط اعتقادی،بی شدن، فردی: از عبارتند

 قدسی، هایارزش زدودن معنای به: قدسی هایارزش شدن عرفی سطح. شود خصوصی حوزه از بخشی دین

 و کند می توجه اجتماعی کالن سطح در شدن عرفی به: جامعه سطح. است دین ساحت ماورائی از و متعالی

 .شود می مربوط ها مؤسسه و نهادها عملکردی و ساختاری تفکیك به که است فرآیندی

 از والنیط تغییری به آرامیبه دیگر، نسل به نسلی از جمعیت جایگزینی که کندمی بینیپیش اینگلهارت

 مادی دسته دو به را هاارزش وی(. Inglehart,1994: 37)شود می منجر فرامادی هایارزش به مادی هایارزش

 دگرگونی تروسیع فراگرد از جنبه یك تنها است، گسترده اگرچه فرامادیگری خیزش. کندمی تقسیم فرامادی و

 هنجارهای و جنسیت بر مبتنی هاینقش مذهبی، هایگرایش سیاسی، بینیجهان به که است ایفرهنگی

: اندمشترک ازنی یك با ارتباط در هادگرگونی این. است بخشیده نوینی شکل صنعتی پیشرفته جامعه در جنسی

 اندکردهمی تأمین را آن سنتی طریق به مطلق فرهنگی هنجارهای و مذهب که امنیت احساس به نیاز

 هنجارهای و مذهبی هنجارهای افول برای اساسی دلیل سه اینگلهارت، نظر از(. 20111332 اینگلهارت،)

 به ازنی که است امنیت احساس افزایش آن، علت اولین. دارد وجود صنعتی پیشرفته جوامع در سنتی جنسی

 خشك و     بینیپیش قابل مقررات به نیاز روانی فشارهای تحت افراد. کندمی رنگکم را مطلق هنجارهای

 معکوسی پدیده بازتاب فرامادیون اما خطرند؛ در زیرا کنند حاصل اطمینان دهد،می آنچه روی از که دارند

 نیازی فرد لذا کند؛ تحمل را بیشتری اختالف و تنوع تواندمی شخص خطر،بی و امن نسبتاً اوضاع در: هستند

 ومد دلیل. هستند آن تأمین به قادر دینی هایبازدارنده که مطلقی ندارد و خشك مقررات از حاصل امنیت به
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 این از بسیاری واقع در دارند؛ کارکردی ایزمینه ابتدا، در معموالً مذهبی و اجتماعی هنجارهای که است این

 هم خانواده اگر حتی عمومی، رفاه دولت ظهور با امروزه و اندخانواده بقای ضرورت در مذهبی هنجارهای

 ردیکارک زمینه رفتن میان از با که است درست. بدهد ادامه خود حیات به تواندمی جدید نسل شود، متالشی

 شدن سست برای راه اما کند،نمی تغییر سرعتبه جامعه هایارزش کرده،می تقویت را خانواده که هنجارهایی

 رد مردم. است شناختی هماهنگی مسأله نیز سنتی بینیجهان افول برای سوم دلیل. شودمی هموار هنجار آن

 هکارخان که صنعتی جامعه در رو،این  از. شود همسان شانروزانه تجربه با شانبینیجهان که هستند آن پی

 ار آن سپس و کرده خلق را جامعه که است بزرگی سازساعت منزله به خدا مفهوم است، تولیدی تالش مرکز

 ،افزود محیط به بشر کنترل بر هرچه رواین  از. کند عمل مستقل تا واگذاشته خویش حال به نموده، ترک

 زا تحول با سنتی مذهبی و اجتماعی هنجارهای ظاهری زوال شد. تضعیف شد، داده نسبت خدا به که نقشی

 اتفاق دو مذهب سنتی اشکال افول و فرامادیگری سویبه تحول. است ارتباط در فرامادی به مادی هایارزش

 یصنعت پیشرفته جامعه در فردی امنیت سابقهبی سطح: دارند مشترک علت یك دو هر زیرا هستند؛ همراه

 دنش مدرن  حال در جامعه در کرد که بیان توان می ارزشی تغییرات و دین شدن نظریه عرفی براساس معاصر

 باخته رنگ هستند، تجددخواه و دانشگاهی کنندگانتحصیل که جدید نسل برای مذهبی عقاید و اصول ایرانی

وابط ر دینی، دیدگاه از. دانند نمی دخیل را دین مانند سنتی هنجارهای دیگر تأمین نیازهایشان پی در و است

 إِنَّهُ الزِّنَا تَقْرَبُوا وَلَا »است که  آمده 32 آیه اسراء سوره قرآن، در. است زنا بدون ازدواج جنسی رابطه و خانگیهم

 شدتدر این آیه به «است راهى بد و زشت همواره آن که چرا مشوید نزدیك زنا به و  ﴾۷۵﴿ سَبِیلًا وَسَاءَ فَاحِشَۀ کَانَ

 می محسوب بزرگی بسیار گناه شرعی دیدگاه از زنا. است شده نکوهش ازدواج از خارج جنسی روابط و زنا

 بیان سوم آیه نور سوره در قرآن در که همچنان. اندشده از ازدواج با زناکار نهی مؤمن مردان و زنان و شود

 مرد ﴾۷﴿ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى ذَلِكَ وَ حُرِّمَ مُشْرِکٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا یَنْکِحُهَا لَا وَالزَّانِیَۀُ مُشْرِکَۀً أَوْ زَانِیَۀً إِلَّا یَنْکِحُ لَا الزَّانِی»: است شده

 انمؤمن بر و نگیرد زنى به را مشرک یا زناکار مرد جز زناکار زن و نگیرد همسرى به را مشرک یا زناکار زن جز زناکار

 ودش زده زنی بر تهمتی اگر که است بزرگی گناهان از ازدواج بدون جنسی رابطه. «است گردیده حرام[ امر] این

 برای موهن افراد. شود می وارد شرعی دیدگاه از سنگینی مجازات زنندهتهمت بر کرد، نتوان اثبات را آن و
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است که  شده بیان نور سوره 4 آیه در قرآن در که چنان شوندمی محسوب فاسقان از و اعتباربی همیشه

 مُهُ وَأُولَئِكَ أَبَدًا شَهَادَۀً لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَۀً ثَمَانِینَ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَۀِ یَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ یَرْمُونَ وَالَّذِینَ»

 آنان به تازیانه هشتاد آورند نمى گواه چهار سپس دهند مى شوهردار زنان به زنا نسبت که کسانى و ﴾۲﴿ الْفَاسِقُونَ

 ورن سوره در ویژهبه قرآنی آیات براساس. «اندفاسق خود که انداینان و نپذیرید آنها از شهادتى گاههیچ و بزنید

 آن از را افراد شدتبه که است گناهان ترینبزرگ از ازدواج بدون جنسی روابط که کرد درک خوبیبه توانمی

 دشدی نهی وجود با را ازدواج بدون جنسی روابط و خانگیهم نوع این وقتی افرادی مبنا این بر. کندمی نهی

 شکاه رفتاری و اعتقادی بعد در دین به پایبندی که گفت توان می  دانند، می ارجح معاصر جامعه در دینی

 در ندگانکنمشارکت بیشتر  تقریباً خالصه، طور به. شود نمی داده دینی امور این به چندانی اهمیتی و یافته

 اعتقادات از ای گسترده طیف. داشتند جامعه عمومی نگرش با مشخص ای زاویه مذهب و دین به خود نگاه

 یهستومندها به کامل اعتقادیبی از که خورد می چشم به کنندگان مشارکت میان در متافیزیکی متفاوت

 شترکم آنها تمامی بین آنچه. است متفاوت... و  عاشورا چون مذهبی مناسك به بندنیم اعتقاد تا متافیزیکی

 تعامل نوعی را آن جای که است مذهبی مناسك انجام به اعتقادیبی مذهبی و اعتقادات شدن کمرنگ است

 .است گرفته مختلف هایبینی جهان به نسبت روادارانه

 ازدواج به نگرش. 2-2-3-3

 یجادا زمان. است رشد شناختیزیست شرایط تابع دهد،می تشکیل را ازدواج مبنای که مخالف جنس به مایلت

 نبی رابطه که آنجا از. گیرد می صورت کمتر سنین این در ها ازدواج اما. است بلوغ جنس دو هر در تمایل این

 ازدواج بر حاکم اجتماعی قواعد است، آن درباره جمعی توافق وجود به مسبوق ازدواج قالب در مخالف جنس دو

 هایزمان در است ممکن بلوغ سنت از ازدواج زمان گرفتن فاصله و است ازدواج زمان اصلی کنندهتعیین

 شد: می خالصه دیدگاه دو در ازدواج به نگرش کنندگان،مشارکت میان در. کند پیدا متفاوتی اشکال مختلف

 و پنداشتند می دائم ازدواج به آوردن روی برای عاملی را دائم ازدواج در سنتی رسوم و مادی شرایط اکثراً

 .بودند آورده سفید ازدواج به روی آن ماهیت و دائم ازدواج به اعتقادیبی علت به دوم گروه
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  ،ساله از تهران 31سپيده 

 الًمث .کردیمازدواجم می وگرنه کنیم هم نمی تونیم برآورده رو خانواده نداریم. توقعات شرایطشو

 .....بخره من برای که میلیونی فالن طالی هزینه، سرویس میلیون ده چند با عروسی مراسم

 

 ،ساله از تهران 32سميه 

 به ازدواج دائم اعتقاد نداشتیم.  ؛ها نداشتیمبودناعتقادی به بقیه باهم

 

 نانز اشتغال و دختران عالی تحصیالت مانند نوسازی های ویژگی برخی و بیکاری و اقتصادی سخت شرایط

 و جهیزیه مانند فرهنگی و سنتی باورهای و رسوم برخی دیگر، طرف از. است شده ازدواج سن در تأخیر باعث

 تی،فمینیس باورهای مانند تجددخواهانه باورهای برخی عالوه،به. کندمی تشدید و تقویت را تأخیر این مهریه

 هویژبه امروزی نسل میان در ازدواج به نگرش است شده سبب دینی هایارزش شدن کمرنگ یا و فردگرایی

 ذیرشپ سطح از را زنان ویژه به عقد ضمن شروط در قانونی گانهخألهای شش. باشد متفاوت گذشته با جوانان

 های مطالبه تحقق نیافتن صورت در است که واضح و دهد می ارتقا حقوقی گریمطالبه به موجود شرایط

 عنوان به فرهنگی غلط رسوم و دائم ازدواج بندهای و قید. زنند می سرباز رسمی ازدواج از شدهدرخواست

 نآ باب در کشوری کالن سیاسی و فرهنگی مسئوالن و روحانیون که است مطرح جامعه در اساسی معضلی

 پدیده که است نبوده مناسب راهکارها و نظریات این است که مشهود ولی ارائه کردند؛ متعددی هاینظریه

 مواجهه در سوژه دیگر، بیان به. است شده مرسوم جوانان بین در دائم ازدواج برای بدیلی عنوان به سفید ازدواج

 تمحدودی که معنا بدین کند، می اتخاذ اجتنابی راهکاری فعلی شرایط در «به مایتعلق» و «رسمی ازدواج با

 و دست را باال اقتصادی هزینه هنجاری، های چهارچوب در قرارگرفتن ابدی، تعهد از اعم رسمی ازدواج های

 ك فاقدشری با زندگی به نیاز کردن برآورده ضمن که است ای گزینه کردن جایگزین درصدد و یابد می پاگیر

 .باشد فوق های محدودیت
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 تقویت مدارانه،سرمایه هایارزش تسلط و داریسرمایه گرایی،صنعت 1گیدنز آنتونی نوگرایی دیدگاه براساس

 های ویژگی جمله شدن از جهانی و تجدد عصر نهادهای پویایی و سازماندهی قدرت اجتماعی، نظارت نهادهای

 هس با تجدد عصر العادهخارق تحرک و پویایی شناس جامعه این دیدگاه از. شوند می شناخته مدرنیته دوران

 ردهک تبدیل جهانی وقایعی به محلی را های پدیده از بسیاری که فضا، و زمان جدایی است: شده شناخته عامل

-فوق حساسیت یا نهادین بازتابندگی ؛(کارشناسی نظام و نمادین های نشانه) شده برداری تکه ساختار است؛

 منعکس ها خانواده در سرعت به مشاهدات اساس بر که تغییراتی پذیرش برای مدرن جامعه های سازمان العاده

 رافیایی،جغ تحرک خویشاوندی، نظام نفوذ کاهش شهرنشینی، جمله از گوناگونی ابعاد دارای مدرنیته. شوند می

 رد که تغییری. است اجتماعی نهادهای پذیریتنوع و زنان حقوق جنبش زنان، اشتغال اطالعات، تکنولوژی

 بنابراین،. کند تغییر  سنتی جوامع در ازدواج های ویژگی از برخی است که شده رخ داده باعث مدرن جامعه

 کرد رجوع آن به سفید ازدواج تشریح در توان می که است عواملی از یکی آن های ویژگی با مدرنیته

 خيانت به نگرش و خانههم انتخاب معيارهای. 3-2-3-3

 به شقع ابراز بشر روحی توانایی مؤثرترین. است همتاییبی روحی هایویژگی دارای بشر است که معتقد میلر

 تکامل رسی در نیروی عنوان به بلکه بقا، ماشین حفظ عنوان به فقط نه نهفته نیروی این. است مخالف جنس

 انسان یك ساختن در که عواملی همه و اخالق و تعقل قوه هوش، خالقیت، ظهور. کند می عمل انسان طبیعی

 ما اسالمی جامعه در مخالف جنس به تمایل این(. Miller,2000)است  درونی تمایل این سایه در دارند، نقش

 چنینهم و ومدرنیته اقتصادی سخت شرایط دلیلبه شد گفته که طورهمان اما. است پذیرامکان ازدواج طریق از

 ویژهبه. شده است مطرح جامعه سطح در ازدواج بدون مشترک زندگی ازدواج، مخالف باورهای جدید ظهور

 میعمو طوربه هرچند نگرش نوع اند. اینسنتی ازدواج بندهای و قید از رهایی به متمایل جدید نسل و جوانان

-کافی دانشگاهی، مدرن فضاهای در دانشجویی و دوستان های گروه و ها دوستی طریق از شود، نمی اظهار

 لگرامیت های گروه یا اینستاگرام و  توئیتر بوک،فیس مانند مجازی اجتماعی های شبکه  یا و ها پارتی ها،شاپ

                                                 
1 . Anthony Giddens 
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 آن هب تمایل و سفید ازدواج درباره اظهارنظر یعنی شود.افراد ردوبدل می خصوصی بین گفتگوهای طریق از

 .شود انجام می خصوصی صورت به بیشتر

  ،از مشهد  ساله، دانشجوي هنر82مهران 

. بعد میجا آشنا شد نیو هم میبود ی. هم دانشکده امیکرد یبا هم زندگ میسال و ن كیحدود 

  .میکن یهم زندگ با میشد و خواست جادیعالقه ا نمونیب

 

  ،از اصفهان ساله، کارشناس گفتاردرمانی 83خانم 

 یهم زندگ دوست پسرم با من وکه  شهیماه م با هم آشنا شدیم. دو  جمع دوستانه قیاز طر

 .دو روزم اونجا نباشم یکیتو هفته  ادیم شیپ یالبته من اکثر اوقات اونجام ول .میکنیم

 

 اجتماعات و فکرهم های گروه در عضویت به توان می پژوهش این در کنندگانمشارکت بارز های ویژگی از

 شد خواهد دوستانه های رابطه وارد افرادی با شدهگفته های نگرش داشتن با فرد. کرد اشاره( آوانگارد)پیشرو 

 به موضوع این. کنند می تشدید نیز جامعه اکثریت با را او هتمایز بلك پذیرند،می را او بینیجهان تنها نه که

 چنین در. خورد می چشم به بودند فعال هنری های حوزه در که کنندگان مشارکت از قشری خصوص در ویژه

 . یابد می افزایش سنخهم افراد با رابطه گیریشکل احتمال شرایطی

 دوستانه، کوچك هایجمع طریق از رابطه نوع این در آشنایی که است آن از حاکی شدهانجام های مصاحبه

 دائم ازدواج های مالک با خانگیهم رابطه در انتخاب معیارهای. است مجازی فضای و دانشجویی های گروه

 پنهانی ماهیت و شود می مطرح آنها در هانگرش گونهاین که افرادی نوع و ها گروه محدودیت. است متفاوت

 هب تمایل و سفید ازدواج به مثبت نگرش. باشد نداشته وجود افراد برای زیادی معیارهای شود می سبب آن

 به. است طرف هردو برای معیار و مالک ترینمهم دائم ازدواج تعهدهای و مسئولیت بدون زندگی نوع این

 آن به طرف دو آنچه. است تر عمیق عاطفی روابط از تر ساده روابط نوع این در جدایی که است دلیل همین

 تفاقا خیانت اگر بنابراین،. است قانونی و سنتی فشارهای بدون عاطفی و جنسی نیازهای تأمین دارند توجه

 روابط نوع این در. پذیرد می صورت سادگی به جدایی این و شوند می جدا همدیگر از راحتی به طرفین بیفتد
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 در و دآیپیش می کمتر خیانت مسائلی همچون یکدیگر، قبال در مسئولیت و تعهد کمرنگ بودن دلیل به

 دلیل به باشد، داشته شریك زندگی وجود کردن جایگزین و دیگر شخصی با زندگی به تمایل که صورتی

 و رایج معنای آن خیانت به پذیرند، می را روابط این که افرادی و است رتپذیامکان خانگیهم رابطه ماهیت

 ریكش انتخاب و ارتباط قطع و جدایی بلکه. نیستند متصور را خانههم و شریك وفاداری و تعهد نبود ملموس

 ریشه عهدت و مسئولیت و نپذیرفتن روابط بودن مدتکوتاه این. دانند می خود طبیعی حق را دیگر ای گزینه یا

 .دارد مدرن زندگی نوع در

 ساله از تهران 82، نیما 
سال، یك ماه، دو ماه... تا همه عمرت! تره. نه به چیزی پایبندی! حاال یك سال، دو اینجوری راحت

اصالً تا هر موقعی که خودتون 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

 

 می نسخ گرفته شکل بیستم قرن پایانی های دهه طی جنسی روابط الگوی حوزه در که تغییراتی از 1گیدنز

 به «سیال عشق» نام به مرد و زن میان رابطه از جدیدی الگوی بیستم قرن در بندیصورت این طبق. گوید

 و سیالیت برمبنای روابط سفید ازدواج در. است اختیاری و مدتکوتاه صمیمانه، روابط آن در که آمده وجود

 ،بنابراین. شود دیگر هایعشق جایگزین نو عشقی لحظه هرکه  دارد وجود امکان و این است مدتکوتاه عشق

 و بودن مدتکوتاه برمبنای سفید ازدواج. کرد مطرح آن عام مفهوم در سفید را ازدواج در خیانت توان نمی

 اتمام هب معرض در همیشه سفید ازدواج مانند مدتکوتاه های رابطه بنابراین است؛ گرفته شکل آن بودن موقت

 مالک نظریات در. ندارد موضوعیت و است توجه قابل آنها در کمتر خیانت مانند مسائلی و هستند رسیدن

 دسته دانند: می دخیل را عوامل دسته سه( Carroll,2011) کارول مانند محققانی خانه،هم و شریك یا همسر

 هدد می شکل را ذاتی یا« درونی معیارهای» که است شخصیتی و عاطفی هایویژگی با مرتبط معیارهای اول،

 یپایگاه و مالی هایویژگی با مرتبط معیارهای دوم، دسته. است و ... مهربانی نفس،اعتمادبه هوش، شامل  که

 این معیارهای...  و پرستیژ قدرت، ثروت،. اندکرده گذارینام عارضی یا« بیرونی معیارهای» را آن که است

 «نیجسما هایجذابیت» که اند جسمانی هایویژگی با مرتبط معیارهای سوم دسته. دهندمی تشکیل را دسته

                                                 
1 . Giddens 
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 که است معتقد او همچنین،. بدن ساختمانی و ظاهری وضعیت و مناسب تیپ زیبایی، مانند شوند، می نامیده

 هستند؛ مهم و ارزشمند زنان هم و مردان هم برای ذاتی یا درونی هایویژگی یعنی اول دسته هایویژگی

 و شوندمی دانسته مرجح زنان از سمت به عمدتاً عارضی یا بیرونی معیارهای یعنی دوم دسته هایویژگی

 . دهندیم ترجیح آنها را بیشتر مردان که هستند هاییویژگی جسمانی هایجذابیت یعنی سوم دسته هایویژگی

 بکارت موضوعيت. 4-2-3-3

 آن به اشکارا و نهانهاخانوادهبسیاری از  که است اجتماعی ارزشی همچنان ازدواج هنگام بکارت پرده وجود

 اویزیدست آن فقدان و دانندمی دخترشان سالم تربیت و استقامت طهارت، عفت، نشانه را آن و کنندمی افتخار

 معنایی بار حامل بشریت تاریخ در که است مفاهیمی جمله از «بکارت. »شودمی زنان علیه خشونت برای

 رد مهمی نقش بکارت که است چنین و شده شناخته دختران ورزیدن عفت سبب عاملی و است بوده مقدسی

 ادرمتب ذهن به باشیهم در که است مفهومی اولین جنسی نیازهای تأمین و جنسی رابطه. کندمی ایفا ازدواج

 کارتب ازاله. «بکارت پرده»دادن دست از هستند: روروبه تابو یك با جنسی رابطه در دختران بالطبع. شودمی

 موضوع یك بکارت. دارد خاصی اجتماعی تبعات که است زن پاکدامنی دادن دست از نشانه ایرانی جامعه در

 زیرا شود؛ می مشکل آنها دائم ازدواج امکان زنان، برای آن از دست رفتن صورت در و است اجتماعی حساس

 کارتب پرده ترمیم اساس همین بر نیست. زندگی شایسته و  پاکدامن گونه زناین ایرانی فرهنگ براساس

 . کنند همراه اجتماعی و رسمی هنجارهای با را خود دوباره تا کنندمی اقدام آن به ای عده که است راهکاری

 اند، شده خانگیهم رابطه وارد که مردانی و زنان از برخی بکارت، مسئله حقوقی و اجتماعی اهمیت وجود با

 ندندار این جز ایچاره دهند، می از دست را خود بکارت پرده که زنانی البته. قائل نیستند اهمیتی آن برای

 همیتا برایشان مسئله این که باشند داشته رسمی ازدواج افرادی با اینکه یا دهند ادامه را سفید ازدواج یا که

 مصاحبه لتحلی از. شوند متوسل تدلیس به حقوقی اصطالح به و فریب و به کنند ترمیم را آن یا باشد نداشته

 خواهندب اگر که کردند می بیان و نبودند قائل اهمیت زیادی بکارت موضوع برای زنان اکثر که مشخص شد ها

 با خیبر مردان میان در اما. نباشند قائل اهمیتی بکارت که برای کنندمی ازدواج مردانی با کنند، ازدواج زمانی

 .نداشتند بکارت پرده که نداشتند زنانی با ازدواج به تمایل خانگیهم رابطه وجود
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   ،ساله از تهران 82مرد 

کارت پرده ب دیکنم با یباهاش زندگ مخوایکه م یکس کنمیفکر م)داشتن بکارت(.  بهش معتقدم

 داشته باشه.

 

  ،ساله از تهران 32سميه 

بودم. چیزی بوده که همیشه فکر اونموقع هم بکارت نداشتم. توی رابطه های قبلیم از دست داده 

 کردم مال خودمه و به کسی ربطی نداره.می

 

 داشتندن زمینه این در مشکلی بودند کرده ازدواج قبالً یعنی بودند بیوه که زنانی شده، انجام های مصاحبه در

 و اهمیتبی عاملی را بکارت بودند، داده دست از خانگیهم رابطه اثر در را بکارتشان پرده که دخترانی ولی

 ارانهانگ سهل نظرات آن به نسبت نیز جوان مردان از برخی هرچند. کردندمی قلمداد زنان برای محدودیت نوعی

 .  بودند معتقد کامالً آن به نیز برخی اما داشتند تری

 ار زن بدن بر مدیریت و شمارندمی مردود شود زنان محدودیت به منجر که فمینیستی هرچیزی را نظریات

 ورهایبا مبنای بر شد می مصاحبه آنها با که تحصیلکرده زنان از بسیاری. کنند می قلمداد او خصوصی حق

 بودند تقدمع و دانستند نمی مرتبط خودشان پاکدامنی با را آن و پنداشتندمی خصوصی امری را آن فمینیستی

 اتنه بکارت ازاله و جنسی رابطه ایرانی مذهب و فرهنگ در. کرد خواهد تغییر جامعه در باور این زمان مرور به

 ازدواج زا قبل جنسی رابطه کردن پنهان منظور به بکارت پرده ترمیم. است پذیرش قابل رسمی ازدواج قالب در

 که زوجی مدنی، قانون ۱۱۵۱ ماده به توجه با. شود می ازدواج فسخ به منجر ایران مدنی قانون در رسمی

 بکارت پرده هرچند شده جماع زوجه با که شد معلوم ازدواج از بعد اگر باشد، نموده بکارت شرط ازدواج هنگام

 نزدیکی عدم همان اول درجه در بکارت از منظور زیرا بود؛ خواهد فسخ حق دارای باشد حلقوی نوع از و سالم

 قوقیح و اجتماعی خاص تبعات و شود می شکسته موقت ازدواج در که است تابوهایی از بکارت بنابراین،. است

 . داشت خواهد  زن برای
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 قراردادها. 5-2-3-3

 از یرناگز اجتماعی حیات نیازهای مقتضای به و دیگران با خویش روابط تنظیم و زندگی ادامه برای شخص هر

 مدائ ازدواج مانند قانونی و رسمی اجتماعی روابط در. است جامعه افراد دیگر با هایی پیمان و قراردادها انعقاد

 زندگی یا خانگیهم مانند روابطی در. شودمی تنظیم قراردادها از برخی عقد ضمن شروط عنوان تحت این امر

 به نه قراردادها ندارد رسمی ماهیت که آنجا از ولی حکمفرماست امر همین نیز رسمی ازدواج بدون مشترک

 قراردادهای عنوان به بلکه (... و باروری عدم فرزند، حضانت تحصیل، حق )مانند عقد ضمن شروط عنوان

 ورتص هایمصاحبه براساس. گیردمی صورت اند کرده انتخاب را خانگیهم که زوجینی بین خصوصی و شفاهی

 دمع و( جسمی)جنسی  نیازهای تأمین ،(اقتصادی)مسکن  هایهزینه تأمین مانند قراردادهایی زوجین گرفته،

 . تندداش توافق آن بر و     پذیرفته ضمنی به صورت خود برای را( اجتماعی)جنسیتی  های کلیشه به تعهد

  ،ساله از تهران 63زن 

 خرج و همه چی نصفه.، کرایه،از نظر اقتصادی همه چیمون نصفه

 

 ،ساله از تهران 82مرد 

کار خونه هم  ا مشترک بود.هخرج یودم ولبو من اجاره کرده رخونه  با من بود. شتریاقتصاد ب

 .میکه فقط با هم باش میبود متعهد .میچون دوتامون شاغل بود مشترک بود

 

 یبرخ و است مرد متوجه که اقتصادی سخت فشار. است دائم و سفید ازدواج در مسائل بااهمیت از اقتصادی مسئله

 ازدواج سن و کاهش را دائم ازدواج به تمایل...  و شیربها ،عروسیمراسم  ،طالخریدن  مانند فرهنگی باورهای و رسوم

 های هزینه شفاهی و اولیه دادهایرقرا در مرد و زن. شودمی تعدیل خانگیهم در مسئله این. است داده زایشفا را

 شده اجاره مرد سوی از اگر حتی مسکن بحث در. پردازند می مشترکا را مالی لئمسا کلیه و خوراک و خورد و مسکن

 از اما نباشد برابر شاید و دارد وجود مالی شراکت منزل هزینه پرداخت یا اجاره مانند دیگر هایبخش در باز ،باشد

 است.  نابرابر صورتهب هرچند مالی های هزینه مشترک پرداخت زندگی نوع این قراردادهای
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  ،ساله از تهران 82خانم 

 بشم و نه طوری که اذیت بودنم دختر خاطربه من که بوده طوری نه بوده کمرنگ خیلی جنسیت

 ولی نبود مطرح چیزی و داشت خونه اون که اوالش نظر اقتصادی از .باشه داشته مسئولیت اون

 ولی من ذاریممی رو درآمدمون 1/3 دوتامون تقریباً و کنممی کمك منم سرکار رفتم که زمانی از

 یمشکل به و مونهنمی انرژی معتقدیم مونم دوتا چون نیست آزاد رابطمونم ما .ذارممی کمتر کالً

 .باهمیم خوب هم عاطفی و جنسی نظر از .داریم نیاز هم کمك به و نخوریم بر

 

  ،مشهدساله از 82خانم 

 و محبت عاطفی نظر از و بود ما قرارداد جزء اینم و هست ای رابطه هر تو جنسی ارتباط خب

 با حاال دادیممی رو رابطه این خرج هم با دو هر اقتصادیم نظر از و بود رابطه برابری و احترام

 تواناییمون. به توجه

 

 ترکمش زندگی مادی هزینه تأمین و یکدیگر جنسی نیاز تأمین قرارداد زوجین است که مشهود هامصاحبه در

 رابطه اول در روشن طور به همیشه قراردادها این اما. اندکرده محسوب خود بین اساسی قراردادهای از را

 آنچه. است گرفته قرار مدنظر اقتصادی مسائل بحث در ویژهبه زمان مرور به و است نشده بیان خانگیهم

 ضمن شروط به توجه با قراردادها دائم ازدواج در. است قراردادها نوع این ناپایداری شود بیان که دارد اهمیت

 شرط» عنوان با شروطی ازدواج، سند در بعد به 1360 سال از. است قانونی حمایت پشتوانه دارای عقد

