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 چکیده

ن، اقتصادی آدر کشور در حال توسعۀ ایران به دنبال فرایند نوسازی و مدرنیته غربی و همچنین ساختار اجتماعی

ا رسد همخانگی یشده است. به نظر میالگوی روابط زن و مرد و ساختار خانواده دچار دگرگونی و تغییرات نوینی 

زیست مشترک بدون ازدواج رسمی که به عنوان الگوی مدرن روابط زن و مرد و بدیلی برای ازدواج رسمی از سمت 

ایران  شهرهایشود و در سایه و زیر پوست کلانجوانان انتخاب شده است، نتیجۀ این تغییرات اجتماعی محسوب می

یل حساسیت دینی و فرهنگی این موضوع و انکار آن توسط مسئولان، تا امروز تحقیق در حال گسترش است. به دل

منسجم و جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. از این رو و با توجه به پیامدهای این پدیدۀ در حال رشد، در 

 تأکید بر روش کیفی شهر تهران، مشهد و اصفهان باتحقیق جامعی دربارۀ ازدواج سفید در سه کلان 39-1931سال 

های پژوهش حاکی از آن است عوامل محیطی )شرایط اقتصادی، ساختار اجتماعی، یابی انجام دادیم. یافتهزمینه

رنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت( و عوامل گر )شرایط خانوادگی، کمچارچوب قانونی و رسمی(، عوامل مداخله

عوامل مؤثر در ازدواج سفید هستند. پدیدۀ محوری در این پژوهش، به بینی فردی( ای )تجربۀ رابطه و جهانزمینه

وجود آمدن تغییرات ارزشی و هنجاری در سبک زندگی افراد و کنش راهبری آنان و تعدد و ناپایداری در روابط بود. 

ایت و حم میلی به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و نبودهای جنسیتی، آزادی انتخاب، بیهمچنین رنگ باختن کلیشه

 ترین پیامدهای ازدواج سفید در ایران شناسایی شدند.ترس از پیگرد از مهم
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 مقدمه

انقلاب  تحولات را باید در اینهای ریشه .ای داشته استدر جهان تحولات گستردهخانواده  در چند دهۀ اخیر، نهاد

به تدریج به (. این انقلاب Carr,2011) وجو کردجستدر کشورهای آمریکایی و اروپایی  1391دهۀ جنسی اواخر 

یکی  .بسیاری از کشورهای غربی منجر شد جنسی در ها، اخلاق و رفتاردر نگرش تغییر گفتمان جنسی و تغییر اساسی

 Regnerusدر این کشورهاست ) 2ازدواجگسترش روابط جنسی پیش از ، جنسی در غرب ترین نتایج انقلاباز مهم

and Uecker,2011.) زدایی از رابطۀ جنسی، آن را به امری عادی و معمولی تبدیلبا اسطوره جنسی این انقلاب 

نیاز جنسی از اتکا به ازدواج جدا  در این دوره، ارضایدورۀ پیش از ازدواج دست یافتنی است.  کرد که به راحتی در

ه کنندۀ بعدی مهیا کرد و در این میان، نتعیین زمینه را برای تغییرات ،ط جنسی پیش از ازدواجاما گسترش روابشد. 

 9های اجتماعی لازم را برای پیدایش الگوهایی چون همخانگیزمینه کهبلتنها به تدریج سن ازدواج را افزایش داد 

رسمی و قانونی، محصول انقلاب جنسی  همخانگی یا زیست مشترک همراه با رابطۀ جنسِی بدون ازدواجفراهم کرد. 

 تری به خود گرفت. در اوایل انقلاب جنسی، هرچنداجتماعی در این دوره جنبۀ رادیکال تغییراتمیلادی است.  91دهۀ 

ا اندکی ب البتهکردند؛ همچنان ازدواج می بسیاری از افراد ،سن ازدواج در اروپا و امریکا به تدریج افزایش یافته بود

فًا تری را این بار نه صرهای سختگسترش الگوهای همخانگی، ضربه اما این همۀ راه نبود و انقلاب جنسی با .تأخیر

 جنسی، بلکه به خود ازدواج وارد کرد. پیدایش الگوهایی از رابطه با جنس مخالف که نه تنها آن را به اسطورۀ روابط

 دادمی میان آنها ارتقا بدون ازدواج زندگی مشترک ه بهاز سطح مناسبات جنسی پیش از ازدواج به سطح عاطفی، بلک

 (.Bumpass and Lu,2000) شودمی روز بر طرفداران آن افزودهکه روزبه بدل شد الگویی از رابطه به

ل اند. یکی از علگیری این روابط نقش داشتهنیز در شکل در این میان، جدا از مسائل اقتصادی، تغییرات ارزشی

 های فلسفی ازدواج در کشورهای غربی بوده است. امروزه در نظر جوانان اینبنیان ی، تضعیفگسترش همخانگ

، 1391در حالی که در دهۀ  تفاوت دارند.و تعهد به ازدواج با همدیگر  تعهد به زندگی با یکدیگر کشورها، دو مفهوم

 روپا و امریکا به خصوص در میانامروزه در سراسر ا، در همۀ کشورها همخانگی امری بسیار نادر و کمیاب بود

                                                           
2. premarital sex 
3. Cohabitation 



مثال در امریکا در دهۀ  برای (.Mills, 2000) تر به طور چشمگیری در حال پذیرش و افزایش استهای جواننسل

 یکبه  1391کردند، اما این آمار در دهۀ الگوهای همخانگی زندگی می هزار زوج در قالب 011نزدیک به  1311

میلیون  1بیش از  2111این در حالی است که طبق آمارهای سال (. Spanier,1985) زوج رسید هزار 011میلیون و 

می از دهد بیش از نیتحقیقات نشان می کنند. همچنین نتایجدر امریکا در قالب همخانگی با یکدیگر زندگی می زوج

 Goodwin et) کرده بودندرابطۀ همخانگی را با همسر فعلی خود تجربه قبلاً ، دانزنانی که در امریکا ازدواج کرده

al,2010 .)تحولات  و روی داده است غربای مهم در واقعه این تغییرات گویای آن است که در چند دهۀ اخیر

هم زده است. با گسترش روابط جنسی پیش از  آن، بسیاری از معادلات را بر در پی اقتصادی و تغییرات اجتماعیِ

 گسترش همخانگیدر این کشورها افزایش یافت. همچنین با  سن ازدواج جبه تدری ،کشورهای متعدد جهان ازدواج در

یافت؛ چراکه همخانگی به شکل رقیبی جدی در مقابل ازدواج قد علم کرده  نیز کاهش چشمگیری هاتعداد ازدواج

 (.Pla and Beaumel, 2010) بود

نیز به علل گوناگون در برخی  1391از انقلاب جنسی دهۀ  پیش هرچند همخانگی در اروپا پدیدۀ جدیدی نیست و

