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  چكيده
اقتصادي در كشور در حال توسعة ايران به دنبال فرايند نوسازي و مدرنيته غربي و همچنين ساختار اجتماعي

رسد مرد و ساختار خانواده دچار دگرگوني و تغييرات نويني شده است. به نظر مي آن، الگوي روابط زن و

همخانگي يا زيست مشترك بدون ازدواج رسمي كه به عنوان الگوي مدرن روابط زن و مرد و بديلي براي 

شود و در سايه ازدواج رسمي از سمت جوانان انتخاب شده است، نتيجة اين تغييرات اجتماعي محسوب مي

شهرهاي ايران در حال گسترش است. به دليل حساسيت ديني و فرهنگي اين موضوع و زير پوست كالن و

انكار آن توسط مسئوالن، تا امروز تحقيق منسجم و جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است. از اين رو و با 

ازدواج سفيد در سه  تحقيق جامعي دربارة ٩٦-١٣٩٧توجه به پيامدهاي اين پديدة در حال رشد، در سال 

هاي پژوهش حاكي يابي انجام داديم. يافتهشهر تهران، مشهد و اصفهان با تأكيد بر روش كيفي زمينهكالن

از آن است عوامل محيطي (شرايط اقتصادي، ساختار اجتماعي، چارچوب قانوني و رسمي)، عوامل 

اي (تجربة رابطه ت) و عوامل زمينهرنگ شدن نظارت، زيست در مهاجرگر (شرايط خانوادگي، كممداخله

بيني فردي) عوامل مؤثر در ازدواج سفيد هستند. پديدة محوري در اين پژوهش، به وجود آمدن و جهان

تغييرات ارزشي و هنجاري در سبك زندگي افراد و كنش راهبري آنان و تعدد و ناپايداري در روابط بود. 

ميلي به ازدواج رسمي، طرد اجتماعي و نبود انتخاب، بي هاي جنسيتي، آزاديهمچنين رنگ باختن كليشه

  ترين پيامدهاي ازدواج سفيد در ايران شناسايي شدند.حمايت و ترس از پيگرد از مهم

  شهرخانواده، مدرنيته، ازدواج سفيد، كالن :كليديهايهواژ
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  مقدمه

 تحوالت را بايد در اينهاي ريشه .اي داشته استدر جهان تحوالت گستردهخانواده  در چند دهة اخير، نهاد

). اين Carr,2011( وجو كردجستدر كشورهاي آمريكايي و اروپايي  ١٩٦٠انقالب جنسي اواخر دهة 

بسياري از  جنسي در ها، اخالق و رفتاردر نگرش به تدريج به تغيير گفتمان جنسي و تغيير اساسيانقالب 

گسترش روابط جنسي پيش از ، جنسي در غرب ج انقالبترين نتاييكي از مهم. كشورهاي غربي منجر شد

زدايي با اسطوره جنسي اين انقالب ).,2011Regnerus and Ueckerدر اين كشورهاست ( ١ازدواج

دورة پيش از ازدواج دست  كرد كه به راحتي در از رابطة جنسي، آن را به امري عادي و معمولي تبديل

اما گسترش روابط جنسي پيش از نياز جنسي از اتكا به ازدواج جدا شد.  در اين دوره، ارضاييافتني است. 

كنندة بعدي مهيا كرد و در اين ميان، نه تنها به تدريج سن ازدواج را تعيين زمينه را براي تغييرات ،ازدواج

انگي همخفراهم كرد.  ٢هاي اجتماعي الزم را براي پيدايش الگوهايي چون همخانگيزمينه كهبلافزايش داد 

 ٦٠يا زيست مشترك همراه با رابطة جنسيِ بدون ازدواج رسمي و قانوني، محصول انقالب جنسي دهة 

تري به خود گرفت. در اوايل انقالب جنسي، اجتماعي در اين دوره جنبة راديكال تغييراتميالدي است. 

همچنان ازدواج  فرادبسياري از ا ،سن ازدواج در اروپا و امريكا به تدريج افزايش يافته بود هرچند

گسترش الگوهاي همخانگي،  اما اين همة راه نبود و انقالب جنسي با .با اندكي تأخير البتهكردند؛ مي

جنسي، بلكه به خود ازدواج وارد كرد. پيدايش  تري را اين بار نه صرفاً به اسطورة روابطهاي سختضربه

ز سطح مناسبات جنسي پيش از ازدواج به سطح ا الگوهايي از رابطه با جنس مخالف كه نه تنها آن را

كه  بدل شد الگويي از رابطه به دادميميان آنها ارتقا  بدون ازدواج زندگي مشترك عاطفي، بلكه به

  ).Bumpass and Lu,2000( شودمي روز بر طرفداران آن افزودهروزبه

اند. يكي از گيري اين روابط نقش داشتهنيز در شكل در اين ميان، جدا از مسائل اقتصادي، تغييرات ارزشي

هاي فلسفي ازدواج در كشورهاي غربي بوده است. امروزه در نظر بنيان علل گسترش همخانگي، تضعيف

در  تفاوت دارند.و تعهد به ازدواج با همديگر  تعهد به زندگي با يكديگر كشورها، دو مفهوم جوانان اين

امروزه در سراسر اروپا ، مخانگي امري بسيار نادر و كمياب بود، در همة كشورها ه١٩٦٠حالي كه در دهة 

 تر به طور چشمگيري در حال پذيرش و افزايش استهاي جواننسل و امريكا به خصوص در ميان

)Mills, 2000.( الگوهاي  هزار زوج در قالب ٤٠٠نزديك به  ١٩٧٠مثال در امريكا در دهة  براي

 زوج رسيد هزار ٥٠٠ميليون و  يكبه  ١٩٨٠آمار در دهة  كردند، اما اينهمخانگي زندگي مي

)Spanier,1985 .( در امريكا در  ميليون زوج ٧بيش از  ٢٠١٠اين در حالي است كه طبق آمارهاي سال

دهد بيش از نيمي از زناني كه تحقيقات نشان مي كنند. همچنين نتايجقالب همخانگي با يكديگر زندگي مي

 Goodwin et( رابطة همخانگي را با همسر فعلي خود تجربه كرده بودندقبالً ، داندر امريكا ازدواج كرده

                                                
1. premarital sex 
2. Cohabitation 
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al,2010 .(و روي داده است غرباي مهم در واقعه اين تغييرات گوياي آن است كه در چند دهة اخير 

بط هم زده است. با گسترش روا آن، بسياري از معادالت را بر در پي تحوالت اقتصادي و تغييرات اجتماعيِ 

در اين كشورها افزايش يافت.  سن ازدواج به تدريج ،كشورهاي متعدد جهان جنسي پيش از ازدواج در

يافت؛ چراكه همخانگي به شكل  نيز كاهش چشمگيري هاتعداد ازدواج گسترش همخانگيهمچنين با 

  ).Pla and Beaumel, 2010( رقيبي جدي در مقابل ازدواج قد علم كرده بود

لل گوناگون عنيز به  ١٩٦٠از انقالب جنسي دهة  پيش در اروپا پديدة جديدي نيست وهرچند همخانگي 