 در و قرائت زوجین برای را آنها عقد صیغه اجرای از قبل است مکلف سردفتر که شد بینیپیش «العقدضمن

 ضاام را خود قبول مورد شروط ذیل کامل آگاهی با طرفین تا کند بیان آنها برای را مفهومشان ضرورت صورت

 نکاحیه قباله در شدهچاپ شروط بر عالوه ایران مدنی قانون 1111 ماده طبق توانندمی زوجین البته. کنند

 ربراب در شوهر مدنی، قانون در. کنند آورالزام را آن خود امضای با و اضافه عقدنامه به اندمایل که را شرطی هر

 محل تعیین مجدد، ازدواج زن، دادن طالق جمله از است، آن فاقد زن که است اختیاراتی و حقوق دارای زن

 ودخ خانواده و زن برابر در شوهر که است تکالیفی با همراه حقوق این اگرچه . ... و خانوادگی زندگی و سکونت

 نانز مدنی قانون مجوز طبق بنابراین، کنند. سوءاستفاده قانونی حقوق این از مردان برخی است ممکن دارد،

 این که کنند جبران را خود قانونی هایمحرومیت حدودی تا العقدضمن شروط از استفاده با توانندمی نیز

 مقتضای با مخالف که شرطی هر توانندمی عقد طرفین: »است شده بیان مدنی قانون 1111 ماده در حلراه
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 زن شوهر هرگاه شود شرط اینکه مثل کنند، مطرح دیگر الزم عقد یا ازدواج عقد ضمن در نباشد مزبور عقد

 که ندک سوءرفتاری و    سوءقصد زن حیات علیه یا کند انفاق ترک شود، غایب معینی مدت در بگیرد، دیگر

 در شرط قتحق اثبات از پس که باشد توکیل در وکیل و وکیل زن شود، تحمل غیرقابل یکدیگر با آنها زندگی

 .«سازد مطلقه را خود نهایی محکمه

 ذاشتهگ پا زیر که ای گونه به است قراردادها ناپایداری است، انکار قابل غیر خانگی روابط و همباشی در آنچه اما

 صورت در و شوند اجرایی زوجین سوی از متعهدانه باید قراردادها خانگیهم رابطه ماهیت برمبنای. شود می

 توانندب آنکه بدون کنندمی انتخاب را جدایی و دهندمی دست از را مشترک زندگی به تمایل زوجین تعهدی،بی

 . شوند قائل خود برای مقابل شخص تعهدیبی دلیل به را حقی گونه هیچ

 محيطي شرايط. 4-3

 ممکن را اجتماعی حیات که است ساختارهایی از متأثر اجتماعی محیط در کنشگر موجودی مثابه به انسان

 .دارد بستگی متعددی عوامل به اجتماعی های ساخت بر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان. سازند می

 هک تغییراتی است، داده روی جنسی ارتباط الگوهای در چشمگیری تغییرات ایران در گذشته دهه چند طی

 ترشگس و ورود. داد نسبت فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی عوامل تأثیر از برایندی به را آنها خاستگاه توانمی

 های سبك ایران در اینترنت و رفت و امد به کشورهای هم جوار و ماهواره مانند جهانی، ارتباط های رسانه

 ایران رد اجتماعی مناسبات بر متقابالً که است داده شکل را گوناگونی های ارزش و آفریده را متفاوتی زندگی

 بررسی از فارغ و است گرفته شکل آن در که بستری از مجزا کنشی هیچ درک تردیدبی. است بوده تأثیرگذار

 در رفتهگشکل تغییرات به ژرف نگاهی مبنا همین بر بود. نخواهد ممکن تاثیرپذیر و تاثیرگذار متعدد عوامل

 شرایط .بود نخواهد میسر قانونی و اقتصادی اجتماعی، هایساخت بر تأمل بدون جنسی ارتباط الگوهای

 رایطش شامل پژوهش این در که هستند تأثیرگذار است سفید ازدواج موضوع بر که ایواسطه همان یا محیطی

 . است بوده اجتماعی ساختارهای رسمی، و و قانونی چهارچوب اقتصادی،
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 اقتصادی شرايط. 1-6-3

 گیریتصمیم فرآیند امروزه. پذیردمی صورت عقالنی کنش نوعی برمبنای گیریتصمیم و اقدام مدرن جامعه در

 و گسترده خانواده مالی حمایت مورد فرد گذشته در. است شده ترگرمحاسبه ها،ترجوان مخصوصاً افراد،

 جمعی هایحمایت و ها ترغیب شدن کمتر با امروزه اما خاصی نداشت نگرانی ازدواج، برای و بود اطرافیانش

 زندگی به ورود امروزی جوان دید از دارد. حاکمیت جوانان ذهنیت بر عقالنی اقتصادی نگاه ازدواج، برای

 ایهجوان برای مخصوصاً است، شده ترمحدود نیز شغلی هایفرصت همچنین. دارد گرفتاری و هزینه مشترک،

 هایمتق شدن برابر چند و تورم گرانی، اینها کنار در. دهندنمی شغلی هر به تن که تحصیلکرده و دانشگاهی

 ذارگتأثیر موضوع این در نیز هستند، زندگی ضروریات از که خوراکی، مواد و درمان بهداشت، مسکن، حوزه در

 نمی کرف دائم ازدواج به عقالنی انتخاب برمبنای گرشمحاسبه عقل با جوان فضایی، چنین در بنابراین. است

 .کند

از اصفهان ساله 38،  مرد 

گم شرایط مالی اینو علتش )ورود به ازدواج سفید( که گفتم کمبود مالی و جنسی.  چون می

 . دائمی و واسه همیشه ازدواج کنم نداشتم

 فرهنگ یا ها خانواده سوی از که امروزی، جوان برای سخت شرایط که است مشخص ها مصاحبه از محتوای

 .بیندازد تعویق به را دائم ازدواج به تصمیم شودجوانشود، باعث می می وارد اقتصادی دیدگاه از غلط

 مجرد یا کردن ازدواج بازار در فرد گیریتصمیم نقش از ازدواج اقتصادی نظریه ارائه با( Becker,1974 ) بکر 

کرد  بیان توان می نظریه این اساس بر .کند می بحث تصمیم این از حاصل های هزینه و منافع براساس ماندن

 مانیز ازدواج یعنی. رود می شمار به مطلوبیت حداکثرسازی مدل یك اقتصادی رفتارهای سایر مانند ازدواج که

 وجود،م اقتصادی وضعیت با دائم ازدواج در. یابد افزایش آن اثر بر طرف دو مطلوبیت که پیوندد می وقوع به

 خودداری ایبر عواملی تورم و رکود بیکاری، شیربها، و مهریه مانند مسائلی بلکه وجود ندارد، مطلوبیتی تنها نه

 برای را مطلوبیت حداکثر که مثابهراهکاریبه را همباشی یا سفید ازدواج و اند شده رسمی ازدواج از جوانان

 .کنند می انتخاب است، ساخته فراهم آنان
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 شود، می وضوح مشاهده به 20 و 60 دهه جوان نسل در که کرد اشاره تحوالتی به توان می دیگر، سوی از

 را ودخ مالی و فردی استقالل و اندیافته رشد ای هسته خانواده در که دانشگاهی و تحصیلکرده اکثراً جوانانی

 انجوان خصوصی، هایشرکت گسترش و دولتی مناصب در شغلی های فرصت بودن کمتر به توجه با. دارند

 در اشتغال و کار به مشغول و کنندمی مهاجرت بزرگ شهرهای به اکثراً مردان، و زنان از اعم تحصیلکرده،

 هاساختمان در افراد و ندارد وجود کوچك شهرهای مانند معموالً تربزرگ شهرهای نظارت در. هستند ها شرکت

 هایشرکت. شمارند می عادی امری همدیگر برای را خصوصی حریم که کنندزندگی میهایی آپارتمان و

 رشته با مغایر گاه و تحصیلکرده مردان و زنان که بزرگ شهرهای در آفریناشتغال های عرصه و خصوصی

 اراید که پسرانی و دختران و شوند می یکدیگر با افرادی آشنایی موجب اند، کرده جذب خود در را تحصیلی

 دسفی ازدواج گیریشکل زمینه شده، همین آشنا همدیگر با هستند، مشابهی اجتماعی و اقتصادی شرایط

 شود.می

  ،ساله از تهران 38خانم 

کرد و چون همکار بودیم بعد از یه مدتی با هم آشنا توی یه شرکتی استخدام شدم ایشونم اونجا کار می

 شدیم و این رابطه شکل گرفت

 واناییت زوجین تا است شغلی ثبات و اقتصادی استقالل داشتن مخصوصا در زندگی نوین شهری ازدواج الزمۀ

 ایران چون جوامعی در ویژه به موضوع این. باشند داشته را اجتماعی انتظارات کردن برآورده و زندگی اداره

 وظایف زا با جدیت یکی اقتصادی نظر از زندگی اداره که ای گونه به کندمی سنگینی مردان دوش بر بیشتر

-نگفرهاگر حضور زنان را دربازار کار مخصوصا در کالنشهرها نمی توان نادیده گرفت.  است شده تعریف مردان

 فرهنگ هک است دینی های آموزه از گرفتهنشئت اساساً اندکهجنسیتی کار تقسیم به آمیخته غالباً شرقی های

 رایب و طبق قوانین موجود اسالمی – ایرانی فرهنگ در که وظایفی. نیست مستثنی قاعده این از نیز ایرانی

 مهریه،. است اقتصادی، وظایف خصوصاً وظایف، از ای گسترده دایره شامل شده تعریف همسر نقش در مرد

 رد. اند متأهل مردان برای شده تعیین پیش از های مشی خط همگی...  و معیشت سطح حداقل تأمین نفقه،

 أمینت و نکرده تعیین را مشخصی اقتصادی وظیفه همسر نقش در زن برای جامعه در غالب فرهنگ این مقابل،
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 باشد داشته هم درآمد زن منبع اگر حتی که ست صورتی در. است شده گذاشته مرد برعهده را زن های هزینه

اگر چه در عمل بسیاری از موارد ذکر شده اجرا  .است او به...  و مهریه نفقه، پرداخت به موظف مرد هم باز

 نشده و یا به صورت کامل در جامعه و چهارچوب خوانوادها رعایت نمی شود. 

 د،باش معمول زندگی یك اداره از جامعه انتظارات برآورنده که مناسب، شغل داشتن امکان که شرایطی در حال

 شغلی های موقعیت کسب و اقتصادی های نابرابری کاهش برای زنان های تالش حال همان در و ندارد وجود

 رایب خانگیهم چون راهکاری کارگیریبه شود، می سیستم این در بازنگری و خانواده اقتصادی تحول موجب

 دارد جودو اقتصادی امور برای اشتراکی غالباً رابطه از شکل این در. آید می صرفه به مقرون نظر به فوق شرایط

 .دارند مشارکت معاش امرار در برابری شکل به خانههم فرد دو و

 انتخاب هک کرد بیان توان می کلمن عقالنی گزینش یا و بکر تئوری مطلوبیت و سود حداکثر وضعیت بنابر

 با نزوجی مبنا این بر. است ضرر کمترین و سود حداکثر اقتصادی عقالنیت پس در همباشی و سفید ازدواج

 برای ار ضرر و زیان کمترین که کنند رفع نحوی به را نیازهایشان اندکهراهکارهایی دنبال به عقالنی محاسبه

 . باشد داشته آنها

 رسمي و قانوني ارچوبهچ.2-4-3

 این رب را متفاوتی آثار و کرده تقسیم[ صیغه و مُتعه /منقطع] موقت و دائم دسته دو به را ازدواج مدنی قانون

 بدون پسر و دختر که است ازدواجی زیستیهم یا سفید ازدواج از مراد. است داشته مترتب ازدواج شکل دو

 یك زیر را خود مشترک زندگی موقت، یا دائم عقد خطبه شدن جاری و رسمی صورت به خود رابطه از تعریف

 نانآ و درج نشدن نام دختر و پسر شناسنامه ماندن سفید ازدواج، نوع این تسمیه وجه. کنند می شروع سقف

 فقهی و حقوقی نظام در. شودنمی ثبت دفترخانه در ازدواج نوع این دیگر، بیانی به .است یکدیگر شناسنامه در

 مجازات احراز، صورت در بلکه نیست، برخوردار قانونی مشروعیت از تنها نه سفید ازدواج اسالمی جمهوری

البته تعبیر دیگری نیز از این نوع ازدواج وجود دارد که در میان افرادی صوت می گیرد  .دارد پی در کیفری

که با هم دیگر صرفا همخانه هستند و رابطه جنسی ندارند و بدلیل سفید ماندن مالفه با اشاره به عدم رابطه 

 اشد.جنسی این نوع ازدواج را ازدواج فید می نامند که تعبیر اول در اینجا مد نظر می ب
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 مجازات و جرایم از داشتند، را همباشی تجربه که زوجینی از کدامهیچ که یابیمها درمی مصاحبه تحلیل از

 قشال هایمجازات متوجه و داشتند اقرار آن «بودن جرم» به تنها و نداشتند آگاهی سفید ازدواج با مرتبط های

 . نبودند اعدام و رجم و

 

   ،اصفهان ساله از 22آقا 

کنم این سؤالی که پرسیدید قانونی داشته باشه ولی واقعیتش من چیز خاصی از قانوناش میفکر 

شه. من قوانین دونم ولی خب از یه نوع رابطه های خاصی تو کشورهای اروپایی قطعاً حمایت مینمی

گراها یعنی کسانی که به صورت همجنس هستند و با هم رابطه دارن رو مربوط به رابطه همجنس

دونم تو کشورهای دیگه قانون های خاص خودش رو داره و قطعاً اینم قانون داره ولی واقعیت می

  من خبر ندارم از این قضیه

 

 و است داده جای خود در را عمده جرم دو که شودمی محسوب مجرمانه ایپدیده ایران در سفید ازدواج

 :باشد جرائم سایر بنای تواندمی

 ( طرفین) مرد و زن مابین زوجیت علقه ایجاد نشدن( الف

 آن زمره در جرائمی و زنا و نامشروع رابطه ایجاد( ب

 ایهمجازات اسالمی، مجازات قانون از مختلفی موارد در بگیریم نظر در را زنا و نامشروع روابط ایجاد صرفاً اگر

 عمومی، اخالق و عفت ضد جرائم مبحث در اسالمی مجازات قانون از هجدهم فصل در. کنیممی مشاهده را نآ

 عمل یا نامشروع روابط مرتکب نباشد، زوجیت علقه آنها بین که مردی و زن هرگاه»: است آمده 632 ماده در

 عمل اگر و شد خواهند محکوم ضربه 11 تا شالق به شوند،2مضاجعه یا 1تقبیل از قبیل زنا از غیر عفت منافی

 .«شودمی تعزیر کنندهاکراه فقط باشد اکراه و عنف با

                                                 
 . بوسیدن 1

 «بستر شدنهم»و  «دنیبا هم خواب».  2
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 الح دارد؛ مجازات کشورمان جزایی قوانین در نیز زنا مادون جنسی ارتباط حتی و نامشروع روابط حقیقت، در

 مواد به استناد با شوند آن مادون یا زنا جرم مرتکب و بوده 2غیرمحصن یا 1محصن نامشروع روابط مرتکبان اگر

 سال مصوب اسالمی مجازات قانون 225 ماده در همچنین. است شده تشریع آنان قانون، مجازات 230و 225

 اجرای امکان عدم صورت در. است رجم محصنه زانیه و محصن زانی برای زنا حد»:  است آمده 1/2/1312

 شده تثاب بینه با جرم چنانچه قضائیه قوه رئیس موافقت و قطعی حکم صادرکننده دادگاه پیشنهاد با رجم

 هریك برای شالق ضربه صد موجب صورت این غیر در و است محصنه زانیه و محصن زانی اعدام موجب باشد،

 ضربه صد باشد، غیرمحصن مرتکب که مواردی در زنا حد»: است آمده قانون همان از 230 ماده در اما ؛«است

 .«است شالق

 ت،حقیق در. شود می بار غیرمالی و مالی آثار گیرد، صورت قانون و شرع موجب به چنانچه دائم، ازدواج بر عقد 

 قانونی موقعیت  آن، مقررات مجموعه و شودمی معین گذارقانون جانب از امری طور به[ دائم]نکاح  عقد نتایج

 شرایط در موقت ازدواج خصوص در اما و است رسمی دفاتر در ثبت مستلزم که آوردمی وجود به را خاصی

 عنوان به. شد برخوردار آن قانونی موقعیت از توانمی آن، اثبات صورت در تنها ازدواج، نوع این ثبت نشدن

 شناسنامه رابطه این از حاصل فرزند برای توانمی موقت عقد اثبات یا و ازدواج ثبت صورت در تنها نمونه،

 ینم شمار به مشروع اسالمی جمهوری قوانین براساس سفید ازدواج از حاصل فرزندان آنکه حال. کرد دریافت

  .نیستند برخوردار ارث و نفقه شناسنامه، شدن دارا همچون قانونی حقوق از و آیند

 و فسخ دائم، نکاح ثبت: »است آورده خصوص این در 1312 سال مصوب خانواده حمایت قانون 20 ماده

 همان از 21ماده  موجب به همچنین.« است الزامی طالق یا نکاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ

 عقد ضمن شرط و الطرفین مرضی رضایت زوجه، بارداری همچون مواردی در صرفاً موقت نکاح ثبت قانون،

ر دخت است ممکن نیست، باردار زوجه که مواردی در موقت ازدواج ثبت نبودن الزامی به توجه با است. الزامی

                                                 
 . زنای متاهالن 1

 . زنای مجردان 2
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 تموق عقد و محرمیت صیغه شدن جاری به کنندمی زندگی یکدیگر با سفید ازدواج قالب در که و پسری

 .کنند استناد

. ستا زن گریبانگیر نخست وهله در آن آثار که آید وجود به مخاطراتی آنان میان روابط در است ممکن البته

 ونتخش انواع کلی طور به و جنسی و فیزیکی خشونت معرض در مشترک زندگی نوع این طول در زن چنانچه

 قحقو و تحصیل از محروم و شناسنامه بدون او کودک شد؛ نخواهد برخوردار قانون حمایت از گیرد قرار خانگی

 الیم استفادهسوء مورد که صورتی در و کند نفقه ادعای فرزندش و خود برای تواندنمی و بود خواهد شهروندی

 دگیزن نوع این در. ببرد دادگاه به را اعتراضش و شکایت تواندمی دشواری به گیرد قرار خود زندگی شریك

 ماعیاجت بیمه خدمات از تواندنمی زن این از فراتر برند ونمی ارث یکدیگر از طرفین زیستی،هم یا مشترک

 اجتماعی، متعدد های آسیب معرض در همواره رابطه نوع این در زنان عموماً. کند استفاده اشزندگی شریك

-تأمین تواندنمی ایران در اسالمی جمهوری حقوقی ساختار و گیرندمی قرار جسمی حتی و اقتصادی روانی،

 .باشد آنان از ای شایسته و بسزا حامی کننده امنیت و

 انتصی از و بودند شده وضع قانون توسط رسمی ازدواج در که هایی مؤلفه سفید ازدواج انگاریجرم راستای در

 در...  و ارث نفقه، مهریه، تنها نه. ندارند اعراب از محلی خانگیهم در کردند می حمایت «مشروع بودن هم با»

 خصوص در شهروند یك عنوان به قضایی سیستم از دادخواهی بلکه ندارد، وجود بودن هم با از شکل این

. انجامد می     قانونی های پیگیری به که کشد می وسط را جرمی پای است خانگیهم به مربوط که هرآنچه

 نی،قانو مداخله به نیاز صورت در و است نشده تعریف «سوژه از حمایت» ضامن «قانونی سیستم» بنابراین

 نندگانکاستفادهسوء سوی از خشونت اعمال برای دستاویزی به مسئله این تبدیل احتمال مانده، مسکوت جرائم

 .یابد می افزایش

 هب الزم اما دارد وجود حقوقی های چهارچوب و قوانین با رابطه در که است مستنداتی شد گفته تاکنون آنچه

 مربوطه مراجع رسد می نظر به است، شده انگاریجرم قانون سوی از سفید ازدواج نفس اگرچه است که ذکر

 ذارانگقانون سوی از مسئله این رواج یا حذف گویی. کنند می برخورد تساهل و تسامح با آن وجود به نسبت



151 
 

 می  رویکرد بهترین موضوع این حل برای را زمان گذر و دارد قرار ابهام از ای هاله در به عمد قضایی مراجع و

 .دانند

 اجتماعي ساختارهای. 3-4-3

 اجتماعی یهاپدیده و امور اصلی هستی و اساسی بافته، همبه پیچیده، کلیتی اجتماعی ساختار یا بنیاد ساخت،

 است خود بازسازی و تنظیم جهت در تغییر و تحول این. است تطور و تغییر تحول، حال در همواره که است

 ساخت بنابراین،. بازیابد خود ایمجموعه کلیت در هم و عناصر در هم را خود پذیریانعطاف و پویایی تا

 کم ،یافتهسازمان اجزایی از متشکل اجتماعی، است کلی یا مجموعه: تعریف کرد توان می گونهاین را اجتماعی

 رافیان،اط نگرش اجتماعی ساختارهای بخش در. یکدیگر با بادوام پیوندی دارای و یکدیگر به وابسته بیش و

 یخانگهم روابط در دائم به سفید ازدواج تبدیل بررسی و سفید ازدواج به نسبت اجتماعی عمومی دیدگاه

 . شودمی بررسی

 اطرافيان واکنش و اطالع اجتماعي، عمومي نگرش. 1-3-6-3

 اب انقالب این است. بوده ازدواج از پیش جنسی روابط گسترش غرب در جنسی انقالب نتایج ترینمهم از

 ت.اس یافتنیدست ازدواج از قبل راحتی به که کرد تبدیل عادی امری به را آن جنسی رابطه از زداییاسطوره

 نهات نه ازدواج از پیش جنسی مناسبات سطح از را آن مخالف جنس با رابطه از الگوهایی پیدایش حقیقت در

 ادی،اقتص مسائل از جدا میان این در داد. ارتقا آنها میان ازدواج بدون مشترک زندگی به بلکه عاطفی سطح به

 بنیان ضعیفت بودگی، هم با گسترش علل از یکی اند.داشته نقش روابط این گیریشکل در نیز ارزشی تغییرات

 و ازدواج خانواده، مفهوم به نسبت ها نگرش تغییر اساس این بر بود. غربی کشورهای در ازدواج فلسفی های

 .کند ایجاد را بودگی هم با گیریشکل های زمینه تواند می روابط این تنوع افزایش

 برخالف ازدواج چهارچوب از خارج یا ازدواج از پیش جنسی و عاطفی معاشرت اینکه وجود با ایران در

 های سال در شواهد برخی اما است، شده منع قانونی نظر از حتی بوده، فرهنگی و مذهبی سنتی، هنجارهای

 زا که بیش دهد می نشان تحقیقات. دارد جوانان بین در ها معاشرت گونهاین افزایشی روند بر داللت اخیر

 ازدواج از پیش مخالف جنس با و دوستی معاشرت تجربه 34-35 سال در تهران در دانشجو دختران از نیمی
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 درصد 60 تا 20 بین تهران در. کردند گزارش را جنسی تماس شامل تر نزدیك ارتباط چهارم یك حدود و

 تحقیقات سایر دیگر، سوی از. اند داشته ارتباط مخالف جنس چند یا یك با سال 14-13 سنی گروه جوانان

 راوانیف اجتماعی تبعات و دارد منفی رابطه زناشویی رضایت با ازدواج از پیش جنسی روابط که است داده نشان

 (. 1313 همکاران، و علیتبار)دارد  دنبال به

. دپردازمی خانگیهم یا سفید ازدواج پدیده بررسی به مشهد و اصفهان تهران، شهرکالن سه در حاضر پژوهش

 شنگر و خانگیهم همچون ای پدیده با مواجهه در نیست، مشابه با یکدیگر شهرها این اجتماعی ساخت گرچه

 ذهبیم دیدگاه از برخاسته تردید بی نگرش این. دارد وجود اشتراکاتی پدیده این به نسبت موجود اجتماعی

 کمرنگ وجود با حتی و افکنده سایه موجود های ارزش و هنجارها بر که است بررسی مورد جامعه افراد اکثریت

 .است دوانده ریشه جامعه بر حاکم فرهنگ و زندگی سبك در مذهبی، باورهای شدن

 ینید نگاهی اجتماعی های پدیده به ایرانی جامعه نگاه ایران، در مدرنیته ورود از ناشی ارزشی تغییرات وجود با

 و محکم میثاقی مقدس پیمان این است. ویژه شرایط با الهی پیمان یك ازدواج دید، این از. است مذهبی و

 زودتر هرچه باید که پسندیده است و نیکو عملی ازدواج دید عموم مردم، از. است عمومی قراردادهای از باالتر

ند مان هایی المثل ضرب و هامصرع از کههمچنان شمارند.می تدبیریبی نوعی را آن در تعلل کرد و اقدام آن به

 تغییرات وجود با است که مبرهن. کنندمی استفاده باره این در «نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در»

 و پابرجاست همچنان رسمی ازدواج به نسبت جامعه عمومی نگرش نسل جوان در ویژهبه هنجاری و ارزشی

 و خانواده. دانند می پذیرش غیرقابل را همباشی و خانگیهم روابط اشکال و سفید ازدواج هایی مانندشیوه

 وجه و بوده جامعه آن پذیرش مورد مدتهاست که کنند می درونی فرد برای را هنجارهایی و ها ارزش جامعه

 و تعلق حس آن به نسبت و کرده درونی را آن فرد یا دارد: حالت دو پذیریجامعه فرآیند. آنهاست اشتراک

 ودموج های هنجار و ها ارزش فرد و افتداست، اتفاق می که تبعیت کردن، درونی این مقابل نقطه یا دارد تعهد

 دنز باز سر برای فرصتی هر از فرد حالت این در. کند می تبعیت آنها از بودن مجبور صرف و نکرده درونی را

 کند. می استفاده موجود هنجارهای و ها ارزش از
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 اعیاجتم منظر از که کرد تعریف نفر دو بین جنسی رابطه توانمی را ازدواج شناختی، جامعه دیدگاه براساس

 اجتماعی لحاظ به واحدی دیگر، عبارت به(. 231: 1323 گیدنز،)شود  شناخته رسمیت به باشد و پسندیده

 . شود می تشکیل زن یك و مرد یك از که شدهتأیید قانونی لحاظ به و است شدهشناخته

 نهات رسمی ازدواج است، شده مدون آن براساس قانون و است جامعه افراد بیشتر رسمی دین که اسالم مطابق 

 با طمرتب مناسبات و افراد زندگی سبك. دارد قانونی و دینی مشروعیت که است جنسی بودگی هم با شکل

 ودنب هم با از شکلی حاکم فرهنگی هنجارهای و است گرفته شکل الگو این مبنای بر سال صدها طی ازدواج

 چهارچوب این از خارج آنچه هر و پذیرند می است منطقه هر فرهنگ با متناسب و رسمی ازدواج قالب در که را

 متس به را افراد تواند می عرف از خارج روابط نسبت به رواداری نداشتن تردیدبی. کنند می نفی دارد را قرار

 از اهسوژه شدهانجام های مصاحبه اکثر در اینکه کما شود. منجر رابطه اختفای به که هایی سوق بدهد کنش

 متفاوت هایارزش دلیل به ها خانواده بودند معتقد پاسخگویان اکثر .ورزیدند امتناع خانگیهم آشکار اظهار

 ندگیز در نباید نیز آشنایان و اطرافیان. شد می پنهان آنها از باید و کنند درک را روابط نوع این توانند نمی

 راًاکث که آنجا از. بود دوستان های گروه داشت اهمیت آنچه میان این در. باشند داشته دخالتی آنها خصوصی

 شدند، می آشنا مجازی فضای یا و دانشگاه مهمانی، های محیط در دوستی، هایدر گروه خود خانههم با افراد

 .شدند نمی روروبه ایغیرمنتظره واکنش با و بودند مطلع خود دوستان زندگی از

  ،ساله از تهران 82خانم 

 کسی با دوننمی .دونننمی مادرم و پدر .نبوده خاصی واکنش .خواهرام و برادرم و دوستام همه

 .کنممی زندگی باهاش دونننمی ولی هستم

 

 لعمط خانگیهم رابطه از که هستند افرادی اولین از روابط این معرفی اصلی مرجع عنوان به دوستان هایگروه

 حال در جامعه در. پندارندمی تجددخواهانه و مدرن ارزش نوعی را آن زمانی برهه این در جوانان و شوند می

 مین را رابطه سبك نوع این دینی و سنتی هایارزش براساس اول درجه بستگان که دارد اهمیت ایرانی گذار

 جوانی لنس گفت توان می. ندارند آن ابراز به تمایلی بدانند هم اگر و شود می پنهان آنها از بنابراین پسندند؛

 داند،می خود خصوصی حریم را خانگیهم رابطه و شودنمی قائل ارزشی سنتی و مذهبی هنجارهای برای که
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 ایمبن بر جامعه عمومی و کلی نگاه. کند می قلمداد بهنجار و طبیعی خود دوستان سوی از را رابطه نوع این

 راهی حال عین در و است روابط نوع این افزایش شاهد اما پسندد نمی را روابط اینگونه است و رایج فرهنگ

 .بیندنمی خود برای آن تحمل جزبه

 عیتیوض اجتماعی مسئله رویکرد این در. کرد تشریح هاارزش تضاد رویکرد قالب در توان می را خانگیهم روابط

 موفق مسائل برای اقدام ضرورت تبلیغ کار در آن جامعه اعضای که ها، گروه برخی هایارزش با که است

 چون مختلف های گروه. است منافع و هاارزش تضاد همین اجتماعی مسئله علت و نیست سازگار هستند،

د آورمی به وجود را اجتماعی مسئله رودررویی این و گیرند می قرار یکدیگر رودرروی دارند متفاوتی منافع