در ( 2001) یرناناشد، در آن زمان، عملی غیرقانونی، مشمول مجازات و البته نادر بود. کمی جوامع اروپایی یافت

غالباً افراد فقیر که توانایی ازدواج نداشتند، وارد این  های اولیۀ پیدایش همخانگیدهد که در دورهمقالۀ خود نشان می

 کلاتای دیگر نیز به سبب مشگیری آن بود. عدهترین علل شکلاقتصادی یکی از مهم شدند و مشکلاتمی گونه روابط

در اروپا، این بار نه صرفًا  به بعد 1391اما از دهۀ  .شدنداز جدایی یا مرگ شریک زندگی خود وارد این روابط می پس

ج ها رفتند و به تدریدم به سمت این شکل از رابطهمر های متفاوتی ازافرادی با شرایط اجتماعی خاص بلکه گروه

در این میان، فرایند تغییر (. Carmichael, 1995) های اجتماعی رواج یافتو گروه همخانگی در میان بیشتر طبقات

 مثال برایآورد.  پذیرش قانونی این روابط را نیز با خود به همراه ،به ازدواج و شیوع روزافزون همخانگی نگرش

شود و در کشورهای دیگر این قاره حمایت می قانونی ایهاز همخانگی به مثابۀ رابط زه در یازده کشور اروپاییامرو

شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای اروپایی، با آن برخورد نمی نیز هرچند این روابط قانونی نشده است

. به بیان شوندو حتی صاحب فرزند میکنند ی میکرده با هم زندگهای ازدواجبه موزارات زوج همخانه هایزوج



شود افراد آورد و همین امر باعث میدیگر، طولانی شدن رابطۀ همخانگی به مرور زمان تعهدی دوجانبه به وجود می

تر آمادگی داشتن فرزند/ فرزندانی را در خود احساس کنند و رابطه به قالب مرسوم روابط جنسی و ازدواج نزدیک

 شود.

سال اخیر روند اشاعۀ آن  01 این حال، تغییرات خانواده در سراسر اروپا به طور یکنواخت رخ نداده است، بلکه دربا 

 گسترش همخانگی در اروپا که در میانۀ(. Roussel, 1992) از شمال اروپا به سمت جنوب در حرکت بوده است

و پس از ( Trost, 1978) سوئد به وقوع پیوستآغاز شد، در مرحلۀ اول در شمال این قاره و در کشور  1391دهۀ 

به کشورهای مرکز اروپا  1311گسترش بیشتری یافت و در دهۀ  مقبولیتی که در این کشور پیدا کرد، در مرحلۀ دوم

، در اوایل خویش . سپس در مرحلۀ سوم از حیات تاریخیرسیدسوئیس، آلمان، هلند و انگلستان  مانند فرانسه، اتریش،

 (.Loffler, 2009: 16وارد شد )یونان  به جنوب اروپا و کشورهایی چون ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و 1391دهۀ 

و مشخصات خود را  یآدرس محل زندگ ،یزندگ نیا یاست. شرکا ینیّو مع یعرف ،یحقوق ۀدیدر غرب پد یهمباش

در صورت بروز اختلاف، فرزنددار  تا شودیثبت م سیپل ۀاعلام کرده و مراتب در ادار یمحل سیبه طور کامل به پل

 کیروشن بوده و هر زیهمه چ ،یزندگ ۀویرفع تنازع شود. از نظر توافقات شاز آنها شدن، جدا شدن و موارد مشابه 

کنند،  گریکدیاز  یی. اگر توافق بر انشقاق و جداکنندینقش م یفایا یروش زندگ نیآنان با درصد توافق شده، در ا از

 .وندشیکرده و جدا م افتیسهم خود را در کیشده و هر میآنها تقس نیب ،مشترک یدر مدت زندگ آمدهبه دست اموال 

به  و زن کندیو استماع م رفتهیافراد را پذ نیا یموضوع دعاو نیاز ا یمحل سیپل لاعدر صورت اط ییمحاکم قضا

 حق است. یهمان اندازه حق دارد که مرد دارا

 راتیی. همزمان با تغاندکرده نییمحققان تب رادر غرب  یخانواده و گسترش همباش یاجتماع راتییتغ یساختار علل

 تافیکاهش  یبارور و شیسن ازدواج افزا ،یاجتماع یهاجنبش شیدوم و افزا یخانواده بعد از جنگ جهان یساختار

 افزوده شددوره  نیخارج از چارچوب ازدواج در ا یتولدها بر تعداد نی. همچنبیشتر شدگسسته  یهایو زندگ

(Smock,2000کارشناسان .) در غرب منجر  یهمخانگ شیکه به افزا اییو اصل یساختار یهاشهیر در توضیح



 ۀدر طبق سمیو سکولار ییاست. فردگرای از عوامل مهم، عامل فرهنگ یکیاند. شد، به چند عامل مهم اشاره کرده

معناست که هر شخص  نیبد یی(. فردگراRindfuss & VandenHeuvel ,1990) ردیگیم یجا یعوامل فرهنگ

 باید یطیاست که در هر شرا یحقوق اساس گریو د یفرد ۀدیو عق ،یو روان یکیزیف یِخصوص میخلوت و حر یدارا

ل و استقلا یبرا آنان نیبنابرا .کنندیم جیشخص را ترو یهااهداف و خواسته اِعمال انیمحترم شمرده شود. فردگرا

در  یگروه اجتماع کی اینسبت به حکومت  دیکه منافع فرد با کنندیدفاع م نیو از ا ندبه نفس ارزش قائل یااتک

دولت مخالفت  چون یینهادها ایتوسط جامعه  یدر امور شخص یحال با دخالت خارج نیباشد و در ع تیاولو

 یذهبم میکه در آن، جامعه مفاه دشویاطلاق م یتیبه هر موقع سمیسکولار ،یشناسجامعه میدر مفاه نی. همچنکنندیم

 یهااز سال .شود یریدرگ ایکمتر موجب بروز اختلاف  م،یمفاه نیا ایخود کمتر دخالت دهد  یهایریگمیرا در تصم

 یدر امور زندگ نیو دخالت د یمذهب یهاقرار گرفته و مشارکت در حلقه تیدر اولو یبه بعد اهداف فرد 1391

رود ، وی. در بخش اقتصاداستشدن در غرب  یو صنعت یاقتصاد دو عامل ،. عامل دومشدگذشته کمتر  نسبت به

 Cherlin)بد ایکاهش  یخانوادگ یبه ازدواج و زندگ شیباعث شد که گرا ننگرش به کار زنا رییزنان به بازار کار و تغ

& Furstenberg, 1988برابرخواهانه  یهاو جنبش یتیجنس یهاشهی(. ورود زنان به بازار کار و رنگ باختن کل

