
 تحلیل پدیده ازدواج سفید در کلان شهرهای ایرانشهر:  زیر پوست

 1کامیل احمدی: نویسنده

 چکیده
نشده، که شیوع آن در جامعه ایران به عنوان معضل زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و قانونی، به مثابه رابطۀ زناشویی ثبت

اجتماعی و حقوقی پدیده ای غیر قانون و نا مشروع است. با اجتماعی در کلانشهرها رو به گسترش است، بر مبنای هنجارهای 

بر همین مبنا، به منظور مینه آمار قابل توجهی وجود ندارد. های موجود در کشور، در این زتوجه به پیچیدگی موضوع و حساسیت

شهر تهران، مشهد کلانرو به بررسی جامع آن در سه شناسایی دقیق این پدیدۀ اجتماعی و علل و پیامدهای آن، پژوهش پیش

ای شناختی کیفی با استفاده از روش نظریۀ زمینهو اصفهان پرداخته است. این پژوهش در چهارچوب دیدگاه تفسیرگرایی و روش

 وگیری غیرتصادفی ها از روش نمونهانجام شده است. به دلیل حساسیت فرهنگی موضوع پژوهش و دشواری دسترسی به نمونه

مصاحبه به دست آمد و برای اطمینان  011ها پس از انجام استفاده شد. اشباع نظری دادهیق و ساختار یافته تکنیک مصاحبه عمق

، شرایط خانوادگی، اقتصادی، چهارچوب رسمی و قانونیشرایط صورت گرفت. بر اساس نتایج پژوهش،  مصاحبه 312بیشتر، 

. انداز عوامل اصلی در گرایش به ازدواج سفید بوده بینی فردیتجربۀ رابطه و جهان، کمرنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت

ی تعدد و ناپایدارو تغییرات ارزشی و هنجاری ک زندگی جدید در کلانشهرها سبو کنش راهبردی در این این نوع  پدیدۀ محوری 

د یلی به ازدواج رسمی، طرمو آزادی انتخاب، بی جنسیتیهای رنگ باختن کلیشهکه پیامدهایی مانند در روابط شناسایی شد 

  داشته است. اجتماعی و فقدان حمایت و ترس از پیگرد 

 .جوانان، کلانشهرها د،یازدواج سفانقلاب جنسی، مدرنیته، : واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

ۀ در همها به شکل ازدواج نمایان شده است. از آنجا که هنجارهای جنسی الگوی رفتار جنسی سالم در بیشتر فرهنگ

کنند، رفتار جنسی جوامع وجود دارند و این هنجارها برخی کارکردهای رابطۀ جنسی را تأیید و از برخی دیگر نهی می

آموزند. بر این مبنا، رفتارهای بشر همیشه معنادار است. اعضای جامعه این هنجارها را در جریان اجتماعی شدن می

دهد که شده در فرهنگ دیگر تفاوت دارند و این نشان مینسی پذیرفتهبا رفتارهای ج شدۀ هر فرهنگجنسی پذیرفته

 را بشری غریزۀ این کردند تلاش توحیدی ادیان تاریخ، طول در. آموزدهای جنسی را از فرهنگ خود میبشر واکنش

 این در. کردندمی منع هادستورالعمل از خروج و بندوباریبی از را خود پیروان گوناگون، هایشیوه به و کنند قانونمند

 ها،ناهنجاری درمان و اصلاح پیشگیری، برای و کرده ویژه توجهی ایمن جنسی رفتار الگوی ارائۀ به اسلام دین میان،

 و احاصل انسان، کمال و خوشبختی پیشرفت، رشد، چراکه است؛ بوده قائل خاصی اهمیت جنسی مشکلات و هاانحراف

 رویگ در را اجتماع پاکی آن، تبع به و خانواده نظام استحکام و تداوم صحیح، راه از نسب حفظ و تداوم نسل، تربیت

 دو زا جنسی رفتار سازیمصون اسلامی مدل. است دیدهمی مشکلات این نبود و انحرافات این انواع از پاکی و صیانت

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

 ندگیز پایان تا تولد زمان از انسانی تحول سیر در را هابرنامه و اصول از وسیعی گسترۀ بعد، دو این. شودمی تشکیل

 یزناشوی آداب و جنسی آموزش ازدواج، هنگام به جنسی آموزش و سازیآماده جنسی، تربیت و هدایت کنترل، مراقبت،)

 (.0211 نورعلیزاده،) گیرددربرمی( جنسی هاینابهنجاری درمان و اصلاح و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین آنها انگارۀ های مختلفی بر فرهنگ جنسی حاکم بوده است. کهندر تاریخ دوهزارسالۀ غرب، پارادایمهمچنین 

آلوده شمردن اطفای غریزۀ گیرد و اساساً بر گناههای دین مسیحیت سرچشمه میاخلاقی است که از آموزهمذهبی

 با همراه حاضر، زمان در. اما جنسی در خارج از چارچوب متعارف و تلاش برای نفی یا کنترل شدید آن استوار است

 در خاص طور به که است آمده وجود به جنسی هایگرایش قبال در تریلیبرال بسیار ایستارهای سنتی، ایستارهای

 نمایی از ازدواج اسلامی و مراسم عروسی زوج مسلمان. 1شکل 



 غربی فرهنگ در مسیحی هایآموزه تأثیر تحت که کسانی مخصوصاً  مردم، از برخی. گرفت قوت میلادی 01 دهۀ

 نبۀج جنسی لذت که دارند قبول بیشتری عدۀ هرچند نیست، درست ازدواج از پیش جنسیِ رابطۀ معتقدند هستند،

 و کنندمی عمل آن به خود یا و تأیید را ازدواج از پیش جنسی رابطۀ برخی مقابل، در. است زندگی از مهمی و مطلوب

 رد. دارند مختلف جنسی هایفعالیت قبال در( تولیدمثل و رسمی ازدواج از خارج جنسی رفتار) مداراگری ایستارهای

 هانمایش و هافیلم در. است شده بازتر و آزادتر جنسی ایستارهای گذشته سال سی طی غربی کشورهای بیشتر

 که زرگسالانیب بیشتر برای پورنوگرافی مطالب و بود قبول غیرقابل کاملاً این از پیش که شودمی داده نشان هاییصحنه

  (.011-010: 0211 گیدنز،) است دسترس در وفور به باشند آن خواهان

های آن را باید در انقلاب تحولاتی که ریشه. است داشته ایگسترده تحولات جهان در خانواده نهاد اخیر، دهه چند در

 تغییر به تدریج به که انقلابی ،(Carr,2011)جو کرد. ودر کشورهای اروپایی و آمریکایی جست 0101جنسی اواخر دهۀ 

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

 Regnerus) است بوده کشورها این در 3ازدواج از پیش جنسی روابط گسترش غرب، در جنسی انقلاب نتایج ترینمهم

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

کرد که به راحتی در قبل از ازدواج ، آن را به امری عادی و معمولی تبدیل یاز رابطۀ جنس یزدایاین انقلاب با اسطوره