 ادر بود.لبته نشد، در آن زمان، عملي غيرقانوني، مشمول مجازات و امي در برخي جوامع اروپايي يافت

قير كه ف اً افرادغالب هاي اولية پيدايش همخانگيدهد كه در دورهدر مقالة خود نشان مي) 2001( يرناناك

ترين علل ماقتصادي يكي از مه شدند و مشكالتتوانايي ازدواج نداشتند، وارد اين گونه روابط مي

د د واراز جدايي يا مرگ شريك زندگي خو پس اي ديگر نيز به سبب مشكالتگيري آن بود. عدهشكل

بلكه  رايط اجتماعي خاصشادي با در اروپا، اين بار نه صرفاً افر به بعد ١٩٦٠اما از دهة  .شدنداين روابط مي

 اتيشتر طبقبميان  ها رفتند و به تدريج همخانگي درمردم به سمت اين شكل از رابطه هاي متفاوتي ازگروه

به ازدواج و  شدر اين ميان، فرايند تغيير نگر). Carmichael, 1995( هاي اجتماعي رواج يافتو گروه

ر دامروزه  مثال يبراآورد.  ين روابط را نيز با خود به همراهپذيرش قانوني ا ،شيوع روزافزون همخانگي

ين قاره ارهاي ديگر شود و در كشوحمايت مي قانوني ايهاز همخانگي به مثابة رابط يازده كشور اروپايي

ورهاي از كش شود؛ به طوري كه در بسياريبا آن برخورد نمي نيز هرچند اين روابط قانوني نشده است

زند و حتي صاحب فركنند كرده با هم زندگي ميهاي ازدواجبه موزارات زوج همخانه هاياروپايي، زوج

آورد و يجود مو. به بيان ديگر، طوالني شدن رابطة همخانگي به مرور زمان تعهدي دوجانبه به شوندمي

ب به قال طهشود افراد آمادگي داشتن فرزند/ فرزنداني را در خود احساس كنند و رابهمين امر باعث مي

  تر شود.مرسوم روابط جنسي و ازدواج نزديك

ال اخير روند س ٥٠ ردبا اين حال، تغييرات خانواده در سراسر اروپا به طور يكنواخت رخ نداده است، بلكه 

انگي گسترش همخ). Roussel, 1992( اشاعة آن از شمال اروپا به سمت جنوب در حركت بوده است

ر سوئد به وقوع آغاز شد، در مرحلة اول در شمال اين قاره و در كشو ١٩٦٠دهة  در اروپا كه در ميانة

 رش بيشتريگست و پس از مقبوليتي كه در اين كشور پيدا كرد، در مرحلة دوم) Trost, 1978( پيوست

ان لند و انگلستسوئيس، آلمان، ه به كشورهاي مركز اروپا مانند فرانسه، اتريش، ١٩٧٠يافت و در دهة 

كشورهايي  به جنوب اروپا و ١٩٨٠خويش، در اوايل دهة  ر مرحلة سوم از حيات تاريخي. سپس درسيد

  ).Loffler, 2009: 16وارد شد (يونان  چون ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و

و  يآدرس محل زندگ ،يزندگ نيا ياست. شركا ينيّو مع يعرف ،يحقوق ةديدر غرب پد يهمباش

تا در  شوديثبت م سيپل ةاعالم كرده و مراتب در ادار يمحل سيمشخصات خود را به طور كامل به پل

رفع تنازع شود. از نظر توافقات از آنها صورت بروز اختالف، فرزنددار شدن، جدا شدن و موارد مشابه 
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نقش  يفايا يروش زندگ نيآنان با درصد توافق شده، در ا از كيروشن بوده و هر زيهمه چ ،يزندگ ةويش

 ،مشترك يدر مدت زندگ به دست آمدهكنند، اموال  گريكدياز  ييق بر انشقاق و جدا. اگر توافكننديم

 العدر صورت اط ييمحاكم قضا .شونديكرده و جدا م افتيسهم خود را در كيشده و هر ميآنها تقس نيب

و زن به همان اندازه حق دارد كه  كنديو استماع م رفتهيافراد را پذ نيا يموضوع دعاو نياز ا يمحل سيپل

  حق است. يمرد دارا

. همزمان با اندكرده نييمحققان تب رادر غرب  يخانواده و گسترش همباش ياجتماع راتييتغ يساختار علل

 و شيسن ازدواج افزا ،ياجتماع يهاجنبش شيدوم و افزا يخانواده بعد از جنگ جهان يساختار راتييتغ

خارج از چارچوب  يتولدها بر تعداد ني. همچنبيشتر شدگسسته  يهايدگو زن افتيكاهش  يبارور

 اييو اصل يساختار يهاشهير در توضيح ). كارشناسانSmock,2000( افزوده شددوره  نيازدواج در ا

از عوامل مهم، عامل  يكياند. در غرب منجر شد، به چند عامل مهم اشاره كرده يهمخانگ شيكه به افزا

 & Rindfuss( رديگيم يجا يعوامل فرهنگ ةدر طبق سميو سكوالر ييفردگرااست. ي فرهنگ

VandenHeuvel ,1990يِ خصوص ميخلوت و حر يمعناست كه هر شخص دارا نيبد يي). فردگرا 

محترم شمرده شود.  بايد يطياست كه در هر شرا يحقوق اساس گريو د يفرد ةديو عق ،يو روان يكيزيف

به  ياستقالل و اتكا يبرا آنان نيبنابرا .كننديم جيشخص را ترو يهااهداف و خواسته اِعمال انيفردگرا

در  يگروه اجتماع كي اينسبت به حكومت  ديكه منافع فرد با كننديدفاع م نيو از ا ندنفس ارزش قائل

 دولت چون يينهادها ايتوسط جامعه  يدر امور شخص يحال با دخالت خارج نيباشد و در ع تياولو

كه در آن،  دشوياطالق م يتيبه هر موقع سميسكوالر ،يشناسجامعه ميدر مفاه ني. همچنكننديمخالفت م

كمتر موجب بروز  م،يمفاه نيا ايخود كمتر دخالت دهد  يهايريگميرا در تصم يمذهب ميجامعه مفاه

قرار گرفته و مشاركت در  تيدر اولو يبه بعد اهداف فرد ١٩٦٠ يهااز سال .شود يريدرگ اياختالف 

و  ياقتصاد دو عامل ،. عامل دومشدگذشته كمتر  نسبت به يدر امور زندگ نيو دخالت د يمذهب يهاحلقه

باعث  ننگرش به كار زنا ريي، ورود زنان به بازار كار و تغي. در بخش اقتصاداستشدن در غرب  يصنعت

). Cherlin & Furstenberg, 1988(بد ايكاهش  يخانوادگ يبه ازدواج و زندگ شيشد كه گرا

 يسبب رشد همخانگمبرابرخواهانه  يهاو جنبش يتيجنس يهاشهيورود زنان به بازار كار و رنگ باختن كل

