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 چکیده 

 این می باشد. روش دیازدواج سف رشیبر پذ (70-60ی دهه)تفاوت نسل هاهدف از این تحقیق بررسی 

پیمایشی با رویکرد مورد پژوهی است و جامعه آماری این تحقیق را تمامی افراد متولد -تحقیق توصیفی

نفره از متولدین دو  31شمسی تشکیل دادند و همچنین نمونه ی آماری شامل دو گروه  70و 60دهه ی

وری داده ها، دهه در شهر بابل  می باشد که، به صورت تصادفی ساده  انتخاب شده اند. ابزار جمع آ

پرسش نامه ی محقق ساخته ای است که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد. برای تجزیه 

استفاده شده است. نتایج  Spss22دو نمونه ای مستقل با استفاده از نرم افزار  tتحلیل داده ها از روش 

ندارد و هر دو دهه هنوز  تفاوت 70 و 60 دهه گروه بین در سفید ازدواج به نگرش.  تحقیق نشان داد که 

به مبانی ازدواج رسمی باور بیشتری نسبت به ازدواج سفید دارند. و عمواملی چون مذهب و دین، اخالق، 

   .ی باشداعتقادات فردی، باورهای عرف و جامعه و... از عوامل مهم در این نوع اظهار نظر م

 

 ی،پذیرشتفاوت نسل ید،ازدواج سفواژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه

 جنسی انقالبر د باید را تحوالت این های ریشه. است داشته گستردهای تحوالت جهان در خانواده نهاد اخیر، دهة چند در

 و جنسی گفتمان تغییر به تدریج به ( این انقالبCarr,2011کرد) جستوجو اروپایی و آمریکایی کشورهای در ١٩٦٠ دهة اواخر

 جنسی انقالب نتایج مهمترین از یکی شد. منجر غربی ازکشورهای بسیاری در جنسی رفتار و اخالق ا،نگرشه در اساسی تغییر

(. ازدواج باید با توجه به Regnerus and Uecker,2011کشورهاست) این در ازازدواج پیش جنسی روابط گسترش غرب، در

واج با قوانین ما سازگار نیست و ریشه عمیق غربی الگوی همان کشور صورت گیرد و چون جامعه ما اسالمی است این نوع ازد

دارد و به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته شده است که باعث فروپاشی نهاد خانواده می شود و چنین زندگی زناشویی فرد 

ن  هیچ کجا را از خانواده، مذهب و جامعه دور می کند و بالطبع فارغ از چارچوب حقوقی، قانونی، شرعی و عرفی می باشد و چو

سندی مبنی بر زن و شوهری ثبت نشده است می توانند به آسانی رابطه خود را پایان دهند. عواملی مانند مشکالت 

اقتصادی،اجتماعی، خانوادگی، بی میلی به ازدواج رسمی، عدم مسولیت پذیری و سست شدن اعتقادات مذهبی باعث این سبک 

اجتماعی مانند هنجار شکنی دینی،کاهش جمعیت، سقط جنین و تولد کودکان زندگی نو ظهور می شود که باعث آسیب های 

 تاثیر اجتماعی، روانی و مادی دارد.نامشروع از عواقب آن است و چنین ازدواجی بر تفاوت نسل ها 

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت نسل ها بر پذیرش ازدواج سفید می باشد چرا که این ازدواج به معنای شروع زیست

مشترک بدون قصد ازدواج رسمی است و طرفین بدون گذراندن آداب و رسوم رایج در رابطه با ازدواج زندگی خود را تشکیل 

می دهند و اقدام به هم باشی می کنند و هیچ گونه تعهدی برای کنار هم ماندن ندارند، چون ازدواج سفید هیچ مسئولیت 

 دواج در جامعه ما رواج یافته و قابل انکار نیست.پذیری قانونی را شامل نمی شود و این نوع از

  بیان مساله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا 

ه: ارضای غریزه جنسی، تولید و انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمل

بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم 

برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس 

چ یک از مادیات مالکی برای آن به حساب نمی  این دو مبنا مالک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل،

 .(1387 نیا، هدایت)منقطع نکاح و امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم. آید

ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات در غرب رایج است که زن و مردی بدون 

جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتالی مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه 

در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده  مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسالم

می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهة اخیر الگوی روابط جنسی در 

نان ها و باورهای جواگیری در حوزه ارزشجهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحوالت چشم