از اتکا به ازدواج جدا شد؛ اما گسترش روابط جنسی پیش از ازدواج  یجنس ازیاست. در این دوره، ارضای ن یافتنیدست

و در این میان نه تنها به تدریج سن ازدواج را افزایش داد، بلکه  کردکنندۀ بعدی مهیا زمینه را برای تغییرات تعیین

ازدواج سفید یا همخانگی)زیست مشترک بدون ازدواج رسمی رای پیدایش الگوهایی چون ی اجتماعی لازم را بهازمینه

فراهم کرد. تغییرات اجتماعی در این دوره جنبۀ رادیکالتری به خود گرفت. در اوایل انقلاب  همراه با رابطه جنسی(

افته بود، بسیاری از افراد همچنان ازدواج میکردند؛ اما افزایش ی اجنسی، هرچند به تدریج سن ازدواج در اروپا و آمریک

 را یسختتر هایضربه خانگی،همۀ راه نبود و انقلاب جنسی با گسترش الگوهای هم نیبا اندکی تأخیر. با این حال، ا

که  با جنس مخالف ابطهر از الگوهایی پیدایش. کرد وارد ازدواج خود به بلکه جنسی، روابط اسطورۀ به صرفاً نه بار این

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

 میان، این در (.Bumpass and Lu,2000شود )افزوده می یجنس ۀالگوی رابط نیروز بر طرفداران ا ارتقا داد که روزبه

 خانگی،هم گسترش علل از یکی. اندداشته نقش روابط این گیریشکل در نیز ارزشی تتغییرا اقتصادی، مسائل از جدا

 به تعهد مفهوم دو کشورها، این جوانان نظر در امروزه. است بوده غربی کشورهای در ازدواج فلسفی هایبنیان تضعیف

 خانگیهم کشورها، همۀ در ،0101 دهۀ در که حالی در. دارند تفاوت همدیگر با ازدواج به تعهد و یکدیگر با زندگی

 یریچشمگ طور به تر،جوان هاینسل میان در خصوص به ، آمریکا و اروپا سراسر در امروزه بود، کمیاب و نادر بسیار امری

 (.Mills, 2000; Thornton et al., 2007) است افزایش و پذیرش حال در
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 دنش فراگیر حال در نیز توسعه حال در کشورهای در حتی که یافته توسعه کشورهای در تنها نه خانگیهم امروزه اما

 گسترش اخیر دهۀ چند در نیز جهان از بخش این کشورهای در خانگیهم که دهندمی گزارش لاتین آمریکای از. است

 سال در اما داشتند خانگیهم رابطۀ جوانان از درصد 9 فقط 0191 سال در برزیل در مثلاً  است؛ یافته چشمگیری

 ولی دیر، هرچند خانواده، الگوی تغییرات و خانگیهم بین، این در. است رسیده درصد 01 نزدیک به رقم این 3111

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

 در ساله 20 تا 31 زنان از تحقیقی در( Tsuya, 2006) تسویا و( Iwasawa, 2005) ایواسا. است کشانده نیز آسیا به را

 هی. در قانون ترکدارند خانگیهم رابطۀ اکنونهم پاسخگویان درصد 31 به نزدیک که رسیدند نتیجه این به ژاپن

مشترک  یهاهدرصد از خوابگا 91خانه وجود ندارد. اما اردوغان بعد از قدرت گرفتن  حدود هم یهازوج یبرا یمجازات

ها تسینیمانند سکولارها و فم داخلی، منتقدان  یگسترده از سو اتکه با اعتراض کردجدا  ای لیرا تعط ییدانشجو

 افراد بزرگسال شد. با وجود یخصوص میاروپا متهم به دخالت در حر یۀاتحاد یخارج از کشور از سو رو شد و دربهرو

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

. در نیست یتیمدرن و سکولار محدود یهابخش شود. اما دریار مهو کمتر اظ ی استپنهان ی،و مذهب یمناطق سنت

ولی به گونه ای از سوی سیستم  شده است وضع زنان یسال زندان برا 3 یارابطه نیکشور مصر در صورت کشف چن

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

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

 نقاط به آن اشاعۀ و جنسی انقلاباست.  رایججوانان  انیدر م ینوع زندگ نیا ،روتیو مدرن ب نیدر بخش شهرنش

 (0212)در صد فراوانی زوج هایی که دارای رابطه همخانگی بودند بر حسب سن در اروپا. 1نمودار 



 و همفرا جوانان میان در را آن کمی گسترش ازدواج، از پیش جنسی روابط به هانگرش تغییر با ابتدا جهان، گوناگون

 .است کرده مهیا متعدد کشورهای در را خانگیهم گیریشکل هایزمینه روابط این تنوع افزایش با بعد مرحلۀ در

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 یاز عناصر سنت یاند و ضمن حفظ برخدهش یوارد مرحله انتقال ،و مدرن یسنت یالگوها یکشمکش فرهنگ ندیفرا

در  رانیدر ا یارزش راتیی(. تغ0210، یو عسگر ی)کوثر اندکرده افتیدر زیرا ن دیجد ۀجامع یهایژگیو یخود، برخ

 داشته است. ورود و گسترش هجامعه به همرا یبرا یتبعات متعدد وگذار بوده ریثأت یبر مناسبات اجتماع ریاخ یهاسال

اده را شکل د یگوناگون یهاو ارزش دهیرا آفر یمتفاوت هاییزندگ سبک رانیدر ا نترنتیا ژهیوهب یارتباط یهارسانه

 قیاز طر یجهان یهاورود ارزش نیسن ازدواج و همچن شیافزا ،یبا بغرنج شدن مسائل اقتصاد انیم نیاست. در ا

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

 یگوناگون و در قالب الگوها یهازهیبا انگ رانیاز ازدواج در ا شیاز ازدواج است. هرچند روابط پ شیپ یروابط جنس

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

اد )آزکه افراد بدون ازرودواج رسمی و شرعی با همدیگر زندگی می کنند و رابطه جنسی دارند است «یا ازدواج سفید

 (.0210و همکاران،  یارامک

در تبیین حقوقی ازدواج با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران ازدواج سفید پدیده ای غیر شرعی و مجرمانه است. 

که زن و مرد  یر ازدواجفقه اسلامی برای روابط نامشروع تنظیم و اجرایی می شود. د سفید متون حقوقی براساس

 ینونو نه قا ینه عرف ،ینوع رابطه نه شرع نیا ،تن به رابطه دهند یو ثبت قانون یشرع وداتیبدون هر گونه ق انهعامد

است که قانون از آن و فرزند حاصل از  یرشرعیرابطه غ کیبر آن نهاد و  توانیو اساساً نام ازدواج نم دیآیبه حساب م

 یتکرده و آثار متفاو می( تقسغهیو موقت )منقطع، ص دائمازدواج را به دو دسته  یانون مدنق .کندینم یتیحما چیآن ه

ازدواج موقت یا صیغه محرمیت از سوی افرادی که ازدواج سفید را  .دو شکل ازدواج مترتب دانسته است نیرا بر ا

 در زمینه برابری جنسیتی در آمریکا 1690تصویری از تظاهرات سال . 0شکل 



 مورد ،که با آزادی های فردی منافات دارد و حقوق زن را پایمال می کند و سنتی نند نوعی عمل مذهبیانتخاب می ک

زنان آسیب دیده و بی سرپرستی که مشکلات مادی و  سوی ازدواج موقت عموما از ماهیت استقبال قرار نمی گیرد.