در  يجنس با انقالبهمزمان  ياز همخانگ ييو تابوزدا يهمخانگ شيعامل در روند افزا نيتراما مهم ؛بود

 يجنس يرفتارها يبود كه نظام سنت ياجتماع يجنبش ي). انقالب جنسBumpass,1990(روي داد غرب 

 راتيياز تغ يليخ. ديبه چالش كش يالديم ٨٠تا  ٦٠ ةده يهاسال ةرا در غرب در فاصل يفرد نيو روابط ب

  .ستآنها زا يكي يهمخانگ واند غالب شده انيدوره، امروزه جر نيدر ا يجنس يدر هنجارها

كه  يااتفاق افتاده در جهان مصون نمانده است، به گونه فرهنگيياجتماع راتيياز تغ زين رانيكشور ا

گوناگون و از جمله  يهادر عرصه ينوساز نديبا قرار گرفتن در فرا ريدر صد سال اخ زين يرانيا يهاخانواده

اند و شده يوارد مرحله انتقال ،و مدرن يسنت يالگوها يكشمكش فرهنگ نديدو جنس، در فرا نيمناسبات ب
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و  ي(كوثر اندكرده افتيدر زيرا ن ديجد ةجامع يهايژگيو يخود، برخ ياز عناصر سنت يحفظ برخ ضمن

تبعات  وگذار بوده ريثأت يبر مناسبات اجتماع رياخ يهادر سال رانيدر ا يارزش راتيي). تغ١٣٩٤، يعسگر

 رانيدر ا نترنتيا ژهيوهب يارتباط يهاداشته است. ورود و گسترش رسانه هجامعه به همرا يبرا يمتعدد

با بغرنج شدن  انيم نيرا شكل داده است. در ا يگوناگون يهاو ارزش دهيرا آفر يمتفاوت هاييزندگ سبك

 به ،يارتباط يابزارها قياز طر يجهان يهاورود ارزش نيسن ازدواج و همچن شيافزا ،يمسائل اقتصاد

آنها گسترش روابط  نيتره است كه از مهمشكل گرفت يرانيجوانان ا انيدر م يديجد يرفتارها جيتدر

گوناگون و در قالب  يهازهيبا انگ رانياز ازدواج در ا شياز ازدواج است. هرچند روابط پ شيپ يجنس

از ازدواج،  شيپ ةبطرا يهاشكل ينترياز افراط يكي انيم نيدر ا رد،يپذيمتفاوت صورت م يالگوها

  ).١٣٩١و همكاران،  يارامك(آزاد  است »يهمخانگ« يالگوها شيدايپ

 انريا ةامعع در جمشروناو  يرسمريثبت نشده، غ ييزناشو ةبدون ازدواج به عنوان رابط يهمخانگ ديترديب

 يهاشگزار نوظهور است كه بر حسب يادهيو در واقع پد امدهيبه شمار ن يريدار و فراگشهير يالگو

به  رو يو تا حد ياجتماع يبه عنوان معضل يو تخصص كيدر سطح آكادم يعلم يگوهاوو گفت يارسانه

ع و موضو يدگيچيشود. با توجه به پيمشاهده م ريشهرها و مناطق مهاجرپذدر كالن ژهيگسترش به و

توان يم يبه نحو يوجود ندارد و حت يتوجه درخورآمار  نهيزم نيموجود در كشور، در ا يهاتيحساس

 طيه شراب. اما با توجه دكننيتحمل مآن را  يو به نوع اندگذاشته مسكوت اين موضوع راگفت دولتمردان 

وز تا امر .ميستهگونه روابط  نيشاهد رشد ا ،ميكه در آن قرار دار يخيتار ةبره نيا يو اقتصاد يفرهنگ

شر مينه منتزاين  تحقيق جامعي دربارة ابعاد و زواياي مختلف اين پديده انجام نشده و حتي يك كتاب در

ررسي ر جامع ببه طو است. به همين دليل در اين پژوهش بنا داريم اين پديده را بدون داوري ارزشي ونشده 

  پردازيم.بشهرهاي ايران كنيم و به چرايي گرايش به اين پديد و پيامدهاي آن در بستر اجتماعي كالن

  

  روش پژوهش
 يةبا استفاده از روش نظر يفيك يشناختروش كرديو رو ييرگرايتفس دگاهيپژوهش در چارچوب د نيا

پژوهش  يهاشهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. اطالعات و داده) در سه كالنGT( يانهيزم

 تيحساس ليشده است. به دل يآورجمع قيو عم افتهيساختارمهين ةمصاحب كيحاضر با استفاده از تكن

ه هدفمند استفاده شد يريگها، از روش نمونهبه نمونه يدسترس يموضوع پژوهش و دشوار ينيو د يفرهنگ

 يشتريب يهامصاحبه شتر،يب نانياطم يمصاحبه به دست آمد و برا ١٠٠پس از انجام  ي. اشباع نظراست

. البته ميديبه اقناع رس هشپژو تيو جامع ياشباع نظر ةنفر مصاحبه، دربار ٢٠٣صورت گرفت. پس از انجام 

و  تي. براساس تعداد جمعميبهره برد زين يفيمتخصصان روش ك يو رهنمودها از نظارت ريمس نيدر ا

مصاحبه در  ٦٤مصاحبه در تهران،  ٨٦ بيدر سه شهر تهران، مشهد و اصفهان به ترت، شهرهاكالن يبزرگ

 مصاحبه با ٨٧و  مصاحبه با زنان ١١٦شامل  تيجنس كيمصاحبه در اصفهان انجام شد كه به تفك ٥٣مشهد، 
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 زن يهاكه با نمونه يو اعتماد يهمدل زانيبودند، م زن ،پرسشگران بيشتر نكهيد. با توجه به اشويم مردان

 ةبه صحبت دربار ليما شتريب فيط اين، زنان يموضوع برا يتبود و با توجه به حساس شتريشد، بيم جاديا

 نيشونده در اهتعداد زنان مصاحببنابراين . كنندهان نپرا آن  دكردنمي يبودند و مردان سع دهيپد نيا

شناسان . همچنين به منظور غني كردن پژوهش با كارشناسان مذهبي، قضايي، روانبوده است شتريپژوهش ب

وگو شد و از نظر در مسائل اجتماعي و فرهنگي مصاحبه و گفتو مشاوران و استادان دانشگاه صاحب

  ه كرديم.هاي مختلف پژوهش استفادهاي آنان در بخشديدگاه

  

 هاي ميدانييافته

 ةدهنداست. اگر شواهد نشان يو فرهنگ ياجتماع راتييتغ ياصل يهااز شاخصه يكيازدواج،  يالگو

 گرايينوع تيخانواده و در نها يآمار طالق باشد، جامعه با فروپاش شيدر آمار ازدواج و افزا اريكاهش بس

وارد  ييزناشو ياست كه افراد در آن سن به زندگ يسن ،ازدواجمنظور از سن شد.  خواهد روبهرو يافراط