 مجموعه هنجاری و ارزشی تضاد وضعیت در گفت توانمی واقع در(. 66-62: 1313 واینبرگ، و رابینگتن)

 برای عاملی را حجابکه  فمینیستی زنانی با گرایشات مثالً. دارد وجود متضاد هنجارهای و هاارزش از ای

 و سفید شال پوشیدن مانند هنجارهایی با را آزادی ارزش و دانند می آنان آزادی از جلوگیری و زنان سرکوب

 و یاسالم نوعی ارزش را حجاب مرکزی حکومت و فقها بیشتر دیگر، سوی از کنند. می تبلیغ حجاب برداشت

 وعین تواند می       شکل همین به نیز خانگیهم. کنند می آن رعایت به ملزم را زنان و دانند می زن مصونیت

برخی دیگر  و دندان می مطلوب را غربی زندگی سبك امروز انجوان گروهایی از .شود محسوب ارزشی تضاد

 گاهن دیگر، سوی از د.ندان می خود حقوق از آزادانه را جنسی نیاز تأمین و ندانسته پاکدامنی نشانه  را بکارت

 سطح در هاارزش تضاد این. داند می جنسی نیازهای تأمین عامل تنها را موقت یا رسمی ازدواج جامعه کلی

 زندگی سبك از مدرن جوانان گریزیارزش را آن توان می قالب این در و شود می مشاهده خوبیبه جامعه

 جامعه در تنها نه هاارزش نوع این ایرانی گذار حال در جامعه در مدرن هایارزش ورود با و کرد قلمداد سنتی

 .  شودمی تحمل ناخواسته و انجام خفا در بلکه است، شده عمومی

 جوان های نسل موجود تغییرات مخاطب چون اند،بوده موؤثر رایج الگوهای تغییر بر متعددی عوامل اگرچه

 را رفتهگشکل تغییرات جامعه اکثریت که است آمده وجود به ها نسل بین شکافی و نگرش تفاوت نوعی ترند،

 قشن بازتعریف. است خانواده ساختار تغییر داده، روی اخیر دهه چند طی که مهمی تغییرات از. تابندبرنمی

 های دهه طی خانواده نظام تغییر بر دال شواهدی...  و طالق افزایش زنان، استقالل افزایش ایفاشده، های
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 ذشتهگ در که محدودیتی و کند می فراهم افراد برای را والدین از مستقل زندگی امکان تغییرات این. اخیرند

 . است یافته کاهش داشت، وجود ازدواج زمان تا والدین با زندگی اجبار نسبت به

 تغییرات این. کند می مواجه سنتی های قالب شدن تهی و اجتماعی هنجاریبی با را سوژه عوامل این مجموعه

 .شود می تشدید مراتب به تحقیق مورد شهرهای در وضعیت دهند، می روی ایران در سرتاسر مرور به اگرچه

 این در که کنندگانیمشارکت. خورد می چشم به شهر تهرانکالن در ویژه به ادعا این نمود تحقیق این در

 محاباتربی زندگی از سبك این اظهار در بودند و معترض بیشتر سنتی های چهارچوب به داشتند سکونت شهر

 خود های کنش رسید می نظر به اصفهان و مشهد شهرهای در کنندگانمشارکت مقابل در. کردند می عمل

 هب حقیقت، در. یابد می خاتمه نهایت در ازدواج سن به شدن نزدیك با که کنند می تلقی ناهنجاری نوعی را

 باشد. متفاوت تواند می موضوع این به واکنش افراد، قومیت چون عواملی تأثیر و بودن سنتی نسبت

 

  ،از اصفهان ساله، دانشجوي ارشد 82آقاي مرادي 
 امکان یا داره طرد امکان یا: یك که شیمی مواجه بزرگی درصد با تهدید 100 اگه خانواده مطلع بشن

داره. سه: اگه اجتماع بفهمه که ازدواج سفید  سنگسار حکم ایران جامعه تو که دولت مسئله: دو. داره حذف

 تمش و ضرب حد در داره امکان که پشتشه اجتماعی تحقیر آنچنان که زدنی انگ به کندمی شروع داشتی

 باشه. باهات اجتماعی مناسبات کردن قطع حتی و فیزیکی

 
 

 دائم به سفيد ازدواج تمايل. 2-3-4-3

 به پاسخ در رابطه نوع ترینصمیمی ازدواج. است انسان عاطفی نیازهای از یکی انسانی روابط ایجاد به نیاز

 پیمان ازدواج. شود می محسوب انسان تکامل مراحل از یکی و است معنوی، و مادی از اعم نیازها، تمامی

 دیرینه رابطۀ. است داشته وجود ها مکان و ها زمان تمامی در و ملل و اقوام تمام میان در که است مقدسی

 گریکدی غمخوار و یار و مصاحب که بندند می پیمان و کنند می آغاز را مشترکی زندگی مرد و زن آن در که ای

 جامعۀ در .دهند پایان خویش تنهایی به ازدواج با و بورزند عشق یکدیگر به کنند، خوشبخت را همدیگر باشند،

 حتی و پیشامدرن شرایط از مختلفی درجات آنها در که کنند می زندگی گوناگونی های گروه ایران، امروز
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 یتموقع با متناسب همسرگزینی و خانواده شکل اجتماعی، مختلف های گروه این در. شود می یافت پسامدرن

 .است متفاوت خانواده شکل و گروه

 لفهمؤ از عالقه و عشق فردی، تمایل یك به جمعی امر یك از آن تبدیل و همسرگزینی تغییرات به توجه با

 ناختش با و باشند رابطه در یکدیگر با رسمی ازدواج از پیش کنند می سعی زوجین و است انتخاب اصلی های

 بیشتر شناخت برای ها رابطه نوع گاه این. حاصل کنند اطمینان رابطه کیفیت و بودن عشق واقعی از بیشتری

 هنجار یك و است حاکم کلی نگاه نوع این آمریکایی و غربی کشورهای در. شوند می خانگیهم پدیده به منجر

 وصخص به و غرب های سفید در ازدواج نخستین. است برخوردار نیز قانونی پشتوانه از شودومی تلقی عادی

 آدرس یزندگ شرکای دیگر، کشورهای برخی و غربی کشورهای سفید ازدواج در. گرفتند شکل آمریکا و فرانسه

 شودمی ثبت پلیس اداره در مراتب و کرده اعالم محلی پلیس به کامل طور به را خود مشخصات و زندگی محل

 شیوه توافقات نظر از. شود تنازع رفع مشابه، موارد و شدن جدا شدن، فرزنددار اختالف، بروز صورت در تا

 راگ .کنندمی نقش ایفای زندگی این در شده،توافق درصد با از آنان هریك و بوده روشن چیز همه زندگی،

 هریك و دهش تقسیم آنها بین مشترک زندگی مدت در حاصله اموال کنند، یکدیگر از جدایی و انشقاق بر توافق

 دعاوی موضوع این از محلی پلیس اطالع صورت در قضایی محاکم شوند، می جدا و کرده دریافت را خود سهم

 ،دیگر عبارت به. است حق دارای مرد که دارد حق اندازه همان به زن و کنندمی استماع و پذیرفته را افراد این

 انونیو ق قضایی محاکم قبول مورد خانوادگی پدیده این به مربوط و قوانین سفید ازدواج غرب حقوقی نظام در

 در ولی شود؛ تبدیل دائم ازدواج به که دارد بیشتری احتمال خانگیهم نوع این غربی در کشورهای. است

 ازدواج هب آن تبدیل است نشده آن از حمایتی گونههیچ و پنهانی است رفتار نوع این که ایران مانند کشورهایی

 لمای کمتر داشتند خانگیهم به تمایل که افرادی بود که آن از حاکی ها مصاحبهاست.  ترغیرمحتمل دائم

 هم از ها خانگیهم اکثریت و خانههم دو ازدواج ه شد کهشاهدگاها م و کنند ازدواج شخص همان با بودند

 .نداشتند خود جنسی شریك با ازدواج به مایلی وجه هیچ به و بود شده پاشیده
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  ،ساله، تهران 22دختر 

یك سال اختالف سنی  امم ازدواج کنم حاال حاالها نه.واگه بخ کنم.من کال ازدواج نمی تگفمی

اون موقع  شد.سالش می 92سال پیش  1سالش ،  92داشتیم اون موقع بچه بودیم االن شده 

م عادت ه از هم جدا شیم به خواستیمدرسته موقعی که می تر بودم خیلی برام مهم نبود.بچه

 کرده بودیم. من خواستم جدا شیم

 

  ،ساله از  مشهد 22آقا 

ا م شدم ولی خب بنه یه سری وارد یه رابطه جدی .بله تمایل داشتم .شه بگم تمایل نداشتمنمی

ته م داشته باشم و البه به دالیلی جور نشده یعنی اگه موقعیتش باشه بله فکر کنم ازدواج دائم

 .ه کیس خوبش پیدا بشه برام که فعال پیدا نشدهاگ

 

 اده،خانو عرف، سوی از نه و پذیردمی صورت غربی کشورهای در است که شکلی آن به نه ایران در سفید ازدواج

 ابطهر نوع این به تن که افرادی برای حتی اجتماعی ساختارهای این. است شده پذیرفته رسمی مذهب و قانون

 وانعن به کند، می انتخاب را سفید ازدواج که شخصی را توان نمی که است آورده وجودبه را این نظر دهند،می

 رخیب از رهایی و مسئولیتیبی دائم ازدواج برخالف ازدواج نوع این ماهیت. کرد انتخاب زندگی دائمی شریك

 و شدهن مهیا برایشان دائم ازدواج که شرایط بود آن از حاکی ها مصاحبه بسیاری .است جنسیتی های کلیشه

 ناههنجاری و آنومی نظریه چهارچوب در توان می را وضعیت این. اند داده سفید ازدواج به تن دلیل همین به

 كی عنوان به سفید ازدواج و نیست موجود آن شرایط اما دارد، وجود دائم ازدواج به تمایل یعنی. کرد تشریح

 تبدیل امکان آن بودن ناهنجار همین. شودمی تلقی ارزشمند جوانان برخی سوی از جامعه در ناهنجار رفتار

 . کندمی کمتر دائم به را سفید ازدواج

 یشهر فضای در گرفتهشکل تغییرات مطالعه مورد شهرهایکالن بررسی در مهم بسیار های مؤلفه دیگر از

 اقتصادی نظر از خود نوبه بهامر  این. است کرده فراهم را آپارتمانی کوچك واحدهای در زندگی امکان که است

 از بعاًت که پایین متراژ با ساختمانی های بلوک. دهد می کاهش نیز را اجتماعی فشار تردید بی و است بصرفه

 هستند نامتعارف های رابطه از انواعی گیریشکل برای مناسبی بسیار های گزینه ترند،ارزان نیز اقتصادی نظر

و به راحتی از دید عموم و همسایه ها پنهان می ماند ولی امکان این نوع زندگی  آنهاست از یکی خانگیهم که
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مثال در مناطق پایین شهر که همچنان سبك محله ای خود را حفظ کرده و یا رد شهرستانها که وجود اپارتمانها 

 .کمتر و مردم همدیگر را می شناسند کمتر است

 مچش به تأسیس تازه های شهرک یا شهرها حاشیه از ان نشینمناطق اپارتم و مشهد شهرکالن در موضوع این

 بیشتر است، صادق آنها در فوق های ویژگی که تهران از مناطقی در سفید ازدواج رواج همچنین. خورد می

 .است

 در های تکنولوژی ورود. کرد اشاره تکنولوژی به توان می اجتماعی ساختار تغییر بر مؤثر عوامل جمله از

 بسیار عوامل جمله از پنهان شکل به مجازی فضای از گیریبهره امکان و ماهواره اینترنت، همچون دسترس

 وهایالگ از تأثیرپذیری و شدن جهانی متفاوت، های ایده تبادل امکان. است اجتماعی تغییرات بر تأثیرگذار

 ایالگوه سایر تجربه برای مناسب بستری شده، سنت از گرفتن فاصله به منجر ارتباطات در جهانی رایج

 .است کرده فراهم ارتباطی

 نشک شالوده اما شوند می کار گرفته به روزمره زندگی برای مدرن ابزارهای که فضایی چنین در است بدیهی

 جدیدی رویکردهای خود نیازهای برآوردن در جامعه افراد از شقی است، شده بنا سنت محور بر اجتماعی های

 . است تعارض در کلی ساختارهای با که کنند می اتخاذ را

 و متمول آنها از ای عده. بودند متغیر اقتصادی و اجتماعی پایگاه نظر از تحقیق در موجود کنندگانمشارکت

 هزینه علت به را بودن با هم از شکل این و بردند می رنج اقتصادی و اجتماعی نابسامان وضعیت از نیز تعدادی

 افراد این نمونه .کردندمی انتخاب بودن هم با به تعهد عدم و ازدواج ثبت دفاتر ، خرید طال،مراسم در کمتر

 در که شرایطی داشت و رواج اعتیاد افراد این میان برخی از در. بودند تهران جنوبی مناطق درآمد کم اقشار

 یفط کنندگانمشارکت بیشتر اما. ایجابی و انتخابی تا رسیدمی نظر به سلبی بیشتر داشتند، قرار آن

 .داشتند تعلق جامعه طبقه متوسط به اقتصادی نظر از که بودند ای تحصیلکرده



151 
 

 گر. عوامل مداخله5-3

 نوانع تحت و دارند مستقیم ثیرأت سفید ازدواج راهبردهای روی بر که هستند عواملی گرمداخله شرایط پژوهش این در

 شوندمی بررسی مهاجرت زیست و نظارت شدن کمرنگ خانوادگی، شرایط

 خانوادگي شرايط. 1-2-3

 از بسیاری در. است جوامع بیشتر در مرد و زن میان صمیمانه رابطه تعالی و مشروع اجتماعی شیوه ازدواج

 طهراب از پیوستاری در افراد قبلی تجربیات. نیست مخالف جنس با فرد صمیمی اولین تجربه ازدواج موارد

 که سنتی فرهنگی های بنیان با است ای جامعه ایرانی جامعه. گیرندمی قرار خانگیهم تا محدود عاطفی

 و سنت بین های چالش ایران کشور در هرچند. کند می ایفا مردم زندگی در مهمی نقشو سنت  مذهب

 ودخ اهمیت همچنان فرهنگ و سنت است،دین، شده تراساسی های چالش یکسری بروز به منجر گراییتجدد

 جامعه شرع و عرف در که هاییفرهنگ از یکی. اندکرده حفظ نحوی به مردم زندگی های جنبه تمام در را

 ،دانشگاه کار، محل در مخالف جنس با رابطه تسهیل. است مخالف جنس با رابطه نیست، پذیرفته ایرانی

 طالعاتم. شود بیشتر خانگیهم و دوستی روابط است به اینکه شده منجر...  و جمعی ارتباط وسایل از استفاده

 از قبل روابط به نسبت والدین انگارانه سهل و آزادانه روش که است داده نشان ایران در کوچك های نمونه با

 (. 1331 مهریار، و آبادی خلج)است  ارتباط در فرزندانشان جنسی روابط با ازدواج

 مادر و پدر مانند یك درجه بستگان و اطرافیان از خانگیهم های رابطه که اکثر دهندمی ها نشانمصاحبه

 نینچ فهمیدن صورت در حتی والدین رابطه، این بودن ضدمذهبی و ضداجتماعی به توجه با. است شده پنهان

و مخصوصا زنان و  جوانان دیگر، سوی از. کردندمی تظاهر آن ندانستن به فرزندانشان سوی از هایی رابطه

 انواده،خ از آن کردن پنهان نوع رابطه این تابو بودن به دلیل. کردند می پنهان اغلب را روابط این نیز دختران

 مشاهده ندرت به شوندگان مصاحبه میان در. است روابط نوع این اولیه قراردادهای جزء بستگان و اطرافیان

 .باشد مطلع فرزندش  خانگیهم رابطه از والدین از یکی که شد می
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  ،ساله از تهران 32خانم 

دونستن حتی پدر دونست ولی به روی خودش نمی آورد. دوست بودنمون رو همه میمی مادرم

دونستن دوستی دارم. ولی ترجیح و برادرم حاال نه اینکه دقیق اون شخص رو بشناسن ولی می

دونستن و کاری نداشتن و دادم کسانی که در شهرستان هستن ندونن. همسایه و ... هم نمیمی

 گیرم و ارتباطاتم زیاد و آزاردهنده نبود.شناسم خیلی ارتباط نمیبا آدمهایی که نمی

 

  ،ساله از تهران 84آقا 

کسی که از این رابطه ما اطالع داشته باشه شاید یکی دو تا از دوستام از این رابطه ما خبر داشتند 

بودن ما یه جورایی خبر داشت و یکی از  خونهولی خب من فقط یکی از دوستام بله از این هم

دوستان ایشون خبر داشتند. بله ولی اگه بگم از اعضای خانواده یا کسای نزدیك از این رابطه خبر 

 داشته باشند نه برای من نه برای ایشون خبر نداشتند.

 

 اهیدیدگ نیز اطرافیان و خانواده کند،نمی قلمداد اجتماعی و شرعی را خانگیهم روابط جامعه کههمچنان البته

 داشته ودخ فرزندان برنظارتهای پیوسته  توانند نمی مدرن زندگی شرایط و کار مانند دالیلی به و دارند مشابه

 قیممست توانندنمی دارند، خود فرزندان و جوانان روی نظارت بر تالش که هایی خانواده دیگر، سوی از. باشند

ه اینکه ب شودمی منجر کاری شرایط و تحصیالت دلیلبه فرزندان دوری. کنند جلوگیری هارابطه این به ورود از

 . نگردند مطلع آنها رابطه از اطرافیان که طوریبه بشوند رابطه وارد پنهانی و خانواده از دور فرزندان

 به خود خانواده درون ایرانی جامعه در افراد. شودمی شناخته پذیریجامعه و آموزش نهاد ترینایپایه خانواده

 براساس را خود رفتارهای تا کنند می تالش آن حفظ برای و کنند می پیدا دست «خانوادگی من» یك

 تأثیر تحت ایرانی جامعه در افراد رفتارهای از بسیاری. باشند وفادار آن به دهند و شکل آن استانداردهای

 ازدواج از پیش روابط با مخالف را خود و است گراخانواده و سنتی ساختی دارای ایران. است خانوادگی هویت

 بین تعارض این هستیم. ازدواج از پیش جنسی روابط روز به روز بیشتر شاهد عمومی عرصه در اما داند؛ می

 اه نسل بین ارزشی گسست و تفاوت این. کندمی وارد جامعه اعضای بر روزافزونی فشار هاارزش و هاواقعیت

 از پنهان و خود هایارزش براساس جوانان این میان، در. است مشاهده قابل ایرانی خانواده در وضوح به

ی زیاد روانی فشارهای به خانواده اطالعات بدون روابط داشتن. پردازند می خود روابط مدیریت به والدینشان
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 زا که روابطاین است  دارد اهمیت آنچه. کندمی مختل نیز را شخص عاطفی روابط مدیریت که شودمنجر می

 . بماند پنهان خانواده دید

 این ابقهس حتی یا و باشند نظر گشاده موضوع این نسبت به والدین که خانوادگی شرایطی در گرفتن با قرار

 ردف  به که هایی هزینه زیرا شود؛ می بیشتر خانگیهم تجربه احتمال باشد، داشته وجود خانواده در مسئله

 .یابد می امن خانوادگی حمایت سایه در را خود فرد شده، تعدیل شود می تحمیل

 علت به گاه که دارند وجود اکثریتی برخوردارند، خصوص این در خانواده حمایت از که اقلیتی مقابل در

 هبرخاست کنندهمحدود های سنت با عناد به راهبرد این با شده، دلزده خانوادگی محیط از فراوان های محدودیت

 .اند

 یعنی فرهنگی الگوهای ، با که داندمی ایچون وسیله انتزاعی حالت در را پذیریجامعه سازوکار ،1پارسونز

 شخصیت نظام نیازهای ساخت و شوندمی درونی شخصیت، نظام در دیگر نمادهای و زبان اعتقادات، ها،ارزش

 ایهمهارت و کنندمی ذخیره هانقش برای را خود انگیزشی توان فرآیند با این کنشگران. کنندمی محدود را

 گرانکنش وسیله بدین و گیرندمی قرار آنها اختیار در هانقش ایفای برای الزم هایمهارت سایر و شخصی بین

 شخاصا بین و مطمئن باثبات پیوندهای ایجاد را پذیریجامعه دیگر کارکرد پارسونز. دهندمی وفق هنجارها با را

 تسکین را هامهارت و ها انگیزه کسب   به مربوط هایتنش و هانگرانی روحی، فشارهای بیشتر که داندمی

 عمل با پذیری،جامعه نهاد ترینمهم خانواده، که است معتقد 2گود جی ویلیامز(. 25: 1323 ترنر،)دهد می

 داراقت فرزند، عاطفی با روابط داشتن: است موفق فرزند پذیر کردنجامعه فرآیند در ها شیوه به این کردن

 و یحتوض ارائه با ارتباط برقراری فرزند، به آزادی دادن روابط، در پایداری الگویی، نقش داشتن شده،شناخته

 (. 1312 دسترنج،)مناسب  تشویق و تنبیه دلیل،

 هک درصورتی است، ناهنجاری -ایرانی های خانواده اکثر - دائم ازدواج پیش جنسی روابط که هایی خانواده در

 فرزندان هم بر و والدین هم بر فشار و شود می ثباتبی خانوادگی پیوندهای کنند، کاری چنین به اقدام فرزندان

                                                 
1 . Parsons 
2 . Good 
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 مشخصی محدوده فرزندان به آزادی در دادن خانواده که زمانی. شودمی روحی مشکالت به منجر و زیاد ناهنجار

 نهانپ برای خود عاملی این و شوند می روروبه تنبیه آنها با شود، می نقض فرزندان سوی از محدوده این و دارد

 رسای و والدین از الگوپذیری شدن اجتماعی فرایندهای از دیگر یکی همچنین. است خانواده از رابطه کردن

 برای باشند، شده مطلع خود خانواده اعضای از یکی همباشی از فرزندان که صورتی در. است خانواده اعضای

 .گیرد می صورت ترآسان رابطه این به اقدام آنها

 

  ،مشهد ساله ساکن 22خانم 

 قبل قبلیم خواهرای.است شده حل براشون مسائل این و هستند بازی های آدم من خانواده ،بله

 .است شدهحل براشونقضیه  و دکردن زندگی جوریهمین مدت یه شوهراشون با ازدواجشون از
 

 راندیگ رفتار مشاهده با اندکهتجاربی از ناشی عمده طور به اجتماعی هایپدیده اجتماعی، یادگیری در نظریه

 یالگوها تا سازد می قادر را او مشاهده، طریق از یادگیری برای آدمی توانایی. گیرندمی شکل آن پیامدهای و

 باشیهم تر،کوچك فرزندان برای اند، داده تن کار این به خانواده اعضای سایر وقتی. کند کسب را رفتار کلی

 .شودمی تلقی عادی رابطه نوع یك

 مهاجرت در زيست نظارت، شدن کمرنگ. 2-5-3

 از تر کمرنگ فرزندان بر نظارت خانواده بخش در. است مطرح جامعه و خانواده سطح دو در نظارت بحث

 های خانواده یا والدین از نفر دو هر بودن شاغل مانند عواملی توان می را امر این دلیل. است شده گذشته

 جازیم اجتماعی های شبکه و اینترنت انواع رسانه ها، دسترسی به با سهولت دیگر، سوی از. دانست والدتك

 همچنین. دارند فاصله هم از هاساعت بودن، کنار هم وجود با افراد بیشتر و یافته کاهش خانواده در روابط

 دهش گذشته از بیشتر...  و کالس موسیقی زبان، کالس مانند مختلط های عرصه در نوجوانان و جوانان حضور

 رد. شود می همدیگر کنار پسران( در یك محیط و )دختران افراد مختلط حضور سبب موارد این تمام و است

 مباشیه مانند نامتعارف روابط متفاوت، های مشغله دلیل به فرزندان رفتار بر والدین نظارت نداشتن خصوص

 بر رتنظا در ها خانواده کمرنگ شده بنابراین،. است پذیرامکان بیشتر ناهنجار افراد با نشینیهم نتیجه در

 رد فردگرایی بر مبتنی روابط گرفتن پیش همچنین. شودمی اجتماعی های ناهنجاری برای عاملی فرزندان
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 زرگب شهرهای در ناآشنایی همین شود و می یکدیگر با افراد ناآشنایی به منجر شهرهاکالن در شخصی روابط

 . کندمی فراهم را همباشی مانند نامتعارفی روابط زمینه

  ،ساله از تهران 22خانم 

 هجامع .باشه محدودیت مسائل سری یه خاطرهب شاید .دارن قبول رو زندگی سبك این ما سن تو

 وستاید از خیلی تهران تو ولی نیست پذیرفته شهرستان تو آزادتره، من هویت که جاییه من برای

 .کننمیزندگی  شکلی این من

 

 نیز یشترب فردگرایی. اندساخته غیرممکنتقریبا  را یکدیگر بر افراد نظارت ها شهرستان یعنی تربزرگ شهرهای

 که ودشمی سبب نظارت عدم و فردگرایی از حاصل گمنامی. است شده با یکدیگر افراد برخورد نداشتن سبب

 شهرهای رد زندگی سبك نوع این بنابراین،. باشد نداشته چندانی اهمیت بقیه برای دیگر افراد خصوصی روابط

 زندانفر از خانواده جدایی سبب تحصیلی و کاری مهاجرت مانند ایپدیده دیگر، سوی از. است تررایج تربزرگ

 ائلمس بیماری، فقر، مانند ایدورکننده نامساعد عوامل یا شرایط از شدن دور دلیل به معموالً افراد. است شده

 اندتومی دوم دلیل. کنندمی مهاجرت امنیت کمبود و بیکاری جنگ، طبیعی، بالیای غذا، کمبود سیاسی،

 شتر،بی درآمد بهتر، آموزش بیشتر، بهداشتی امکانات مانند مهاجرت مقصد کنندهجذب مساعد عوامل و شرایط

 همباشی ای سفید ازدواج که بود آن از حاکی تحقیقی های یافته. باشد بیشتر سیاسی هایآزادی و بهتر مسکن

 . اند کرده مهاجرت شهرهاکالن به شهرستان از و کار تحصیل برای که است بوده افرادی بین در بیشتر

  ساله از تهران 22آقاي 

ایشونم فارس بودند و البته ایشون ساکن تهران نبودند بنا بر یه دالیلی به خاطر کارشون و 

تحصیلشون از یکی 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 میکردند به 

  تهران موندگار شده بودند همین دلیل فعال

 

 کنندیم مهاجرت شهرهاکالن به و پیدا کردن کار مناسبتر دانشگاهی تحصیالت برای دانشجو پسران و دختران

 منامیگ. کنند انتخاب شهرکالن ماهیت متناسب با را روابط انواع توانندمی خانواده نظارت نبود به توجه با و

 دیگر، سوی از. بمانند دور کوچك شهرهای در نظارت از دهدکهمی اجازه دختران به مخصوصا شهرها کالن در
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 های فرصت دنبال به جوان پسران و دختران. شود می نیز کاری مهاجرت ایجاد سبب دانشگاهی تحصیالت

. نندک می مهاجرت شهرها کالن اکثراً و متفاوت شهرهای به دارند خود تحصیالت از توقعی که واسطه به شغلی

 بر نظارت و بگیرد شکل مهاجرت شود که می سبب کار و تحصیالت مانند شهرها کالن در هاجاذبه بنابراین،

 .داردن وجود افراد خصوصی بر حریم نظارت به تمایلی نیز شهر کالن در و یابد می کاهش خانواده سوی از افراد

 . تاس شده سفید ازدواج های زمینه گیریشکل و نظارت شدن کمرنگ سبب کاری و تحصیلی پس،مهاجرت

 و        متفاوت شهرهای در زنان ترفعال حضور سبب مرد و زن برابری های انگاره ظهور و نوگرایی و مدرنیته

 نشد کمرنگ به منجر خانواده از دوری و جغرافیایی تحرک همین. است شده آنان بیشتر جغرافیایی تحرک

 کالن در 1زیمل جرج  دیگر، سوی از. است فمینیستی های انگاره و مدرنیته از منتج که است شده کنترل آن

 سیاریب با که است شده فردگرایی و عقالنیت سبب شهری کالن زندگی کندکهمی بیان ذهنی حیات و شهر

 شهر کالن ذهنی، حیات حسی بنیادهای در. کند نمی برخورد عاطفی و آید می کنار اجتماعی تغییرات از

 ربانض در و خیابان از گذشتن بار هر در را خود امر این. دارد روستایی زندگی و کوچك شهر با بسیاری تفاوت

 تمییزگذار، موجودی منزله به آدمی از شهرکالن. دهد می نشان اجتماعی و شغلی اقتصادی، زندگی تنوع و

 هنیذ تصاویر و زندگی حرکت آهنگ روستا در. روستایی زندگی تا کندمی طلب بیشتری مراتببه آگاهی

 هریشکالن ذهنی حیات پیچیده خصلت که است نکته این به اتکا با دقیقاً. است ترموزون و آشناتر حسی

. است مبتنی عاطفی و عمیق روابط به بیشتر که کوچك شهر در زندگی با قیاس در آن هم شود می فهمیدنی

 اتعاد پایدار آهنگ متن در شکل بهترین به و دارد ریشه روان ترناخودآگاه های الیه در عاطفی و عمیق روابط

 رینتمنعطف و دارد جای روان ترشفاف و ترآگاه باالتر، های الیه در عقل روی، هر به. یابد می توسعه ناگسسته

 ذهنی. نیست درونی انقالب و شوک نیازمند هاپدیده تضاد و تغییر با سازگاری برای عقل. ماست درونی نیروی

زگار سا وقایع شهریکالن آهنگ با تواند می که است هاییانقالب چنان طریق از فقط است کارترمحافظه که