که برگرفته  دیازدواج سفبا ماهیت  2کنند اقدام به صیغه میعاطفی دارند و مردانی که به منظور تمتع جنسی بیشتر 

رخوردار ب یقانون تیتنها از مشروع نه دیما ازدواج سف یو فقه یدر نظام حقوق. باشد یم ضمتناق، است یغرب تهیاز مدرن

مجازات کند که ی بیان میقانون مجازات اسلام 0010ماده  دارد. یدر پ یفریبلکه در صورت احراز، مجازات ک ،ستین

 زا تیحما حهیسال در نظر گرفته است. لا کیتا  یریحبس تعز ،کندیکه بدون ثبت مبادرت به ازدواج م رای مرد

 تواندیبالا م مهیجر زانیم نیکرده است. ا لی( تبدالیر ونیلیم 011تا  31) ینقد یمجازات را به جزا نیخانواده ا

با صراحت  شود ویمحسوب م ینقد یاز جزا دتریمجازات حبس شد دیتردیباما  ؛باشد یبازدارندگ تیخاص یدارا

 . ستیزوجه جرم ن یواقعه ازدواج برا نشدن ثبت ی،قانون مجازات اسلام 001مندرجات ماده 

 نکاح ثبت قانونگذار اما است یاجبار دائم نکاح ثبت ،0/03/10 مصوب خانواده از تیحما دیجد قانون 31 ماده طبق

 زوجه، یباردار همچون یموارد در صرفاً موقت نکاح ثبت قانون، نیا 30 ماده استناد به. داندینم یاجبار را موقت

در مبحث جرائم ضدعفت  یفصل هجدهم از قانون مجازات اسلام در .است یالزام عقد ضمن شرطذکر  و ن،یطرف توافق

نباشد، مرتکب روابط نامشروع  تیآنها علقه زوج نیکه ب یزن و مرد هرگاه» آمده است: 029در ماده  ،یو اخلاق عموم

ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل  11شوند، به شلاق تا  0مضاجعه ای 1لیتقب لیقب از زنا از ریعفت غ یعمل مناف ای

 «شود. یم ریکننده تعزفقط اکراه ،با عنف و اکراه باشد

 هیمحصن و زان یزان یزنا برا حد» آمده است:  0/3/0213مصوب سال  یقانون مجازات اسلام 331همچنین در ماده 

قوه  سیو موافقت رئ یدادگاه صادرکننده حکم قطع شنهادیرجم با پ یمحصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرا

صورت  نیا ریاست و در غ 9محصنه هیمحصن و زان یثابت شده باشد، موجب اعدام زان نهیچنانچه جرم با ب هئیقضا

که مرتکب  یحد زنا در موارد»از همان قانون آمده است:  321و اما در ماده  «.است کیهر یموجب صد ضربه شلاق برا

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث قانون مدنی،  110براساس ماده   «.باشد، صد ضربه شلاق است 1محصنریغ

 به واسطه یگریسبت به دثابت و ن نیاز ابو یکیآن است نسبت به  که طفل ثمره یااگر حرمت رابطه کنیل ؛بردینم

 .برعکس و بردیطرف و اقوام او ارث م نیطفل فقط از ا ،زنا نباشد شبهه ایاکراه 

 دکننیم یزندگ هم با( موقت ای دائم)ی قانون ازدواج بدون که یمرد و زن ی،حقوق دگاهید از است مشخص که همچنان

 ارث از ودش متولد آنها از یفرزند اگر واندیفریک و یقانون گردیپ یدارا زنا و نامشروع روابط ،یقانون ثبت عدم لیدل به
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marriage-in-iran 
مبادرت به  یبدون ثبت در دفاتر رسم یاست، چنانچه مرد یخانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزام انیبه منظور حفظ ک». 0

 .«گرددیمحکوم م کسالیتا  یریبه مجازات حبس تعز ،دیازدواج دائم، طلاق و رجوع نما

 . بوسیدن 1
 «بستر شدنهم»و  «دنیبا هم خواب».  0
 . متأهل 9
 . مجرد 1



 یمعاطات نکاح. است معاطاتی نکاح بحث شود،یم دانسته کسانی یهمباش با که یموارد از یکی . شد خواهد محروم

 ابجیا فاقد اما ؛شودیم برقرار مرد و زن نیب یجنس رابطه و تمتع حق و خانواده لیتشک منظور به که است یازدواج

 قانون 012 ماده مطابق. کنند توافق نیزوج نیب حقوق ریسا و نفقه ه،یمهر بر نیطرف است ممکن و است یلفظ قبول و

 در .است نکاح عقد شده استثنا موارد جمله از. است حیصح معاطات «باشد کرده استثنا قانون که یموارد در» ی،مدن

 ازدواج قصد بر دلالت حاًیصر که یالفاظ به قبول و جابیا به شودیم واقع نکاح: »است آمده قانون نیا 0103 ماده

 حالت رد مگر باشد یلفظ دیبا قبول و جابیا و شود انیب ازدواج عقد غهیص دیبا یحقوق لحاظ به حتماً  یعنی. «دینما

 . تلفظ از عجز

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

و قبول را از  جابیا غهیص یهمگ یو حنف یحنبل ،یمالک ،یو اهل سنت است. مذاهب شافع عهیش یمورد اجماع علما

رح را مط یصحت نکاح معاطات هینظر یتهران یصادق رینظ قهااز ف یبرخ ریاخ یهادر سال .دانندیعقد نکاح م طیشرا

 «انکحت»که  اشژهیکه باشد درست است و اگر هم بدون لفظ و یقرارداد ازدواج به هر زبان ایعقد »اند، از جمله: کرده

ور هر ط ایاشاره  ایگفتن  ایزن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن  انیم یانیکه جر یباشد، در صورت« نکاح کردم» ای

تعارف  گریکدیبه  ینیریش ای گذاشتنکفش  یاست، اگر کفش رو یدلالت بر انجام ازدواج کند، کاف یکه به روشن گرید

 گریاست و د یکاف هانیبر انجام ازدواج است، هم لیکه در عرف آنان دل ی صورت بگیردگریهر اشاره و عمل د ایکردن 

 ست،یو زنا در کار ن یبازقیرف هیلوم باشد قضاست که مع نیلازم ندارد. عمده ا گریو چه به زبان د یچه عرب یاغهیص

مشهور فقها  (.0211)سیدی و نظری،  است، چه دائمش و چه موقتش دیجد یزندگ لیو تشک ییبلکه مقصود زناشو

ای ادع ردمو این در بلکه است، باطل معاطاتی نکاح معتقدند و دانندلفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می