و سال  ٢٩پسران  يسن ازدواج برا نيانگيم ،ياسالم يمجلس شورا يها. طبق اعالم مركز پژوهششونديم

هاي مركز . بر مبناي دادهدهديهل خبر مأاعداد و ارقام از باال بودن سن ت نيسال است. ا ٢٨دختران براي 

ر مراكز آماري و اطالعاتي كشور ميانگين سن ازدواج سال به سال افزايش يافته و به موازات آن ايران و ساي

ميليون جوان مجرد در كشور وجود دارند كه در سن  ١٢شود. در حال حاضر حدود ميزان تجرد بيشتر مي

توان به در ايران مي اند، اما مجرد هستند. در تبيين داليل تأخير ازدواجازدواج هستند و حتي از آن گذشته

گرايي و ورود زنان به عوامل اقتصادي (ركود، بيكاري، عدم امنيت شغلي)، عوامل اجتماعي (ايدئال

هاي سنگين، شيربها، دانشگاه و بازار كار) و عوامل فرهنگي (باورهاي غلط در ازدواج رسمي مانند مهريه

  منزل مستقل و...) اشاره كرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران ،ساله ٣٢مرد، 

سفيد] رو كه ورود به ازدواج [علتش 

  گفتم: كمبود مالي و جنسي.

ه واس كه و نداشتيمر چون شرايط مالي اين

  دائمي و واسه هميشه ازدواج كنم.

 

  ساله، تهران ٣١ ،زن

 خانوادة نداريم. توقعات رو شرايطش

 كنيم تونيم برآوردهنمي رو همديگه

 مراسم مثالً .كرديمازدواج مي وگرنه

هزينه،  ميليون ده چند با عروسي

 براي كه ميليوني فالن طالي سرويس

 بخره... من
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 ي مازلو،يازهانبراساس بيشترين مطلوبيت اقتصاد در تئوري بكر و همچنين براساس تئوري سلسله مراتب 

و  گاههاي دوستان، دانشهاي آشنايي آنها با يكديگر در گروهبديل ازدواج رسمي براي جواناني كه زمينه

دهد. جواناني كه به ازدواج سفيد و هاي اجتماعي مجازي است، امري منطقي و عقالني جلو ميشبكه

هاي ديني، حساسيت كمتري دارند و عقايد ديني براي آنها آورند نسبت به ارزشهمخانگي روي مي

اي ادامه ني كه برواناج اهميت چنداني ندارد. اين ازدواج در ميان دانشجويان بسيار بيشتر مشاهده شده است.

اند و تحصيالت آنها تمام شده و در همان شهرها به شهرها مهاجرت كردهتحصيالت دانشگاهي به كالن

ر دهند. اين جوانان متعلق به اواخاند، اين ازدواج را ترجيح ميشغل موقت و اداري خصوصي روي آورده

  كارشناسي ارشد دارند. هستند و معموالً تحصيالت دانشگاهي كارشناسي و ٦٠دهة 

ند قرار داشت ٣٠- ٢٥هاي اين پژوهش اكثريت افرادي كه تجربة همخانگي داشتند در بازة سني براساس يافته

والً اجتماعي و دورة ركود معما توجه تغييرات اقتصادي و اند. اين جوانان ببه دنيا آمده ٧٥- ٦٥كه در دهة 

  ند.اند براي خود شغلي متناسب با رشتة تحصيلي دانشگاهي در محل زندگي خود پيدا كننتوانسته

ها، محل جذابي براي مهاجران تحصيلي شهرها به دليل داشتن بسترهاي شغلي بيشتر نسبت به شهرستانكالن

  گردند.امة تحصيالت دانشگاهي ميو شغلي جواني هستند كه به دنبال استقالل مالي و اد

  

 فراواني دامنه سني پاسخگويان: ١نمودار 
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 .وضعيت شغلي نمونه مورد مطالعه:  ١نمودار 

  

هاي ركتشدرصد پاسخگوياني كه رابطة همخانگي داشتند در  ٣/٤٦هاي اين پژوهش نشان داده است يافته

را  همخانه صيل و زندگي بادرصد در بخش آزاد شاغل بودند و همزمان با كارشان، تح ٥/٣٩خصوصي و 

كرند شهر را تأمين ميهاي زندگي در كالنكردند. اين گونه افراد براساس توافق اقتصادي، هزينهتجربه مي

خصي شبودند.  وردارو به ميزان سهم بيشتري كه در پيشبرد اقتصاد رابطه داشتند از قدرت بيشتري نيز برخ

اختار سر مبناي ست. بر اين رابطه از اقتدار بيشتري برخوردار اكه حقوق و درآمد بيشتري دارد، معموالً د

هاي تر شركاقتصاي و سهم مشاركت زنان در بازار كار، زنان نسبت به مردان ميزان درآمد كمتري د

يا  ة همباشيرابط خصوصي دارند و فرصت اشتغال زنان نسبت به مردان كمتر است. بنابراين با وجود اينكه

اقتدار  وهاي جنسيتي و قراردادهاي ازدواج رسمي است، نوعي مردساالري غ از كليشهازدواج سفيد فار

  مردانه در اين نوع رابطه نيز وجود دارد.
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اي ان در شهرهكنند. جوانشهرها زمينة حذف نظارت والدين بر فرزندان را بيشتر ميكار و تحصيل در كالن

نشيني گسترده كنند و با توجه به گمنامي و آپارتمانهاي خود زندگي ميها با همخانهبزرگ و در آپارتمان

  نة خود زندگي كنند.توانند با همخادر اين شهرها افراد به راحتي مي

خارج از چارچوب ازدواج بر خالف  اياز ازدواج  شيپ يو جنس يكه معاشرت عاطفنيبا وجود ا رانيدر ا

 يهاشواهد در سال يمنع شده است، برخ ياز نظر قانون يحت است و يو فرهنگ يمذهب ،يسنت يهنجارها

ها عموماً پنهان اين روابط از خانوادهجوانان داللت دارد.  نيها در بگونه معاشرت نيا يشيبر روند افزا رياخ

  ردساله، دانشجوي كارشناسي ارشد، كُ ٢٧مرد، 

  :شيمي مواجه بزرگي درصد با تهديدصد اگه خانواده مطلع بشن

  . داره حذف امكان يا داره طرد امكان يا: يك

  داره. سنگسار حكم ايران جامعة تو كه دولت مسئلة: دو

 آنچنان و زدن انگ به كننمي شروع ،: اگه اجتماع بفهمه كه ازدواج سفيد داشتيسه

 كردن قطع حتي و فيزيكي شتم و ضرب حد در داره امكان كه پشتشه اجتماعي تحقير

 .باشه باهات اجتماعي مناسبات

  تهران ،ساله ٢٦ مرد،

بنا بر يه داليلي  .ايشونم فارس بودند و البته ايشون ساكن تهران نبودند

جنوبي اومده هاي ون و تحصيلشون از يكي از شهرستانبه خاطر كارش

ب بنا به كارشون و خ .بودند تهران و تو تهران موندگار شده بودند

كردند به ارشدشون داشتند درسشون رو تموم مي مقطع تحصيلي

  .يل فعالً تهران موندگار شده بودندهمين دل
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اطالع نشان دهند. روابط همخانگي كامًال ها تمايل دارند خود را بيشود و اگر هم آشكار شود خانوادهمي