 با انقلابهمزمان  یاز همخانگ ییو تابوزدا یهمخانگ شیعامل در روند افزا نیتراما مهم ؛بود یسبب رشد همخانگم

 یجنس یرفتارها یبود که نظام سنت یاجتماع یجنبش ی(. انقلاب جنسBumpass,1990)روی داد در غرب  یجنس

در  راتییاز تغ یلیخ. دیبه چالش کش یلادیم 91تا  91 ۀده یهاسال ۀرا در غرب در فاصل یفرد نیو روابط ب

 .ستآنها زا یکی یهمخانگ واند غالب شده انیدوره، امروزه جر نیدر ا یجنس یهنجارها

 یهاکه خانواده یااتفاق افتاده در جهان مصون نمانده است، به گونه فرهنگییاجتماع راتییاز تغ زین رانیکشور ا

دو  نیگوناگون و از جمله مناسبات ب یهادر عرصه ینوساز ندیبا قرار گرفتن در فرا ریدر صد سال اخ زین یرانیا

عناصر  از یاند و ضمن حفظ برخشده یوارد مرحله انتقال ،و مدرن یسنت یالگوها یکشمکش فرهنگ ندیجنس، در فرا

در  یارزش راتیی(. تغ1930، یو عسگر ی)کوثر اندکرده افتیدر زیرا ن دیجد ۀجامع یهایژگیو یخود، برخ یسنت

. ورود داشته است هجامعه به همرا یبرا یتبعات متعدد وگذار بوده ریثأت یبر مناسبات اجتماع ریاخ یهادر سال رانیا



را  یناگونگو یهاارزش و دهیرا آفر یمتفاوت هاییزندگ سبک رانیدر ا نترنتیا ژهیوهب یارتباط یهاو گسترش رسانه

 یجهان یهاورود ارزش نیسن ازدواج و همچن شیافزا ،یبا بغرنج شدن مسائل اقتصاد انیم نیشکل داده است. در ا

آنها  نیترشکل گرفته است که از مهم یرانیجوانان ا انیدر م یدیجد یرفتارها جیتدر به ،یارتباط یابزارها قیاز طر

ب گوناگون و در قال یهازهیبا انگ رانیاز ازدواج در ا شیاز ازدواج است. هرچند روابط پ شیپ یگسترش روابط جنس

 یالگوها شیدایاز ازدواج، پ شیپ ۀبطرا یهاشکل ینتریاز افراط یکی انیم نیدر ا رد،یپذیمتفاوت صورت م یالگوها

 (.1931و همکاران،  ی)آزاد ارامک است «یهمخانگ»

 یوالگ رانیا ۀمشروع در جامعناو  یرسمریثبت نشده، غ ییزناشو ۀبدون ازدواج به عنوان رابط یهمخانگ دیتردیب

 یگوهاوو گفت یارسانه یهانوظهور است که بر حسب گزارش یادهیو در واقع پد امدهیبه شمار ن یریدار و فراگشهیر

هرها و شدر کلان ژهیرو به گسترش به و یو تا حد یاجتماع یبه عنوان معضل یو تخصص کیدر سطح آکادم یعلم

آمار  هنیزم نیموجود در کشور، در ا یهاتیموضوع و حساس یدگیچیشود. با توجه به پیمشاهده م ریمناطق مهاجرپذ

 یو به نوع اندمسکوت گذاشته این موضوع راتوان گفت دولتمردان یم یبه نحو یوجود ندارد و حت یتوجه درخور

 نید اشاهد رش ،میکه در آن قرار دار یخیتار ۀبره نیا یو اقتصاد یفرهنگ طی. اما با توجه به شرادکننیتحمل مآن را 

تا امروز تحقیق جامعی دربارۀ ابعاد و زوایای مختلف این پدیده انجام نشده و حتی یک کتاب در  .میگونه روابط هست

این پدیده را بدون داوری ارزشی و به طور جامع  این زمینه منتشر نشده است. به همین دلیل در این پژوهش بنا داریم

 شهرهای ایران بپردازیم.بررسی کنیم و به چرایی گرایش به این پدید و پیامدهای آن در بستر اجتماعی کلان

 

 

 

 



 روش پژوهش

( GT) یانهیزم یۀبا استفاده از روش نظر یفیک یشناختروش کردیو رو ییرگرایتفس دگاهیپژوهش در چارچوب د نیا

 کیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یهاشهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. اطلاعات و دادهدر سه کلان

 یشوارموضوع پژوهش و د ینیو د یفرهنگ تیحساس لیشده است. به دل یآورجمع قیو عم افتهیساختارمهین ۀمصاحب

مصاحبه به دست  111پس از انجام  ی. اشباع نظره استهدفمند استفاده شد یریگها، از روش نمونهبه نمونه یدسترس

و  یاشباع نظر ۀنفر مصاحبه، دربار 219صورت گرفت. پس از انجام  یشتریب یهامصاحبه شتر،یب نانیاطم یآمد و برا

. میره بردبه زین یفیمتخصصان روش ک یاز نظارت و رهنمودها ریمس نی. البته در امیدیبه اقناع رس هشپژو تیجامع

 90مصاحبه در تهران،  99 بیدر سه شهر تهران، مشهد و اصفهان به ترت، شهرهاکلان یو بزرگ تیبراساس تعداد جمع

مصاحبه  91و  مصاحبه با زنان 119شامل  تیجنس کیمصاحبه در اصفهان انجام شد که به تفک 09مصاحبه در مشهد، 

 جادیا نز یهاکه با نمونه یو اعتماد یهمدل زانیبودند، م زن ،پرسشگران بیشتر نکهید. با توجه به اشویم مردان با

بودند  دهیپد نیا ۀبه صحبت دربار لیما شتریب فیط این، زنان یموضوع برا یتبود و با توجه به حساس شتریشد، بیم

. همچنین بوده است شتریپژوهش ب نیشونده در اهتعداد زنان مصاحببنابراین . کنندهان نپرا آن  دکردنمی یو مردان سع

نظر در شناسان و مشاوران و استادان دانشگاه صاحببه منظور غنی کردن پژوهش با کارشناسان مذهبی، قضایی، روان

های مختلف پژوهش استفاده های آنان در بخشوگو شد و از دیدگاهمسائل اجتماعی و فرهنگی مصاحبه و گفت

 کردیم.