الله بهجت در آیت. مرحوم . قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارداست اجماع شده

الله مکارم شیرازی نیز در این آیت. «معاطات در مورد نکاح نیست»اند: پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته

هم در این ای الله خامنهآیتو  «نین ازدواجی باطل استچیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چ»اند: خصوص گفته

 (.90، 0، ج0213: مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی) «مشروع نیست»اند: گفتهخصوص 

 یست مشترک زوجینیهمخانگی و ز از مشاهدات مردم شناختی و گزارشات خبری و ژونالیستی به وضوح در کلانهشرها

در آپارتمان هایی که همسایه ها همدیگر را نمی شناسند و  قابل ادارک می باشد. محسوس وکه ازدواج رسمی ندارند 

این درحالیست که بنگاه های املاک به دنبال کنکاش در رابطه رسمی زوج ها نمی باشد، زوج هایی که دور از نظارت 

و  رسمی  قانونی هستند و بدلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی فاقد زندگی شرعی و در گمنمایی کلانشهرها خانواده

تن به ازدواج سفید می دهند. اما در این میان  و تسهل رابطه جنسی یا به دلایل باورهای تجددخواهانه و برابری

 ی،گلزار محمودمسئولین کشوری و دولت مردان در بخشهای مختلف نظام دیدگاه های متفاوتی به این پدیده دارند. 

 در بیان کرده است که اصلاً 1فارس خبرگزاری با مصاحبه در ،12جوانان در سال  و ورزش وزارت جوانان امور معاون

 به جوانان برخی است ممکن گفت و دانست غربی ایپدیده را سفید ازدواج او. ندارد وجود سفید ازدواج ایران جامعه
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 جهان صنعت در ۀروزناماست؛ نشده تأیید موضوع این هنوز اما باشند، داده انجام را کار این غربی کشورهای از تبعیت

در تهران خبر داده و آن  «دیسف یزندگ»و  «بهیغر یمجردها خانگیهم شیافزا»از  ی، در گزارش12 مرداد 31 خیتار

و  یامور اجتماع رکلیمد ور،یشهر اوشیکرده بود. س فیتوص «یگذران زندگ یبرا یموقت یضرورت اقتصاد» کیرا 

گفته بود که در  «دیازدواج سف» ۀدربار «بزرگنمایی»انتقاد از  نضم 12شهریورماه سال  درتهران،  یاستاندار یفرهنگ

 «دیازدواج سف»مقابله با  یبرا «داریپا ۀخانواد یاعتلا»شدن طرح  ییاز نها نیهمچن یندارد. و اریدر اخت یباره آمار نیا

ده ش هیته یاسلام یرهبر جمهور یاز سوشده ابلاغ یتیجمع یهااستیطرح براساس س نیخبر داده و گفته بود که ا

سبک  رییبه تغ ،یو فرهنگ یکشور در امور اجتماع ریمقام سابق وزقائم ،یرباقریم یاست که مرتض یدر حال نیاست. ا

 زن اعدۀق بدون و نشدهثبت ۀرابط»گفته بود:  یرباقریم ینوع از ازدواج اشاره کرده بود. مرتض نیشدن ا یو عرف یزندگ

به خود گرفته، هرچند هنوز  یموضوع شکل عرف نیاما در حال حاضر ا ؛استشکل وجود داشته  نای به گذشته از مرد و

 «است. نشده ریدر کشور ما فراگ

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

رسی این پدیده تا به امروز در سطح مقالات و کارهای دانشگاهی خُرد بود ها است. و بر مسئولان مشاهده شده است

زوایای پنهان و آشکار این پدیده  حاضر در پزوهش و بر این مبناگرفته صورت نشناخت جامع این پدیده تا به امروز 

 اجتماعی و پیامدهای آن تشریح خواهد شد. 

 

 روش پژوهش .2

 یۀش نظربا استفاده از رو یفیک یشناختروش کردیو رو ییرگرایتفس دگاهیدر چارچوب د نحیق بصورت پیمایشی و  نیا

 کیتکنروش و ابزار گردآوری اطلاعات شهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. ( در سه کلانGT) یانهیزم

انجام  از پس یاشباع نظر و بر مبنای اشباع نظریهدفمند  یریگ. روش نمونهبود قیو عم افتهیساختارمهین ۀمصاحب

مصاحبه دیگر انجام  012. به منظور دستیابی به اقناع پژوهشی و نظری و داده های مرجع مصاحبه به دست آمد 011

و  (00)، مشهدمصاحبه( 10)در سه شهر تهران این مصاحبه ها. مصاحبه عمیق تحلیل شد 312گرفت و مجموعا 

 .صورت گرفت مردان مصاحبه با 19و  مصاحبه با زنان 000شامل  تیجنس کیتفککه به  (12)اصفهان

 

 های میدانییافته .3

 ینیبرابطه و جهان ۀ)تجرب اینهیعوامل زم در این بخش با توجه به نظریه گراندد تئوری پدیده ازدواج سفید بر مبنای

 طشرای) گر(، عوامل مداخلهیاجتماع یساختارها ،یو قانون یچهارچوب رسم ،یاقتصاد طی)شرا یطیمح طیشرا،  (یفرد

تعدد )یکنش راهبرد(، غییرات ارزشی و هنجاری)تیمحور ۀدپدی، در مهاجرت( ستیکمرنگ شدن نظارت، ز ،یخانوادگ

میلی به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و های جنسیتی و آزادی انتخاب، بیرنگ باختن کلیشهو پیامدها) (و ناپایداری

 (تحلیل و تبیین می شود.حمایت و ترس از پیگردفقدان 



 یا و دانشگاه 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

  ،ساله از تهران 82خانم ارسلانی 

 که هایی انجمن و زنان های انجمن این تبریز تو چون و تبریز تو بودیم دانشجو تامون دو هر ما

 ات و شدیم آشنا هم با انجمن همون تو از داشتند عضو اونها بودیم، فمینیسم فعالیت زمینه در

 گذشت که سالی سه دو از بعد ولی بودیم هم با ساده دوستی یه حد در فقط اون و من سال سه

 …داشتیم خونشون تو شدنایی جمع هم دور مختلف، مسائل بهانه به و بود گرفته خونه اون چون

 

  ،ساله از تهران 64آقا 

من با ماشین از دانشکده میومدم بیرون، تو پارکینگ دانشکده واستاده، سوارش کردم 

آشناییمون از اونجا شروع شد، خواستم برم خونه سوارش کردم و صحبت کردیم باهم، این 

 .آشناییت باعث شد که باهام بیاد

 هب توانمی دانشگاه محیط در مخالف جنس دو بین شخصی بین روابط اخص طوربه و اجتماعی روابط تبیین برای

 پیوند حتمالا که است اساس بر این بلاو ساختاری نظریه بنیادین مفروضات. کرد اشاره بلاو پیتر کلان ساختاری نظریه

 احتمال هک چندبعدی فضای یک در افراد مجاورت و یکدیگر با تماس برای آنها فرصت از است تابعی افراد بین اجتماعی