هاي نسل جديد كه به واسطة آشنايي با مظاهر پنهان است يا فقط دوستان نزيك از رابطه خبر دارند. ارزش

ها و هنجارهاي نسل گذشته را به غربي و مدرنتيه و تجددخواهي غربي شكل گرفته است، برخي سنت

اند و اكثريت ها هنوز با اين موضوع كنار نيامدهزند. با وجود اين، خانوادهپس مي صورت پنهاني

اند. نگرش عمومي و اجتماعي اين نوع پاسخگويان اظهار كردند كه روابط خود را از خانواده پنهان كرده

  ترين دليل پنهان كردن اين سبك زندگي است.پسندد و اين مهمسبك زندگي را نمي

تواند راهكاري هاي رسمي و قانوني و مشكالت ازدواج رسمي، ازدواج موقت ميبا توجه به چارچوب

د ي را ندار، هم سختگيري و مشكالت ازدواج رسمموقت توانستند انتخاب كنند. ازدواجباشد كه افراد مي

اگوار كند و در صورت بروز مشكالت و پيشامدهاي نو هم قانون و مذهب رسمي كشور آن را تأييد مي

ه رفته، ازدوج موقت يا صيغه را نوعي كالهايي از آن وجود دارد. اما نسل جوان دانشگاهحداقل حمايت

 ي دارد ازن است و ريشة مذهبجا كه نگرش عمومي بر انگارة جنسي بودن آداند و از آنشرعي و فحشا مي

دهد. اين افراد دين و مذهب را از زندگي شخصي خود ورزد و ازدواج سفيد را ترجيح ميآن اجتناب مي

دين  بت بهحذف كرده و تمايل دارند اعتقادات ديني بر زندگي آنها كمتر تأثير بگذارد و حتي نس

  دانند.يمكنند و دين را عاملي براي نقض برخي حقوق شخصي و خصوصي خود گيري ميجبهه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باوري به جاي خداوري از مظاهر مدرنيته در كشورهاي در حال توسعه است خير و منفعت فردي و انسان

ر هاي فكهاي جمعي و ماهواره و اينترنت و از سوي ديگر در دانشگاه با آشنايي با نحلهكه از طريق رسانه

دهد كه براساس نفع شخصي و مدرن، در زندگي جوانان نفوذ كرده است و آنها را بر اين سمت سوق مي

بدون هيچ گونه محدوديت ديني و مذهبي، خير فردي خود را تشخيص دهند و از هرگونه محدوديت ديني 

  تهران: ،ساله ٢٨، زن

 كه خودم رو خاص دين ولي ؛ندارم ديني اعتقادات به خاصي پايبندي من

 اسالمه اسمش كه سنتي دين به من يعني .دارم عدالته و برابري و اخالق

 يكس اي ت يا نه.هسكه  دونمينم هم در مورد آخرتندارم.  اعتقادي زياد

  .اعتقاد ندارم ادينه ز ايبرگشته باشه از اون دنكه 
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توان ديد. پردة يعبور بكنند. مصاديق اين وضعيت را در تعريف پاكدامني و بكارت به ويژه براي زنان م

بكارت در فرهنگ ديني و عرف، بيانگر پاكدامني و نداشتن رابطة جنسي است. زوجيني كه پردة بكارت را 

توانند از بكارت و نداشتن رابطة جنسي پيش از ازدواج كنند، نميامري شخصي و حق بر بدن تلقي مي

  پندارند.برداشت مذهبي بكنند و آن را امري شخصي مي

اي دارد. مظاهر نوسازي و مدرنيته در تضاد با سنت وضعيت هاي چندگانهازدواج سفيد در ايران علت

ايه و سي در متناقضي به وجود آورده كه سبب شده است برخي الگوهاي فرهنگي مدرنيته مانند همخانگ

اعتقادي به ازدواج رسمي، حق بر بدن، مشكالت هاي اين پژوهش بيزير پوست شهر گسترش يابد. يافته

  اند.ترين داليل گرايش به ازدواج سفيد بيان كردهاعتمادي را از مهماقتصادي و آشنايي و بي

 يبه سو شياگر ليدل نيترمهمفراواني،  درصد ٣٧/٤١با  ي رابه ازدواج رسم ياعتقادبي ،انيپاسخگو

درصد،  ٧٤/١٦با  يغلش تيامن نداشتندرصد،  ١٩/٢٠و حق بر بدن با  شتريب ي. آزاداندكردهذكر  يهمخانگ

به ازدواج  شيگرا ليدال نيتراز مهم بيدرصد به ترت ٣٨/٧با  ياعتمادبيدرصد و  ٢٨/١٤با  شتريب ييآشنا

  بوده است. ديسف

 لئو مسا يآمد كافدر نداشتن اغلبرا  يتجرد قطع شيجوانان و افزا نكردن ازدواجدليل  عموماً كارشناسان

 ه ازدواجب ياعتقادبي. دارند تياهم نيز است ياز آن اقتصاد يكه بخش يگريد ليدانند. اما داليم يمال

 يگ نادرستفرهن از يرسوم ناش ني. ااست نيسنگ يهاهيبها، مهرريمانند ش يرسوم ناهنجار ليبه دل يدائم

 وق طالق ح ينيقوان نياست. همچن ياسالم ميبرخالف تعال يشده كه حت جيها راخانواده انياست كه در م

ائم درا بر  ديواج سفازد شود افرادباعث مي است كه ياز عوامل يسمردر ازدواج  يتيجنس يهاشهيكل

 توجه به دن بدونبو حق انتخاب و حق بر بدن است. حق بر  يدارد آزاد هيثانو تيدهند. آنچه اهم حيترج

شود. نبود يم رانگيانم ديمانند ازدواج سف يمدن يهايدر قالب نافرمان ياعده يبرا يو قانون ينيد ميمفاه

 يقتصادادر قالب مشاركت  ديازدواج سف ،يجار ين زندگاگذر يو درآمد مناسب برا يشغل يهافرصت

ر ي دمخانگهو  دي. ازدواج سفكندجلوه ميجوانان  يبرا يراهكار مناسب ي راتيجنس يهاشهيدونفره بدون كل

كردند كه در يماره اش انيپاسخگو يها، برخمصاحبه انيآن نباشد. در م يمشابه نوع غرب كامالً ديشا ايران

 وعن نيا گفت كهتوان يند. ماهطور كامل بوده خود ب شريك جنسيسه روز را با  يدو ال ديطول هفته شا

ر داعتماد  است. بحران زوجين با يكديگر ترشيب ييآشنا يبرا معموالً شده،شهرهاي مطالعهدر كالن رابطه