 وقایع ربراب در او از که دهد می پرورش را اندامی-داردانواع بسیاری  البته که- شهریکالن انسان بنابراین،. شود

 اکنشو خود مغز با او. کند محافظت سازد، کنریشه را آن تواند می که بیرونی، محیط تناقضات و تهدیدکننده

                                                 
1 . George Simmel 
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 ،بنابراین. شود می مبدل روانی امتیازی به آگاهی شدن افزون ترتیب بدین. خود قلب با نه دهد می نشان

 یدهپد به دادن نشان واکنش. نهد می بنیاد را انسان در عقل سلطه و تشدیدشده آگاهی شهریکالن زندگی

 دورترین شخصیت عمق از و است حساسیت حداقل دارای که شود می سپرده اندامی به شهریکالن های

 النشهریک زندگی سهمگین قدرت برابر در ذهنی زندگی از گرایی عقل و عقل به اتکا بنابراین،. دارد را فاصله

 یم ترکیب مختلفی و متنوع های پدیده با و دواند می شاخه متعدد جهات در گرایی عقل. کند می محافظت

 .شود

 محوری پديده. 6-3

 آن و بود مشخص وضوح به ها مصاحبه تمام در اساسی عامل یك میدانی های تحلیل و تحقیق بطن در

 .داشتند را ازدواج بدون مشترک زندگی تجربه که بود افرادی زندگی سبك در  هنجاری و ارزشی تغییرات

 خویش حیات های دوران ترین مهم از یکی فرهنگی و اجتماعی وضعیت نظر از اخیر دهه پنج در ایرانی جامعه

 زا و است بوده اجتماعی-اقتصادی توسعه نوسازی های برنامه معرض در همواره که ای گونه به کرده تجربه را

 شده دگرگون آن ساختارهای توسعه، های جریان و -52 انقالب- تاریخی رویدادهای از ای مجموعه طریق

 هایی شاخص بهبود نتیجه در ایران جامعه فرهنگی و اجتماعی ساختار تغییر با اخیر های دهه در. است

 هشبک جمعیت، جوانی مهاجرت، و اجتماعی تحرک افزایش شهرنشینی، میزان افزایش شدن، صنعتی همچون

 دهاینها توسعه و ارتباطی نوین های تکنولوژی از استفاده و جمعی ارتباط وسایل توسعه عمومی، نقل و حمل

 خانواده های نگرش و ها ارزش در اساسی تغییرات زمینه دانشگاه پرورش و و آموزش مانند جدید اجتماعی

 تفاوت نسل این از تر گذشته های دهه با  20 و 60 دهه جوان نسل هایارزش که نحوی به است شده ایرانی

 از. کرد مشاهده توان می خوبیبه نسل این رفتار و هنجارها در را ارزشی تفاوت این که دارد چشمگیری های

 نسل نای از توجهی قابل جمعیت. هستیم شاهد را محسوسی تغییرات مذهبی و سیاسی عقاید تا زندگی سبك

 همؤلف از مهاجرت تجربه و دانشگاهی های محیط به ورود شد گفته که طورهمان و دارند دانشگاهی تحصیالت

 سیاسی تغییرات با مقارن 20 و 60 های دهه برای هادانشگاه به ورود. هستند خانگیهم تسهیل در مهم های

 . است بوده هادانشگاه در
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 قمطاب افراد که کنندمی فراهم کنشگران برای را بستری دانشگاهی های محیط در فعال نوگرای های جریان

 بر دافرا تعامالت. کنند ریزیپی را شخصی زندگی فضای چیدمان هادانشگاه فضای در نوجویانه تحوالت با

 .ردگیمی شکل جنسی رفتار جدید الگوهای بنابراین و افزاید می متنوع اخالقی های ارزش برابر در انعطاف

 و هنجارها برای موجود اهداف و وسایل ها، شیوه انتخاب بر فرهنگی، عناصر ترینبنیادی مثابه به ها،ارزش

 ندگیز سبك عنوان به را همباشی که زیادی افرادی که بود آن از حاکی تحقیق های یافته. گذارندمی اثر کنش

 و پاکدامنی مانند اجتماعی تابوهای دینی، هایکنش و دین همچون هایی ارزش با بودند کرده انتخاب خود

 نادرست امری نه را دینی اوامر و ازدواج بدون جنسی روابط و کنند برقرار ارتباط به خوبی توانستندنمی بکارت

 زنان ایه نقش به نگاه دیگر سوی از. دانستندمی پاکدامنی نشانه را نه بکارت و کردند می تلقی غیرشرعی و

 در و کرده شرعی ازدواج که نیست زنی خوب زن جدید، هایارزش در و شده اساسی تحول دچار مردان و

 تعریف بلکه کند، می فراهم را مناسب شرایط کند، کار بیرون در که خانواده، همسر و فرزندان برای خانه

 فرهنگی هایارزش با که بودند کرده ارائه خود برای مردان و زنان با مرتبط هنجارهای و مرد و زن از جدیدی

 20 و 60 دهه به متعلق عموماً که جوانی پسران و دختران. داشت تفاوت گذشته های دهه در جامعه دینی و

 در برابری شرعی، هایمحدودیت از فارغ روابط تر،بزرگ شهرهای به تحصیلی و کاری مهاجرت خواهان بودند

 . بودند مالی و شغلی های موقعیت

  ،ساله از تهران 22خانم 

 شهرستان تو آزادتره من هویت که جاییه من برای جامعه دارن قبول رو زندگی سبك این ما سن تو

 .کننمی یدگزن شکلی این من دوستای از خیلی تهران تو ولی نیست پذیرفته

 

 

 

 

  ،مشهدساله از 22آقا 

کنم یه محدودیته واسه دخترا و نباید این تونم بگم، فکر میواال دیدگاه من در مورد بکارت چی می

تو جامعه ما و دیدگاه  شده قضیه به وجود بیاد یعنی یه جورایی یه محدودیته واسه دخترا گذاشته

  .ش ندارم و اعتقادی هم بهش ندارمهخاصی ب
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 نهات بکارت امروزی جوانان برخی از برای و شود می مطرح طبیعی زندگی سبك یك عنوان به همباشی وقتی

 را هنجاری و ارزشی تغییرات خوبیبه توانمی ندارد، چندانی اعتقادی آن به جوان نسل و است محدودیت

رف کارگیری صکند و این تغییرات فراتر از بهتغییراتی که الگوهای رفتاری جدید را توجیه می نکرد، درک

 اساساً کهبل داند،نمی نابهنجار را جدید رفتارهای این تنها نه که نوین ابزارهای جهان مدرن است. منطقی

 می تأکید اشرفتاری های ارزش انتخاب در سوژه آزاد ارادۀ بر و کشد می چالش به نیز را غالب هنجار هرگونه

 در یاجتماع یارزش ها ،نیسوژه است. بنابرا ینیجهان ب تیفرد است حول محور یکنش ها اری. آنچه معکند

 یبه دست م یاجتماع یاز ارزش ها ینینو فیو تعر گیردمیقرار  لیو تحل هیافراد مورد تجز یسازمان فکر

 و عرف حاکم بر جامعه است.  یفرد یارزش ها ندیدهد که برا

گفتاردرمان از تهرانمرد ، 

 نظر از ودب کرده تغییر امایدئولوژی که بود این پذیرفتم رو سبك این که خودم یبرااصلی  دلیل

 دلیل .امایدئولوژی به گردهمی بر که شهمی زشتی مسئله خیلی ظاهرگرایی مثال برای اجتماعی؛

 من چون زندگی سبك این به کنن تشویق منو که نبوده...  و رشته، دوستان نوع مثل هم خارجی

 اب که بوده ذهنم تو تئوری یه من پس .نبوده برم و دور هم کسی و خوندم پزشکی علوم اساساً

 .کنم اصالحش جاها بعضی و کنم ترشقوی تونستم بهش بخشیدن عینیت

 

 ندگیز سبك از تقلید عرف نظر از باشد و تازه که امری دارد هر تجربه به تمایل فرد تجددگرایانه، نگاه این در

 این در. است غربی سبك به خود روش و راه تغییر و خود جامعه سنتی رفتار هایشیوه گذاشتن کنار و غربی

 در فرد آزاد اراده به منوط چیز همه و دارند قرار اولویت در فرد فردیت و گراییتجمل گرایی،لذت دیدگاه،

 .شودمی بد و خوب تشخیص معیار فرد خود و رفتاری هایارزش انتخاب

 او لتکام و تغییر در ،«شدن» دائمی سیر در که است هایی سائقه بین مستمر در چالشی مدرن انسان هویت

 یط باشد و نصیببی روندهپیش جریان این تأثیرات از تواندنمی اجتماعی محیط تردید بی .دارند نقش

 .افتند می کار به حرکت برای تر اجتماعیبزرگ سیستم هایدندهچرخ هاییمکانیسم
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  طالعهم از .گنجدنمی بحث این حوصله در گرفتهشکل جدید هویت و تغییر این انجام چگونگی به پرداختن

 وانعن تحت آن از آنچه و ساختارها تغییر که کرد بسنده توان می نکته این به تنها شده انجام هایتحلیل

 هدید افراد های کنش در آن عینی نمود که است کرده ایجاد را تغییراتی، شودمی یاد اجتماعی سازمانیبی

با  آن ودنم است، گرفته دربر نیز را سوم جهان کشورهای تکنولوژی شدن، فراگیر با اگرچه تغییر این. شودمی

 .است متفاوت...  و فرهنگی های تفاوت به عنایت

 جامعه یك افراد که عقایدی مجموعه از است عبارت کرد، ارائه ارزش برای توانمی که تعریفی کلی، طوربه

 شود می گفته نبایدهایی و بایدها مجموعه به هنجارها مقابل، در. دارند خوب و مناسب مطلوب، امور درباره

 اتمجاز باید و شوند می شناخته هنجارشکن افراد آنها، از تخطی صورت در و دهندمی جهت افراد به زندگی که

 چهارچوبی به هنجاری و ارزشی پارادایم. هنجارهاست برای محکمی پشتوانه قانون ای،جامعه هر در. شوند

 تفسیر و توصیف آن براساس را خود اجتماعی واقعیات جامعه آن افراد که شودمی گفته فرهنگی و فکری

 ندشومی آشنا خود جامعه بر مسلط هنجاری و ارزشی های پارادایم با پذیریجامعه فرآیند طی افراد و کنندمی

 زور لیلد به صرفاً برعکس، یا  کنند می تعهد و تعلق احساس آن به نسبت و شود می درونی افراد برای یا که

 .کنند می تبعیت آن از اجتماعی جبر و

 شده هارائ هاارزش و فرهنگی تغییرات و اقتصادی و اجتماعی تغییرات بین رابطه خصوص در متفاوتی نظریات

 هایارزش یرتغی دیگر تعبیر به یا مدرنیزاسیون نتیجه مثابه به هاارزش همگرایی بر ها نظریه این از برخی. است

 سنتی هایشارز که کنند می بینیپیش ها نظریه این. دارند تًکید سیاسی و اقتصادی فشار نتیجه در فرهنگی

 و دورکیم وبر، همچون اندیشمندانی مطالعات. شوند می جایگزین مدرن هایارزش و کنند می پیدا کاهش

 عمیق اختشن با وبر. اند کرده بیان اقتصادی تحوالت با را فرهنگی تغییر ارتباط نوسازی، مکتب نظرانصاحب

 چهارچوبی در را هاارزش نقش توانست تطبیقی صورتبه اجتماعی نهادهای از خود دقیق ساختاری تحلیل و

 هاارزش باورها، آنها درون در که است اجتماعی های کنش نظام تحلیل روش در او کار اهمیت. بدهد قرار نظری

 در سنتی و مدرن جامعه تفاوت است که معتقد پارسونز. گذارندمی تًثیر کنش بر اقتصادی نیروهای نیز و

 اقتصادی بنگاهی هم و است آموزش متصدی هم خانواده سنتی، جامعه در مثالً است. ساختی تفکیك میزان
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 دورکیم دید از. اند شده جدا خانواده پیکره از اقتصاد و آموزش نهادهای مدرن جامعه در اما شود؛می محسوب

 تجربیات و جامعه مختلف های بخش کردن یکپارچه منظور به را نمادها از بانیسایه دین سنتی جوامع در

 و نهادها آمدن وجود به و امور شدن تخصصی و گسترده کار تقسیم با اما. بود گسترانیده افراد مختلف

 نظام اداره تحت افراد گوناگون تجربیات آن تبع به و جامعه مختلف های بخش جدید، اجتماعی ساختارهای

 کلیت درون در معنایی هاینظام این دادن جای از دین و آینددرمی متضادی گاه و متفاوت معنایی های

 . ماندمی باز کرده پرداخته و ساخته خود که فراگیر نمادین

 هاهنگفر برخی اینکه است؛ توجه قابل فرهنگی تغییر تبیین در نیز 1راجرز مانند نوسازی نظرانصاحب دیدگاه

 کند کهمی بیان ارزشی تغییرات مورد در 2اینگلهارت نظریه همچنین. دارند تغییر برای بیشتری هایزمینه

 چنانچه است. پذیری جامعه جریان و اجتماعی و اقتصادی رفاه میزان تأثیر تحت افراد ارزشی های اولویت

 و اقتصادی نیازهای تأمین با همراه سیاسی و اجتماعی آرام محیط در خویش زندگی اولیه هایسال در فردی

 ارند،ند را فوق شرایط که افرادی برعکس و است بیشتر فرامادی هایارزش سمت به او گرایش باشد، امنیتی

 . گیردمی قرار اولویت در مادی برایشان هایارزش شود یعنیمی هایشان دگرگونارزش

 ایهارزش انتقال دارد، قرار شدن جهانی و در مسیر مدرنیته است و گذار حال در ایرانی جامعه اینکه به توجه با

 الانتق نقص از حاصل نسلی شکاف. پذیرد می صورت ناقص جدید نسل به گذشته های نسل از فرهنگی

 امروز نسل که برای حالی در است، متفاوت گذشته هایارزش با شودکهمی هنجارهایی ظهور به منجر هاارزش

 وبمحس ارزشی تغییرات در عوامل  ترین مهم از یکی اقتصادی عامل دیگر، سوی از. رسد می نظر به طبیعی

 یند و معنویت مانند فرامادی هایارزش به و پایبندی است اقتصادی های فعالیت درگیر امروز نسل. شود می

 توانیم می ایرانی حاضر جامعه در نسلی شکاف و مدرنیته برمبنای بنابراین،. شوددیده می کمتر کنونی نسل در

  .است شده رایج جامعه در سفید ازدواج مانند رفتارهایی و است کرده تغییر هاارزش چگونه که کنیم درک

                                                 
1 . Rogers 
2 . Englehart 
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 مؤلفه از جمعی منافع بر شخصی منافع تقدم و طلبیعشرت استقالل، به میل که فردگرایی رواج دیگر، سوی از

 ترجیح و فردگرایی دیگر، رشد بیان به. است نسل این تشدیدیافته های مشخصه دیگر از هستند. آن مهم های

 مدتبلند تعهدهایفردگرایی  در. دانست کنونی جامعه در موقت ازدواج شیوع از علل توان می را دیگری بر خود

 دارد رجحان اشاجتماعی های مسئولیت بر هایش لذت فرد نظر از .شود می ترجمه ابدی التزام به فرد برای

 مترینک با را لذت بیشترین امکان حد تا که عملکردهایی بگیرد، قرار عملکردهایش کانون باید که اوست و

 ترینکم و لذت بیشترین. شودگرفته  ساده فرمول یك اساس بر ها تصمیم همه و کند فراهم وی برای هزینه

 تمام و اجتماعی فشارهای تا جوید می را رهیافتی فرد حالت، این در. شود می «من شخص» نصیب هزین

 ازدواج اینجا در که)کنش  اختفای گزینه تریندردسترس و برساند حداقل به او برای را ممکن های هزینه

 .گزیندبرمی را (است سفید

 عینیت سفید ازدواج قالب در را شدهبازتعریف های ارزش خود خصوصی حریم بر تملك فرض با کنشگر

 زندگی حوزۀ در دولت دخالت منع و خصوصی حوزۀ از عمومی عرصۀ جدا کردن با رویکرد این .بخشدمی

 .کند می فراهم سوژه برای زندگی متفاوت های شیوه انتخاب در را بسیاری آزادی شخصی،

 .اردد توجهی قابل قرابت حاضر عصر در مدرن انسان های ویژگی با که است کامجویی ترجمان شد گفته آنچه

 گاه و جنسی، روانی نیازهای که است ایرابطه داشتن بخشد،می نیرو را آن تداوم و رابطه این لذت آنچه

 های مسئولیت که گذاردمندی نمیچهارچوب ساختار در را او که حالی در کند،می مرتفع را فرد اقتصادی

 کند.تعامل می خود جنسی شریك با رابطه این در عمل آزادی با فرد .تراشد می برایش زیادی

 

 

 راهبردی کنش. 7-3

 موقعیت مدیریت چگونگی و روزمره یا عادی هایعمل طرز و اساسی هایتاکتیك بر ناظر کنش، یا تعامل

 انجام مردم اند کههاییکنش و رفتارها هاتاکتیك این. شودمی برده کار به مسائل با رویارویی در افراد، توسط
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 بدون مشترک زندگی که افرادی نشان داد تحقیق هاییافته(. 152: 1310 کوربین، و استرواس،) دهندمی

 مدتکوتاه معموالً روابطشان و دهند می انجام متعدد دفعات در را روابط اینگونه اند کرده تجربه را ازدواج

 . شد گرفته نظر در راهبردی کنش به روابط ناپایداری و تعدد دلیل همین به. است

 را روابط اینگونه که افرادی فرهنگی، و ارزشی هایتعارض دلیل به که است آن از حاکی تحقیق های یافته

 ار همباشی  که خودشان شبیه افرادی با مگر باشند داشته رسمی و دائمی ازدواجی توانند نمی اند، داشته

 رابطه رد معموالً روابط اینگونه با افراد. ندارد چندانی اهمیت برایشان باکرگی مانند عواملی و اند کرده تجربه

 انندم دالیلی آنها بودنباهم که کند می پیدا ادامه زمانی تا روابط گونه این. بودند ناپایدار و مدت کوتاه های

 افراد و است مدت کوتاه روابط معموالً ولی. داشته باشد مالی نیازهای تأمین عاطفی و و جنسی نیازهای تأمین

 ولی ندارند مشخصی پایان روابط گونه این. آورند می روی متعدد روابط به دائمی و رسمی ازدواج جای به

 . دهند می تن روابط گونهاین به آن سرانجام به توجه بدون افراد و اندهمدت کوتاه عموماً

 ساله از مشهد 22، مرد 

من خودم آدم خشنی نیستم ؛ اولیش خیلی بد بود: دعوا و خشونت. من که دو تا رابطه داشتم

 تجربه کامالًیکی این  .خوردیماخالقی و شخصیتی به هم نمی ولی خب تو اون رابطه از لحاظ

 مند شدم.باز به این قضیه عالقه است ومتفاوتی 

 

  ،ساله از تهران 32خانم 

رابطه ما  هر وقت نخواستیم از هم جدا بشیم. یم وهبا هم هستیم تا زمانی که همدیگه رو بخوا

 .. شد.از نظر اقتصادی هم قرارداد ضمنی بود که اتوماتیك رعایت می متعهدانه بود.

 

 ازلو،م نیازهای مراتب سلسله نظریه طبق. اجتماعی دارد جنبه آنها رفع ودارند  زیستی جنبه جنسی نیازهای

 فشار ینباالتر که شودمی محسوب ارگانیسم اساسی و فیزیولوژیك اولیه، نیازهای دسته جزء آن «جنسی نیاز»

 أخیرت این. است افتاده تأخیر به ایران در ازدواج فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، دالیل به. کندمی وارد فرد به را

 روابط. بگیرد خود به متفاوتی هایشکل جنسی نیازهای ارضای است که شده سبب طوالنی ازدواج و بلوغ بین

 در جنسی روابط الگوهای انواع از مشترک ازدواج بدون زندگی وروسپیگران  با جنسی رابطه صیغه،، دوستی
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 روابط این جدید نسل اما است تعارض در ایران مذهبی و فرهنگی هنجارهای و هاارزش با که است ایران

 روابط دلیل را آن خانههم افراد که انتخاب کرده است. عقالنیتی خود جنسی نیازهای رفع برای را آنومیك

 های قوس و   کش یا و اقتصادی سنگین بهای دادن نیازهایشان بدون رفع دانند،می خود متعدد و ناپایدار

 و داردن سنخیتی اسالمی-ایرانی فرهنگ با است که آنومیکی روابط جزء ناپایدار و متعدد روابط. است حقوقی

 و آرزوها بین فاصله افتادن کارکردگرایی، دیدگاه از. شودمی محسوب اجتماعی انحراف و کجروی نوع یك

 رد ازهاین شود، ایجاد فاصله جنسی نیازهای رفع و ازدواج بین که زمانی. شودمی کجروی سبب آرزوها تحقق

 هشدهای پذیرفتهارزش بین که زمانی است معتقد مرتن. شوند می ارضاء اجتماعی انحراف و ناهنجاری قالب

 زدواجا توان می. کندمی بروز بدعت و کجروی زمینه بیاید، پیش تنش و تعارض دسترسی وسایل و اجتماعی

 قق ازدواجوسایل، تح به دسترسی نداشتن دلیل به در شرایطی که نامید شورشی یا ، لذت جوییبدعت را سفید

 کمتر نهاآ روی کنترل که افرادیباشد.  کنترل نبود ممکن است به دلیل روابط این تعدد. شدنی نیست دائم

 وستید هایگروه میان در که زمانی دیگر، سوی از کنند. می تکرار بیشتر را نامتعارف و ناهمنوا رفتارهای است،

 بر اصرار در را ناهنجار شخص هویت و شود می تشدید رفتار نوع این شود، می زده فرد به خانههم برچسب

 . کند می مدیریت ناهمنوایی

 

 

 

 . پيامدها8-3

 لهمسئ یا امر به پاسخ در معیّنی تعامل/عمل نشدن یا شدن انجام هرجا. است پیامد پارادایمی چهارچوب آخرین

 و استرواس) خواهد داشت پیامدهایی شود، انتخاب افرادی یا فرد سوی از مصلحت حفظ یا اراده منظور به یا

 کارشناسان، هایتحلیل و کنندگانمشارکت هایمصاحبه براساس پژوهش این در(. 152: 1310کوربین،

 :از عبارتند که شدند شناسایی سفید ازدواج پیامدهای
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 يبه ازدواج رسم يليم يانتخاب، ب یو آزاد يتيجنس یها شهي. رنگ باختن کل1-8-3

 و قومیت نژاد، مذهب، طبقه، پایگاه، و نقش نظیر اجتماعی هایمالک برحسب افراد بشری، جوامع تمامی در

 جامعه، افراد بندیدسته برای فرهنگی-اجتماعی هایمالک ترینمهم از یکی. شوندمی بندیدسته غیره

. است مرد و زن گروه دو به جامعه افراد تقسیم ای،جامعه هر در بندیگروه ترینبزرگ واقع، در. است جنسیت

 مردانه مناسب رفتارهای و هانگرش درباره را هاییفرضپیش و تصورات بودن، زن یا مرد های مقوله از یك هر

 .یابندمی متفاوتی و ویژه تعاریف ایجامعه هر فرهنگ در که دارند دنبال به زنانه یا

 استفاده مورد هاقضاوت در گیرند،می جای انسان ذهن در که ناپذیرانعطاف و کلی هستند تصوراتی هاکلیشه

 از اییافتهسازمان مجموعۀ جنسیتی هایکلیشه. شوندمی بازتولید و تکرار تغییری هیچ بی شوند ومی واقع

 ،جسمانی ظاهر اطالعات دربرگیرنده جنسیتی قالبی تصورات یا هاکلیشه. است مردان و زنان درباره باورها

 این که است نکته این ترینمهم. است مردان و زنان شغل نوع و اجتماعی روابط روانی، صفات عالیق، ها،نگرش

 فرد آن که دارد را ضمنی معنی این است، زن فرد یك اینکه شناخت صرف اند و مربوط هم به متنوع ابعاد

 ضعیف، وابسته، مهرورز،) خاص روانی صفات و( زیبا و ظریف و آرام صدای) خاص جسمانی هایخصوصیت

 .پرداخت خواهد( شوهرداری آشپزی، کودک، از مراقبت) خاص هایفعالیت به و داشت خواهد( عاطفی

 رقراریب از شناسند،نمی رسمیت به کامل حقوق از برخوردار هاییانسان را زنان و دختران جنسیتی هایکلیشه

 دکننمی جلوگیری پیشرفت در زنان و دختران کامل شرکت از و جنس دو افراد میان برابر و هماهنگ روابط

( ارادی و عاطفی معنوی، هایتوانایی) خود انسانی هایتوانایی تمام شکوفایی از را زنان و دختران ترتیب بدین و

 و احساسات جانبههمه شکوفایی از را مردان و پسران جنسیتی هایکلیشه دیگر، طرف از. دارندمی باز

 اعتنایییب پرخاشگری، رقابت، خشونت، سمت به بیشتر آنها هرچه که شوندمی باعث و دارندمی باز انسانیتشان

 (.35: 1326 میشل،) بروند پیش احساسیبی و

 است احساساتی زن کند، گریه نباید مرد بیرون کند، کار مرد و کند داریخانه باید زن اینکه ،رایج فرهنگ در 

 و گرسلطه گیر،سخت سنگدل، مرد است، و دلنازک و خرافاتی ترسو، زن بکند، درستی قضاوت تواندنمی و

 و مردان شخصیتی هایاز ویژگی جنسیتی هایکلیشه طوالنی فهرست از معدودی هاینمونه است پرخاشگر
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 وردم در منفی عمدتاً هایکلیشه کندمی توجه جلب جامعه در جنسیتی هایکلیشه بررسی در آنچه. زناناند

 داوریپیش به نهایت در هاکلیشه این که است مردان به راجع مثبت عمدتاً هایکلیشه پذیرش و شیوع و زنان

  .شوندمی منجر جنسیتی تبعیض و

 لیشهک که اند کرده انتخاب دلیل این به را خانگیهم یا سفید ازدواج که افرادی تحقیق، های براساس یافته

است؛  مرد برعهده  اقتصادی های هزینه دائم ازدواج در. است دائم ازدواج از تر کمرنگ آن در جنسیتی های

 دچار مشکالت کامل جهیزیه خرید با زن دیگر، سوی از است. مرد عهده بر...  و نفقه مهریه، مسکن، برای مثال

 هک شود می تعریف طرفین برای ایرانی فرهنگ اساس بر شوهری هم و همسری های نقش شود.اقتصادی می

 گرن جنسیتی های کلیشه تنها نه سفید، ازدواج در. شودمی نظارت بر آن همسر و شوهر های خانواده سوی از

 حرکت دیگر چیز هر یا کار برای راحتی به زنان. دارد وجود برای افراد بیشتری انتخاب آزادی بلکه بازند، می

 نحوی به. دارد وجود بیشتری آزادی طرف دو هر برای انتخاب در دیگر، سوی از. آزادترند و دارند جغرافیایی

 یم انتخاب خانههم عنوان به را دیگری شریك و شوند می جدا هم از آسانتر نرسیدند تفاهم به طرفین اگر

 .کنند

  ،ساله از تهران 82خانم 

 ایدش ندیدند را سالم ارتباط و محبت رنگ اصال سریاشون یه کنی نگاه خودمون قدیمیای به االن

 طالق که رسومه سری یه خاطر به فقط بودنشون هم کنار این ولی باشند هم کنار جوری همین

 طرفت، خب به راحتی از باشی ناراضی اگه تو ها رابطه این تو و دونند می عیب رو دیگه مسائل یا

 شی. می جدا ازش

 

 

  ،اصفهان ساله از 82خانم 

ه طوری ک و نه بشم اذیت بودنم دختر خاطربه من که بوده طوری نه بوده کمرنگ خیلی جنسیت

 ولی نبود مطرح چیزی و داشت خونه اون که اوالش نظر اقتصادی از .باشه داشته مسئولیت اون

 کالً ولی ذاریممی رو درآمدمون 3/1 دوتامون تقریباً و کنممی کمك منم سرکار رفتم که زمانی از

 مشکل به و مونهنمی انرژی معتقدیم دوتامونم چون نیست آزاد رابطمونم ما .ذارممی من کمتر

 .باهمیم خوب هم عاطفی و جنسی نظر از. داریم نیاز هم کمك به و خوریمبرمی
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 قع،وا در. یابندمی اهمیت نقشی هایمجموعه و نقش نیز و پایگاهی مجموعه و پایگاه مفاهیم نقش، نظریه در

 هب پایگاه آن ارزشمندی براساس و کندمی اشغال خود جامعه اجتماعی ساختار در فرد که است موضعی پایگاه

 اختصاص خود به اجتماعی مراتب سلسله در را معینی جای حیثیت یا و تسلط قدرت، کنش، میزان لحاظ

 را تکالیفی و وظایف باید که درحالی شوندمی برخوردار امتیازات و حقوق برخی از افراد پایگاه، هر در. دهدمی

 فرد که است موضعی پایگاه که معنی بدین خورند،می پیوند هم به نقش و پایگاه واژه اینجا در. دهند انجام نیز

 شودیم محسوب پایگاه در نهفته تکالیف و امتیازات مجموعه نقش، و کندمی اشغال اجتماعی مراتب سلسله در

 یگراند با که شخص یك نقشی روابط کلیه به نقشی مجموعه عبارت. دارند انتظار پایگاه دارنده و جامعه که

 است ممکن معین اجتماعی نظام یك اعضای. شودمی گفته کند،می برقرار خود خاص اجتماعی پایگاه دلیل به

 منفی پاسخ هنجارها این به که را آنهایی و بدهند پاداش کنندمی اجرا خوب را مقرر هاینقش که کسانی به

 (. 131: 1324 کراوس، و دوچ)کنند  تنبیه دهند،می

 و هافعالیت مورد در جامعه یك در غالب انتظارات از است عبارت جنسیتی نقش گفت توانمی ترتیب بدین