 

 

 

 



 های میدانییافته

در  اریکاهش بس ۀدهنداست. اگر شواهد نشان یو فرهنگ یاجتماع راتییتغ یاصل یهااز شاخصه یکیازدواج،  یالگو

د. ش خواهد روبهرو یافراط گرایینوع تیخانواده و در نها یآمار طلاق باشد، جامعه با فروپاش شیآمار ازدواج و افزا

 یاه. طبق اعلام مرکز پژوهششوندیوارد م ییزناشو یه زندگاست که افراد در آن سن ب یسن ،منظور از سن ازدواج

اعداد و ارقام از  نیسال است. ا 29دختران برای و سال  23پسران  یسن ازدواج برا نیانگیم ،یاسلام یمجلس شورا

 میانگین سنهای مرکز ایران و سایر مراکز آماری و اطلاعاتی کشور . بر مبنای دادهدهدیهل خبر مأبالا بودن سن ت

میلیون جوان  12شود. در حال حاضر حدود ازدواج سال به سال افزایش یافته و به موازات آن میزان تجرد بیشتر می

اند، اما مجرد هستند. در تبیین دلایل تأخیر مجرد در کشور وجود دارند که در سن ازدواج هستند و حتی از آن گذشته

ود گرایی و ورصادی )رکود، بیکاری، عدم امنیت شغلی(، عوامل اجتماعی )ایدئالتوان به عوامل اقتازدواج در ایران می

های سنگین، شیربها، منزل زنان به دانشگاه و بازار کار( و عوامل فرهنگی )باورهای غلط در ازدواج رسمی مانند مهریه

 مستقل و...( اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 تهران ،ساله 23مرد، 

که گفتم: کمبود سفید[ رو ورود به ازدواج ]علتش 

 مالی و جنسی.

 ه دائمیواس که و نداشتیمر چون شرایط مالی این

 و واسه همیشه ازدواج کنم.

 

 ساله، تهران 23 ،زن

 خانوادۀ نداریم. توقعات رو شرایطش

 هوگرن کنیم تونیم برآوردهنمی رو همدیگه

 با عروسی مراسم مثلا   .کردیمازدواج می

 فلان طلای هزینه، سرویس میلیون ده چند

 بخره... من برای که میلیونی



براساس بیشترین مطلوبیت اقتصاد در تئوری بکر و همچنین براساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، 

های دوستان، دانشگاه و های آشنایی آنها با یکدیگر در گروهبدیل ازدواج رسمی برای جوانانی که زمینه

دهد. جوانانی که به ازدواج سفید و همخانگی است، امری منطقی و عقلانی جلو میهای اجتماعی مجازی شبکه

های دینی، حساسیت کمتری دارند و عقاید دینی برای آنها اهمیت چندانی آورند نسبت به ارزشروی می

 تندارد. این ازدواج در میان دانشجویان بسیار بیشتر مشاهده شده است. جوانانی که برای ادامه تحصیلا

اند و تحصیلات آنها تمام شده و در همان شهرها به شغل موقت و شهرها مهاجرت کردهدانشگاهی به کلان

هستند و  91دهند. این جوانان متعلق به اواخر دهۀ اند، این ازدواج را ترجیح میاداری خصوصی روی آورده

 معمولاً تحصیلات دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

 

قرار داشتند که در  91-20های این پژوهش اکثریت افرادی که تجربۀ همخانگی داشتند در بازۀ سنی براساس یافته

د برای اننتوانستهاند. این جوانان با توجه تغییرات اقتصادی و اجتماعی و دورۀ رکود معمولاً به دنیا آمده 10-90دهۀ 

 خود شغلی متناسب با رشتۀ تحصیلی دانشگاهی در محل زندگی خود پیدا کنند.
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شغلی  ها، محل جذابی برای مهاجران تحصیلی وشهرها به دلیل داشتن بسترهای شغلی بیشتر نسبت به شهرستانکلان

 د.گردنجوانی هستند که به دنبال استقلال مالی و ادامۀ تحصیلات دانشگاهی می

 

 

های خصوصی درصد پاسخگویانی که رابطۀ همخانگی داشتند در شرکت 9/09های این پژوهش نشان داده است یافته

کردند. این به میدرصد در بخش آزاد شاغل بودند و همزمان با کارشان، تحصیل و زندگی با همخانه را تجر 0/93و 

ر کرند و به میزان سهم بیشتری که دشهر را تأمین میهای زندگی در کلانگونه افراد براساس توافق اقتصادی، هزینه

پیشبرد اقتصاد رابطه داشتند از قدرت بیشتری نیز برخوردار بودند. شخصی که حقوق و درآمد بیشتری دارد، معمولًا 

برخوردار است. بر مبنای ساختار اقتصای و سهم مشارکت زنان در بازار کار، زنان  در این رابطه از اقتدار بیشتری

های خصوصی دارند و فرصت اشتغال زنان نسبت به مردان کمتر است. نسبت به مردان میزان درآمد کمتری در شرکت

ست، دادهای ازدواج رسمی اهای جنسیتی و قراربنابراین با وجود اینکه رابطۀ همباشی یا ازدواج سفید فارغ از کلیشه

 نوعی مردسالاری و اقتدار مردانه در این نوع رابطه نیز وجود دارد.
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کنند. جوانان در شهرهای بزرگ و شهرها زمینۀ حذف نظارت والدین بر فرزندان را بیشتر میکار و تحصیل در کلان

نشینی گسترده در این شهرها افراد کنند و با توجه به گمنامی و آپارتمانهای خود زندگی میها با همخانهآپارتماندر 

 توانند با همخانۀ خود زندگی کنند.به راحتی می

 یخارج از چارچوب ازدواج بر خلاف هنجارها ایاز ازدواج  شیپ یو جنس یکه معاشرت عاطفنیبا وجود ا رانیدر ا

 یشیبر روند افزا ریاخ یهاشواهد در سال یمنع شده است، برخ یاز نظر قانون یحت است و یو فرهنگ یمذهب ،یسنت

شود و اگر هم آشکار شود ها عموماً پنهان میاین روابط از خانوادهجوانان دلالت دارد.  نیها در بگونه معاشرت نیا

ابط همخانگی کاملاً پنهان است یا فقط دوستان نزیک از رابطه اطلاع نشان دهند. روها تمایل دارند خود را بیخانواده

های نسل جدید که به واسطۀ آشنایی با مظاهر غربی و مدرنتیه و تجددخواهی غربی شکل گرفته خبر دارند. ارزش

ن یها هنوز با ازند. با وجود این، خانوادهها و هنجارهای نسل گذشته را به صورت پنهانی پس میاست، برخی سنت

 اند. نگرش عمومیاند و اکثریت پاسخگویان اظهار کردند که روابط خود را از خانواده پنهان کردهموضوع کنار نیامده

 ترین دلیل پنهان کردن این سبک زندگی است.پسندد و این مهمو اجتماعی این نوع سبک زندگی را نمی

 

 

 تهران ،ساله 32 مرد،

بنا بر  .ایشونم فارس بودند و البته ایشون ساکن تهران نبودند

ون و تحصیلشون از یکی از یه دلایلی به خاطر کارش

تهران موندگار های جنوبی اومده بودند تهران و تو شهرستان

ن ارشدشو ب بنا به کارشون و مقطع تحصیلیخ .شده بودند

ان یل فعلا  تهرکردند به همین دلداشتند درسشون رو تموم می

 .موندگار شده بودند

 