اقت صد نداشتنو  ياعتمادبيگرفته است.  بر جهان را در يكشورها بيشتراست كه  اييدميجهان مدرن اپ

 خت همسر،ج و شنامحض ثبت ازدوا هبده است. وجود آوره افراد ب نيترس را در ب يبه هنگام ازدواج، نوع

سبب  ياعتمادبي ني. بنابراگيردگريبان فرد را مي يقانون يهاتيش برد و مسئوليتوان پينم يكار گريد

 پايان ايينونقا تيمسئول چيبدون ه يصداقتبيو  انتيداده شود كه در صورت خ حيترج ياشود رابطهيم

  .ابدي
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 . مهم ترين داليل گرايش به ازدواج سفيد در ايران٢ار نمود

  

  پيشنهادهابندي و ارائة جمع
پديدة محوري ازدواج سفيد در ايران تغييرات ارزشي و هنجاري در سبك زندگي جوانان ايراني است كه 

ترين پيامدهاي ازدواج سفيد در ايران پديدة همخانگي در بطن اين تغييرات ارزشي ظهور كرده است. مهم

هاي اند، رنگ باختن كليشهداشتههاي دقيق با زوجيني كه تجربة همباشي ها و مصاحبهبراساس گزارش

ميلي به ازدواج رسمي بوده است. اين عوامل در غرب نيز به وضوح مشاهده جنسيتي، آزادي انتخاب و بي

ميلي به ازدواج دائمي شود. در تحقيقي در آمريكا دليل ازدواج سفيد، آزادي و راحتي بيشتر افراد و بيمي

برخالف غرب كه از نظر عرفي و حقوقي اين پديده را ). Galena et al,2009عنوان شده است (

قانونمند كرده، در ايران اين مسئله مسكوت مانده است و پيامدهايي مانند طرد اجتماعي، فقدان حمايت و 

 ياجتماع راتييبا توجه به تغ رياخ ةدر دو دهطور كه بيان شد ترس از پيگرد را به دنبال آورده است. همان

سنت،  يشيو بازاند سميبراليل ،يشغل يناامن شيدايو پ يدارهيورود سرما ،ياقتصاد راتييتغمانند  رانيدر ا

در ساخت خانواده و  راتييرفتن مفهوم و كاركرد محله، تغ نياز ب ،يشهر يو گمنام يورود عناصر نوساز

در چارچوب نوع ازدواج  نيگسترش است. ابه رو  ديازدواج سف اي يانتخاب همباش ،يروابط مقطع شيدايپ
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توانند آن را كشف كنند. با ينم يبه آسان يو انتظام ييقضا ناو ضابط رديگيصورت م يخصوص ميحر

رشد  يهدر سا دهيپد نين و تابو بودن موضوع، امسئوال آن توسط، انكار اين رابطه يخصوص تيتوجه به ماه

در را  ينظم و سالمت اجتماع و زنان داشته باشد يبرا ژهيبه و يريناپذتواند تبعات جبرانيو م است كرده

و سامانمند  پديدة ازدواج سفيدكاهش تبعات ناگوار  به منظور ني. بنابراكند بيابعاد متفاوت دچار آس

  شود:يم هئراهكارها ارااين  ،كردن آن

  

در ايران از آن  يشيوجود و روند افزا نكردن و انكار ديازدواج سف تيموجود رش. پذي١
  دولت جانب

 براي ميلييب ناشي از نكهيا ايد شويم يناش ياجتماع تياز وضع يشناخت كاف نبوداز  اي يرفتن،پذنانكار و 

حمل ت يضمنور به ط ايانكار  پديدة ازدواج سفيد را نمسئوال نيموضوع است. بنابرااين به  وارد شدن

 رييغت رانيا واده را درخان تيشود و ماه ليتبد يسونام نوعيتواند به يم تيوضع نيكه ا ي. در صوتدكننيم

ش ريذپ نينابراباشد. را به دنبال داشته ب يو اجتماع يمتعدد روان يهابيانكارها آس نيا ةجيبدهد و در نت

 ةديپد نيا سامانمند كردن رقدم اول د نمسئوالتوسط آن  شينوع ازدواج و روند افزا نيا تيموجود

  .است ياجتماع

  

 قاتيتحق يبر مبنا رانيدر ا ديازدواج سف يامدهايجامع ابعاد، علل، پ . شناسايي٢
  يو تخصص دانشگاهي

ا و راهكاره يسبرر ،يمعضالت اجتماع ها،بيآس ييشناسا ازمندين ايفعال و پو يابه جامعه دنيرس

 ه دستب يو تخصص يدانشگاه قاتيتحق دلجامع از  يهايو اثرگذار است. بررس يكارشناس ماتيتصم

 نيا اجتماعي نيزيرو نخبگان فك يو دانشگاه يفعاالن اجتماع ن،انكار مسئوالدر كنار سفانه أ. متديآيم

ر د كه شمانامه معدوانيكه تنها چند مثال و پا يبه نحو ،انددهكر يشناسبيموضوع را كمتر مطالعه و آس

 ،راوانف هايجووبعد از جست .وجود دارد رانيا يعلم ةكند، در جامعيآنها از انگشتان دست تجاور نم

جود است نچه موو آ يمافتني رانيكتاب ا يهادر سامانه ديسف زدواجكتاب جامع و مدون در باب ا كي يحت

 اريدر اخت ديج سفاز ابعاد متفاوت ازدوا يقيدق نييو تب ليتواند تحلياست كه نم ياپراكنده يهانوشته

 انيانشجودو  ياهو مشاوران دانشگ استادان شتريتوجه ب ،يقاتيتحق يهابودجه صيقرار دهد. تخص نمسئوال

ب در با يعاجتما و فعاالن سندگانينو توسطكتاب  فيلأنامه و مقاله، تانيدر قالب پا يرفتار علوم ةحوز

به  با توجه ناسبم هايشنهاديپ ةو ارائ دهيپد نيا يشناسبيو آس ديازدواج سف ةجانبو همه قيدق ييشناسا

 دهيدپ نيا قيدق ييشناسا برايمناسب  يتواند راهكاريجامعه در گذر زمان و مكان م ياجتماع تيماه

 و وزارت فرهنگ وزارت علوم، ه،ئيقضا ةنهاد قو يمتقابل و جد يهمكار ازمنديموضوع ن نيا البته .باشد

  .استمرتبط  يهانهاد ريو سا يستيوزارت بهداشت، بهز ،هاي، شهرداراسالمي ارشاد
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  يتخصصو  يو آموزش عموم يرسانيآگاه ،يفرهنگ يسترساز. ب٣

. است يقدم بعد يعمل يراهكارها ئةو ارا يشناسبيو آس رشيپذ بعد از يرسانو اطالع يسازفرهنگ

 ن،يسنگ يهاهير(مه رانيفرهنگ ازدواج در ا و اند كه آداب و سومگفتهها از افراد در مصاحبه ياريبس

 ميلي بهيبباعث  و...) يتينسج يهاشهيشهر و مستقل، كل يباال ةخان ه،يزيمجلل، جه يهايعروس و ربهايش