 مفهوم از وقتی(. Kammeyer,1992)شوند  درگیر آنها در توانندنمی یا توانندمی زنان و مردان که رفتارهایی

 از كی هر به جداگانه اجتماعی یا خانگی کارهای و وظایف اختصاص بر عالوه گوییممی سخن جنسیتی نقش

 رانهمداراگ و عاطفی رفتار مانند) جنس دو از یك هر از متفاوت رفتاری و شخصیتی هایویژگی انتظار جنس، دو

 در یدها تریناساسی که گفت باید خالصه طور به. است مدنظر نیز( مردان حسابگرانه و تهاجمی رفتار و زنان

 ستا متفاوتی هاینقش از ناشی زنان و مردان رفتاری و نگرشی هایتفاوت: که است این اجتماعی نقش نظریه

 به. کنندمی نفی یا ایجاب را خاصی رفتارهای و هانگرش اجتماعی هاینقش زیرا دارند؛ جامعه در آنها که

رفتارهای  و هانگرش باورها، دهندهشکل( اجتماعی پایگاه)اجتماعی  ساختار در فرد موقعیت دیگر، عبارت

 نمی تعریف طرفین برای شوهری و همسری هاینقش که آنجا از سفید ازدواج در. اوست( اجتماعی نقش)

 . رودانتظار نمی سفید ازدواج در رود، می انتظار مرد و زن از دائم ازدواج در که رفتارهایی شود،

 زنان و مردان رفتاری هایتفاوت ایجاد در جامعه فرهنگ آن، طریق از که ایشیوه آشکارترین دیگر، سوی از

 یزندگ هایشیوه آن طریق از هاانسان که است فرآیندی پذیریجامعه. است پذیریجامعه کند،می ایفاء نقش
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 جامعه در رفتار و عملکرد آمادگی که ایگونه به کنند؛می کسب ایویژه شخصیت و آموزندمی را شانجامعه

 یادگیری دارند تأکید آن بر پذیریجامعه فرآیند در شناسانجامعه آنچه. کنند پیدا را عضو یك عنوان به

 از بخش آن جنسیت پذیریجامعه. باشد افراد اجتماعی هاینقش با متناسب که است هایینگرش و هامهارت

 افرادی هب بلکه شوند،می اجتماعی موجوداتی به تبدیل کودکان تنها نه آن وسیله به که است شدن اجتماعی

 از ایمجموعه دربردارنده بودن، زن یا مرد وضعیت، این در. گردندمی تبدیل زنانه یا مردانه هایویژگی با

 محتوای آنچه. باشدمی مناسب و شایسته زنان، و مردان برای جامعه هر درون در که است رفتارهایی و هاویژگی

 ینیازها از که هستند هاییهمان( رفتارها و هانگرش ها،ارزش هنجارها، نظیر)شود می گرفته درنظر فرآیند این

 مدرسه، خانواده، اهمیت در شناسانجامعه گرچه(. Stanley,2002)گیرند می سرچشمه جامعه اجتماعی سیستم

 هک باورند بر این آنها از بسیاری اند،القولمتفق جامعه اعضای کردن اجتماعی در گروهی هایرسانه و همساالن

 اجرای هنگام در را شانوالدین دائم که کودکان. است افراد کردن پذیرجامعه در اساسی اهمیتی دارای خانواده

 درانشانپ و برده سر به منزل داخل در اغلب مادرانشان که ببینند اگر بینند،می شانروزانه جنسیتی هاینقش

 و تنظاف آشپزی، برای را بیشتری وقت پدرانشان به نسبت شانمادرا دارند، اشتغال کار به منزل از خارج در

 هنگام به آنها از تا زنندمی کارشان از که هستند مادران اغلب و دهندمی اختصاص داریخانه کارهای سایر

 انعنو به را مذکور هاینقش کودکان این که است طبیعی ببرند، دکتر به را آنها یا کرده مراقبت بیماری

 براساس(. Browne,1992)بپذیرند  را و آنها کرده تلقی زنان و مردان رفتار برای شدهپذیرفته و عادی هایشیوه

-ونیدر صورت به جنسیتی هویت و هانگرش خانواده، در پذیریجامعه فرآیند در جنسیت، پذیریجامعه نظریه

 طی در هاینک به توجه با. آوردمی دنبال به را زنان فرمانبری و مردان سلطه تداوم یافته، انتقال فرزندان به شده

 شودمی ترسیم بااراده و توانا شایسته، استوار، مستقل، تصویری مردان از معموالً جنسیت، پذیریجامعه فرآیند

 ردانم شرایطی چنین در شوند،می توصیف وابسته و عاطفی منفعل، فرمانبر، آرام، موجوداتی زنان مقابل، در و

 دیگر یکی(. Schaffer,1992)پذیرند می را بودن فرمانبر نقش زنان و مردانه گریسلطه سنتی جنسیتی نقش

 نشک متفاوت الگوهای طریق از کنندمی تقویت را فرزندانشان مدارجنسیت رفتارهای والدین که هاییراه از

 هایاسخپ ندادن یا دادن با را جنسیت بر مبتنی رفتارهای این والدین. است پسران و دختران با رفتار و متقابل
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 الدینو رفتارهای از فرزندان تقلید رو،این  از. کنندمی تقویت شانفرزندا در معین رفتارهای از برخی به خاص

 تفاوتم پذیریجامعه به منجر که است اساسی هایراه از والدین توسط فرزندان هایپاسخ مستقیم تقویت نیز و

 شروع زندگی آغاز از که جنس دو بین تمایزات و هاگذاریتفاوت این. شودمی خانواده در پسران و دختران

 گرددیم دختران توسط دیگران از مراقبت و پرورشی و مطیعانه منفعالنه، رفتارهای یادگیری به منجر شودمی

 احتمال به والدین. آموزندمی را بودن خود به متکی مستقل و پرخاشگرانه فعاالنه، رفتارهای پسران که درحالی

 د؛آورنمی بار جسور و مستقل نفس،اعتمادبه دارای را آنها که کنندمی تشویق پسران در را رفتارهایی زیاد

 قسو آنها به شدن متکی و دیگران با متقابل روابط دهندهافزایش رفتارهای سوی به را دختران که درحالی

 سفید ازدواج در اما کند می پیدا تداوم دائم ازدواج در جنسیت پذیریجامعه این(. Lindsey,1997)دهند می

 . و کمتر است نیست جنسیتی تمایزات  از خبری

 مه با مردان و زنان. نمایان است رسمی ازدواج از بیشتر سفید ازدواج در فمینیستی باورهای دیگر، سوی از

 آثار و مرد و زن تکوینی هایتفاوت. هستند زندگی مختلف های عرصه در برابری خواهان و کنند می کار

 گذشته هایدهه در هافمینیست. است شده بررسی مختلف هایحوزه در که است موضوعاتی از آن گوناگون

 و تتربی از و ندارد طبیعی خاستگاه مرد و زن اجتماعی و روانی هایویژگی کنند ثابت تا کوشیدند بسیار

 هایویژگی تفاوت به جنسیت و جنس واژۀ کارگیریبه با هاآن(. 2511333 نژاد، زیبایی) گیردمی نشئت محیط

 جنسیتی هایتفاوت و بیولوژیك با خاستگاه هاییتفاوت به جنسی هایتفاوت. اندکردهاشاره  فرهنگی و طبیعی

 (. 100-11: 1330 جزنی،)کنند می اشاره اجتماعی و فرهنگی خاستگاه با هاییتفاوت به

 محسوب دوم درجۀ شهروندان مردساالرانه، داریسرمایه در زنان معتقدندکه سوسیالیست هایفمینیست

 شناسیجامعه در طلباصالح/ لیبرال هایفمینیست که هدفی اما(. 60-51: 1335 گیوی، قمری)شوند می

 یجۀنت بلکه نیست، ذاتی جنس دو میان مشاهدهقابل  هایتفاوت که بود نکته این اثبات اند،کرده دنبال

 دتول بدو از وبیشکم که پسران و دختران رفتار تفاوت است، «نقش و جنس سازیهمگون» و پذیریجامعه

 در مردان و زنان میان تفاوت. کندمی جلوگیری زنان انسانی هایظرفیت کامل شکوفایی از و شودمی آغاز

 میزآتبعیض قوانین وجود و هاآن از جامعه انتظارات تفاوت پسر، و دختر تربیت تفاوت از ناشی غربی جوامع
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 سفید ازدواج در(. 233و232: 1330 واالس، و آبوت) است جنسیتی هایکلیشه از ناشی در مجموع و است

 گونههیچ بدون تواند می بخواهد وقت هر و ندارد مرد قبال در او تعهدی و دارد وجود زن برای بیشتری آزادی

. است خارج است، مردان به نفع که حقوقی سازوکارهای از دائم ازدواج مانند و کند ترک را شوهر ممانعت

 این با است شده ایران در همباشی گسترش برای دلیلی نیز امروز جامعه در فمینیستی باورهای بنابراین

 .برخوردارند تریبرابر حقوقی از و است بیشتر زنان آزادی که استدالل

 پيگرد از ترس حمايت، فقدان و اجتماعي طرد. 2-8-3

 رایب ایران قانون و حقوق در بلکه ندارد، همخوانی ایرانی فرهنگ و مذهب با تنها نه خانگیهم یا سفید ازدواج

 و ادیان های دغدغه از یکی همیشه جنسی روابط به بخشیدن سامان و سر. است شده تعیین مجازات آن

 می  اختالل دچار را اجتماعی سازمان جنسی روابط بخش در ناهنجاری زیرا است؛ بوده مختلف جوامع قوانین

 قی،منط امر  دنیا کشورهای اکثر در مرد و زن جنسی رفتار تنظیم که در است راهکارهایی از یکی ازدواج. کند

 ایبر عرفی و قانونی و شرعی شدهپذیرفته راه تنها ازدواج نیز ایران در. است شده شناخته شرعی و اخالقی

 گردپی تحت نیز قانون و از سوی جامعه بلکه خانواده، سوی از  تنها نه آن از غیر و است جنسی نیازهای ارضای

 تاکثری در این و شد می پنهان خانواده از خانگیهم بود که  آن از حاکی تحقیق های یافته گرفت. خواهد قرار

 یم اطالعی بی به را خود بودند باخبر  فرزندانشان بودن خانههم از که هایی خانواده. بود صادق پاسخگویان

 .نبودند برخوردار خانوادگی حمایت  از و شده طرد ها خانواده سوی از فرزندان اما. زدند

 

  ،مشهدساله از 32خانم 

خب راستش دیدشون دید مثبتی نبودش . هستن انیبرادرام همشون در جر و ، خواهرامپدر و مادر

چون این طور که معلوم  ؛ولی اینکه از لحاظ احساسی، عاطفی یا حتی مالی ما رو ساپورت نکردند

 رو ایرابطه چنینبود باور نداشتند 

 

   ،ساله از تهران 22آقا 

م که بیندونستم این رو و دلیلی نمییه جورایی رابطه شخصی می .کسی هتمایل نداشتم بدون

باعث  کنمیه جورایی شاید فکر می ؛خصوص خانوادههاد تو این رابطه خبر داشته باشه بوکسی بخ
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 و هیقض نیاز ا شنینفر رابطه دارم قطعا ناراحت م هیخانواده من بفهمند با . ن ما بشهدطرد ش

جامعه ما  یجزء خط قرمزها ییجورا هی هیقض نیوقت، چون ا چیرو نفهمند ه نیا کنمیم یسع

 .نباشه ایباشه  بیکه ع ستین نیبحث ا شهیم

 

 و توجه احترام، مراقبت، همراهی، محبت، از برخورداری میزان عنوان به توان می را خانواده اجتماعی حمایت

 اساسی بعد دو خانواده اجتماعی حمایت. نمود تعریف مهم، دیگرانِ خانواده، اعضای سوی از شدهدریافت کمك

 حمایت از خاطر اطمینان دلیل به فشارآمیز های موقیت به نسبت سازدمی قادر را شخص که ذهنی بعد دارد:

 خانواده حساس هایموقعیت و ناگوار حوادث بروز در زمان عینی بعد در و بدهد بهتری های پاسخ خانواده

 یا اطرافیان و خانواده سوی از که زمانی اما. شودنمی روانی و روحی هایی بحران دچار فرد و کند می کمك

 ودب نخواهد قادر تنهایی به روانی، فشار و روحی های آسیب و تنهایی احساس بر عالوه شود، طرد مهم دیگران

 .آید فایق عاطفی، حتی و اقتصادی مشکالت ویژهبه مشکالت، بر

 نقد مورد و قانون حاکمیت سوی از همواره جامعه نامتعارف ارتباطی الگوهای از یکی عنوان به سفید ازدواج

 لقیت جنسی فساد و باری و بند بی از شکلی عنوان به جامعه سوی از آن بودن نامتعارف بر بنا و است بوده

 .است شده

 کوهشن با توأم دیدگاهی خانگیهم به نسبت استثنائات بعضی از فارغ جامعه کلی دیدگاه شد ذکر کهچنان

 ستا بندوباریبی یادآور سفید ازدواج که مدعاست این بر گواهی آن نکردن افشا برای افراد تالش و است بوده

 فرد بر جامعه که است منفی هاینگاه بر مشتمل اجتماعی برچسب یا انگ .باشند برحذر آن از باید افراد که

 نابراینب .گیردمی را خود به نسبت منفی ارزش و طردشدگی از احساساتی آن نتیجه در فرد و کند می تحمیل

 رد تواند می بها این. کنندمی پرداخت ناهنجاری برای را بهایی کنند می تجربه را سفید ازدواج که افرادی

 .باشد اجتماعی حمایت رفتن بین از نیز و طردشدگی امنیت، عدم و قانونی پیگیری از ترس قالب

 وزمرهر زندگی دری مشکالت با را فرد تواند می آن فروپاشی امکان و دونفره زندگی داشتن در احساس ناامنی

 مک متراژ با ارزان هایساختمان وجود و است متناسب ارتباط از شکل این با شهری فضای اگرچه. کند مواجه

 هر توسط تواند می و است شکننده امنیت این است که واضح کند، می فراهم نفره 2 زندگی برای را زمینه
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 یگرید بخش و است آن قانونی افشای افراد از ترس و قانونی پیگیری به ناامنی از بخشی. شود دارخدشه کس

ان همسایگان، فامیل، دوست نزد در موضوع این داشتن نگه مخفی برای طرفین پیگیرانه های تالش به مربوط

 . هاست خانواده و

 ای سفید ازدواج از حاصل نوزاد. ندارد وجود نوزاد برای حمایت گونههیچ نیز بارداری صورت در دیگر، سوی از

 یا و ودش می سپرده بهزیستی مراکز به نیز تولد صورت در یا شود می سقط غیربهداشتی و غیرمجاز صورتبه

 یبآس بروز و مهم( )دیگران خانواده سوی از طرد و قانونی حمایت عدم بنابراین،. شود می گذاشته راه سر حتی

 که مشکالتی وجود با را رابطه از شکل این دوام آنچه. است روابط نوع این عواقب از جسمی و روحی های

 .است سوژه برای زندگی سبك این داشتن از لذت کسب شود، می موجب است افراد این زندگی دامنگیر

 انجام رایب دلیلی تواند می جنسی های کامجویی و جدید های تجربه به نیاز پیداست باال نکته های از کهچنان

 قراردادهای و موجود های مسئولیت اندک قبال فرد در ممکن است که است حالی در این باشد. سفید ازدواج

 .نباشد تعهد و پایبندی به ملزم چندان دوطرفه

 

 

 

 های کمي . يافته9-3

ه داد زیادی همانطور در بخش های پیشین بیان شده از طریق تکنیك مصاحبه و گردآوری یافته ها، تعداد

که در قالب نمودار تشریح و توصیف می شود که منجر به شناخت روشن تری  گردیدهای آماری جمع آوری 

مصاحبه در سه شهر  203ساس تعداد جمعیت و بزرگی کالن شهرها تعداد از پدیده همخانگی میگردد. بر ا

مصاحبه در اصفهان  53، مشهد مصاحبه در  64،  مصاحبه در تهران 36تهران، مشهد و اصفهان  به ترتیب 

نفر را آقایان تشکیل می دادند. با توجه به اینکه  32نفر را خانم ها و  116انجام شد که به تفکیك جنسیت  

بودند، میزان اعتماد و همدلی که با نمونه های خانم ایجاد می شد، بیشتر بوده  و هم اقا خانم هم پرسشگران
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و با توجه به حساسیت موضوع برای خانم ها، بیشتر طیف زنان مایل به صحبت در باره این پدیده بودند و 

گ بی تحقیق تغییرات اجتماعی و فرهنبا توجه به پیشینه نظری و تجر. مردان سعی در پنهان کردن آن داشتند

گذار، مدرنیته ناقص و عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی در تبیین پدیده همخانگی دخیل می باشند. در 

 اعی همخانگی در ایران می پردازیم.این بخش به تحلیلی آماری  و شماتیك از تبیین اجتم

 سن. 1-9-2

سن یکی از مهم ترین متغیرهایی است که در مبحث ازدواج سفید قابل تشریح و تحلیل می باشد. بر اساس 

 34/10سال با  32-41مصاحبه ها و یافته های این پژوهش کمترین ازدواج سفید و همخانگی در بازه سنی 

 درصد بوده است.  33/45سال با  25-30نی درصد است و بیشترین رابطه همخانگی در دامنه س

 

 

 

 

 

 60دهه 

به بعد اوج بحران )برای این سبك زندگی یا این پدیده( بود. از لحاظ  1365بخصوص از اواسط آن یعنی 

تحصیل و کمبود امکانات در مدارس، کنکور و دانشگاه  و معضل پشت کنکوری ها، ترافیك کارشناسی ارشد 

یکاری، ازدواج دیررس و مشکالت ازدواج این دهه از ویژه گی های سنی دهه اواخر و دکترا، هدیه اجباری ب

و اوایل هفتاد می باشد. مشکالت این دهه تا جایی بود که برخی مسئولین اظهار عجز و ناتوانی در حل  60

 یروز جهان شیدر هما در دولت دوازدهم، جمهور سیمعاون اول رئ ،یریاسحاق جهانگمسایل این دهه دارند. 

وارد شدند با مشکل مواجه  یدر هر مقطع 60دهه  نیموجود کشور گفت: متولد یبا اشاره به ابرچالش ها ندهیآ
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 انیپاسخگو یدامنه سن یفراوان. 9نمودار 
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 یالمندموضوع س ندهیو دانشگاه و االن هم بحث اشتغال و در آ رستانی. از زمان ورود به دبستان تا دبمیشد

 .1ردیقرار گ یمورد توجه جد دیآنها با

 

 

 

 

در  بسیاری از انان ، در حال حاضر دارای تحصیالت تکمیلی و دانشگاهی هستند که 60دانش آموازان دهه 

کالنشهرها مشغول به کارهای دفتری و آزاد در شرکت های خصوصی هستند و با حقوقی که کفایت یك 

زندگی رسمی با وجود تورم و شرایط سخت اقتصادی و بیکاری مفرط را  ندارد، در ایران زندگی می کنند.  

و  50و  40به جوانان دهه  این جوانان همزمان با تغییرات فرهنگی و تکنولوژیکی و حضور در دانشگاه نسبت 

که تجربه انقالب و جنگ را داشته اند، دارای نوعی انعطاف پذیری و تضاد ارزشی با نسل های گذشته  60اوایل 

ساله که به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ازدواج نکردند و در  30، 21،  23هستند. جوانان 

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

 نیخبر آنال تیدر سا یابیسال باالتر هستن. دست 36االن که  66از دانش آموزان دهه  یینما.97شکل 

https://www.yjc.ir/
https://www.yjc.ir/
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ن تن می انان ازدواج سفید را انتخاب عقالنی می دانند که به آسن ازدواج نیز می باشند، برخی از این جو

یس ف انیستاگرام، )موبایل، اینترنت، فضای مجازی، این جوانان که از تکنولوژی نوین دهند. بر مبنای نمودار،

گذشته را کمتر دارند دارای بیشترین ارند و دغدغه های مذهبی دهه های بوک و ...(  برای ارتباط برخورد

وانی می باشند که این نوع رابطه را برای خود به عنوان جایگزینی برای ازدواج دائم و رسمی انتخاب می فرا

سال قرار دارند آمار  11-24می باشد که در بازه  20کنند. از سوی دیگر آنچه قابل توجه است جوانان و دهه 

تر هستند  و با توجه به جهانی شدن  انعطاف پذیر 60قابل توجهی را به خود اختصاص داند. این نسل از دهه 

و تغییرات فرهنگی و مدرن شدن ایران و آشنایی بشتر با فرهنگ غربی و درنوردیدن زمان و مکان بوسیله 

، راهی برای فرا نرسیده است روابط همخانگی رااینرنت، حتی در زمانی اوایل جوانی که زمان ازدواجشان 

ست دختری و پسری می دانند و این سبك زندگی را امری عادی می شناخت و تنوع بیشتر فارغ از روابط دو

دانند که به مرور زمان در جامعه قابل پذیرش خواهد بود. از دیدگاه جوانانی که در حال تحصیل هستند و 

اوایل دوران دانشگاه هستند این نحوه سبك زندگی را نوعی انتخاب شخصی و فارغ ارزش های دینی و مذهبی 

 نتخاب کردند که نگرانی بسیاری از کارشناسان و مشاوران و سران حکومتی را به دنبال داشته است. برای خود ا
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  تحصیالت 2-9-3

 

 قاتینظر وزارت علوم، تحق ریاست و در حال حاضر ز رانیاز آموزش و پرورش در ا یبخش رانیدر ا یآموزش عال

علوم مربوط به درمان و بهداشت( اداره و  ی)برا رانیا یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور

به مدارک  یکه منته باشندیم یدانشگاه یهاارائه دهنده آموزش رانیا یهادانشگاه .شودیم یسازمانده

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یآمار یپژوهش ها .گرددیم یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس ،یکاردان

درصد  عیآمار، توز نیقرار داده است. در ا یرا مورد بررس ۲۲-۲۱ یلیدر سال تحص انیدانشجو تیوضع

منتشر شده  ۲۲-۲۱ یلیدر سال تحص یلیمقاطع تحص كیکشور به تفک یموسسات آموزش عال انیدانشجو

 یارشناسدر ک انیآمده است که تعداد دانشجو یلیدوره تحص كیبه تفک یبه صورت کل انیآمار دانشجو در است.

 دوره هاست. ریاز سا شتریب
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 یآموزش عال یزیوسسه پژوهش و برنامه ربر اساس گزارش  9315ی در سال لیدوره تحص کیموسسات را به تفک نیا انیآمار دانشجو .3نمودار 

و  ونیلیم ۵ ی، دوره کارشناسدرصد( 3/13)نفر ۲۳۳هزارو  ۳۲۱تعداد  یها در دوره کاردان یبررس نیا طبق

، در دوره درصد( 2/13)نفر ۵۷۷هزار و  ۳۲۲ارشد  ی، در دوره کارشناسدرصد( 2/52)نفر ۳۵۲هزار و  ۷۷۱

مشغول  درصد(  4/3)نفر ۲۲۳هزار و  ۱۲۱ یتخصص یو دکتردرصد(  3/2) ۲۵۲هزار و  ۲۷ یحرفه ا یدکتر

و  ونیلیم ۲برابر با  یلیتحص یدر همه دوره ها انیدهد کل دانشجو یها نشان م یبررس هستند. لیبه تحص

( 2اساس یافته های این پژوهش)نموداربر  دانشجو را دارد. نیشتریب ینفر است که دوره کارشناس ۱۵هزار و  ۱۷

جوانانی بودند که دارای مدرک دانشگاهی بودند. براساس نیز اکثریت افراد که دارای رابطه همخانگی بودند 

درصد دارای مدرک ارشد و دکترا  15/23درصد دارای مدرک کارشناسی و  52/62داده های این پژوهش 

و  60و اوایل هفتاد در بخش دانشگاهی آثار قابل توجهی داشت. جوانان دهه  60انفجار جمعیت دهه  بودند. 

تماعی دانشگاه، تالش برای ورود به دانشگاه ، کسب فرصت های شغلی و تغییر پایگاه با توجه به ارزش اج  20

اجتماعی، منجر به خیل عظیمی از جوانان شد که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند. این جوانان از 

 باشهرستان های مختلف وارد کالنشهرها شدند. زندگی دانشجویی، فرهنگ مدرن عموما غربی،  و آشنایی 

نحله های روشنفکرانه در آنجا سبب شکل گیری نسل جدیدی شد که ارزشهای دهه های گذشته را برای خود 
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ملزم نمی دیدند. این دانشجویان بر اساس هزینه های زندگی و دانشجویی بخصوص در شهر های بزرگ و عدم 

لی به منظور شناخت و یا رفع امکان ازدواج، عدم نظارت از سوی خانوده و آزادی بیشتر، تجربه زندگی متاه

 نیازهای جنسی، ازدواج سفید را انتخاب کردند

 شغل. 3-9-3

 

 

بر اساس بیکاری وسیع در شهرستان ها، نبود فرصت های شغلی، عدم هماهنگی رشته های دانشگاهی و بازار 

کار، اشباع استخدام های دولتی، جوانان تحصیل کرده اکثرأ به کالن شهرها مهاجرت و در شرکت های 

ا اج رسمی و دائمی رخصوصی مشغول به کار شدند که عواقبی مانند عدم احساس امنیت شغلی و فوبیای ازدو

ی م      برای جوانان به دنبال داشته است بر این منبا ازدواج سفید را راهکاری مناسب برای خود تشخیص 

 دهند.

 . فراوانی نوع شغل پاسخگویان4نمودار 
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یافته های این پژوهش نشان داده است که پاسخگویانی که دارای رابطه همخانگی بودند با  4بر مبنای نمودار 

درصد در بخش آزاد، اکثریت شاغالن را تشکیل  5/31درصد شاغل در شرکت های خصوصی و  3/46درصد  

 افراد بر اساس توافق اقتصادی،می دادند که همزمان  تحصیل و زندگی با همخانه را تجربه می کردند این گونه 

هرینه های زندگی در کالن شهر را تامین می کرند وبه میزان سهم بیشتری که در پیشبرد اقتصاد رابطه 

داشتند از قدرت بیشتری نیز برخوردارند. شخصی که حقوق و درآمد بیشتری دارد معموال در این رابطه از 

تار اقتصای و سهم مشارکت زنان در بازار کار، زنان میزان در اقتدار بیشتری برخوردار است و بر مبنای ساخ

 است و بر اینآمد کمتری از مردان در اینگونه شرکت ها دارند و فرصت اشتغال زنان نسبت به مردان کمتر 

فارغ از کلیشه های جنسیتی و قراردادهای ازدواج رسمی  مبنا با وجود اینکه رابطه همباشی یا ازدواج سفید

 ا نوعی از مردساالری و اقتدار مردانه در این نوع رابطه نیز وجود دارد. است، ام

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای شغلی  دیو با گذراندن سومین دهه ی زندگی خود به سر می برندامروز در  ۲۱ دهه ی ینمتولد نکهیا با

 ریدرگ رانی، اما هنوز هم بازار کار اباشد که بر اساس آن برنامه های آتی خود را تنظیم کنندبا امنیت باال 

 ۲۱متولدان دهه  یکاریاز معضل اشتغال و ب رانیبازار کار ا در حالی که  است. ۲۱هزاران متولد دهه  یکاریب

شش  ل،یو در حال تحص لیهزار فارغ التحص ۱۷۲و  ونیلیم ۱۱گزارش داده است  که از مجموع  رانیا رانیمرکز آمار ا. 98شکل 
نفر آنها شاغل هستنند که  ونیلیتعداد تنها پنج م نیهزار نفر زن هستند که از ا ۱۲۷و  ونیلیهزار نفر مرد و پنج م ۵۲۱و  ونیلیم

 هزار نفر است ۲۱۲و  ونیلیم كیتعداد زنان شاغل تعداد زنان شاغل 
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 یر بازار کار به حساب مد یجد بیو رق یمتقاض كیاند و  دهیبه سن کار رس ۳۱خالص نشده، متولدان دهه 

 زیتا مقطع دکترا را ن یکرده ها لیتحص یتا آنجا است که به گواه آمارها حت ۲۱متولدان دهه  یکاریب دیآ

گروه  یشده که تمام یبه نحو رانیدر ا یکاریگفت وسعت دامنه ب دیبا گرید یانیخود کرده که به ب ریدرگ

و همین موج شدید رکود و بیکاری و اوج گیری کارهای خصوصی  را شامل شده است یو اجتماع یلیتحص یها

 با حقوق و درآمد کم گسترش می یابد و بخش عظیمی از جوانان را به خود اختصاص داده است
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 ميزان اعتقادات  و پايبندی به دين . 4-9-3

 

 میزان اعتقادات و پایبندی به دین. فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب 5نمودار 

و  در فرد یشمار یب تاثیراتاست که  یدر همه ابعاد زندگ ینید یو ارزش ها میکردن تعال نهینهاد یدارندی

جامعه ایران که مدعی اجرای قواعد اسالمی  است و از اسالم  به عنوان مکتبی جامع در زندگی اجتماع دارد

ین دکارشناسان و محققان شاهد پدیده  در دهه اخیر به گفته بسیاری ازاجتماعی و شخصی فرد یاد می کند، 

 هگریزی و کاهش پایبندی به اعتقاد دینی می باشد که پیامدهایی چون سست شدن ارزش ها را به دنبال داشت

،  یافته های این پژوهش نشان داده است که افرادی که رابطه همخانگی داشتند 5. با توجه به نمودار است

درصد معتقد اما بدون  15/2اعتقاد در حد پایین به دین بوده اند. همچنین  14/52درصد بی اعتقاد و  11/31

پایبندی به اعمال دینی بودند. این یافته ها حاکی از نوعی دین گریزی و کاهش اعتقادات دینی در میان جوان 

  .ایرانی می باشد

ن به هیچ یك شعائر دینی مانند نماز، روز و ... اعتقادی در مصاحبه ها آنچه مشخص بود که اکثریت پاسخگویا

بی اعتقاد بودند. عده ای نیز به علت ضدیت نسبتا نداشتند و به مفاهیم دینی مانند وجود خدا ، قیامت  و ... 