 

 

 

 

تواند راهکاری باشد که افراد های رسمی و قانونی و مشکلات ازدواج رسمی، ازدواج موقت میبا توجه به چارچوب

و هم قانون و مذهب  توانستند انتخاب کنند. ازدواج موقت، هم سختگیری و مشکلات ازدواج رسمی را نداردمی

هایی از آن وجود کند و در صورت بروز مشکلات و پیشامدهای ناگوار حداقل حمایترسمی کشور آن را تأیید می

داند و از آنجا که نگرش رفته، ازدوج موقت یا صیغه را نوعی کلاه شرعی و فحشا میدارد. اما نسل جوان دانشگاه

. دهدورزد و ازدواج سفید را ترجیح مییشۀ مذهبی دارد از آن اجتناب میعمومی بر انگارۀ جنسی بودن آن است و ر

این افراد دین و مذهب را از زندگی شخصی خود حذف کرده و تمایل دارند اعتقادات دینی بر زندگی آنها کمتر تأثیر 

صی خود صوکنند و دین را عاملی برای نقض برخی حقوق شخصی و خگیری میبگذارد و حتی نسبت به دین جبهه

 دانند.می

 

 

 

 

 

 تهران: ،ساله 32، زن

 خاص دین ولی ؛ندارم دینی اعتقادات به خاصی پایبندی من

 تیسن دین به من یعنی .دارم عدالته و برابری و اخلاق که خودم رو

 هم در مورد آخرتندارم.  اعتقادی زیاد اسلامه اسمش که

نه  ایبرگشته باشه از اون دنکه  یکس ای ت یا نه.هسکه  دونمینم

 .اعتقاد ندارم ادیز

 

 

 ردساله، دانشجوی کارشناسی ارشد، کُ 32مرد، 
 :شیمی مواجه بزرگی درصد با تهدیدصد اده مطلع بشناگه خانو

 . داره حذف امکان یا داره طرد امکان یا: یک
 داره. سنگسار حکم ایران جامعۀ تو که دولت مسئلۀ: دو

 و زدن انگ به کننمی شروع ،: اگه اجتماع بفهمه که ازدواج سفید داشتیسه

 و فیزیکی شتم و ضرب حد در داره امکان که پشتشه اجتماعی تحقیر آنچنان

 .باشه باهات اجتماعی مناسبات کردن قطع حتی

 



باوری به جای خداوری از مظاهر مدرنیته در کشورهای در حال توسعه است که از طریق خیر و منفعت فردی و انسان

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

دهد که براساس نفع شخصی و بدون هیچ گونه محدودیت دینی و بر این سمت سوق می نفوذ کرده است و آنها را

مذهبی، خیر فردی خود را تشخیص دهند و از هرگونه محدودیت دینی عبور بکنند. مصادیق این وضعیت را در 

دامنی و نگر پاکتوان دید. پردۀ بکارت در فرهنگ دینی و عرف، بیاتعریف پاکدامنی و بکارت به ویژه برای زنان می

ند از بکارت توانکنند، نمینداشتن رابطۀ جنسی است. زوجینی که پردۀ بکارت را امری شخصی و حق بر بدن تلقی می

 پندارند.و نداشتن رابطۀ جنسی پیش از ازدواج برداشت مذهبی بکنند و آن را امری شخصی می

ای دارد. مظاهر نوسازی و مدرنیته در تضاد با سنت وضعیت متناقضی به های چندگانهازدواج سفید در ایران علت

وجود آورده که سبب شده است برخی الگوهای فرهنگی مدرنیته مانند همخانگی در سایه و زیر پوست شهر گسترش 

تمادی را از اعاعتقادی به ازدواج رسمی، حق بر بدن، مشکلات اقتصادی و آشنایی و بیهای این پژوهش بییابد. یافته

 اند.ترین دلایل گرایش به ازدواج سفید بیان کردهمهم
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 گرایش به ازدواج سفید در ایران. مهم ترین دلایل 2نمودار 



ذکر  یهمخانگ یبه سو شیگرا لیدل نیترمهمفراوانی،  درصد 91/01با  ی رابه ازدواج رسم یاعتقادبی ،انیپاسخگو

 29/10با  شتریب ییدرصد، آشنا 10/19با  یشغل تیامن نداشتندرصد،  13/21و حق بر بدن با  شتریب ی. آزاداندکرده

 بوده است. دیبه ازدواج سف شیگرا لیدلا نیتراز مهم بیدرصد به ترت 99/1با  یاعتمادبیدرصد و 

 یمال لئو مسا یفدرآمد کا نداشتن اغلبرا  یتجرد قطع شیجوانان و افزا نکردن ازدواجدلیل  عموماً  کارشناسان

رسوم  لیبه دل یبه ازدواج دائم یاعتقادبی. دارند تیاهم نیز است یاز آن اقتصاد یکه بخش یگرید لیدانند. اما دلایم

 جیرا هاخانواده انیاست که در م یاز فرهنگ نادرست یرسوم ناش نی. ااست نیسنگ یهاهیبها، مهرریمانند ش یناهنجار

از  یمسردر ازدواج  یتیجنس یهاشهیو کلحق طلاق  ینیقوان نیاست. همچن یاسلام میبرخلاف تعال یشده که حت

و حق  یدارد آزاد هیثانو تیدهند. آنچه اهم حیرا بر دائم ترج دیازدواج سف شود افرادباعث می است که یعوامل

 یمدن یهایدر قالب نافرمان یاعده یبرا یو قانون ینید میانتخاب و حق بر بدن است. حق بر بدن بدون توجه به مفاه

 دیفازدواج س ،یجار ین زندگاگذر یو درآمد مناسب برا یشغل یهاشود. نبود فرصتیم انگرینما دیمانند ازدواج سف

زدواج . اکندجلوه میجوانان  یبرا یراهکار مناسب ی راتیجنس یهاشهیدونفره بدون کل یدر قالب مشارکت اقتصاد

کردند یاره ماش انیپاسخگو یها، برخمصاحبه انیآن نباشد. در م یمشابه نوع غرب کاملاً دیاش ی در ایرانو همخانگ دیسف

 رابطه وعن نیا گفت کهتوان یند. ماهطور کامل بوده خود ب شریک جنسیسه روز را با  یدو ال دیکه در طول هفته شا

است. بحران اعتماد در جهان مدرن  زوجین با یکدیگر شتریب ییآشنا یبرا معمولاً شده،شهرهای مطالعهدر کلان

 یوعصداقت به هنگام ازدواج، ن نداشتنو  یاعتمادبیگرفته است.  بر جهان را در یکشورها بیشتراست که  اییدمیاپ