 غيتبل و جيوتر ي،هنگفر ينوع ازدواج شده است. در بخش بسترساز نيآوردن به ا يو رو يازدواج دائم

د توانيم يدولتريغ ياجتماع يو نهادها يمجاز يو فضا يجمع يهارسانه قيفرهنگ ازدواج آسان از طر

 يتدول يدها. نهاباشد جوانانازدواج  ليو تسه ي نكردنريگدر سخت هاخانواده هيتوج يبرا يراهكار مناسب

 ة. نمونكنند فايا نهيمز نيدر ا يثرؤتوانند نقش ميآسان م اجازدو ةنيو فراهم آوردن زم غيبا تبل ييو اجرا

 گريد يآورد. از سويم مهازدواج آسان را فرا يهانهيباشد كه زم ييتواند ازدواج دانشجويم هبرجست

 يلتدوريغ اجتماعي هايشبكهها از يتيها و سلبرچهره يآسان و موفق برخ يهابازنشر مراسم ازدواج

ن ي در ايرثؤد نقش منتوانيم ياشبكه ةدر عصر جامع يمل ةرسان ژهيبه و يجمع يهاگذار است.رسانهريثأت

 ونيزيدر تلو يشناسگومحور و كاروگفت يهاها، روزنامه، ماهنامه، برنامهمجلهها، هيكنند. نشر فايا زمينه

كه  ييهابيسآو  لئو مسا ديازدواج سف يدر معرف يينمايس يهالميف ال،ي) تئاتر، سرعلميي(تخصص

باب  ها دروادهد و خانبه افرا يرسانيآگاه برايمهم  يبه دنبال داشته باشد، گام رانيا ةتواند در جامعيم

  .استمعاصر  رانيدر اآن  پيامدهاينوع رابطه و  نيا تيماه

  

  نيريّ خ ،يدولت، بخش خصوصتوسط  ياقتصاد طيشرا لياشتغال و تسه ،يني. كارآفر٤
 يكود اقتصادر ،يمهاجرت كار ،يشغل تيامن نبود ،يدرآمد كاف و شغل نداشتن از اعم ياقتصاد مشكالت

. جوانان ابدييم شيسن ازدواج افزا و رديگيرا از جوانان م يت ازدواج دائمئكه جر هستند ياز عوامل

و  يعاطف يازهاين ازخود اعم  يازهاين نيمأت يكنند برايشهرها مهاجرت مكار به كالن يمجرد كه برا

 شيدهند. پسران و دختران با افزايم حيرا ترج تيتر و بدون مسئولآسان يزندگ كيشدن در  ميسه ي،جنس

دهند. يتن م ديبه ازدواج سف دائمي و فرصت ازدواج ياقتصاد طيبه بهبود شرا ديام رفتناز بين سن و 

 يدانند، دخترانيخود از دست رفته م ياود و شانس ازدواج را برشيم بيشتراز دختران كه سن آنها  يبخش

 يِ ناماند در گمبزرگ مهاجرت كرده يبه شهرها يشغل تيموقع يو برا دارند يدانشگاه يالتكه تحص

 يو اقتصاد يو جنس يخود اعم از عاطف يازهاين نيمأت يبرا يراهكار را ديشهرها، ازدواج سفكالن

 يهاند تا در بخشاهشهرها شدكالن ةو مجرد كه روان كاريب النيالتحصفارغ ميعظ ليخنند. دايم

آورندگان به ازدواج روي، در زمرة شان مشغول به كار شونديليتحص ةهماهنگ با رشتناو  يتخصصريغ

 يشغل تيامن گريهمد يبا همكار ي بايدو بخش خصوص يدولت ينهادها نهيزم ني. در اسفيد قرار دارند

 .يابدكاهش  ،ندارد يگاهيجا رانيكه در عرف و قانون ا ديسف ياهاز ازدواج يبخش تاكنند  جاديا

تواند يمحل سكونت م يدر شهرها يدانشگاه التيهماهنگ با تحص يشغل يهافرصت جاديو ا ينيكارآفر
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از  يمسكن، وام ازدواج، وام نگهدار يهاوام يبا اعطا يبانك ستميس نيباشد. همچن زمينه نيمهم در ا يعامل

كند. فعاالن بخش  فايا ي در اين زمينهثرؤتواند نقش ميصورت قرض الحسنه و اقساط بلندمدت مه فرزند ب

از اشتغال جوانان  تيو حما يديتول يواحدها ساختها با هرستاندولت در ش يبا همكار يخصوص

به بحث  يشتريتوجه ب ديمختلف با يدر شهرها نيريّ. خكنندع فجوانان را مرت يكارياز ب يتوانند بخشيم

دهند  ليجبهه را تشك نيضلع سوم ا يددولت و فعاالن اقتصا يو اشتغال داشته باشند و با همكار ينيكارآفر

 تيجوانان و حما يدر محل زندگ ينيكارآفر نيداشته باشند. بنابرا يانقش برجسته ينيكارآفر ةو در حوز

جوانان را مرتفع سازد و  ياقتصاد يهاهاز دغدغ يتواند بخشيفرزند و... م نهيمسكن، هز لياز قب ياقتصاد

  .دهدكاهش  ي راهمخانگ زانيو م افزايش ي راآمار ازدواج رسم

  

 از زنان و ييقضا تيحما ديكأبا ت ديمربوط به ازدواج سف يحقوق نيدر قوان ي. بازنگر٥
  فرزندان

 ليبر تسه يمبتن ياسقانون اس ١٠ ةبر ماد ديكأو با ت ديبودن ازدواج سف يشرعريغ ليبه دل رانيا ةجامع در

يد را دواج سفازي كه نيزوجاز اين رو شده است.  ييزداجرم دياز ازدواج سف يو اسالم يازدواج اخالق

كوم مح يمال ةميتحت عنوان روابط نامشروع و عدم ثبت ازدواج به حبس و شالق و جر اند،برگزيده

ر اگ انيم نير انشده است و د فيتعر نيزوج ي اينخواهند شد. حق نفقه، ارث، حضانت فرزندان و... برا

 و از ارث محروم است.شود مي محسوبالزنا  ولد يقانون مدن ٨٨٤ ةبراساس ماد ،ديآ ايدنه ب يفرزند

و د نجاير اداست  يضرور .از ارث محروم هستند نديآيم ايبه دن يكه در روابط همخانگ يفرزندانبنابراين 

ار دان زناكو مر نزنااست و تنها  امدهين انيبه م يموضوع بحث نيقرآن از ا بخش چيشود. در ه انينكته ب

 كند افتيه درشناسنام دتوانيزنا مال ولد رانياند. در قانون اشدهم ومحر يحقوق اجتماع يسرزنش و از برخ

دار برخور يدشود و از حقوق شهرونيمحسوب م يرانيشهروند ا كي ،كند افتيكه شناسنامه در يزمان و

ز ا تيحما در انكسيافراد ملت اعم از زن و مرد  يتمام ،يساسقانون ا ستميدر اصل ب گريد ياست. از سو

الم اس نيوازم تيبا رعا يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد ي،اسيس ي،حقوق انسان ةدارند و از هم قانون قرار

و  ييضاو ق ينونقا تيااز حم يرانيشهروند ا كيمانند  ديبا زيمتولد از روابط نامشروع ن فرزند برخوردارند.