 .با دین سبك زندگی همخانگی را انتخاب کرده بودند

39.91, بی اعتقاد 

57.14, کم 

2.95, معتقد
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وان به عن تیاز عقالن یموضوع است. و نیدر ا شگامانی. وبر از پستین ای و تازه دیمبحث جد ینیتحوالت د

 داییز و هنگام بحث از افسون ردگی یبشر را فرام ی، که تمام ابعاد زندگ یکندم ادی دیجد یایدن یهسته مرکز

 تیرشد عقالن ها، یاز نظر وبر کشد. یم ریمدرن به تصو یرا در جامعه صنعت نیخأل د ن،یقفس آهن میو  ترس

 که موجب افسون داراننید ینیباور د یآن بر رو راتیاثر گذارده است: اول( تأث نیبر نقش د قیاز دو طر

از آن تحت  هایی جامعه که جلوه یو اقتصاد یدر ساخت اجتماع یتحوالت جادی. دوم( ادیگرد نیاز د زدایی

. با توجه به اینکه ایران نیز در و.... شناخته شده است شدن زهیو بوروکرات شدن یشهر شدن، یعنوان صنعت

مسیر مدرنیته و توسعه می باشد و یك خود بازبینی دینی بر مبنای نظریه ها و فرهنگ غربی بوِیژه در میان 

جوانان رایج شده است، دین زدایی امری عادی و بر مبنای عقالنیت مدرن می باشد. همچنین پدیده 

اجتماعی یکی از علل اصلی در شیوع همخانگی در غرب بوده  سکوالریسم و جدایی دین از از زندگی شخصی و

 است. 

 

رخی بخود کنار گذاشته بودند.  یرا از زدندگ نیدانستند و د ینم خود یدر زندگ تیاهم یب یرا عامل نید انیپاسخگو . بیشتر91شکل 
 دانستند یم یجبر مکان یرا نوع نید انیپاسخگواز 
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 . شيوه آشنايي 5-9-3

 

 3/42شیوه آشنایی پاسخگویان با پارتنر خود را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان داد که  6نمودار 

درصد در محل کار و روابط  5/33درصد پاسحگویان در گروه های دانشجویی با همخانه خود آشنا شده اند. 

 درصد از طریق فضای مجازی با همخانه یا پارتنر خود آشنا شده اند. 2/11شغلی و 

ی ی دانشجویداده های فوق گویای این مطلب است که اعتماد بعد از شناخت دقیق صورت می گیرد. در گروه ها

افراد مدت زیادی با هم ارتباط دارند. گروه های فمنیسیتی، گروهای تئاتر و فیلم، گروه های دانشجویی و 

دوستانه  که به مناسبت های گونان در محل های متفاوت گرد هم می آیند و از دیدگاه و اعتقادات همدیگر 

می باشند و افرادی که دارای مشترکات و مشابهت  به خوبی آگاهی می یابند. این گروها به مرور زمان محدودتر

دختران  و پسران  جوان    یبرا یها هم اکنون به مکان دنجشاپ یکاف یبرخهای  اعتقادی و رفتاری هستند. 

 .خارج از شرع و عرف بپردازند یهامکان به گپ زدن نیدر ا یطوالن یهاساعت توانندیاند که مشده لیتبد
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 شیوه آشنایینمونه مورد مطالعه بر حسب  یفراوان.6نمودار 



112 
 

بسرعت در حال افزایش است و مکان مناسبی برای گروه های دوستان است  ها ن شهرکافی شاپ ها در کال

 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 اینکه از 

و  یتیدفتر آمار و اطالعات جمع رکلیمدطریق گروه های دوستان به یکدیگر معرفی می شوند.  به گزارش 

و پسر مجرد در کشور وجود دارد، هزار دختر  ۵۲۱و  ونیلیم ۱۱در مجموع  مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور

افراد  نیدختر در سن ازدواج هستند که ا زینفر ن ۲۳۱و  ونیلیم ۱نفر از آنها پسر و  ۱۳۱و  ونیلیم ۱افزود: 

اکثریت این دختران و پسران مجرد تحصیالت دانشگاهی دارند و در سن کار هستند و  .هرگز ازدواج نکرده اند

رکت های خصوصی و یا بصورت آزاد در حال کار هستند. جوان مجرد در به علت اشباع دولتی عموما در ش

 قررات و نظارت سخت اشتغال دولتی،فضای کار و در کالن شهرها به علت عدم نظارت از سوی خانواده و یا م

دارای روابط بیشتری با افراد هم سنخ خود می باشند و همین امر زمینه را برای ارتباطات نزدیك تر فراهم می 

 نماید به طوری که غالبا افراد هم خانه وجه اشتراکی در شغل، تحصیالت، طرز فکر و ... دارند. شود. 

از سوی دیگر فضای مجازی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که زمینه ارتباط افراد را بدون هیچ گونه 

زمان را برداشته و افراد محدودیتی فراهم می کند. اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی محدودیت مکان و 

ز ا یگروه دنینام یاست که برا یواژه ا یاجتماع یشبکه ها را در نقاط مختلف به همدیگر متصل می کند.

 یم       لیرا تشک یحلقه منسجم ارتباطات كیو مستمر هستند و  عیارتباط وس یخود دارا انیافراد که در م

از  یعیوس یفیط یبرا نترنتیهوشمند و ا یها یبه گوش یسهولت دسترس نکهینظر به ا. رود یدهند، بکار م

ه شده است ک ریفراگ ش،یاز پ شیب یاجتماع یدر شبکه ها تیفراهم شده است، عضو یدر زمان کنون انانجو

های  افراد با گذاشتن عکس گذاشته است. یشگرف ریتاث انیجوانان و دانشجو ژهیافراد بوِ یسبك زندگ یبر رو

خود در پروفایل و صفحه های شخصی، بخشی یا کل زندگی خود را در معرض نمایش قرار می گذارند. افراد 

 یکه م ییدارند، خودها اریدر اخت یرا تاحدود شتنیخو دآلیفرصت ارائه مطلوب خود و ا یمجاز یدر فضا

در  یمجاز یباشند. فضا یصحنه و یپشت صحنه و جلو از یبیترک ای یواقع یایتوانند پشت صحنه فرد در دن

این نمایش  و هم در حکم پشت صحنه آنان باشد گرانیصحنه خود و د یتواند در حکم جلو یمعنا هم م نیا
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از زندگی شخصی همیشه مطابق با واقعیت نمی باشد اما همین عکس ها و امکان دسترسی به پروفایل ها 

م می کند. در گذشته روابط پنهانی بصورت تلفنی و در حد قرار های چند ساعته امکان آشنایی و روابط را فراه

بود. با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت و آسانی ارتباط، افراد مدت طوالنی تری از شب و روز 

 هم می آورد ورا در تماس هستند و همین ارتباط بیش از حد، امکان آشنایی بیشتر، صمیمیت و اعتماد را فرا

 منجر به وقایعی مانند ازدواج سفید می شود. ممکن است ک در نهایت 

 . مدت رابطه  6-9-3
 

 

از  ییالگو اند؛ینمایباز م ،یررسمینهاد ازدواج است و خود را در قامت ازدواج غ یجد بیرق ،یخانگروابط هم

رد که در برآو ییکنند که متعهدانه است اما از آنجا یبه آن هستند ادعا م لیکه متما یرابطه که هر چند افراد

 ینیب شیتوان پ یم آن را متعهدانه دانست. وانت یاست نم زانیو سنت ها گز نیاست و از قوان فیتعهدات ضع

 ،در مقام انسانی که مدرنیته و سنت را مغایر با یکدیگر می دانند دهند یرابطه م نیکه تن به ا یکرد افراد

ه که عشق و عاطف دیپا ینم یریجهت، د نیو مسائل حل نشده دارند. به هم یریسرشار از تعارض، درگ ییایدن
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ه ین این گونبنابرا دهد. یم یو خود سرزنش گر نهیخود را به نفرت و ک یبازد و جا یرنگ م یبه تمام هیاول

 روابط قاعدتا نمی تواند بسیار طوالنی مدت باشد. 

سال با هم  4زوج هایی که ازدواج سفید را انتخاب کردند مدتی کمتر از  بیشتر بر اساس نتایج این پژوهش

سال با   1-3نشان می دهد مدت رابطه همخانگی در بازه  2بودند و سپس جدا شده اند. همچنان که نمودار 

درصد دارای  1/3درصد کمتر از یکسال و  3/12د بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. درص 1/23

 روابط همخانگی بیش از یکسال بودند

اگر یك تقسیم بندی از مدت رابطه داشته باشیم. به نحوی که روابط کمتر از یکسال، روابط یك الی سه سال 

ن مدت و بلند مدت در نظر بگیریم، اکثریت پاسخگویان دارای سال و باالتر  را به ترتیب کوتاه مدت، میا 4و 

روابط میان مدت و کوتاه مدت بودند. تنوع طلبی، عدم تعهد ، مشکالت بعد از همخانگی، خشونت علیه زنان، 

خستگی از رابطه، طرد اجتماعی و ترس از آشکار شدن رابطه  سبب می شود این گونه روابط دوام پیدا نکند. 

یافته های تحقیق نشان می دهد اکثریت این گونه روابط از سه سال افزایش نمی یابد.  زمانی که  همچنان 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. 

جوانان انجام داده  انیم یخانگهم یدر رابطه با الگوها 1311در سال  یآزادارمک یکه دکتر تق یقیحقدر ت

 یهدانشگا التیشاغل و با تحص یافراد كیاو، دو شر قیدر تحق یخانگاست، مشخص شد که در تمام موارد هم

و  مدهآ رونیب یاز خانه پدر مستقل،و  یمجرد یاند که معموالً به بهانه تجربه زندگفکرانهروشن یو تفکرات

 نیا فیاساس تعار بر اند.آورده یرو گریکدیمشترک با  یرا از ماجرا باخبر کنند، به زندگ نیبدون آنکه والد

 نوع روابطه، نیرنگ شدن عشق در اروابط عاشقانه بوده و در صورت کم یمعموالً حاو یخانگروابط هم قیتحق

 .مندانجایم ییبه جدا یبه راحت
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 خشونت عليه زنان  .7-9-3

 

 . بررسی وضعیت تجربه خشونت در میان زنان8 نمودار

خشونت علیه زنان عبارت است از هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی 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 

ده توسط شریك زندگی است که از آن اجتماعی گردد. شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال ش

 با عنوان خشونت خانگی یاد می شود. 

 32/11که از میان زوجینی که روابط همخانی داشت  نشان می دهد  1یافته های این پژوهش بر اساس نمودار 

درصد روابط خود را بدون خشونت تشخیص داده  13/30درصد خشونت خانگی را تجربه کرده بودند. اما 

 بودند. 

ه ک دهندینشان م مختلف قاتیتحق جیخشونت به خرج دهند اما نتا مردان هیعل توانندی اگر چه زنان هم م

انجام شده در نقاط  یشهایمایپ در مردان در معرض خشونت همسرا نشان هستند، از شتریزنان هشت مرتبه ب

شان واقع شده اند و در  همسران یرفتار بد مورد یدرصد از زنان به نحو 50از  شیتا ب 10 مختلف جهان

19.82, تجربه داشته ام

80.18, تجربه نداشته ام
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د . در ازدواج سفیهمراه بوده است یروان خشونت با یکیزیف یاز موارد، بدرفتار یمیسوم تا ن كی به كینزد

 یعوامل مختلف.  1خشونت علیه زنان به علت پنهانی بودن این رابطه و غیر قانونی بودن آن بیشتر است

 دهمؤثر دانسته ش یدر بروز خشونت خانگ ، فقر، مخدر مواد به الکل و ادیاعت ،یفقر، اختاالت روا نپزشک رینظ

. در ازدواج سفید به علت اینکه پارتنر مرد می داند که زن از هیچگونه حق قانونی برای شکایت در اینگونه است

ی را دروابط برخوردار نیست  و از سوی دیگر ادامه دائمی زندگی را برای خود متصور نیست و مسئولیت و تعه

در ازدواج سفید از آنجایی که هیچگونه  تواند علیه زن خشونت مرتکب بشود.احساس نمی کند، آزادانه تر می 

حق و حقوق رسمی برای زن وجود ندارد، خود ماهیت ازدواج سفید معنی خشونت علیه زن را برای زن را به 

که  درصد بدست آمده است 20ود همراه می آورد. از سوی دیگر در این پژوهش میزان تجربه خشونت حد

شاید هم بیشتر باشد از انجا که گاه افراد در چارچوب اینگونه مصاحبه های کوتاه سفره دل را باز نکرده و در 

ت . با توجه به ماهیموارد این گونه مسایل که خصوصی می پندارند به راحتی و با جزییات صحبت نمی کنند

محدود به نظر برسد. یکی از مهم ترین دالیل این، عدم آگاهی از تعریف ازدواج سفید، این میزان شاید کم و 

صحیحی خشونت و عوامل مرتبط با آن می باشد. خشونت ابعادی مانند اقتصادی، اجتماعی، بدنی و جسمی، 

روانی، کالمی و ... را در بر می گیرد. پاسخگویان از خشونت عموما خشونت فیزیکی را مد نظر داشتند در حالی 

 که خشونت می تواند ابعاد وسیعی را بخود اختصاص دهد. 

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 

ونه روابط در  صورت وجود برخورد سالیق و عدم تفاهم امکان بروز خشونت و حوادث بیش از حد در این گ

 بسیار وجود دارد. 

                                                 
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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 اطالع خانواده و دوستان  .8-9-3

 

 . فراوانی میزان آگاهی والدین و دوستان از رابطه همخانگی8نمودار 

 یاجامعه به نسله یو انتقال ارزشها و نگرشها یریپذجامعه یاساس یهاسمیاز مکان یکیهاد خانواده به عنوان ن

متفاوت به  ینسلها ونددهندهیخانواده عامل پ حوزه، نیدر ا بوده است. دیو جوان همواره مورد تاک دیجد

اما همزمانی توسعه فرهنگ غربی و جهانی شدن در ایران در بسترهای فرهنگی  است. شده یمعرف گریکدی

گاه، نسل جوان امروز را از دهه های پیشین متمایز کرده است. با توجه به سیستم اجتماعی کردن مانند دانش

و فضای خانواده تحوه بروز عقاید و کنشهای جوانان متمایز است. جوانانی که دارای خانواده هایی هستند که 

ین را به فرزندان داده اند، از فضا را برای جوان بازتر کردند و حق انتخاب سبك زندگی هر چند متضاد با والد

دختری و همچنین روابط همخانگی این امر  -روابط فرزندان آگاه هستند. در مبحث روابط دوست پسری 

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.

درصد از پاسخگویان اظهار داشتند  22/15نشان می دهد  10ه های این پژوهش و  آنچه نمودار بر اساس یافت

درصد از پاسخگویان، برادر  و  61/25که کل خانواده یعنی والدین آنها از روابط همخانگی آنها خبر دارند. 
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از روابط همخانگی  درصد از پاسخگویان ، دوستان 35/43درصد از پاسخگویان آشنایان ، 3/13خواهرشان ، 

 درصد از پاسخگویان بیان داشتند که هیچ کس اطالعی ندارد.  34/10آنها اطالع داشتند 

اطالع  از این روابط بیشتر در میان  گروهای دوستانی که سبك زندگی مشابهی دارند، وجود دارد که یافته 

به دلیل غیر عرفی و ناهنجار بودن  این پژوهش این موضوع را تایید می کند. بخش زیادی هم این نوع روابط

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 

. این تضاد ارزشی معموال از پدر و مادر پنهان می شود و چون نظارت والدین هایشان از روابط آنها خبر دارند

های کوچکتر می باشد. برخی از رد، این پنهانکاری آسانتر از شهردر کالن شهرها بر فرزندان وجود ندا

ده اپاسخگویان حتی بیان می کردند که  والدین خبر دارند اما  خود را به بی خبری می زنند. اما برخی خانو

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 

قانونی ترجیح می دهند همخانگی می شوند بخاطر ترس از طرد اجتماعی، برچسب نخوردن و مجازات های 

 خود را پنهان کنند. 
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 گرايش به ازدواج رسمي .9-9-3

 

 . فراوانی گرایش به ازدواج رسمی در میان پاسخگویان1نمودار 

آلمان  از مردم ۵۱۱۵( در سال Statisa, Das statistik – Portal) ستایکه سازمان استات ینظرسنج كی جینتا

د. در این نظر سنجی حدود مشترک بدون ازدواج را بسنج یمخالفت مردم با زندگ ایموافقت  زانیکرده تا م

ده ش سفید کامال، جایگزین ازدواج رسمی ازدواجمی توان گفت که اند و درصد با همخانگی موافقت داشته  30

که  دمحصول غرب می دانند بیان می کنناست. کارشناسان دینی و فرهنگی در این این نوع شبهه ازدواج را 

و اظهار    کاهش ازدواج رسمی، ازدواج سفید و تمایل بشتر به آن بوده است  در سالهای اخیریکی از دالیل

که اگر بسرعت راهکارهای مناسب صورت نگیرد مانند کشورهای غربی تعداد بیشتری از جوانان  کردند ینگران

 لی برای ازدواج رسمی انتخاب می کنند.این نوع ازدواج را به عنوان بدی

درصد از پاسخگویان که دارای روابط  21/42یافته های این پژوهش نشان می دهد  11بر اساس نمودار 

 21/52همخانگی بودند قصد نداشتند ازدواج رسمی داشته باشند و خواهان تداوم رابطه همخانگی بودند. اما 

نزدیکی درصدهای گرایش به ازدواج رسمی و ازدواج سفید نشان می درصد به ازدواج رسمی گرایش داشتند.  

 دهد که اقبال به این نوع ازدواج آنقدر افزایش یافته است که می تواند بدیلی برای ازدواج رسمی باشد. 
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 نیا رانیباال رفتن شمار مجردها در ا یدر فرانسه، معتقد است که معنا یشناساستاد جامعه یوندیپ دیسع

الب انق كیبا جنس مخالف ارتباط ندارند. او از وقوع  ای ستندین یجنس یرابطه یکه افراد مجرد دارا ستین

در  یسنت یسرعت از سبك زندگ هب یرانید است که جوانان اقو معت دیگویسخن م رانیدر ا یتیخاموش جمع

ی وجود ندارد بلکه به راحت یارتنها آمدر باب ازدواج سفید نه  .1چارچوب خانواده در حال فاصله گرفتن هستند

صحبت کرد. ازدواج سفید بیشتر مورد انتخاب دختران و پسران مجرد و جوان است  آندر مورد  شودینم هم

 و تنها مرتبط به تهران نیست بلکه کل ایران بویژه کالن شهرها را در بر می گیرد. 

را نشان  وانیل یخال مهیوجود دارند که ن یرگید یآمارهابا وجود عدم آماری دقیق در باره روابط همخانگی، 

سال  یسرشمار نیراساس آخرب .ی. آمار کاهش ازدواج و آمار باال رفتن سن ازدواج و خطر تجرد قطعدهندیم

نفر  ۲۱۲هزار و ۷۳۵و  ونیلینفر دختر مجرد در سن ازدواج و پنج م ۵۵۱هزار و  ۲۵۷و  ونیلیچهار م ،1315

دختر در سن ازدواج در کشور  ۱۵پسر،  ۱۱۱هر  ی. به ازامیسال( در کشور دار ۷۲تا  ۵۱ازدواج ) سنپسر در 

سن ازدواج در  نیانگیاست؛ البته م شیسن ازدواج در حال افزا نیانگیاست که م یدر حال نیوجود دارد؛ ا

دها و کاهش ازدواج آنچه مشهود است آمار باالی مجر کشور است. یعموم تیجمع زا شیب لکردگانیتحص انیم

نتیجه عدم رابطه زنان و مردان نیست، بلکه 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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 علت گرايش به ازدواج سفيد. 11-9-3

 

ازدواج سفید در ایران به دلیل ناشناخته ماندن و عدم پژوهش کافی در این باره، مانند پدیده ی هم خانگی در 

ادی ینکه عوامل اقتصا غرب مورد واکاوی قرار نگرفته است.اکثر کارشناسان آن را یك تهاجم غربی می دانند و یا

ازدواج سفید و دالیل آن نیازمند پژوهش های  پندارند. شناسایی ابعادایران می را دلیل اصلی همخانگی در 

هم خانگی و علل موجده  علمی می باشد. این پژوهش برای اولین بار در با نگاهی جامع به بررسی پدیده ی

 اش می پردازد.

سخگویان درصد مهم ترین دلیل گرایش به سوی همخانگی از سوی پا 32/41عدم اعتقاد به ازدواج رسمی با 

درصد، آشنایی  24/16درصد، عدم امنیت شغلی با  11/20ذکر شده است. آزادی بیشتر و حق بر بدن با 
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درصد به ترتیب از مهم ترین دالیل گرایش به ازدواج سفید  33/2درصد  و عدم اعتماد با  23/14بیشتر با  

 بوده است.

را بیشتر عدم درآمد کافی و مسایل مالی می کارشناسان عموما عدم ازدواج جوانان و افزایش تجرد قطعی 

دانند. اما دالیل دیگر که بخشی از آن اقتصادی است از اهمیت بیشتری بر خوردار است. عدم اعتقاد به ازدواج 

می باشد.. این رسوم ناشی از فرهنگ نادرستی  مانند شیر بها، مهریه های سنگین دائمی به دلیل رسوم ناهنجار

نواده ها رایج شده است که حتی بر خالف تعالیم اسالمی است. همچنین قوانینی مانند است که در میان خا

حضانت و کلیشه های جنسیتی در ازدواج زسمی از عواملی است که ازدواج سفید را بر دائم ترجیح می دهند. 

هیم دینی و آنچه اهمیت ثانویه دارد آزادی و حق انتخاب و حق بر بدن است. حق بر بدن بدون توجه به مفا

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 

ازدواج سفید و همخانگی شاید مشابه کامال آن  اسب برای جوانان جلوه گر می شود.جنسیتی را راهکاری من

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 

درن اپیدمی است که اکثر کشورهای جهان را در بر گرفته است. عدم اعتماد و عدم صداقت اعتماد در جهان م

به هنگام ازدواج، نوعی ترس را در بین افراد بوجود آورده است. یه محض ثبت ازدواج و شناخت همسر، دیگری 

ی ب می شود رابطه اکاری نمی توان پیش برد و مسئولیت های قانونی را در بر دارد. بنابراین عدم اعتماد سب

 ترجیح داده شود که در صورت خیانت و عدم صداقت بدون هیچ مسئولیت قانونی خاتمه یابد. 
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 تجربه بارداری .11-9-3

 

 . بررسی فراوانی تجربه باردرای و سقط در میان پاسخگویان زن99نمودار 

 

روابط جنسی فارغ از مسئولیت و تعهد است. در این نوع ازدواج هدف از ازدواج سفید یك رابطه عاطفی با 

سعی بر جلوگیری از بارداری است و در صورتی که بارداری اتفاق بیفتد، سقط اولین راه است که زوجین به 

درصد تجربه  03/31، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که  13آن فکر می کنند. بر مبنای نمودار 

 درصد فرزندانشان را به دنیا آورده اند. 53/2درصد سقط کردند و  31/16ته اند. بارداری نداش

بطور کلی سقط در قانون ایران امری غیر شرعی و غیر قانونی است. تنها در صورتی سقط مجاز است که قانون  

ه س یقطع صیبا تشخ یسقط درمانتعیین نموده است:  1334بر اساس ماده واحده سقط درمانی در سال 

الخلقه بودن ناقص ای یکه به علت عقب افتادگ نیجن یماریبر ب یمبن یقانون یپزشک دییپزشك متخصص و تأ

مادر توأم باشد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با  یجان دیمادر که با تهد یماریب ایموجب حرج مادر است و 

 نیا مفاد یاز اجرا نیمتخلف متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. یتیو مجازات و مسئول باشدیزن مجاز م تیرضا

 محکوم خواهند شد. یمقرر در قانون مجازات اسالم یقانون به مجازاتها
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آگاهی از شیوه های جلوگیری از بارداری به واسطه اطالعات فراوان و سهولت دسترسی به وسایل پیشگیری 

وابط همخانگی داشتند بتوانند از بارداری جلوگیری کنند. از بارداری سبب شده است که زوجینی که تجربه ر

اما در صورت بارداری ناخواسته، عدم نگهداشتن فرزند و سقط، راهکاری بود که اکثر پاسخگویان به آن اعتقاد 

 632داشتند. بارداری بدون ازدواج و قانونی نوعی  مدرک بر وجود زنا و روابط نامشروع است که مطابق ماده 

مجازات اسالمی موجب مجازات است. بنابراین سقط بصورت غیر قانونی و زیر زمینی انجام می شود که قانون 

دن روح ش دهیپس از دم نینظرند که سقط جن نیبرا عهیش یاکثر فقها سال های اخیر افزایش یافته است. در

متوجه او  یخطر ایو ...  جادیا یو روان یمشکالت روح ایمادر خطر داشته باشد،  یبرا نکهی، اعم از احرام است

 یکه خطر جان یشدن روح در صورت دهیاز دم شیپ نیباشد. اما سقط جن نیخطر متوجه خود جن اینباشد 

و این در مورد بارداری های ناشی از زنا نیز می باشد. اما با توجه به اینکه  است زیمادر داشته باشد ، جا یبرا

ا از زمان دقیق بارداری و قوانین مرتب با سقط آگاه نیستند بصورت زیر افراد دیر متوجه بارداری می شوند و ی

زمینی سقط می کنند که عموما غیر بهداشتی و با درد فراوان مواجه است که خطرات جانی  و عواقب جبران 

ی مناپذیری را برای زنان در ابعاد جسمی و روحی به بار می آورد. همچنین درصد کمی فرزندانشان را به دنیا 

 آورند و اکثر آن ها را رها کرده و یا توسط دالل ها به فروش می رسانند.

 

 

 

 

 

 

 
 تهران عصریول ابانیخ یدر جوب ها سمجاز نوزاد و دور انداختن نوزاد نار ریسقط غ. 26شکل 
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 نگرش به بکارت  .12-9-3

 

 میزان فراوانی  نگرش پاسخگویان نسبت به بکارت. بررسی 92نمودار 

 

 یرگ. باکباکره به شخصی اطالق می شود که هیچ گاه آمیزش جنسی نداشه و پرده ی بکارت وی سالم باشد

 ،یپاکدامن یبه معن زگانیدوش یبرا ژهیبرخوردار است و به و یخاص تیها و مذاهب از اهماز فرهنگ یدر برخ

عدم داشتن بکارت قبل از دواج ) بدون دالیل پزشکی و اتفاقات غیر عمدی(  هاست.آن یستگیشرافت و شا

 نشان دهنده نوعی بد اخالقی و ناهنجاری اجتماعی برای زنان است که آنها برای ازدواج منتسب نمی باشند.