رد و ش بیتوان پینم یکار گریمحض ثبت ازدواج و شناخت همسر، د هبوجود آورده است. ه افراد ب نیترس را در ب

د که در صورت داده شو حیترج یاشود رابطهیسبب م یاعتمادبی نی. بنابراگیردگریبان فرد را می یقانون یهاتیلمسئو

 .ابدی پایان اییقانون تیمسئول چیبدون ه یصداقتبیو  انتیخ

 

 



 بندی و ارائۀ پیشنهادهاجمع

زندگی جوانان ایرانی است که پدیدۀ پدیدۀ محوری ازدواج سفید در ایران تغییرات ارزشی و هنجاری در سبک 

ها ترین پیامدهای ازدواج سفید در ایران براساس گزارشهمخانگی در بطن این تغییرات ارزشی ظهور کرده است. مهم

میلی یهای جنسیتی، آزادی انتخاب و باند، رنگ باختن کلیشههای دقیق با زوجینی که تجربۀ همباشی داشتهو مصاحبه

شود. در تحقیقی در آمریکا دلیل ازدواج بوده است. این عوامل در غرب نیز به وضوح مشاهده می به ازدواج رسمی

(. برخلاف Galena et al,2009میلی به ازدواج دائمی عنوان شده است )سفید، آزادی و راحتی بیشتر افراد و بی

سئله مسکوت مانده است و پیامدهایی غرب که از نظر عرفی و حقوقی این پدیده را قانونمند کرده، در ایران این م

با  ریاخ ۀدر دو دهطور که بیان شد مانند طرد اجتماعی، فقدان حمایت و ترس از پیگرد را به دنبال آورده است. همان

و  سمیبرالیل ،یشغل یناامن شیدایو پ یدارهیورود سرما ،یاقتصاد راتییتغمانند  رانیدر ا یاجتماع راتییتوجه به تغ

ت در ساخ راتییرفتن مفهوم و کارکرد محله، تغ نیاز ب ،یشهر یو گمنام یسنت، ورود عناصر نوساز یشیبازاند

ب نوع ازدواج در چارچو نیگسترش است. ابه رو  دیازدواج سف ای یانتخاب همباش ،یروابط مقطع شیدایخانواده و پ

 تیاهتوانند آن را کشف کنند. با توجه به مینم یبه آسان یو انتظام ییقضا ناو ضابط ردیگیصورت م یخصوص میحر

تواند یو م است رشد کرده یهدر سا دهیپد نین و تابو بودن موضوع، اامسئول آن توسط، انکار این رابطه یخصوص

. کند بیدر ابعاد متفاوت دچار آسرا  ینظم و سلامت اجتماع و زنان داشته باشد یبرا ژهیبه و یریناپذتبعات جبران

 شود:یم هئراهکارها ارااین  ،و سامانمند کردن آن پدیدۀ ازدواج سفیدکاهش تبعات ناگوار  منظور به نیبنابرا

 دولت در ایران از جانبآن  یشیوجود و روند افزا نکردن و انکار دیازدواج سف تیموجود رش. پذی1

 وارد شدن رایب میلیبی ناشی از نکهیا اید شویم یناش یاجتماع تیاز وضع یشناخت کاف نبوداز  ای یرفتن،پذنانکار و 

 نیکه ا یت. در صودکننیتحمل م یضمنبه طور  ایانکار  پدیدۀ ازدواج سفید را نامسئول نیموضوع است. بنابرااین به 

ارها انک نیا ۀجیبدهد و در نت رییتغ رانیخانواده را در ا تیشود و ماه لیتبد یسونام نوعیتواند به یم تیوضع

 شیزانوع ازدواج و روند اف نیا تیش موجودریپذ نیرا به دنبال داشته باشد. بنابرا یو اجتماع یمتعدد روان یهابیآس

 .است یاجتماع ۀدیپد نیسامانمند کردن ا رقدم اول د نامسئولتوسط آن 



 یو تخصص دانشگاهی قاتیتحق یبر مبنا رانیدر ا دیازدواج سف یامدهایجامع ابعاد، علل، پ . شناسایی2

 یارشناسک ماتیراهکارها و تصم یبررس ،یمعضلات اجتماع ها،بیآس ییشناسا ازمندین ایفعال و پو یابه جامعه دنیرس

نکار ادر کنار سفانه أ. متدیآیم به دست یو تخصص یدانشگاه قاتیتحق دلجامع از  یهایو اثرگذار است. بررس

 یاسشنبیموضوع را کمتر مطالعه و آس نیا اجتماعی نیزیو نخبگان فکر یو دانشگاه یفعالان اجتماع ن،امسئول

 یعلم ۀکند، در جامعینامه معدود که شمار آنها از انگشتان دست تجاور نمانیکه تنها چند مثال و پا یبه نحو ،انددهکر

 یهانهدر ساما دیسف زدواجکتاب جامع و مدون در باب ا کی یحت ،فراوان هایجوو. بعد از جستوجود دارد رانیا

از ابعاد متفاوت  یقیدق نییو تب لیتواند تحلیاست که نم یاپراکنده یهاو آنچه موجود است نوشته یمافتنی رانیکتاب ا

 یدانشگاه و مشاوران استادان شتریتوجه ب ،یقاتیتحق یهابودجه صیقرار دهد. تخص نامسئول اریدر اخت دیازدواج سف

در باب  یو فعالان اجتماع سندگانینو توسطکتاب  فیلأنامه و مقاله، تانیدر قالب پا یرفتار علوم ۀحوز انیو دانشجو

 تیمناسب با توجه به ماه هایشنهادیپ ۀو ارائ دهیپد نیا یشناسبیو آس دیازدواج سف ۀجانبو همه قیدق ییشناسا

موضوع  نیا البته .باشد دهیپد نیا قیدق ییشناسا برایمناسب  یتواند راهکاریجامعه در گذر زمان و مکان م یاجتماع

وزارت  ،های، شهرداراسلامی وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد ه،ئیقضا ۀنهاد قو یمتقابل و جد یهمکار ازمندین

 .استمرتبط  یهانهاد ریو سا یستیبهداشت، بهز

 یتخصصو  یو آموزش عموم یرسانیآگاه ،یفرهنگ ی. بسترساز3

ز افراد ا یاری. بساست یقدم بعد یعمل یراهکارها ئۀو ارا یشناسبیو آس رشیپذ بعد از یرسانو اطلاع یسازفرهنگ

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

نوع  نیآوردن به ا یو رو یازدواج دائم میلی بهبیو...( باعث  یتینسج یهاشهیشهر و مستقل، کل یبالا ۀخان ه،یزیجه

و  یجمع یهارسانه قیفرهنگ ازدواج آسان از طر غیو تبل جیترو ی،هنگفر یازدواج شده است. در بخش بسترساز