 راندخت و کمتر پسران تعداد هرچه یعنی)باشد  بیشتر ناهمگونی هرچه همچنین. دهد می افزایش را اجتماعی پیوند

 به و دانشگاه اینکه به توجه با بنابراین،. شود می بیشتر نیز متفاوت های گروه با اعضا مواجهه( برعکس یا باشد بیشتر

 های حضوریهم این و اندپسران و دختران تماس ایجاد برای ایشدهتثبیت هایمکان آن، هایکلاس خاص طور

 یجادا احتمال تنها نه تماس، های فرصت افزایش با دهند، می افزایش را جنسیتی بین تماس های فرصت شدهتثبیت

 گیریلشک بر درس هایکلاس جمعیتی ساختار در جنسیتی ناهمگونی بلکه یابد، می افزایش ها معاشرت و ها دوستی

 راماینستاگ و بوکفیس مانند مجازی اجتماعی های شبکه دیگر، سوی از . است موثر هایی معاشرت و ها دوستی چنین

 اعیاجتم هایشبکه. اندکرده ترآسان و بیشتر یکدیگر با را افراد ارتباط زمینه مجازی اجتماعی های شبکه سایر و

 دنش با تبدیل ملی، مرزهای درون در جغرافیایی وسیع گستره با و کاربران میان در یافتن عمومیت لحاظ به مجازی

 رصهع در بدیلبی ایوسیله به قدرت، مراجع سوی از کنترل نوع هر از بودن فارغ و شخصی و خصوصی ارتباط یک به

همچنین جوانانی که از ظهرهای دور نزدیک به کلان شهرها آمده اند  که دارای تحصیلات  اند.شده تبدیل ارتباطات

دانشگاهی هستند و با توجه به مهاجرت کاری و تحصیلی در کلان شهرها ساکن شده اند. همکاری در شرکت های 

نند فرهنگی نتوانسته اند ازدواج ک خصوصی که اکثرا دارای جوانان تحصیل کرده ای می باشند که به دلایل اقتصادی و

ظور تسهیل راطه جنسی و خلأ های ینه آشنایی فراهم می گردد و به منبه دلیل همکاری و دسترسی به یکدیگر زم

عاطفی و مادی شرایط ازدواج سفید فراهم می گردد. آنچه از مصاحبه قابل دریافت بود این رابطه کوتاه مدت و یا 

 سال به طول می انجامید   0-2ر فاصله ای بینحداقل میان مدت بوده و د



 

 

 

 

 

 

 

 

 زا یکی. کنند می تعیین رابطه حین در یا ابتدا در خود روابط بر مبنی را قراردادهایی دو طرف خانگیهم روابط در

 نطرفی جنسی نیازهای تأمین و جنسی رابطه گیردمی قرار بحث مورد خانگیهم در آشکار صورتبه که قراردادهایی

...  و سوزاک ،HIV مانند مقاربتی هایبیماری برخی یا ناخواسته بارداری مانند عواقبی با معمولاً جنسی رابطه. است

 رد بهداشتی نکات رعایت با پیشگیری لوازم از زوجین اکثر که بود آن از حاکی شدهانجام هایمصاحبه .است همراه

 منابع و اطلاعاتی منابع به دسترسی علت به کنندگانمشارکت جنسی دانش. کردند می استفاده جنسی رابطه حین

ج رابطه جنسی بدون ازدوا. دانستند می خوبی به را شدهمحافظتغیر جنسی رابطه عواقب که بود نحوی به اینترنتی

رسمی و قانونی برای دختران بویژه با برداشتن بکارت آنها همراه است. بر اساس عقاید مذهبی و هنجارخای عرفی 

دختران قبل ازدواج نباید از طریق رابطه جنسی نباید بکارت خود را از دست داده باشند که در غیر این صورت پاکدامنی 

نشان می دهد زوج ها به پدیده بکارت به عنوان یک امر خصوصی دختران زیر سوال خواهد رفت. یافته های این پزوهش 

سمی اهمیت می اهمیت عنوان شود ولی در ازدواج ر و غیر مهم یاد می کردند. اما این مسئله هرچند در ظاهر فاقد

 یابد بر همین مبنا ترمیم بکارت از سوی برخی زنان برای سرپوش نهادن به این مسئله انجام می گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی درصد میزان  اهمیت بکارت از سوی پاسخگویان.3نمودار 

باروری ناخواسته در این گونه روابط غیرقابل تصور نیست. پاسخگویان علی رغم دانشتن رابطه محافظت شده بیان می 

 یونقان ریو غ یشرع ریغ یامر رانیسقط در قانون ا یبطور کلنمودند که در صورت فرزندآوری آن را سقط خواهند کرد. 
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نموده است:  نییتع 0210در سال  یسقط مجاز است که قانون بر اساس ماده واحده سقط درمان یاست. تنها در صورت

ه علت عقب که ب نیجن یماریبر ب یمبن یقانون یپزشک دییسه پزشک متخصص و تأ یقطع صیبا تشخ یسقط درمان

مادر توأم باشد قبل از ولوج  یجان دیمادر که با تهد یماریب ایالخلقه بودن موجب حرج مادر است و ناقص ای یافتادگ

 یااز اجر نیمتوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلف یتیو مجازات و مسئول باشدیزن مجاز م تیروح )چهار ماه( با رضا

 محکوم خواهند شد. یسلاممقرر در قانون مجازات ا یقانون به مجازاتها نیمفاد ا

 ،ساله از تهران 13خانم 

ه ک ستمین یتیموقع یچون الان تو کردمیهم داشتم سقط م یازدواج رسم ؛کنمیسقط م

  بخوام بچه داشته باشم.

 ،ساله از تهران 82خانم 

 رد با کمک 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

قانون مجازات  029مدرک بر وجود زنا و روابط نامشروع است که مطابق ماده   ینوع یبدون ازدواج و قانون یباردار

 ریاخ یکه در سال ها شود یانجام م ینیزم ریو ز یقانون ریسقط بصورت غ نیموجب مجازات است. بنابرا یاسلام

 نکهیشدن روح حرام است ، اعم از ا دهیپس از دم نیننظرند که سقط ج نیبرا عهیش یاست.  اکثر فقها افتهی شیافزا

 نیخطر متوجه خود جن ایمتوجه او نباشد  یخطر ایو ...  جادیا یو روان یمشکلات روح ایمادر خطر داشته باشد،  یبرا

در  نیاست و ا زیمادر داشته باشد ، جا یبرا یکه خطر جان یشدن روح در صورت دهیاز دم شیپ نیباشد. اما سقط جن

 قیاز زمان دق ایشوند و  یم یمتوجه باردار ریافراد د نکهیباشد. اما با توجه به ا یم زیاز زنا ن یناش یها یباردار مورد

ا درد فراوان و ب یبهداشت ریکنند که عموما غ یسقط م ینیزم ریبصورت ز ستندیمرتب با سقط آگاه ن نیو قوان یباردار