 تی ندارد ودرصد پاسخگویان معتقد بودند که بکارت و باکرگی اهمی 03/33بر اساس یافته های این پژوهش 

 درصد از اهمیت آن سخن می گفتند که بیشتر در گروه مردان قرار داشتند.  12/11

 افسانه در جهان سوم كبه عنوان یپرده بکارت فمنیست ها و افرادی که بکارت را مسئله مهمی نمی دانند، از 

ت ند. عدم اهمیشماریرم نممحتا ن راکنترل زنان بر بدن خودشاز طریق آن ، که فرهنگ مردساالر، یاد می کنند

باکرگی دستاورد جنبش های فمنیستی و تفکرات دنیای مدرن می باشد که از طریق 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 
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و  تیاست و بدون رضا یتجربه آدم نیتر یصخصو یامر تجربه جنسخصوصی شخص می دانند بطور کلی 

از دیدگاه های جنبش های زنانه عموما رادیکال، پرده بکارت و باکرگی شکنجه است.  یك نوع ،یاحساس راحت

 تینگاه مردساالرانه به مالک جهیدانست که نت یهنجار اجتماع كیو  یارزش اجتماع كیاز  یو نمود هینما

 مردانه است. تیاز بدن زن به عنوان حوزه مالک ینیآفرو لذت یبخشبدن زن است، به لذت

 ایخود  لیافراد به م ی. در مواردشودیانجام م یحقوق ای یعرف ،یمذهب لیبکارت گاه به دال شیآزما رانیدر ا

و  در مراکز بهداشت مانیمتخصص زنان و زا ای یقانون یپزشک ایبا فشار خانواده، با مراجعه به پزشك معتمد 

 یو تنها از سو ییهم با حکم قضا یبکارت در موارد شی. آزماکنندیبکارت اقدام م یکسب گواه یبرا رماند

 شیماآز نیکند، ا میدر مورد تجاوز تنظ یتیموارد مثالً اگر شخص شکا نی. در اشودیصادر م یقانون یپزشک

 صیدهند به تشخ لیاگر شوهر و خانواده شوهر در مورد باکره نبودن عروس پرونده تشک ای رد،یگیصورت م

به همین دلیل بازار ترمیم پرده بکارت رونق گرفته است و غالبا  .شودیبکارت صادر م شیدستور آزما ،یقاض

شته ال دارا به دنبآسیب های جسمی  ممکن است بصورت زیر زمینی و در شرایط نامسعد صورت می گیرد که

 . باشد

بنابراین افرادی که پرده بکارت خود را از دست داده اند و آن را امری خصوصی تلقی می کنند با افرادی ازدواج 

می کنند که این نوع نگاه را داشته باشند و در غیر این صورت ترمیم پرده بکارت و پنهانکاری را در پیش می 

عموما تکرار می یابد و افرادی این روابط را تجربه گیرند. با این وجود در روابط همخانگی و تجربه روابط جنسی 

کرده اند ازدواج رسمی را برای خود کمتر متصور هستند بنابراین ازدواج سفید را به عنوان راهکاری برای حق 

بر بدن و عدم توجه به سنت های اجتماعی انتخاب می کنند و آن را ترجیح می دهند و بعد پایان یك رابطه، 

 دیگری را شروع می کنند.  رابطه همخانگی
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 فصل چهارم: پيشنهادها و راهکارها

 

 

   ،ساله از تهران 22آقا 

م که بیندونستم این رو و دلیلی نمییه جورایی رابطه شخصی می .کسی هتمایل نداشتم بدون

باعث  کنمیه جورایی شاید فکر می ؛خصوص خانوادههاد تو این رابطه خبر داشته باشه بوکسی بخ

 و هیقض نیاز ا شنینفر رابطه دارم قطعا ناراحت م هیخانواده من بفهمند با . ن ما بشهدطرد ش

جامعه ما  یجزء خط قرمزها ییجورا هی هیقض نیوقت، چون ا چیرو نفهمند ه نیا کنمیم یسع

 .نباشه ایباشه  بیکه ع ستین نیبحث ا شهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 مقدمه . 1-4

 رییرا تغ ی مردمرفته رفته سبك زندگ ییکایمرآو  ییاروپا یدر کشورها یالدیم ۲۱اواخر دهه  یانقالب جنس

در چهارچوب ازدواج برطرف شود اما بعد از  دیبا یجنس یازهایاعتقاد وجود داشت که ن نیداد. تا قبل از آن، ا

 یهاشکل شدت گرفت و ییدگرافر رد،ک دایپ شیبنا گذاشته شد، سن ازدواج افزا یمختلف یفلسف یهاانیآن، بن

به خود گرفت تا آنجا که  تریجدیرفته رفته شکل  مسئله نیبه وجود آمد. ا یخانوادگ یاز زندگ یدیجد

و  دیو پانصد هزار زوج رس ونیلیم كیبه  ۱۱اما در دهه  ؛بود نیبالهزار زوج هم ۲۱۱شاهد  ۳۱دهه  یکایآمر

در  .داشتندمشترک  یکه بدون ثبت ازدواج، زندگ دادندینشان م رازوج  ونیلیآمارها هفت م ۵۱۱۱در سال 

 ۱۲۲۱تعداد در سال  نیاما ا داشتند؛مشترک بدون ازدواج  یزندگسه درصد از زنان ، ۱۲۲۳در سال  ایتانیبر

 ۱۲۱۳در سال  که ژاپن در که یبه طور ستندین یقاعده مستثن نیهم از ا یشرق ی. کشورهارسیددرصد  ۵۲به 

سال بعد،  كیتنها  یعنی ۵۱۱۲درصد و در سال  شته ۵۱۱۱بوده، در سال  نیبالدرصد زوج هم شاهد سه

 نیهم که از ا یاست که تعداد فرزندان یدر حال نیاست. ا دهیدرصد رس ۵۱به  یریبا رشد چشمگ زانیم نیا

 ۱۱از  شیسوئد، ببه عنوان مثال در دانمارک، نروژ و  .است شیدر حال افزا ندیآیم ایمشترک به دن یزندگ

بحث تیپولوژی ازدواج سفید در سه مقوله قابل بررسی  .شوندیمتولد م نیبالهم یهادرصد کودکان در خانواده

کیفیت، مدت رابطه و نوع نگرش به ازدواج ارائه شده است  است. این تیپولوژی از سوی کارشناسان براساس

(Carrie Murrow  & Lin Shi,2010 .) 

خانگی به مثابه جایگزینی خانگی به منظور ازدواج آزمایشی؛ همشناخت و مقدمه ازدواج؛ هم خانگی برایهم

شود ها دیده میها یا زوجای آزمایشی برای شناخت بهتر شریكدرآمد یا مرحلهخانگی  پیشبرای ازدواج. هم

 ,Brownکنند )ل ازدواج میخانگی قصد جدی برای ازدواج است و آنها معموالً بعد از دو ساکه هدفشان از هم

بینی بیشتری دارند و خانه اعتماد و خوشین گروه به آینده روابطشان نسبت به سایر زوج های هما(. 2003

تری دارند. افراد دهند و درباره ازدواج رسمی و دائمی نگرش مثبتخانه خود نشان میسازگاری بیشتری با هم

صورت جدی درباره کنند و بههای او متمرکز میزندگی و ویژگی در این مرحله وقتشان را بیشتر بر شریك

(. Sassler, 2004کنند )خانه باشند و انتظاراتشان از ازدواج گفتگو میخانگی و مدتی که باید هماهدافشان از هم
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ن مثابه راهکاری مناسب به زناها در غرب است و بهای برای ازدواج رسمی از سوی رسانهخانگی مقدمههم

خانگی پیش از ازدواج ( مزایای همwomenosophyهای زنان )شود، به نحوی که یکی از خبرگزاریتوصیه می

 می. کارها را تقس1کند که زنان آن را امتحان کنند. برخی از این مزایا عبارتند از: شمارد و توصیه میرا برمی

. به شناخت بهتری 4کنید؛ جویی میها صرفهنهی. در هز3؛ دیکنیم دست پیدا یضرور ایتجربه به. 2؛ دیکنیم

ای جدید در مرحلهکشید )آمادگی برای خود را به چالش می. 5رسید؛ تان میهای شریك زندگیاز ویژگی

کند )از تنهایی زندگی کردن . جالب و خوب است زندگی با شخصی که نیازهای شما را برآورده می6زندگی(؛ 

خانگی با مدت زمان طوالنی را . البته نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که افرادی که هم1بهتر است(

فروپاشی زندگی مشترک آنها بعد از ازدواج زیاد است و این افراد بعد از ازدواج نگرش  اند امکانتجربه کرده

 (.2009Rhoades,مثبتی به رابطه خویش ندارند )

(. Rindfuss&VandenHeuvel, 1990) خانگی بیشتر نوعی رابطه جنسی بدون قصد ازدواج استدر تیپ دوم هم

و حتی اگر قصد ازدواج در آینده داشته باشند، فردی دیگر  اندنامطمئنزوجین در این نوع رابطه درباره آینده 

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

 یمناسب برا یا دهیا  خانگی¬ثابت کرده اند که هم قاتیقبل از ازدواج، تحق خانگیهم ی. با وجود هنجارمند. 29شکل 
 که قصد ازدواج دارند ستین ینیزوج
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کنند و آنها در این مرحله صرفاً یك نوع ازدواج آزمایشی را شان را انتخاب میخانه یا شریك جنسیجز همبه

 (. Brown, 2000ای مبهم دارد )کنند که آیندهتجربه می

خانگی یا ازدواج سفید به مفهومی رایج و عرفی دارد، باید از همخانگی یا ازدواج سفید، که در تیپ سوم هم

ه کند کعنوان جایگزین و جانشین ازدواج دائم یاد کرد. این نوع ازدواج به روابط بلندمدت زوجینی اشاره می

 ,Manning & Landaleبه منزله بدیلی برای ازدواج پذیرفته شده است ) 1اند و در حقوق عرفیازدواج نکرده

خانگی برای افرادی که ازدواج رسمی برای آنها به دالیلی مانند اقتصادی میسر نشود، جانشین و (. هم1996

آورند. در این گروه زوجینی نیز وجود دارند که در گذشته ازدواج دائمی جایگزینی است که به آن روی می

جود اند. با وخانگی را ترجیح دادههم موفقی نداشته اند و برای همین تمایلشان به ازدواج رسمی کاهش یافته و

اینکه به ازدواج رسمی و دائم به مثابه نهادی قانونی و اجتماعی نگرشی مثبت در میان این نوع افراد وجود 

(. خروج از الزامات و مقررات Bianchi & Casper, 2000و دارای ثبات نسبی است ) مدتندارد، رابطه آنها طوالنی

انگی خهای جنسیتی و تقسیم کار در همآزادی بیشتر و نبود مسئولیت و همچنین نقشازدواج رسمی مانند 

 (. Elizabeth, 2000اند )خانه آن را جایگزین ازدواج رسمی کردهاز عوامل اساسی است که زوجین هم

آدرس در صورت لزوم و تمایل  ،یزندگ نیا یشرکا ای حقوقی، عرفی و معین است.همباشی در غرب پدیده

و شهرداری  سیو مراتب در اداره پل کنندمیاعالم  یمحل سیو مشخصات خود را کامل به پل یمحل زندگ

تا در صورت بروز اختالف، فرزنددار شدن، جدا شدن و موارد مشابه، رفع تنازع شود. از نظر  شودیثبت م محله

ش نق یفایا یزندگ نیشده، در اآنان با درصد توافق از كیو هر استروشن  زیهمه چ ،یزندگ وهیش افقاتتو

 میا تقسآنه نیمشترک ب یزندگ ازکنند، اموال حاصل  گریکدیاز  ییتوافق بر انشقاق و جداآنها . اگر کنندیم

 نیاز ا یمحل سیصورت اطالع پل در ییمحاکم قضا .شوند یو جدا م کندمی افتیسهم خود را در كیهر ،شده

 .داردو زن به اندازه مرد حق  کندیو استماع م رفتهیافراد را پذ نیا یموضوع دعاو

                                                 
1 .Commen law 
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علل ساختاری تغییرات اجتماعی خانواده و گسترش همباشی در غرب )آمریکا و کشورهای صنعتی( از سوی 

ای هزمان با تغییرات ساختاری خانواده بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش جنبشمحققان تبیین شده است. هم

های گسسته افزایش یافت. همچنین تولدهای خارج از ، باروری کاهش و زندگی اجتماعی، سن ازدواج افزایش

های (. کارشناسان به چند عامل مهم از ریشهSmock,2000چهارچوب ازدواج در این دوره افزایش یافت )

اند. یکی از عوامل مهم عامل خانگی در غرب شده است، اشاره کردهساختاری و اصلی که منجر به افزایش هم

 ,Lesthaeghe & Surkyn 1988)گیرند فرهنگی است. فردگرایی و سکوالریسم جزو عوامل فرهنگی جای می

Rindfuss & VandenHeuvel 1990,.) یخصوص میخلوت و حر یدارا شخصمعناست که هر  نیبد فردگرایی 

محترم شمرده شوند.  باید یطیاست که در هر شرا یحقوق اساس گریو د یفرد دهیعق ،یو روان یکیزیف

ارزش  نفس به یاستقالل و اتکا یبرا نیبنابرا ؛کنندیم جیشخص را ترو یهااِعمال اهداف و خواسته انیفردگرا

 تیودر اول یگروه اجتماع كی اینسبت به حکومت  دیکه منافع فرد با کنندیدفاع م نیو از ا شوندیقائل م

 .کنندیمخالفت م ی افراددر امور شخصجامعه یا نهادهایی چون دولت  یحال با دخالت خارج نیو در ع باشد

 میکه در آن، جامعه مفاه شودی اطالق میتیبه هر موقع سمیسکوالر ،ختیشناجامعه میدر مفاههمچنین 

 یریدرگ ایموجب بروز اختالف  کمتر میمفاه نیا ایدهد میدخالت  کمترخود  یهایریگمیرا در تصم یمذهب

 شوند.می

های مذهبی و دخالت به بعد اهداف فردی در اولویت قرار گرفت و مشارکت در حلقه 1160های دهه از سال 

د. کندین در امور زندگی کمتر از گذشته شد. عامل دوم به عوامل اقتصادی و صنعتی شدن در غرب اشاره می

زنان باعث شد که گرایش به ازدواج و در بخش اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و تغییر نگرش نسبت به کار 

های (. ورود زنان به بازار کار و رنگ باختن کلیشهCherlin & Furstenberg,1988زندگی خانوادگی کاهش یابد )

ی خانگترین عامل در روند افزایش همخانگی بود؛ اما مهمخواهانه سبب رشد همهای برابریجنسیتی و جنبش

 یجنبش یانقالب جنس(. Bumpass,1990زمان با انقالب جنسی در غرب بود )مخانگی هو تابوزدایی از هم

 تا ۲۱دهه  هایسالرا در غرب در فاصله  یفرد نیو روابط ب یجنس یرفتارها یبود که نظام سنت یاجتماع
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ه ک اندغالب شده انیدوره امروزه جر نیا یجنس یدر هنجارها راتییاز تغ یلیخ. دیبه چالش کش یالدمی ۱۱

 .خانگی یکی از آنها بودهم

 

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

هنجاری عرفی و حقوقی شناخته شد و مورد پذیرش قرار گرفت. با وجود پیامدهای منفی برای کودکان، کاهش باروری، 

 و موشکافی دقیق قرار گرفت و با تحلیلتغییرات خانواده و سایر مشکالت، این نوع رابطه از بدو پیدایش مورد مطالعه 

و دستگاه های قضایی در غرب سعی در کاهش جنبه های منفی آن شد. اما  ال کامندقیق آن و پذیرش آن از سوی 

شود؟ پذیرش آن چگونه است؟ در کشورهای در حال توسعه مذهبی مانند ایران این نوع رفتار چگونه کنترل می

توجه به فرایند جهانی شدن، شیوع مدرنیته و تجددخواهی، و شرایط خاص اقتصادی و کشورهای در حال توسعه با 

رو هستند. با توجه به ماهیت دینی و مذهبی بهشهرها روها و کالنویژه در پایتختخانگی بهشان با پدیده هماجتماعی

ارهایی برای نظارت بر آن وجود دارد خانگی، چه راهکگونه روابط همجوامعی مانند ایران و از سوی دیگر پیدایش این

شود که در پس این انکار نوعی که جوانب منفی آن کاهش یابد؟ معموالً این نوع پدیده از سوی مسئوالن انکار می

شود. دلیل این امر نبود شناسایی و شناخت دقیق این پدیده و پنهان پذیرش پنهانی و یا تحمل اجباری مشاهده می

شهرهای ایران مانند تهران، مشهد و اصفهان وجود دارد، این، در این شرایط که این پدیده در کالنکردن آن است. بنابر

( یمی)ازدواج قد یهمسرتك انهیگراسکس خارج از روابط دگرجنس تیمقبول شیافزارفع تبعیض،  پوشیدن لباس راحت سر کار، یآزاد. راهپیمایی برای 22شکل 

 نیسقط جن شدنیو قانون ییگراجنس، هنجار شدن هم
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بینانه باید مورد مطالعه قرار بگیرد و راهکارهای مناسبی های سیاسی و جناحی واقعبا بررسی جامع و به دور از سوگیری

 .در راستای کاهش پیامدهای منفی آن باید ارائه کرد

 بندی پژوهشجمع. 2-4

 با تحوالت رانیجامعه ا زیداشته و اکنون ن یفراوان راتییدر جهان تغ یروابط جنس یالگو ،ریدر چند دهه اخ

 از شیپ یدهند که رابطه جنسینشان م قاتیروست. تحقجوانان روبه یها و باورهادر حوزه ارزش یریچشمگ

ی خانگهم»بر  یش از ازدواج روابط مبتنیروابط پ دیجد یهااز گونه یکیاست.  شیدر حال افزا رانیازدواج در ا

مشترک دو  یزندگ یخانگاست. هم شیچون تهران رو به افزا ییشهرهااست که در کالن «یا ازدواج سفید

یت از دیدگاه مذهبی دارد که در ارتباط داللت بر نامشروع نیا ؛ امااست گریکدیبدون ازدواج با  یجنس كیشر

و خارج از تعهدات  ستیکه ازدواج ن یارابطه اسالمی جایگاهی عرفی و قانونی ندارد،-ایرانیمیان فرهنگ 

 ازدواج است.

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

ت. با وجود این، تحقیقات اندک و صورت مدون منتشر نشده اساست. حتی کتابی در این باره تا به حال به

 نامه انجام شده است. شماری  در این باره در سطح مقاله و پایانانگشت

از روابط  یاتازه یالگو یهاشهر تهران و ظهور نشانهکالن »( پژوهشی تحت عنوان 1316گلچین و صفری )

و  قیعم مصاحبه كیبا استفاده از تکنانجام دادند. « یخانگهم یامدهایو پ ندیفرا ها،نهیزم زن و مرد؛ مطالعه

 یگردآور ،برگزیده بودندرا  یخانگکه هم یزوج 16الزم از  یهاداده ی،انهیزم هیارچوب روش نظرهآزاد در چ

خانواده، مهاجرت، و  تیکارکرد و اهم لیتقل یهاپژوهش، مقوله یهاافتهی لی. پس از تحله استشد میو تنظ

اد و اعتق ،یستینیفم یبه ازدواج مرسوم، باورها یمنف دید ،یانهیزم طیشرا عنوانبه نظارتیتهران، شهر ب

 ییناعاشقانه و آش ندیدر فرا یریدرگ ،یعل طیعنوان شراجامعه به ینید یهانبودن به ارزش بندینداشتن و پا

 بخشتیضار باز، تجربه انیبا پاای هرابط ،یخانگبرابر، هم رابطه ،یخانگهم ،یانجیم طیعنوان شرابه یخانگبا هم

 انیعنوان تعامالت، تحمل ضرر و زرابطه به یخارج یهاتیرابطه و محدود یموانع داخل ،یسبك زندگ نیاز ا

 یامدهایعنوان پبه یقول به ازدواج جهت برطرف کردن موانع خارج ایرابطه و اقدام به ازدواج و  انیاز پا یناش
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 مدرن و یهااز تضاد ارزش یدوام ناشکم رابطه ،یخانگهم»شدند. سرانجام، مفهوم  نییتع یسبك زندگ نیا

 شد. دهیهسته برگز عنوان مقولهبه« شهر تهراندر بستر کالن یسنت

ا خانگی برابطه همبررسی کیفی وضعیت زندگی زنان د ارای »( تحقیقی با عنوان 1315کریمیان و زارعی )

 قیبودند، مصاحبه عم یخانگرابطه هم یزن که دارا 11ها از داده یگردآور یبراانجام دادند. « جنس مخالف

نان ز تیوضع نهیها چند مقوله در زمشده در مورد دادهانجام یرهای. براساس تفسشد انجام افتهیساختارمهیو ن

انواده رابطه، ترس از قضاوت خ نییپا تیفیک ف،یتعهد متقابل ضع از رابطه، ینسب تیدست آمد: رضاه خانه بهم

کنند گیری بیان میآنها در نتیجهازدواج.  یبرا میگونه و نداشتن تصمرابطه معامله ،یشخص یهابیو جامعه، آس

 و یعاطف یهاانتیطالق، وفور خ یآمار باال ،یرانیجوانان ا یدر زندگ یخانگآرام و خزنده روابط هم وعیشکه 

اند هرا نشانه رفت یرانیخانواده ا انیبن یاز ازدواج همگ شیروابط پ یغرب یهاسبك وعیهل و شأافراد مت یجنس

-استیدر س یمسئوالن و کارشناسان در سطح کالن جهت بازنگر یعزم جد ازمندیمعضالت ن نیو حل ا

 است.و حوزه فرهنگ  یونیزیتلو یازدواج، برنامه ها ،یاقتصاد ،یشغل یهایگذار

 دیجد یهاشکل شیدایپ ؛خانگیهم»( تحقیقی با عنوان 1311)طالبی  و ایثاری ،شریفی ساعی ،ارمکی آزاد

را تجربه  یخانگکه روابط هم ینفر از پسران و دختران 21با  ق،یتحق نیدر اانجام دادند. « خانواده در تهران

و  یرانیتجدد ا ندیمحصول فرا یخانگکه هم دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیمصاحبه شده است.  بودند کرده

)نظام  یو فرهنگ یاوضاع اقتصاد رییکه ابتدا با تغ ییندهایفرا ،است رانیو ورود آن به ا شدنیگسترش جهان

 راتییتغ نیاه جی. نتآورندیم دیرا در داخل کشور پد یمتفاوت یاجتماع راتییتغ ج،یتدربه و ( جامعه،یارزش

ر د یخانگهم یالگوها شیدایاست، پ ریاخ یهاسال یو فرهنگ یکه خود برآمده از تحوالت اقتصاد ،یاجتماع

 از جوانان کشور بوده است. یبرخ انیم

نوع  نیا یبرا یاجتماع نظران حوزه علومتوان گفت که صاحببندی تحقیقات و مقاالت موجود میدر جمع

 لیدال نیاز ا یاند. برخرا برشمرده یمختلف لیرواج دارد، دال انیدانشجو نیعمدتاً در ب رانیکه در ا ،یزندگ

به ازدواج، سست شدن اعتقادات  یاعتقادبی شتر،یب ییمحك زدن رابطه، آشنا ،یمال مشکالت عبارتند از:
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وع ن نیکه قبح ا گانهیب یهااز ماهواره و رسانه یاز طالق، الگوبردار یناش وهیمردان و زنان ب شیافزا ،یمذهب

 یدهانها یبه پسران از سو یکمك مال نهدختران، قطع وام ازدواج و هرگو یبرند، توقعات باالیم نیرابطه را از ب

ابط و رو یفرهنگ و نگاه نسل جوان به زندگ رییتغ .یاز هفت خوان ازدواج رسم ییکمتر و رها یتعهد مال ،یمال

و اشتغال زنان و استقالل  لیگونه روابط فراهم کرده است. تحصنیرشد و گسترش ا یبرا را یبستر یاجتماع

که  ،یطلببه واسطه تنوع زی. مردان نرندیچون و چرا نپذ یمردساالرانه را ب نیقوان گریآنان باعث شده د یمال

 نی. به هماندبا جنس مخالف وپاگیرکمتر دستاز روابط  یمندجوامع مدرن است، به دنبال بهره یهایژگیاز و

 اند. یخانگو هم یررسمیبه دنبال ارتباط غ ،یازدواج قانون یبه جا یزن و مرد جوان در دوره کنون لیدل

های دانشجویی که اکثراً نامهشود برآمده از پایانخانگی در ایران به همین تعداد کم ختم میتحقیقات حوزه هم

دانشجویی عموماً با تعداد محدودی نمونه در بازه سال اخیر انجام شده است. این تحقیقات و مقاله های  5در 

صورت مجزا یعنی صرفاً به نفر انجام شده است. دامنه این نوع تحقیقات بسیار محدود است و 20الی  10

امع ج این پژوهش حقوقی بررسی شده است. بر این مبنا برای اولین بار-شناختی یا فقهیشناختی، جامعهروان

به شیوه  زوج و کارشناس 216شناختی و اجتماعی و با نمونه ای به حجم حقوقی، روان-هیبا تأکید بر ابعاد فق

GT شهر تهران، اصفهان شود و در سه کالنمورد بررسی قرار گرفته است که صرفاً به دانشجویان محدود نمی

اصالت  ،یرابطه، شراکت مال یو سودمند یاقتصاد تیامن ،یزیگرسنتو مشهد مورد بررسی قرار گرفت. 

و  یبه همدل ازین ،ییجوگسست از خانواده، لذت ،یخانمانیترس از ب ،یزیتعهدگر ،یو جنس یعاطف یازهاین

لوغ ب نیعشق، شکاف ب تیاهم ،ینیاعتقاد به اوامر دشدن رنگکمتعهدات پرتکلف ازدواج،  ،ییاز تنها زیگر

و  یزندگ نیبه سبك نو شیشمردن، استقالل، گرا متیغن را ، دمازدواج های ناموفق ،یاقتصادو بلوغ  یجنس

ترین مفاهیم مرتبط با ازدواج سفید در ایران شناسایی شدند. از مهم نو از مفهوم ازدواج یخوانش یبه طور کل

خانگی در ایران در چهار فصل پرداخته حقوقی به تحلیل هم-در این پژوهش با بررسی مبانی اجتماعی و فقهی

 شد. 
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 . شودحقوقی ازدواج سفید در ایران را بررسی می-طور مختصر مبانی اجتماعی و دینیبهدر این بخش 

 شیبا پ 1زمنیرهای متعددی وجود دارد. در چهارچوب نظریه آنومی، در تبیین اجتماعی ازدواج سفید نظریه

 یو رفتارهای انحراف یهای اجتماع بیآس نییتب برای ای هینظر دیو جوامع جد یتفاوت جوامع سنت دنیکش

جوامع مجموعه  نیشود. در ا یم تیافراد از راه سنت هدا سلوکی دهد. از نظر وی در جوامع سنت یپرورش م

محدود دارد. در  اریحاکم دامنه ای بس انیرفتارهاست و انحراف از جر کنندهتیمنسجم سنت ها عامل هدا

 تیداه گرانیاست که نه از راه سنت بلکه از سوی د یانیبر جر یها مبتنسلوک انسان دیجد در جوامع ،مقابل

ار رفت تیهدا برایی سنت راهنمای روشن رایز ؛شودیم تیهدا گرانیافراد به سوی د تیشخص ،امروزه شود.یم

 متحول از آنجا که در جوامع ردیگیم جهینت زمنیاست. ر گرانیهای دماند قضاوت یم یافراد ندارد و آنچه باق

داشتن در  شهیشوند که بدون ر یم دایخودمختاری پ افراد ،اجتماعات ساکن ناممکن است تیموجود دیجد

کنند. به نظر وی،  یگروه مشخص، به گونه ای دلخواه عمل م كی با یوستگیجامعه ساکن و احساس پ كی

ازدواج . تبیین است یجامعه و احساس خودمختاری عامل بروز رفتارهای انحراف نداشتن در سنت های شهیر

 ود.فرض گرفته شخانگی به مثابه رفتاری انحرافی پیشسفید در قالب این نظریه مستلزم آن است که هم

س پردازانی مانند پارک و برگشناختی شهری در چهارچوب مکتب شیکاگو از سوی نظریهبا توجه به رویکرد بوم

را در  یهای اجتماع بیآس هینظر نیامی توان به تبیین اجتماعی ازدواج سفید از منظری دیگر پرداخت. 

گس . پارک و برندیب یم تیمهاجرت، سکونتگاه و تراکم جمع ت،یقوم زبان، شهری مثل ییهادهیارتباط با پد

بر  هینظر نیکردند. ا یبررس کاگویطالق و فحشا در ش ،یمثل خودکش ییهابیآس عوامل باال را بر ریثأت

، دارد. به نظر پارک و برگس دیکأشهری ت یزندگ یشناخت بیآس امدهاییپ نییدر تب یاجتماعی سازمانیب

 وزهح شهر دارد. به نظر آنان آن دسته از یو اجتماع یبر الگوهای فرهنگ یقیعم ریثأشهر ت یکیزیف طیمح

های ها و سنتارزش ،شده اند یسازمانیدچار ب یکه به لحاظ اجتماع یهای درون شهرهای تجاری و صنعت

که نوجوانان و جوانان را به رفتار  یهای مرجع و منابعگروه نبوددر  .دهندیرا توسعه م ییجنابزهکارانه و 

های مرجع و ضعف ند. نبود گروهنک یرا پر م یهای کجرو جای خالفرهنگمقبول متقاعد کند، خرده یاجتماع

                                                 
1 . Reisman 
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ها، مهاجران فرهنگرای خردهب یمناسب گاهیرا به جا یمحله های منطقه انتقال خانواده، مثل ینهادهای اجتماع

به خانگی به مثاتبیین ازدواج سفید در قالب این نظریه ها مستلزم آن است که هم کند. یم لیتبد و فقرا

 فرض گرفته شود.رفتاری انحرافی و آسیبی اجتماعی پیش

 یستینومارکس کردیرو كینظریه خرده فرهنگی بیرمنگام با الهام از مباحث استوارت هال که با اتخاذ همچنین 

ارانش هال و همک، قابل بررسی است. داشت دیکأفرهنگ جوانان ت لیدر تحل تیطبقه و جنس ت،یقوم تیبر اهم

 خاص یو متوسط از راه سبك زندگ نییپا در کتاب مقاومت از راه مناسك استدالل کردند که جوانان طبقه

داری هستند. به نظر دیك هبدایج یهسرما نظام كیدئولوژیابراز مخالفت با مفروضات ا یخود در پ

(Hebdige,1979خرده )فرادستان و فرودستان را ابراز  نیب یتنش اساس كیکه  اندهای بیانیفرهنگ ها صورت

 یکنند و نسبت به نظم اجتماع یرا ابراز م یمتفاوت تیهای متفاوت، هو سبك فرهنگ ها از راهکنند. خرده یم

که انتخاب توان استدالل کرد . با توجه به این نظریه میکشندیچالش مآن را به ، مسلط اعتراض کرده

تواند در واقع  یم از جامعه جوانان ییهاگروهاز سوی  یو سنت یو نقض هنجارهای فرهنگ رسم یخانگهم

  غالب باشد. یمقاومت در برابر هنجارها و فرهنگ رسم ینوع

را بر اساس  آن داند و ینهادهای جامعه مرتبط م یکل تیرا با ماه نید میدورکدر چهارچوب مبانی دینی، 

 باًیتقر یو سنت کوچك هایکند. بنابر استدالل وی، در فرهنگ یم فیتعر رمقدسیمقدس و غ نیب زیتما

ها و مقوله های فکری  شهیاند شیدایپ هم موجب ینید ریاست. شعا نینفوذ د ریز یجنبه های زندگ یتمام

 یطرز فکر اعضای فرهنگ های سنت نیکند. د یم تیو تثب میشود و هم ارزش های موجود را تحک یتازه م

 بیشتر یگروه یرود به علت همبستگ یتر باشند، انتظار مندارید اساس هرچه افراد نیکند. بر ا یم نییرا تع

توان یم دگاهید نیکمتر باشد. از ا هاجامعه در آن یاز ارزش های فرهنگ عدول به شیو حس انسجام، گرا

ر تبزرگ آن را در جوامع و شهرهای وعیافراد مرتبط و ش ترِکم مذهبی هایگرایشرا با  شدن خانهبه هم شیگرا

  دانست. بیشتر
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نکه از آ شیب یدارند. هنجارشکن هنجارها به عدول از لیتما یعیطب ایافراد به گونه براساس نظریه کنترل،

توان یم هینظر نیا چهیاز در. محصول عدم ممانعت است محرک به سوی ناهنجاری باشد، روهاییاز ن یناش

 و جامعه دانست که نیوالد یو سست شدن نقش نظارت نیوالد فیاز کنترل ضع یجوانان را ناشی خانگهم

در این  .اشتغال است یا تحصیل ادامه خانواده با هدف محیط از فرزندان شدن دورجدی آن،  لیاز دال یکی

 صورت کنترل اجتماعی از سوی خانواده نسبت به فرزندان تعدیل می شود. 