و  نی نکردریگدر سخت هاخانواده هیتوج یبرا یتواند راهکار مناسبیم یدولتریغ یاجتماع یو نهادها یمجاز یفضا

 یثرؤتوانند نقش میآسان م اجازدو ۀنیو فراهم آوردن زم غیبا تبل ییو اجرا یدولت یباشد. نهادها جوانانازدواج  لیتسه



آورد. یم مهازدواج آسان را فرا یهانهیباشد که زم ییتواند ازدواج دانشجویم هبرجست ۀکنند. نمون فایا نهیزم نیدر ا

 یدولتریغ اجتماعی هایشبکهها از یتیها و سلبررهچه یآسان و موفق برخ یهابازنشر مراسم ازدواج گرید یاز سو

 فایا هی در این زمینثرؤد نقش منتوانیم یاشبکه ۀدر عصر جامع یمل ۀرسان ژهیبه و یجمع یهاگذار است.رسانهریثأت

تئاتر،  (علمیی)تخصص ونیزیدر تلو یگومحور و کارشناسوگفت یهاها، روزنامه، ماهنامه، برنامهها، مجلههیکنند. نشر

داشته  به دنبال رانیا ۀتواند در جامعیکه م ییهابیسو آ لئو مسا دیازدواج سف یدر معرف یینمایس یهالمیف ال،یسر

ر معاص رانیدر اآن  پیامدهاینوع رابطه و  نیا تیها در باب ماهبه افراد و خانواده یرسانیآگاه برایمهم  یباشد، گام

 .است

 نیریّخ ،یدولت، بخش خصوصتوسط  یاقتصاد طیشرا لیاشتغال و تسه ،ینی. کارآفر4

 یملاز عوا یکود اقتصادر ،یمهاجرت کار ،یشغل تیامن نبود ،یدرآمد کاف و شغل نداشتن از اعم یاقتصاد مشکلات

کار به  ی. جوانان مجرد که براابدییم شیسن ازدواج افزا و ردیگیرا از جوانان م یت ازدواج دائمئکه جر هستند

 یزندگ کیشدن در  میسه ی،و جنس یعاطف یازهاین ازخود اعم  یازهاین نیمأت یکنند برایشهرها مهاجرت مکلان

 طیشرا به بهبود دیام از بین رفتنسن و  شیدهند. پسران و دختران با افزایم حیرا ترج تیتر و بدون مسئولآسان

شانس  ود وشیم بیشتراز دختران که سن آنها  یدهند. بخشیتن م دیبه ازدواج سف دائمی و فرصت ازدواج یاقتصاد

 یشهرها به یشغل تیموقع یو برا دارند یدانشگاه یلاتکه تحص یدانند، دخترانیخود از دست رفته م یاازدواج را بر

و  یخود اعم از عاطف یازهاین نیمأت یبرا یراهکار را دیشهرها، ازدواج سفکلان یِاند در گمنامبزرگ مهاجرت کرده

 یهاند تا در بخشاهشهرها شدکلان ۀو مجرد که روان کاریب لانیالتحصفارغ میعظ لیخنند. دایم یو اقتصاد یجنس

آورندگان به ازدواج سفید قرار ، در زمرۀ رویشان مشغول به کار شوندیلیتحص ۀهماهنگ با رشتناو  یتخصصریغ

از  یشبخ تاکنند  جادیا یشغل تیامن گریهمد یاربا همک ی بایدو بخش خصوص یدولت ینهادها نهیزم نی. در ادارند

 یشغل یهافرصت جادیو ا ینیکارآفر .یابدکاهش  ،ندارد یگاهیجا رانیکه در عرف و قانون ا دیسف یاهازدواج

 تمسیس نیباشد. همچن زمینه نیمهم در ا یتواند عاملیمحل سکونت م یدر شهرها یدانشگاه لاتیهماهنگ با تحص

صورت قرض الحسنه و اقساط بلندمدت ه از فرزند ب یمسکن، وام ازدواج، وام نگهدار یهاوام یبا اعطا یبانک



 ساختها با دولت در شهرستان یبا همکار یکند. فعالان بخش خصوص فایا ی در این زمینهثرؤتواند نقش میم

 یرهادر شه نیریّ. خکنندع فجوانان را مرت یکاریاز ب یتوانند بخشیاز اشتغال جوانان م تیو حما یدیتول یواحدها

ضلع سوم  یددولت و فعالان اقتصا یو اشتغال داشته باشند و با همکار ینیبه بحث کارآفر یشتریتوجه ب دیمختلف با

 یل زندگدر مح ینیکارآفر نیداشته باشند. بنابرا یانقش برجسته ینیکارآفر ۀدهند و در حوز لیجبهه را تشک نیا

ع جوانان را مرتف یاقتصاد یهاهاز دغدغ یتواند بخشیفرزند و... م نهیمسکن، هز لیاز قب یاقتصاد تیاجوانان و حم

 .دهدکاهش  ی راهمخانگ زانیو م افزایش ی راسازد و آمار ازدواج رسم

 از زنان و فرزندان ییقضا تیحما دیکأبا ت دیمربوط به ازدواج سف یحقوق نیدر قوان ی. بازنگر4

ازدواج  لیبر تسه یمبتن یقانون اساس 11 ۀبر ماد دیکأو با ت دیبودن ازدواج سف یشرعریغ لیبه دل رانیا ۀجامع در

تحت  اند،ی که ازدواج سفید را برگزیدهنیزوجاز این رو شده است.  ییزداجرم دیاز ازدواج سف یو اسلام یاخلاق

محکوم خواهند شد. حق نفقه، ارث،  یمال ۀمیعنوان روابط نامشروع و عدم ثبت ازدواج به حبس و شلاق و جر

 990 ۀبراساس ماد ،دیآ ایدنه ب یاگر فرزند انیم نینشده است و در ا فیتعر نیزوج ی اینحضانت فرزندان و... برا

 ندیآیم ایبه دن یکه در روابط همخانگ یفرزندانبنابراین  و از ارث محروم است.شود محسوب میالزنا  ولد یقانون مدن

 انیبه م یموضوع بحث نیقرآن از ا بخش چیشود. در ه انیدو نکته ب نجایاست در ا یضرور .حروم هستنداز ارث م

زنا ال ولد رانیاند. در قانون اشدهم ومحر یحقوق اجتماع یو مردان زناکار سرزنش و از برخ زناناست و تنها  امدهین

وق شود و از حقیمحسوب م یرانیشهروند ا کی ،کند افتیکه شناسنامه در یزمان و کند افتیشناسنامه در دتوانیم

در  کسانیافراد ملت اعم از زن و مرد  یتمام ،یساسقانون ا ستمیدر اصل ب گرید یبرخوردار است. از سو یشهروند

ام اسل نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ی،اسیس ی،حقوق انسان ۀاز قانون قرار دارند و از هم تیحما

 یقوقو ح ییو قضا یقانون تیاز حما یرانیشهروند ا کیمانند  دیبا زیمتولد از روابط نامشروع ن فرزند برخوردارند.