قوق ح يالمللنيب نيوعضو كنوانس رانيا گريد يشود. از سو ارمانند نفقه و حق ارث برخورد يحقوق

لد ارث و عدم حق ني. بنابراكند تيرعا را حقوق كودكان ديبا يضيتبع هگون چيو بدون ه استكودك 

 نجايا در ود.ش يازنگرب ياساسبه شكل  نهيزم نيدر ا ديو با استالملل نيو حقوق ب يقانون اساس ريزنا مغاال

 ،است زنان هيعل معموالًكه  نيزوج يكي هيدر صورت بروز جرم عل ديوجود دارد. در ازدواج سف خألدو 

به  دياب ايآ ،تر گرفاموال و... قرا يدارد؟ اگر زن مورد آزار و شكنجه و خشونت، دزد ياقانون چه برنامه

  سكوت كند؟! صورت گرفته است اشهيعل ي كهخشونت در خصوصعلت ترس از مجازات شالق 
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توان يافراد نم توسطدن آن كر. در صورت پنهان رديگيصورت م يخصوص ميدر بستر حر ديازدواج سف

گونه  نيكه در ا يدر صورت نيقرار داد. بنابرا گرديپ تحتآن را آشكار ساخت و  ييمتقن قضا ليبدون دال

 بودن و اظهار يخصوص ميبه علت حر يفارغ از جرم روابط همخانگ ديبا ،رديصورت پذ يروابط جرم

 مي. حرتنظيم شود فرخواستيك نيزو جرم صورت گرفته  تعرضدرخصوص  ،نيطرف سمتآن از  نشدن

 تيبدون اذن و رضا گريندارد افراد د ليهر شخص دانست كه تما يزندگ يي ازتوان قلمرويرا م يخصوص

قانون  ٢٥و  ٢٣ ،٢٢. در اصول دنريقرار گ گرانيتحت كنترل و نظارت د ايوارد آن محدوده شوند  او

 نيقانون آئ ٢٤ ةدر ماد .افراد ممنوع شده است يخصوص ميبه حر يهرگونه تجاوز و تعد زين ياساس

 ةمنوط به اجاز رمشهوديغ ميو جلب اشخاص در جرا ايها، اماكن، اشخانه شيهم تفت يفريك يدادرس

 ينيامام خم ،ش١٣٦١سال  هوچهارم آذرماستيدر روز ب نيدانسته شده است. همچن ييمخصوص مقام قضا

» منشور كرامت انسان«كشور صادر كرد كه  يياجرا يهاو ارگان هئيقضا ةخطاب به قو ياماده هشت يفرمان

در برخورد  يضوابط قانون تيبه محترم شمردن حقوق افراد و رعا اين فرمان مواد يدر تمام .است گرفته نام

مغازه  ايخانه كس حق ندارد به  چيه« گويد:ميفرمان  ني. بند ششم اشودمي ديتأك يمدنو  يبا حقوق شرع

 ايبه نام كشف جرم  ايرا جلب كند،  يكس ايبدون اذن صاحب آنها وارد شود  يكس يمحل كار شخص ايو 

مرتكب  ياسالميانسانرياهانت نموده و اعمال غ ينسبت به فرد ايو  د،يو مراقبت نما بيارتكاب گناه تعق

 يبرا ايكشف مركز گناه گوش كند، و  ايبه نام كشف جرم  يگرينوار ضبط صوت د ايبه تلفن  اي د،شو

دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان  ايكشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و 

جرم [و] گناه است و  نهاينفر فاش كند. تمام ا كي يولو برا دهيبه او رس ريكه از غ ياسرار اي دينما ريغ

از امور فوق مجرم  كيهر  نيبزرگ است، و مرتكب اريبس ريناهان از كبافحشا و گ ةاز آنها چون اشاع يبعض

  ٣».باشديم ياز آنها موجب حد شرع يهستند و بعض يشرع ريو مستحق تعز

انون و اصول ق نيو مصداق نقض قوان نيستدرست  يحقوق دگاهياز د ميقض حرنتجسس و  بنابراين

. يستنو آشكار  اردندشاهد  ،دافتيم اتفاق يخصوص ميدر بستر حر ديازدواج سفاز آنجا كه . است ياساس

تحت توان آن را ينم يهروندحقق ش ياماده هشتو بند ششم منشور  يشخص ميمواد حر يبر مبناپس 

 ميحر عيقاوبدون توجه به  د،شويتعرض م به آنهاكه  يافراد ايزنان  نيقرار داد. بنابرا يقانون گرديپ

  .رنديقرار گ ييقضا تيتحت حما ديبا يخصوص
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ي بهداشت يهاهدر چارچوب مشاور يحقوق بشر يهاو انجمن يدولت ينهادها تي. حما٦
  يو اجتماع يفرد يهابيو آس امدهاياز پ يريو جلوگ يآموزشو 
 ،يستيانند بهزدها منها يبرخ قياز طر يفريك گرديو پ يانگارجرم با وجود ادياعت و دزيمانند ا يياهدهيپد

با  شوند. تاكنونمي تيحما ادياعتترك  يهاو كمپ يدولتريغ ةوطلباناد يهاو انجمن يشهردار

نها آ يفمن يامدهايو پ بيدر كاهش آس يثرؤم يهاگام ي اين نهادهااو مشاوره يبهداشت يهاآموزش

 ه روز دربو روز  همواجه شدجوانان جامعه  ياقبال برخ با يسبك زندگ نيخواه ناخواه ا .شده استبرداشته 

ر زنان د هينت علخشو و ناخواسته يهايباردار دز،يمانند ا يمقاربت يهايماريب ياست. برخ شيحال افزا

 .داردجود نو يي آنهاقضا يگريپ ئتجر يروابط همخانگ يفريك تيبه علت ماه كهروابط وجود دارد  نيا

ه طر همخان نيها، زوجخانواده جانبنوع روابط از  نيافته نشدن ريبه علت پذ معموالً گريد ياز سو

توان يم اديعتاو  دزيمانند ا ييهاتوجه به تجربه با. آورداي به دنبال مييشناختروان يهابيد كه آسنشويم

ت خشون و يو روان يروح يهابيآس گريد يو برخ يمقاربت يهايماري، بنياز سقط جن يريجلوگ يبرا

 ،يستيد بهزمانن يينهادها طريقاز ي، به افراد داراي اين سبك زندگي همخانگروابط در  زنان هيعل

اد از وي كه افرداد؛ به نح يو بهداشت يامشاوره خدمات نانزاز  تيحما يحقوق يهاانجمن ،هايشهردار

  پيگرد قانوني رابطة خود ترسي نداشته باشند.
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