 هیرضها و ف هینظرپردازانی مانند مك لوهان در حوزه فناوری بیان کرده اند که تأثیرات فناوری در سطح نظریه

 یمقاومت چیدون هو بمدام را  مای الگوهای پندارهای ذهن ایحواس  نیهای ببلکه آنها نسبت ،دهد یها رخ نم

است که عادات، پندارها و  نیا گروهی های رسانه ریثأت نیتراز نظر او مهم گر،ید انیدهند. به بیم رییتغ

 جامعه را به چالش جیو را یسنت یتر سبك زندگمهم همه دهند و از یقرار م ریثأتفکر ما را تحت ت یچگونگ

 یبا نشان دادن سبك زندگ دارییشن و دارییهای ددهند. رسانه یم نشانی ماندگکشند و آن را نماد عقبیم

 یزندگ سهیمحروم را با مقا نندگانیبهنجار، ب یسبك زندگمثابهبه یی،کایو آمر ییاروپا طبقات باال و متوسط

رؤیای سبك » تا هر طور شده خود را در دنزانیانگ ید و آنان را برمنساز یو ناکام م نیخشمگ خود با آنان

   سازند. میسه« زندگی مرفه

 ینگخاو انواع همخانگی را به تصویر کشیده است شناختی اجتماعی پدیده هماولسون در چهارچوب نظریه روان

 می دهد:  حیتوض ریرا به صورت ز یسبك زندگ نیبه ا شیگرا لیو دال

 منیاست. افراد ناا منیناا ایوابسته  بسیار كیشر كیدهد که یرخ م ینوع ارتباط زمان نیامحافظتی:  پتوی

 ینگران احساس ،برقرار کند عاشقانه رابطه گرییهمسرشان آنها را تنها بگذارد و با فرد د ای كیکه شرنیمدام از ا

بستن به تعهد از جانب همسر برای آنان  دیام واست کننده نگران اریازدواج برای آنان بس ن،یکنند. بنابرایم

ز رابطه، خود را ا به تعهد و دوام ی نداشتنو دلبستگ یخانگهم رو، با انتخاب رابطه نی. از ااستور زجرآ دییام

 .رهانندیم کنندهرانیو یعذاب و دلخوش نیا
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استفاده  نیها و نفوذ والدارزش از ییای برای رهاوهیکردن به عنوان ش یهم زندگ از مردم از با یبرخرهایی:  

  کنند.یم

دانند، یبرای ازدواج کردن می واقعی شیآزما نهیزم كیکردن با هم را  یاز مردم زندگ یبعضکردن:  آزمایش

 ایجادبرای ازدواج  زین ی کافیآمادگ جدی برای ازدواج کردن است و رییفاقد درگاین سبك اما در هر صورت 

 کند. نمی

اری دعواملی مانند تغییرات اقتصادی، ورود سرمایهتوان به خانگی در ایران میطور کلی، در چرایی روابط همبه

و پیدایش ناامنی شغلی، لیبرالیسم 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. 

ن حقوقی براساس فقه اسالمی برای روابط نامشروع تنظیم و اجرایی می در تبیین حقوقی ازدواج سفید متو

وع ن نیا ،تن به رابطه دهند یو ثبت قانون یشرع وداتیبدون هر گونه ق انهکه زن و مرد عامد یر ازدواجشود. د

ه رابط كیبر آن نهاد و  توانیو اساساً نام ازدواج نم دیآیبه حساب م یو نه قانون ینه عرف ،یرابطه نه شرع

ازدواج را به دو دسته  یانون مدنق .کندینم یتیحما چیاست که قانون از آن و فرزند حاصل از آن ه یرشرعیغ

در  .دو شکل ازدواج مترتب دانسته است نیرا بر ا یکرده و آثار متفاوت می( تقسغهیو موقت )منقطع، ص دائم

بلکه در صورت احراز، مجازات  ،ستیبرخوردار ن یقانون تیتنها از مشروع نه دیازدواج سف یو فقه ینظام حقوق

 دارد. یدر پ یفریک

 ،کندیکه بدون ثبت مبادرت به ازدواج م ی رامجازات مردکند که ی بیان میقانون مجازات اسالم 6451ماده 

تا  20) ینقد یمجازات را به جزا نیخانواده ا از تیحما حهیسال در نظر گرفته است. ال كیتا  یریحبس تعز

 دیتردیباما  ؛باشد یبازدارندگ تیخاص یدارا تواندیم مهیجر زانیم نیکرده است. ا لی( تبدالیر ونیلیم 100

                                                 
ه ازدواج مبادرت ب یبدون ثبت در دفاتر رسم یاست، چنانچه مرد یخانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات الزام انیبه منظور حفظ ک». 1

 .«گرددیمحکوم م کسالیتا  یریبه مجازات حبس تعز ،دیدائم، طالق و رجوع نما

 



220 
 

قانون مجازات  645با صراحت مندرجات ماده  شود ویمحسوب م ینقد یاز جزا دتریمجازات حبس شد

 . ستیزوجه جرم ن یواقعه ازدواج برا نشدن ثبت ی،اسالم

 ثبت قانونگذار اما است یاجبار دائم نکاح ثبت ،1/12/11 مصوب خانواده از تیحما دیجد قانون ۵۱ ماده طبق

 همچون یموارد در صرفاً موقت نکاح ثبت قانون، نیا ۵۱ ماده استناد به. داندینم یاجبار را موقت نکاح

 .است یالزام عقد ضمن شرطذکر  و ن،یطرف توافق زوجه، یباردار

آمده  632در ماده  ،یدر مبحث جرائم ضدعفت و اخالق عموم یفصل هجدهم از قانون مجازات اسالم در

از  ریعفت غ یعمل مناف اینباشد، مرتکب روابط نامشروع  تیآنها علقه زوج نیکه ب یزن و مرد هرگاه» است:

گر عمل با عنف و اکراه ضربه محکوم خواهند شد و ا 11شوند، به شالق تا  2مضاجعه ای 1لیتقب لیقب زنا از

 «شود. یم ریکننده تعزفقط اکراه ،باشد

محصن  یزان یزنا برا حد» آمده است: 1/2/1312مصوب سال  یقانون مجازات اسالم 225همچنین در ماده 

و  یدادگاه صادرکننده حکم قطع شنهادیرجم با پ یمحصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرا هیو زان

 3همحصن هیمحصن و زان یثابت شده باشد، موجب اعدام زان نهیچنانچه جرم با ب هئیقوه قضا سیموافقت رئ

از همان قانون آمده  230و اما در ماده  «.است كیهر یصورت موجب صد ضربه شالق برا نیا ریاست و در غ

  «.باشد، صد ضربه شالق است 4محصنریکه مرتکب غ یحد زنا در موارد»است: 

که  یااگر حرمت رابطه کنیل ؛بردیولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمقانون مدنی،  334براساس ماده 

طفل  ،اشدزنا نب شبهه ایاکراه  به واسطه یگریثابت و نسبت به د نیاز ابو یکیآن است نسبت به  طفل ثمره

 .برعکس و بردیطرف و اقوام او ارث م نیفقط از ا

                                                 
 . بوسیدن 1

 «بستر شدنهم»و  «دنیبا هم خواب».  2

 . متأهل 3

 . مجرد 4
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 یزندگ هم با( موقت ای دائم)ی قانون ازدواج بدون که یمرد و زن ی،حقوق دگاهید از است مشخص هک همچنان

 آنها از یفرزند اگر واندیفریک و یقانون گردیپ یدارا زنا و نامشروع روابط ،یقانون ثبت عدم لیدل به کنندیم

 . شد خواهد محروم ارث از شود متولد

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

 بولق و جابیا فاقد اما ؛شودیم برقرار مرد و زن نیب یجنس رابطه و تمتع حق و خانواده لیتشک منظور به که

 ۱۲۷ ماده مطابق. کنند توافق نیزوج نیب حقوق ریسا و نفقه ه،یمهر بر نیطرف است ممکن و است یلفظ

 قدع شده استثنا موارد جمله از. است حیصح معاطات «باشد کرده استثنا قانون که یموارد در» ی،مدن قانون

 حاًیصر که یالفاظ به قبول و جابیا به شودیم واقع نکاح: »است آمده قانون نیا ۱۱۲۵ ماده در. است نکاح

 بولق و جابیا و شود انیب ازدواج عقد غهیص دیبا یحقوق لحاظ به حتماً یعنی. «دینما ازدواج قصد بر داللت

 . تلفظ از عجز حالت در مگر باشد یلفظ دیبا

و مکارم  ینیاهلل خمروح ،یانصار یمرتض ،یمحقق بحران رینظ عهیش یبه نظر اکثر فقها یمعاطات حعدم جواز نکا

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

 .دانندیعقد نکاح م طیو قبول را از شرا جابیا

اند، از جمله: را مطرح کرده یصحت نکاح معاطات هینظر یتهران یصادق رینظ قهااز ف یبرخ ریاخ یهادر سال 

اح نک» ای« انکحت»که  اشژهیکه باشد درست است و اگر هم بدون لفظ و یقرارداد ازدواج به هر زبان ایعقد »

 گریهر طور د ایاشاره  ایگفتن  ایزن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن  انیم یانیکه جر یباشد، در صورت« کردم

 گریکدیبه  ینیریش ای گذاشتنکفش  یاست، اگر کفش رو یداللت بر انجام ازدواج کند، کاف یکه به روشن

 هانیبر انجام ازدواج است، هم لیآنان دلکه در عرف  ی صورت بگیردگریهر اشاره و عمل د ایتعارف کردن 

 هیاست که معلوم باشد قض نیالزم ندارد. عمده ا گریو چه به زبان د یچه عرب یاغهیص گریاست و د یکاف

 است، چه دائمش و چه موقتش دیجد یزندگ لیو تشک ییبلکه مقصود زناشو ست،یو زنا در کار ن یبازقیرف

 (.1310)سیدی و نظری، 
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 ت،اس باطل معاطاتی نکاح معتقدند و دانندلفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می مشهور فقها

. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت است ای اجماع شدهادع مورد این در بلکه

معاطات در مورد نکاح »اند: اهلل بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشتهآیتمرحوم . دارد

چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین »اند: اهلل مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفتهآیت. «نیست

مجموعه آرای فقهی ) «مشروع نیست»اند: گفتههم در این خصوص ای اهلل خامنهآیتو  «ازدواجی باطل است

 (.21، 1، ج1332: در امور حقوقی

 تیزوج را یباشهم نیا اصالً هاآن از یاریبس اند،شده خانههم دیسف ازدواج با که یافراد خود عاناذ بر بنا

 تمشکال از ییرها یبرا یخانگهم ای و ندهیآ در ازدواج یبرا شتریب ییآشنا مرحله بلکه کنند،ینم قلمداد

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

 هرگونه لتع به ای ییآشنا یبرا بودند، اسالم نید براساس مشترک یزندگ خواهان اگر یحت بلکه اند،کرده قبول

 ندخترا یبرا ازدواج در اینکه گرید. کنند منعقد موقت عقد توانندیم حداقل م،ئدا ازدواج در گرید تیمحدود

 موضوع نیا از خانواده یحت هایباشهم نیا از یاریبس در که یحال در است؛ یضرور و الزم پدر اذن وجود

 یهدتع یزندگ آغاز با افراد برخی از اینهمچنین . شودیم آغاز هایزندگ نیا پدران اجازه بدون ای و نبوده مطلع

 همسر نفقه نیتأم فهیوظ و اندقوام اسالم میتعال طبق که مردان ژهیوبه و کنندینم قبول گریکدی به نسبت را

 طالق به هاآن بسیاری از انها .کنندیم را مبرا خود فیوظا تمام از دیسف ازدواج با دارند، را خود فرزندان و

 آداب به و دهندیم خاتمه یاسالم احکام به توجه بدون را خود یزندگ و ندارند یاعتقاد زین یقانون و یشرع

 ییجدا از پس زن یبرا عده داشتننگه یحت و ییجدا نیا بر شاهد داشتن طالق، در الفاظ انیب ،یشرع طالق

 . ندارند پایبندی همسر، از

 اذن ،ازدواج طیشرا و ندارد انطباق شرع در یمعاطات نکاح با وجهچیه به باًیتقر دیسف ازدواج ادله، نیا براساس

 ارکان از هاانسان قصد ،یعقد هر درآنکه  همه از ترمهم و شودینم تیرعا آن در...  و عده ،یشرع طالق پدر،

 اگر و نداشته تیزوج قصد نیطرف موارد از یاریبس در دیسف ازدواج در اما ؛است آن دهندهلیتشک یضرور
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  هاآن مشترک یزندگ ،یشرع طالق و تیزوج قواعدنکردن  تیرعا علت به باشند، داشته زین تیزوج قصد

 .ردیگینم قرار ینید تیزوج یلوا تحت و است یباشهم ینوع تنها غرب، در هاانسان از یاریبس یزندگ همچون

حقوقی ازدواج موقت و پیمایش و مصاحبه در میدان تحقیق و تحلیل دقیق  –با توجه به مبانی نظری و فقهی 

و موشکفانه داده های گردآوری شده مدلی تحلیلی در تبیین ازدواج سفید در سه کالن شهر  تهران، مشهد، 

 اصفهان بدست آمد: 
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جاری در سبك شود، مسئله محوری ازدواج سفید در ایران تغییرات ارزشی و هنطور که مشاهده میهمین

ترین خانگی در بطن این تغییرات ارزشی ظهور کرده است. مهمزندگی جوانان ایرانی است که پدیده هم

های دقیق با زوجینی که تجربه همباشی را داشته ها و مصاحبهپیامدهای ازدواج سفید در ایران براساس گزارش

ی به ازدواج رسمی بوده است. این عوامل در میلاند، رنگ باختن کلیشه های جنسیتی، آزادی انتخاب و بی

شود. در تحقیقی در آمریکا دلیل ازدواج سفید آزادی و راحتی بیشتر افراد و غرب نیز به وضوح مشاهده می

(. برخالف غرب که از نظر عرفی و حقوقی این Galena et al,2009میلی به ازدواج دائم عنوان شده است )بی

در ایران این مسئله رخ نداده است و پیامدهایی مانند طرد اجتماعی، فقدان حمایت پدیده را قانونمند کرده، 

 و ترس از پیگرد را به دنبال داشته است. 
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 ارائه پيشنهادها و راهکارها. 3-4

 ران،یدر ا یاجتماع راتییبا توجه به تغ ریاست. در دو دهه اخ یاجتماع یتیانکار واقع دیمقوله ازدواج سف ینف

 رد ویگیصورت م یخصوص میارچوب حرهنوع ازدواج در چ نیگسترش است. ابه رو  دیازدواج سف ای یهمباش

ن، انکار بودن آ یخصوص تیتوجه به ماه باتوانند آن را کشف کنند. ینم یبه آسان یو انتظام ئیقضا ناضابط

در صورت عدم شناخت دقیق  و در سایه گسترش می یابد  دهیپد نیو تابو بودن موضوع، ا نمسئوال یاز سو

اهش ک یدر راستا ،نیبنابرا .داشته باشد ،زنان یبرا ژهیبه و ی،ریناپذتواند تبعات جبرانیمو  ساماندهی آن، 

 شود:یم ارائه زیر یسامانمند کردن آن راهکارها نیتبعات ناگوار آن و همچن

 

 

 

 

 

 

 

 مستقل قاتيتحق يبرمبنا رانيدر ا ديازدواج سف يامدهايپ و جامع ابعاد، علل شناسايی 

 یو تخصص علمی

 ماتیتصم گرفتنها و راهکار یبررس ،یمعضالت اجتماع ها،بیآس ییشناسا ازمندین ایپو یابه جامعه دنیرس

و  یو مشاوران دانشگاه دیاسات شتریتوجه ب ،یقاتیتحق یهابودجه صیتخص. و اثرگذار است شدهیکارشناس

ز ا و انجام کار میدانی پویا و مستمر کتاب فیلأنامه و مقاله، تانیدر قالب پا یعلوم رفتار ۀحوز انیدانشجو

 نیا یشناسبیو آس دیازدواج سف ۀجانبو همه قیدق ییدر باب شناسا یو فعاالن اجتماع سندگانینو یسو

 یتواند راهکاریدر گذر زمان م ۀجامع یاجتماع تیتوجه به ماه با به عموم مناسب شنهاداتیو ارائه پ دهیپد

 ودانشگاه از جامعه جدا شده است  بنظر میاید که سفانهأمت. باشد دهیپد نیا قیدق ییمناسب در جهت شناسا

د در نتوانینم ی و سفارشیپول یهانامهانیو پا یال رفته است. موضوعات تکرارؤس ریز اشیعلم تیماه

از طرح  ۱۷۲۷تهران در اواسط تابستان سال  یاستاندار یو فرهنگ یامور اجتماع رکلیمد ور،یشهر اوشیس. 23شکل 
 خبر داده بود. دیمقابله با ازدواج سف یدر دستور کار دولت برا «داریخانواده پا یاعتال»
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 ۀر حوزد ویژه، بهدانشگاه یهااستیدر س ید و بازنگرنداشته باش زیادی ینقش یاجتماع یهابیآس ییشناسا

ها هخورده در کتابخانو خاک ، غیر حرفه ای و استانداردبدون کارکردضعیف  قاتیتحق تولید تواند ازیم ،پژوهش

 کند. یریجلوگ

  در ايران آن  یشيو روند افزا ديازدواج سف پذيرفتن پديدۀ 

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

اگر چه در سالهای اخیر در مواردی مطالبی در خصوص ازدواج سفید منتشر  مشاهده شده است نمسئوال یسو

 ایران رد جوانان امور دولتی مسئول مقامات از یکی. شده و برنامه های رادیو و تلویزونی نیز پخش گردیده است

جوانان در  و ورزش وزارت جوانان امور معاون گلزاری، محمود. ندارد وجود ایران در سفید ازدواج که گویندمی

. ندارد وجود سفید ازدواج ایران جامعه در بیان کرده است که اصالً 1فارس خبرگزاری با مصاحبه در ،13سال 

 ینا غربی کشورهای از تبعیت به جوانان برخی است ممکن گفت و دانست غربی ایپدیده را سفید ازدواج او

این تصور اشتباه است که با صحه گذاشتن است؛ اما  نشده تأیید موضوع این هنوز اما باشند، داده انجام را کار

توان گفت که در صورت پذیرش این موضوع شود، بلکه به جرئت میبر وجود این پدیده، شیوع آن بیشتر می

های احتمالی آن بر واج سفید از آسیبو شروع کار آسیب شناسی و کارشناسی زوایایی اشکار و پنهان ازد

 شود جلوگیری کرد.ها و جامعه میخانواده

  یتيو پوشش حما یقانون داتهيتمانديشيدن به 

 یاری. بساست یقدم بعد یعمل یراهکارها ئۀو ارا یشناسبیو آس رشیپذ بعد از یرسانو اطالع یسازفرهنگ

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

وق حقکردن بودن و محدود  ریوپاگدست ی،تینسج یهاشهیمستقل، کل مسکن ه،یزیمجلل، جه یهایعروس

شرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در  ل،یشرط تحصاز جمله  مفاد شروط ضمن عقد بهوانین زنان در ق یفرد

حضانت فرزندان پس  ،ییشوهر و زن پس از جدا انیاموال موجود م میصدور جواز خروج از کشور، شرط تقس

نوع ازدواج  نیآوردن به ا یازدواج دائم و رو میلی بهبی...( باعث و  از طالق، حق انتخاب مسکن، حق طالق

 و یجمع یهارسانه قیفرهنگ ازدواج آسان از طر غیو تبل جیترو ی،هنگفر یشده است. در بخش بسترساز

ی ریگدر سخت هاخانواده هیتوج یبرا یتواند راهکار مناسبیم یدولتریغ یاجتماع یو نهادها یمجاز یفضا

ت )و درخواسآسان  اجازدو ۀنیزم ایجادو  غیبا تبل ییو اجرا یدولت یباشد. نهادها جوانانازدواج  لیو تسه نکردن

د تواننیم یشغل یهاوام مسکن و فرصت ،شتریوام ازدواج بتخصیص  ،بازنگری قوانین موجود ازدواج( برای

 کنند. فایا نهیزم نیدر ا یثرؤنقش م

 

                                                 
1 . www.farsnews.com/news/13930910000357 
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 از زنان و يیقضا تيحما بر ديکأبا ت ديمربوط به ازدواج سف یحقوق نيدر قوان يبازنگر 

 فرزندان

 یازدواج اخالق لیبر تسه یمبتن یقانون اساس 10 ۀبر ماد دیکأبودن و با ت یشرعریغ لیبه دل رانیا ۀجامع در

تحت  اند،ی که ازدواج سفید را برگزیدهنیزوجاز این رو، شده است.  انگاریجرم دیاز ازدواج سف ی،و اسالم

 حکم نیگرچه ا -محکوم خواهند شد یمال ۀمیعنوان روابط نامشروع و عدم ثبت ازدواج به حبس و شالق و جر

 ی این... برا حق نفقه، ارث، حضانت فرزندان و -شودیتحمل مبه نوعی  حاکمیت از سویو  شودنمی اجرا

الزنا ولد یقانون مدن 334 ۀبراساس ماد بیاید، ایدنه ب یاگر فرزند انیم نینشده است و در ا فیتعر نیزوج

  و از ارث محروم است.شود محسوب می

نها است و ت امدهنی انیبه م یموضوع بحث نیقرآن از ا بخش چیدر ه :شود انیدو نکته ب نجایاست در ا یضرور

 دتوانیزنا مالولد رانیاند. در قانون اشدهم ومحر یحقوق اجتماع یو مردان زناکار سرزنش و از برخ زنان

شود و از حقوق یمحسوب م یرانیشهروند ا ،کند افتیکه شناسنامه در یزمان و کند افتیشناسنامه در

 کسانیافراد ملت اعم از زن و مرد  همۀ ،یساسقانون ا ستمیدر اصل ب گرید یبرخوردار است. از سو یشهروند

 نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ی،اسیس ی،حقوق انسان ۀاز قانون قرار دارند و از هم تیدر حما

و  ییضاق ی،قانون تیاز حما یرانیشهروند ا كیمانند  دیبا زیروابط ن این نوع متولد از فرزند اسالم برخوردارند.

ک حقوق کود یالمللنیب نیوعضو کنوانس رانیا ،گرید یشود. از سو ارمانند نفقه و حق ارث برخورد یحقوق

 دیاب یضیتبع هگونچیو بدون ه است کرده بیاز کودکان را در مجلس تصو تیحما ۀحیال یو به تازگ است

 ستاالملل نیو حقوق ب یقانون اساس ریزنا مغاالولد نداشتن حق ارث ،نیبنابرا. شود تیرعا را حقوق کودکان

در  دیدر ازدواج سف :وجود دارد خألدو  نجایا در شود. یبازنگر یاساسبه شکلی  نهیزم نیدر ا الزم استو 

 یواردم زین قیتحق نیکه در ا یخشونت خانگمانند  زن است( معموالًکه ) نیزوجاز  یکی هیصورت بروز جرم عل

دارد؟ اگر زن مورد آزار و شکنجه و خشونت،  حمایتی برای این اشخاص یاقانون چه برنامه ،می باشدموجود 

صورت  علیه وی ی کهخشونت در خصوصبه علت ترس از مجازات شالق  دیبا ایآ ،اموال و... قرار گرفت یدزد

 25و  23 ،22. در اصول ردیگیصورت م یخصوص میدر بستر حر دیازدواج سف سکوت کند؟! گرفته است،

قض نتجسس و  بنابراین، .افراد ممنوع شده است یخصوص میبه حر یهرگونه تجاوز و تعد زین یقانون اساس

ازدواج از آنجا که . است یو اصول قانون اساس نیو مصداق نقض قوان نیستدرست  یحقوق دگاهیاز د میحر

و  یخصش میمواد حر یبرمبناپس  نیست؛و آشکار  نداردشاهد  ،دافتیم اتفاق یخصوص میدر بستر حر دیسف

 ایان زن ،نیقرار داد. بنابرا یقانون گردیپتحت توان آن را ینم یهروندق شوحق یاماده هشتبند ششم منشور 

 یوصخص میحر عیبدون توجه به وقا د،شویتعرض م به آنها مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته و یا که یافراد

 .رندیگبقرار  ییقضا تیتحت حما دیبا
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 یبخش خصوص و دولتاز سوي  ياقتصاد طيشرا لياشتغال و تسه ،ینيکارآفر 

و  یتخصصریغ یهاند تا در بخشاهشهرها شدکالن ۀو مجرد که روان کاریب النیالتحصفارغ میعظ لیخ

ر . دازدواج سفید قرار دارندآورندگان به ، در زمرۀ رویشان مشغول به کار شوندیلیتحص ۀهماهنگ با رشتنا

ید تجد .دکنن جادیا یشغل تیامن گریهمد یبا همکار الزم استی و بخش خصوص یدولت ینهادها نهیزم نیا

 یشگاهدان التیهماهنگ با تحص یشغل یهافرصت جادیو ا ینیکارآفر ،مرکز گرایی نا کارامدنظر از سیاستهای 

 یاهوام یبا اعطا یبانک ستمیس نیباشد. همچن زمینه نیمهم در ا یتواند عاملیمحل سکونت م یدر شهرها

نقش  تواندیالحسنه و اقساط بلندمدت مصورت قرضه از فرزند ب یوام ازدواج، وام نگهدار بیشتر کردن مسکن،

 یواحدها ساختها با دولت در شهرستان یبا همکار یکند. فعاالن بخش خصوص فایا ی در این زمینهثرؤم

 دیمختلف با یدر شهرها نیری. خکاهش دهندجوانان را  یکاریتوانند بیاز اشتغال جوانان م تیو حما یدیتول

 نیع سوم اضل یددولت و فعاالن اقتصا یو اشتغال داشته باشند و با همکار ینیبه بحث کارآفر یشتریتوجه ب

 یحل زندگدر م ینیکارآفر ،نیداشته باشند. بنابرا یانقش برجسته ینیکارآفر ۀدهند و در حوز لیجبهه را تشک

ا جوانان ر یاقتصاد یهاهاز دغدغ یتواند بخشی... م فرزند و ۀنیمسکن، هز لیاز قب یاقتصاد تیجوانان و حما

  رفع کند.

 و  یآموزشی و بهداشت يهاهارچوب مشاورهها در چو انجمن یدولت ينهادها تيحما

 یو اجتماع يفرد يهابياز آس يريجلوگ

ها مانند نهاد یبرخ قیاز طر ی،فریک گردیو پ یانگارجرم با وجود ادیاعت و دزیمانند ا هاییمبتالیان به بیماری

ا ب شوند. تاکنونمی تیحما ادیاعتترک  یهاو کمپ یدولتریغ ۀوطلباناد یهاانجمن ی،شهردار ،یستیبهز

آنها  یمنف یامدهایو پ هابیدر کاهش آس یثرؤم یهاگام ی این نهادها،او مشاوره یبهداشت یهاآموزش

روز در حال بهو روز مواجه شدهجوانان جامعه  یاقبال برخ با یسبك زندگ نیناخواه اخواه .شده استبرداشته 

ت خشونانواع  سقط جنین و ناخواسته، یهایباردار دز،یمانند ا یمقاربت یهایماریب یاست. برخ نیز شیافزا

 ئتجر یخانگروابط هم یفریک تیبه علت ماه کهد نوجود دار به وجود امد و یا روابط نیزنان در ا هیعل

به علت  معموالً ،گرید یاز سو .وجود ندارد از طرف اشخاص یی آنهاقضا یریگیپ درخواست حمایت الزم و یا

 یشناختروان ییهابید که آسنشویم دخانه طرهم نیها، زوجخانواده جانبنوع روابط از  نیافته نشدن ریپذ

 ، برایو بیمارهای مقاربتیهایی چون اعتیاد و خانگی با آسیببا توجه به همراه بودن هم. آوردبه دنبال می

 و در صورت لزوم مردان نیز های روحی و روانی و خشونت، زنانجلوگیری از سقط جنین، ابتال به بیماری

های حقوقی حمایت از زنان، بدون شهرداری و انجمن ،مانتوانند از سوی نهادهای بهزیستی، بهداشت و درمی

ای و بهداشتی قرار بگیرند، به نحوی که افراد از پیگرد قانونی های مشاورهترس از پیگرد قانونی تحت حمایت

 رابطۀ خود ترسی نداشته باشند.
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در  زج تیزوج ۀرابط و شودیم فیتعر یعرفو  ینید یهنجارها طبقبر رانیدر ا و مناسبات آن مرد و زنروابط 

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

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

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

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

 به که ودشیم دهید یدانشگاه و لکردهیتحص جوانان نیب دربیشتر  دهیپد نیا. ندارد را یرسم ازدواج یاقتصاد

تا امروز  یو فرهنگ ینید هایتیحساس لیدل به ن. مسئوالاندکردهمهاجرت  شهرهاکالن به یلیتحص و یکار لیدال

 یاز بررسس پجامع  صورتهب بارنخستین یپژوهش برا نی. ااندمطالعه و بررسی نکرده قیدق ی رااجتماع ۀدیپد نیا

. ستا کرده بررسی ی ظهور آن راامدهایپ و لیرا تحل آنبر  ثرؤم عوامل ،ازدواج سفید یو حقوق یاجتماع یمبان

 نیهمچن و باشد یاجتماع دهیپد نیا یمنف یامدهایپ کاهش در ثرؤم یتا گام است شده ارائه ییراهکارها ،تینها در

 .ابدافزایش ی باره نیا در یعموم یهایآگاه

 

 

 