 نیآورد. همچن یبه بار م یو روح یزنان در ابعاد جسم یرا برا یریناپذ  نو عواقب جبرا  یمواجه است که خطرات جان

نی دا. فرزنرسانند یتوسط دلال ها به فروش م ایآورند و اکثر آن ها را رها کرده و  یم ایفرزندانشان را به دن یدرصد کم

که به دنیا آورده می شوند در صورت نگهداری از سوی زوج همخانه که کمتر اتفاق می افتد عموما در شرایط مناسبی 

که در سنین پایین ازدواج کنند که خود  رشد نخواهند یافت و عدم شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب سب می شود

 .01کودک به دنبال خواهد داشت تدام چرخه فقر و فحشا ، آسیب های جسمی و روحی را برای

 فراد،ا گیریتصمیم فرآیند امروزه. پذیردمی صورت عقلانی کنش نوعی برمبنای گیریتصمیم و اقدام مدرن جامعه در

 و بود اطرافیانش و گسترده خانواده مالی حمایت مورد فرد گذشته در. است شده ترگرمحاسبه ها،ترجوان مخصوصاً

 اقتصادی نگاه ازدواج، برای جمعی هایحمایت و ها ترغیب شدن کمتر با امروزه اما خاصی نداشت نگرانی ازدواج، برای

 همچنین. دارد گرفتاری و هزینه مشترک، زندگی به ورود امروزی جوان دید از دارد. حاکمیت جوانان ذهنیت بر عقلانی

                                                           
 (. طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران، تهران: شیرازه.0210. احمدی، کامیل ) 01

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



 شغلی هر به تن که تحصیلکرده و دانشگاهی هایجوان برای مخصوصاً  است، شده ترمحدود نیز شغلی هایفرصت

 که خوراکی، مواد و درمان بهداشت، مسکن، حوزه در هاقیمت شدن برابر چند و تورم گرانی، اینها کنار در. دهندنمی

 گرشهمحاسب عقل با جوان فضایی، چنین در بنابراین. است گذارتأثیر موضوع این در نیز هستند، زندگی ضروریات از

 .کند نمی فکر دائم ازدواج به عقلانی انتخاب برمبنای

 ،ساله 18مرد، تهران 

 گم شرایط مالی اینو نداشتمعلتش )ورود به ازدواج سفید( که گفتم کمبود مالی و جنسی.  چون می

 . دائمی و واسه همیشه ازدواج کنم

علی رغم عوامل اقتصادی و اجتماعی در ازدواج رسمی، زمانی که افرادی وارد این نوع ازدواج می شوند حتی اگر 

خوانشی نو از ازدواج داشته باشند که به دلیل تضادهای ارزشی با نسل پیشین و والدین آنه بر مبنای هنجارهای قانونی 

 نزدیگ پنهان می گردد. و مذهبی در ایران، این روابط از خانواده و بستگان 

 

  ،ساله، دانشجوی ارشد 82آقای مرادی  
 امکان یا داره طرد امکان یا: یک که شیمی مواجه بزرگی درصد با تهدید 011 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

 

 دیجد یجامعه به نسلها یو انتقال ارزشها و نگرشها یریپذجامعه یاساس یهاسمیاز مکان یکیهاد خانواده به عنوان ن

 دهش یمعرف گریکدیمتفاوت به  ینسلها ونددهندهیخانواده عامل پ حوزه، نیدر ا بوده است. دیو جوان همواره مورد تاک

اما همزمانی توسعه فرهنگ غربی و جهانی شدن در ایران در بسترهای فرهنگی مانند دانشگاه، نسل جوان امروز  است.

را از دهه های پیشین متمایز کرده است. با توجه به سیستم اجتماعی کردن و فضای خانواده تحوه بروز عقاید و 

ستند که فضا را برای جوان بازتر کردند و حق انتخاب کنشهای جوانان متمایز است. جوانانی که دارای خانواده هایی ه

سبک زندگی هر چند متضاد با والدین را به فرزندان داده اند، از روابط فرزندان آگاه هستند. در مبحث روابط دوست 

دختری و همچنین روابط همخانگی این امر صدق می کند. بسته به میزان  و مدت و نوع روابط افراد با  -پسری 

 اده، آشنایان و دوستان میزان اطلاع و آگاهی از زندگی شخصی متغیر است.خانو



 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از پاسخگویان اظهار داشتند که کل  39/01نشان می دهد  01بر اساس یافته های این پژوهش و  آنچه نمودار 

درصد از پاسخگویان، برادر  و خواهرشان ،  00/31خانواده یعنی والدین آنها از روابط همخانگی آنها خبر دارند. 

یان ، دوستان از روابط همخانگی آنها اطلاع داشتند درصد از پاسخگو 21/01درصد از پاسخگویان آشنایان ، 2/02

 درصد از پاسخگویان بیان داشتند که هیچ کس اطلاعی ندارد.  20/01

اطلاع  از این روابط بیشتر در میان  گروهای دوستانی که سبک زندگی مشابهی دارند، وجود دارد که یافته این پژوهش 

ین نوع روابط به دلیل غیر عرفی و ناهنجار بودن آن پنهان بطور کل از این موضوع را تایید می کند. بخش زیادی هم ا

سوی افراد پنهان می شود. افرادی که در آینده قصد ازدواج دارند و می خواهند این موضوع کاملا مخفیانه صورت 

 ها خبر دارند. اینبگیرد. همچنین در میان مصاحبه افراد کمی بودند که بیان کرده بودند خانواده هایشان از روابط آن

تضاد ارزشی معمولا از پدر و مادر پنهان می شود و چون نظارت والدین در کلان شهرها بر فرزندان وجود ندارد، این 

پنهانکاری آسانتر از شهر های کوچکتر می باشد. برخی از پاسخگویان حتی بیان می کردند که  والدین خبر دارند اما  

اما برخی خانواده ها در این مورد چون به بحث ناموس و حیثیت مرتبط می شود گاها خود را به بی خبری می زنند. 

در صورت اطلاع والدین رخدادهایی مانند قتل های ناموسی بوجود می آید. بطور کلی این نوع روابط پنهان می شود و 

و مجازات های قانونی ترجیح افرادی که وارد این گونه روابط می شوند بخاطر ترس از طرد اجتماعی، برچسب نخوردن 

 می دهند همخانگی خود را پنهان کنند. 