 چیدون هو ب استحقوق کودک  یالمللنیب نیوعضو کنوانس رانیا گرید یشود. از سو ارمانند نفقه و حق ارث برخورد

الملل نیق بو حقو یقانون اساس ریزنا مغاالعدم حق ارث ولد  نیبنابرا .کند تیرعا را حقوق کودکان دیبا یضیتبع هگون

در صورت  دیوجود دارد. در ازدواج سف خلأدو  نجایا در شود. یبازنگر یاساسبه شکل  نهیزم نیدر ا دیو با است



دارد؟ اگر زن مورد آزار و شکنجه و  یاقانون چه برنامه ،زنان است هیعل معمولاًکه  نیزوج یکی هیبروز جرم عل

 اشهیعل ی کهخشونت در خصوصبه علت ترس از مجازات شلاق  دیبا ایآ ،اموال و... قرار گرفت یخشونت، دزد

 سکوت کند؟! صورت گرفته است

 لیدلا توان بدونیافراد نم توسطدن آن کر. در صورت پنهان ردیگیصورت م یخصوص میدر بستر حر دیازدواج سف

صورت  یگونه روابط جرم نیکه در ا یدر صورت نیقرار داد. بنابرا گردیپ تحتآن را آشکار ساخت و  ییمتقن قضا

وص درخص ،نیطرف سمتآن از  نشدن بودن و اظهار یخصوص میبه علت حر یفارغ از جرم روابط همخانگ دیبا ،ردیپذ

ر شخص ه یزندگ یی ازتوان قلمرویرا م یخصوص می. حرتنظیم شود فرخواستیک نیزتعرض و جرم صورت گرفته 

 گرانیتحت کنترل و نظارت د ایوارد آن محدوده شوند  او تیبدون اذن و رضا گریندارد افراد د لیدانست که تما

افراد ممنوع شده  یخصوص میبه حر یهرگونه تجاوز و تعد زین یقانون اساس 20و  29 ،22. در اصول دنریقرار گ

 رمشهودیغ میو جلب اشخاص در جرا ایها، اماکن، اشخانه شیهم تفت یفریک یدادرس نیقانون آئ 20 ۀدر ماد .است

امام  ،ش1991سال  هوچهارم آذرماستیدر روز ب نیدانسته شده است. همچن ییمخصوص مقام قضا ۀمنوط به اجاز

 «منشور کرامت انسان»کشور صادر کرد که  ییاجرا یهاو ارگان هئیقضا ۀخطاب به قو یاماده هشت یفرمان ینیخم

قوق در برخورد با ح یضوابط قانون تیبه محترم شمردن حقوق افراد و رعا این فرمان مواد یدر تمام .است گرفته نام

محل کار  ایمغازه و  ایکس حق ندارد به خانه  چیه» گوید:میفرمان  نی. بند ششم اشودمی دیتأک یمدنو  یشرع

و  بیارتکاب گناه تعق ایبه نام کشف جرم  ایرا جلب کند،  یکس این اذن صاحب آنها وارد شود بدو یکس یشخص

ضبط  نوار ایبه تلفن  ای د،مرتکب شو یاسلامیانسانریاهانت نموده و اعمال غ ینسبت به فرد ایو  د،یمراقبت نما

کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد،  یبرا ایکشف مرکز گناه گوش کند، و  ایبه نام کشف جرم  یگریصوت د

 یبرا ولو دهیبه او رس ریکه از غ یاسرار ای دینما ریدنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غ ایشنود بگذارد و 

زرگ ب اریبس ریفحشا و گناهان از کبا ۀاز آنها چون اشاع یجرم ]و[ گناه است و بعض نهاینفر فاش کند. تمام ا کی



 یاز آنها موجب حد شرع یهستند و بعض یشرع ریاز امور فوق مجرم و مستحق تعز کیهر  نیمرتکباست، و 

 0«.باشدیم

. است یو اصول قانون اساس نیو مصداق نقض قوان نیستدرست  یحقوق دگاهیاز د میقض حرنتجسس و  بنابراین

 میمواد حر یبر مبناپس . نیستو آشکار  نداردشاهد  ،دافتیم اتفاق یخصوص میدر بستر حر دیازدواج سفاز آنجا که 

زنان  نیقرار داد. بنابرا یقانون گردیپتحت توان آن را ینم یهروندحقق ش یاماده هشتو بند ششم منشور  یشخص

 .رندیقرار گ ییقضا تیتحت حما دیبا یخصوص میحر عیبدون توجه به وقا د،شویتعرض م به آنهاکه  یافراد ای

 یریو جلوگ یآموزشی و بهداشت یهاهدر چارچوب مشاور یحقوق بشر یهاو انجمن یدولت ینهادها تی. حما5

 یو اجتماع یفرد یهابیو آس امدهایاز پ

و  یهردارش ،یستینهادها مانند بهز یبرخ قیاز طر یفریک گردیو پ یانگارجرم با وجود ادیاعت و دزیمانند ا ییاهدهیپد

ی ارهو مشاو یبهداشت یهابا آموزش شوند. تاکنونمی تیحما ادیاعتترک  یهاو کمپ یدولتریغ ۀوطلباناد یهاانجمن

 یسبک زندگ نیخواه ناخواه ا .شده استآنها برداشته  یمنف یامدهایو پ بیدر کاهش آس یثرؤم یهاگام این نهادها

 دز،یمانند ا یمقاربت یهایماریب یاست. برخ شیو روز به روز در حال افزا مواجه شدهجوانان جامعه  یاقبال برخ با

 یروابط همخانگ یفریک تیبه علت ماه کهروابط وجود دارد  نیزنان در ا هیخشونت عل و ناخواسته یهایباردار

ها، انوادهخ جانبنوع روابط از  نیافته نشدن ریبه علت پذ معمولاً گرید یاز سو .وجود ندارد یی آنهاقضا یگریپ ئتجر

 ادیاعت و دزیمانند ا ییهاتوجه به تجربه با. آوردای به دنبال مییشناختروان یهابید که آسنشویهمخانه طر م نیزوج

 هیعل و خشونت یو روان یروح یهابیآس گرید یو برخ یمقاربت یهایماری، بنیاز سقط جن یریجلوگ یتوان برایم

 یاهانجمن ،هایشهردار ،یستیمانند بهز یینهادها طریقاز ی، به افراد دارای این سبک زندگی روابط همخانگدر  زنان

داد؛ به نحوی که افراد از پیگرد قانونی رابطۀ خود ترسی نداشته  یو بهداشت یامشاوره خدمات نانزاز  تیحما یحقوق

 باشند.
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