 رزشیا تغییرات آن و بود مشخص وضوح به ها مصاحبه تمام در اساسی عامل یک میدانی های تحلیل و تحقیق بطن در

 فعال نوگرای های جریان داشتند را ازدواج بدون مشترک زندگی تجربه  که بود افرادی زندگی سبک در  هنجاری و

 فضای در نوجویانه تحولات با مطابق افراد که کنندمی فراهم کنشگران برای را بستری دانشگاهی های محیط در

 تنوعم اخلاقی های ارزش برابر در انعطاف بر افراد تعاملات. کنند ریزیپی را شخصی زندگی فضای چیدمان هادانشگاه

 بر ی،فرهنگ عناصر ترینبنیادی مثابه به ها،ارزش .گیردمی شکل جنسی رفتار جدید الگوهای بنابراین و افزاید می

 که بود آن از حاکی تحقیق های یافته. گذارندمی اثر کنش و هنجارها برای موجود اهداف و وسایل ها، شیوه انتخاب
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اطالع کل خانواده اطالع خواهر و برادر  اطالع فامیل نزدیک    اطالع دوستان   کسی اطالع نداشت 

 فراوانی درصد میزان آشنایی خانواده و آشناسان از رابطه. 4نمودار 



 دینی، هایکنش و دین همچون هایی ارزش با بودند کرده انتخاب خود زندگی سبک عنوان به را همباشی که افرادی

 دینی امراو و ازدواج بدون جنسی روابط و کنند برقرار ارتباط توانستندنمی بکارت و پاکدامنی مانند اجتماعی تابوهای

 نقش به اهنگ دیگر سوی از. دانستندمی پاکدامنی نشانه را نه بکارت و کردند می تلقی غیرشرعی و نادرست امری نه را

 در و کرده شرعی ازدواج که نیست زنی خوب زن جدید، هایارزش در و شده اساسی تحول دچار مردان و زنان های

 زا جدیدی تعریف بلکه کند، می فراهم را مناسب شرایط کند، کار بیرون در که خانواده، همسر و فرزندان برای خانه

 در جامعه دینی و فرهنگی هایارزش با که بودند کرده ارائه خود برای مردان و زنان با مرتبط هنجارهای و مرد و زن

 مهاجرت خواهان بودند 91 و 01 دهه به متعلق عموماً که جوانی پسران و دختران. داشت تفاوت گذشته های دهه

 . ودندب مالی و شغلی های موقعیت در برابری شرعی، هایمحدودیت از فارغ روابط تر،بزرگ شهرهای به تحصیلی و کاری

 

  ،ساله از تهران 82خانم 

 شهرستان آزادتره تو من هویت که جاییه من برای جامعه دارن قبول رو زندگی سبک این ما سن تو

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

 

  ،ساله از تهران 82آقا 

کنم یه محدودیته واسه دخترا و نباید این تونم بگم، فکر میوالا دیدگاه من در مورد بکارت چی می

قضیه به وجود بیاد یعنی یه جورایی یه محدودیته که اسلام واسه دخترا گذاشته تو جامعه ما و 

 دیدگاه خاصی بهش ندارم و اعتقادی هم بهش ندارم. 

 تاس محدودیت تنها بکارت امروزی جوانان برای و شود می مطرح طبیعی زندگی سبک یک عنوان به همباشی وقتی

تغییراتی که الگوهای  نکرد، درک را هنجاری و ارزشی تغییرات خوبیبه توانمی ندارد، اعتقادی آن به جوان نسل و

 که نوین کارگیری صرف ابزارهای جهان مدرن است. منطقیکند و این تغییرات فراتر از بهرفتاری جدید را توجیه می

 رادۀا بر و کشد می چالش به نیز را غالب هنجار هرگونه اساساً  کهبل داند،نمی ارنابهنج را جدید رفتارهای این تنها نه

 ینیجهان ب تیفرد است حول محور یکنش ها اری. آنچه معکند می تأکید اشرفتاری های ارزش انتخاب در سوژه آزاد

از  ینینو فیو تعر گیردمیقرار  لیو تحل هیافراد مورد تجز یدر سازمان فکر یاجتماع یارزش ها ،نیسوژه است. بنابرا

که در صورت مخالف با ارزشهای حاکم جامعه بصورت پنهانی صورت می پذیرد دهد  یبه دست م یاجتماع یارزش ها

بر این مبنا کش راهبردی در این شرایط اجتماعی و قانونی تعدد رابطه هر چند بصورت ناپایدار می باشد. در اندیشه 

ه زنان فمنیسم نارضایتی از کلیشه های جنسیتی از عوامل اصلی گرایش به ازدواج سفید برخی از تجددخواهان بویز

 و تاس احساساتی زن کند، گریه نباید مرد بیرون کند، کار مرد و کند داریخانه باید زن اینکه ما، فرهنگ دراست. 

 است رپرخاشگ و گرسلطه گیر،سخ سنگدل، مرد است، و دلنازک و خرافاتی ترسو، زن بکند، درستی قضاوت تواندنمی

 یبررس در آنچه. زناناند و مردان شخصیتی هایویژگی از  جنسیتی هایکلیشه طولانی فهرست از معدودی هاینمونه

 هایهکلیش پذیرش و شیوع و زنان مورد در منفی عمدتاً  هایکلیشه کندمی توجه جلب جامعه در جنسیتی هایکلیشه

 .شوندمی منجر جنسیتی تبعیض و داوریپیش به نهایت در هاکلیشه این که است مردان به راجع مثبت عمدتاً 



  ،ساله از تهران 82خانم 

 ایدش ندیدند را سالم ارتباط و محبت رنگ اصلا سریاشون یه کنی نگاه خودمون قدیمیای به الان

 طلاق 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

 رب بنا و است بوده نقد مورد حاکمیت سوی از همواره جامعه نامتعارف ارتباطی الگوهای از یکی عنوان به سفید ازدواج

 جامعه یکل دیدگاه .است شده تلقی جنسی فساد و باری و بند بی از شکلی عنوان به جامعه سوی از آن بودن نامتعارف

 آن کردنن افشا برای افراد تلاش و است بوده نکوهش با توأم دیدگاهی خانگیهم به نسبت استثنائات بعضی از فارغ

 ببرچس یا انگ .باشند برحذر آن از باید افراد که است بندوباریبی یادآور سفید ازدواج که مدعاست این بر گواهی

 دگیطردش از احساساتی آن نتیجه در فرد و کند می تحمیل فرد بر جامعه که است منفی هاینگاه بر مشتمل اجتماعی

 هنجارینا برای را بهایی کنند می تجربه را سفید ازدواج که افرادی بنابراین .گیردمی را خود به نسبت منفی ارزش و

 حمایت تنرف بین از نیز و طردشدگی امنیت، عدم و قانونی پیگیری از ترس قالب در تواند می بها این. کنندمی پرداخت

 .باشد اجتماعی

   ،ساله از تهران 82آقا 

م که بیندونستم این رو و دلیلی نمیتمایل نداشتم بدونه کسی. یه جورایی رابطه شخصی می

باعث  کنمخانواده؛ یه جورایی شاید فکر میخصوص کسی بخواد تو این رابطه خبر داشته باشه به

 و هیقض نیاز ا شنینفر رابطه دارم قطعا ناراحت م هیخانواده من بفهمند با طرد شدن ما بشه. 

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

 زندگی در جدی مشکلات با را فرد تواند می آن فروپاشی لحظه هر امکان و دونفره زندگی داشتن در ناامنیاحساس 

 کم متراژ با ارزان هایساختمان وجود و است متناسب ارتباط از شکل این با شهری فضای اگرچه. کند مواجه روزمره

 توسط دتوان می هر لحظه و است شکننده بسیار امنیت این است که واضح کند، می فراهم نفرهدو  زندگی برای را زمینه

 یدیگر بخش و است آن قانونی افشای افراد از ترس و قانونی پیگیری به ناامنی از بخشی. شود دارخدشه کس هر

 رد دیگر، سوی از . هاست خانواده نزد در موضوع این داشتن نگه مخفی برای طرفین پیگیرانه های تلاش به مربوط

 و غیرمجاز صورتبه یا سفید ازدواج از حاصل نوزاد. ندارد وجود نوزاد برای حمایت گونههیچ نیز بارداری صورت

 می هگذاشت راه سر حتی یا و شود می سپرده بهزیستی مراکز به نیز تولد صورت در یا شود می سقط غیربهداشتی

 عواقب از جسمی و روحی های آسیب بروز و مهم( )دیگران  خانواده سوی از طرد و قانونی حمایت عدم بنابراین،. شود

 یم موجب است افراد این زندگی دامنگیر که مشکلاتی وجود با را رابطه از شکل این دوام آنچه. است روابط نوع این

 است سوژه برای زندگی سبک این داشتن از لذت کسب شود،

 



 بندی و ارائۀ پیشنهادهاجمع. 6

 

 سمیبرالیل ؛یفرهنگ راتییتغ ،یشغل یناامن شیدایو پ یدارهیورود سرما ؛یاقتصاد راتییتغیافته ها حاکی از آن است 

ر د راتییرفتن مفهوم و کارکرد محله، تغ نیاز ب ،یشهر یو گمنام یسنت، ورود عناصر نوساز یشیو بازاند یاخلاق

از مهم ترین دلایل ازدواج سفید در ایران بوده است و تغییرات ارزشی و  یروابط مقطع شیدایو پ وادهساخت خان

 های جنسیتی و آزادیرنگ باختن کلیشههنجاری از مهم ترین ارکان این نوع ازدواج می باشد که با پیامدهایی مانند 

بود. بر اساس حساسیت  مواجه خواهد میلی به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و فقدان حمایت و ترس از پیگردانتخاب، بی

دینی و فرهنگی در ایران برای شناخت بهتر این پدیده و سیاست گذاری برای کاهش پیامدهای منفی این نوع سبک 

 زندگی با توجه به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد: 

 و مستقل علمی قاتیتحق یبرمبنا رانیدر ا دیازدواج سف یامدهایپ و جامع ابعاد، علل شناسایی .3-4

 یتخصص

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

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

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

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

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

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

 ویژه، بهاهدانشگ یهااستیدر س یبازنگرد و نداشته باش ینقش یاجتماع یهابیآس یید در شناسانتوانینم و سفارشی

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

 در ایران از سوی دولت آن  یشیو روند افزا دیازدواج سف پذیرفتن پدیدۀ .8-4

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

اما این تصور اشتباه است که با صحه گذاشتن بر وجود این پدیده، شیوع آن بیشتر مشاهده شده است.  نامسئول

توان گفت که در صورت پذیرش این موضوع و شروع کار آسیب شناسی و کارشناسی زوایایی شود، بلکه به جرئت میمی

 شود جلوگیری کرد.ها و جامعه میهای احتمالی آن بر خانوادهشکار و پنهان ازدواج سفید از آسیبا

 یتیو پوشش حما یقانون داتهیتم. اندیشیدن به 1-4

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

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

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



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

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

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

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

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

 یهاوام مسکن و فرصت ،شتریوام ازدواج بتخصیص  ،بازنگری قوانین موجود ازدواج( )و درخواست برایآسان  اجازدو

 کنند. فایا نهیزم نیدر ا یثرؤتوانند نقش میم یشغل

 از زنان و فرزندان ییقضا تیحما بر دیکأبا ت دیمربوط به ازدواج سف یحقوق نیدر قوان ی. بازنگر4-4

 ی،و اسلام یازدواج اخلاق لیبر تسه یمبتن یقانون اساس 01 ۀبر ماد دیکأبودن و با ت یشرعریغ لیبه دل رانیا ۀجامع در

تحت عنوان روابط نامشروع  اند،ی که ازدواج سفید را برگزیدهنیزوجاز این رو، شده است.  انگاریجرم دیاز ازدواج سف

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

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

 یضرور و از ارث محروم است.شود محسوب میالزنا ولد یقانون مدن 110 ۀبراساس ماد بیاید، ایدنه ب یاگر فرزند انیم

ن و مردا زناناست و تنها  امدهنی انیبه م یموضوع بحث نیقرآن از ا بخش چیدر ه :شود انیدو نکته ب نجایاست در ا

 و کند افتیشناسنامه در دتوانیزنا مالولد رانیاند. در قانون اشدهم ومحر یحقوق اجتماع یزناکار سرزنش و از برخ

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

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

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

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

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

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

  شود. یبازنگر یاساسبه شکلی  نهیزم نیدر ا دیو با استالملل نیو حقوق ب

 یبخش خصوص و دولتاز سوی  یاقتصاد طیشرا لیاشتغال و تسه ،ینی. کارآفر5-4

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

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

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

هم م یتواند عاملیمحل سکونت م یدر شهرها یدانشگاه لاتیهماهنگ با تحص یشغل یهافرصت جادیو ا ینیکارآفر

ه زند باز فر یوام ازدواج، وام نگهدار بیشتر کردن مسکن، یهاوام یبا اعطا یبانک ستمیس نیباشد. همچن زمینه نیدر ا

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

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



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

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

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

  رفع کند.جوانان را 

 

از  یریو جلوگ یآموزشی و بهداشت یهاهارچوب مشاورهها در چو انجمن یدولت ینهادها تی. حما2-4

 یو اجتماع یفرد یهابیآس

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

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

سبک  نیا . شده استآنها برداشته  یمنف یامدهایو پ هابیدر کاهش آس یثرؤم یهاگام ی این نهادها،او مشاوره

ند مان یمقاربت یهایماریب یاست. برخ شیروز در حال افزابهو روز مواجه شدهجوانان جامعه  یاقبال برخ با نیز یزندگ

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

روابط از  نوع نیافته نشدن ریبه علت پذ معمولاً  ،گرید یاز سو .وجود ندارد یی آنهاقضا یریگیپ ئتجر یخانگروابط هم

با توجه به همراه بودن . آوردبه دنبال می یشناختروان ییهابید که آسنشویم دخانه طرهم نیها، زوجخانواده جانب

گر های مقاربتی و برخی دیهایی چون اعتیاد و ایدز، برای جلوگیری از سقط جنین، ابتلا به بیماریخانگی با آسیبهم

شهرداری و  ،دهای بهزیستی، بهداشت و درمانتوانند از سوی نهاهای روحی و روانی و خشونت، زنان میاز بیماری

ای و بهداشتی قرار بگیرند، به های مشاورههای حقوقی حمایت از زنان، بدون ترس از پیگرد قانونی تحت حمایتانجمن

 نحوی که افراد از پیگرد قانونی رابطۀ خود ترسی نداشته باشند.
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