 .(1392)رضایی، روستروبه

دچار انقالبی در عرصه روابط جنسی شده است.یکی از تغییرات چشمگری که در ترکیب روابط میان  21فرهنگ بشر در قرن 

دو جنس در دهه های اخیر رخ داده است، افزایش تعداد افرادی است که پیش از ازدواج اقدام به هم خانگی بدون ازدواج می 

 (.2006)هویت،کنند

پدیده همباشی که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخالقی غرب به شمار می 

رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخالقی و 

باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی ی کند. همشرعی طرفین را طی این رابطه محدود نم

اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به نامیده« ازدواج سفید»پیوند ازدواج است که برخی آن را 

 .(1391)آزاد ارمکی:عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است



 

  

 

از حیث اجتماعی عموما نا مطلوب و از نظر قانونی در صورت احراز ، می تواند مجازات کیفری نیز در  ازدواج سفید در کشور ما

در ایران نیز بر اساس چارچوب های ارزشی و قانونی رابطه جنسی فقط در قالب زوجیت مجاز (. 1393)مینویی،بر داشته باشد 

ندهی کردن رفتار جنسی نکته ای که بین آنها مشترک است می باشد .با وجود تفاوت نگرشی جوامع مختلف نسبت به سازما

 (.1395)ذوالفقاری ورمضانی، تغییر در نوع نگرش نسبت به رفتار جنسی است 

 و شهری محیط های در ویژه به سازی مدرن فرایند و اقتصادی اجتماعی دگرگونی های یافته توسعه و غربی جوامع در

 اثرات اولین شاید .است داده قرار تأثیر تحت را خانواده ساختار جامعه، مختلف الیه های میان در مدرن، فرهنگ گسترش

 تدریج، به نیز، جدید ساختار این اما است، بوده هسته ای خانوادة به آن گستردة ساختار تغییر ایران در خانواده نهاد بر مدرنیته

 کلی به گذشته دهة چند شرایط از را آن وضعیت که است شده تحوالتی دچار مدرن، جامعة مقتضیات و الزامات با متناسب

 کاهش خانواده، درون در قدرت از عاری روابط خانوادگی، پیوندهای شدن سست به جدید وضعیت .است ساخته متمایز

 تضعیف خانواده، اعضای روابط و رفتارها به بخشی سامان و کنترل در خانوادگی هنجارهای شدن توان کم خانواده، پایداری

 و نوین نظامی یافتن مقبولیت و جایگزینی بدون نقشها تقسیم سنتی، نظام ریختن درهم خانواده، اعضای میان عاطفی طرواب

 این از ناشی احتمالی های آسیب و آثار دائمی رصد نمودن که است شده منجر پدیده هایی و عوارض بسیاری بروز و کارآمد،

 (.1388د)سرایی،گریزناپذیر می نمایان را تحوالت

مسلما هیچ نسلی نسخه مشابه نسل قبل یا بعد ازخود نیست. اما امروزه تغییرات  تغییرات همیشه در طول تاریخ بوده است و

این   بزرگتران آنها شده و وتحوالت آنقدر سریع وشتابان پیش می رود که منجر به تغییرات اجتماعی وفرهنگی بین جوانان و

ولوژی می باشد. ظرفیت انسان در تطبیق دادن ومشابه سازی خود در برابراین همه قضیه ناشی از ابتکارات درعرصه تکن

تواند خودرا با تغییرات سریع تطبیق دهد مشروط به اینکه با گذشته، ارزشهای گذشته و  ابتکارات محدود است، انسان می

به نقل از مورخی در صورتیکه تغییرات  نماید. غیر اینصورت شبیه سازی مشکل می موقعیتهای پیشین ارتباط برقرار نماید در

اجتماعی شرایط خاص را حائز نباشد اضطراب آور خواهد شد و فاصله سنی پدیدار شده ناشی از: سرعت باالی تغییرات، تغییر 

 .باشد در راستای جهت گیری مجدد درخصوص ارزشها وعدم آمادگی وآموزش برای ورود به امور جدید می

 ، بیان مسئله تحقیق را می توان در پاسخ به سواالت ذیل خالصه نمود:با توجه به مطالب باال

چالش های مرتبط با این امر -3وت نسلی در گرایش به ازدواج سفید تاثیر دارد؟آیا تفا-2دالیل گرایش ازدواج سفید چیست؟-1

 راهکارهای مرتبط با این عواقب ازدواج سفید چیست؟ -4چیست؟

 چارچوب نظری

 تعریف ازدواج

بر اساس دیدگاه جامعه شناسی ،ازدواج را می توان رابطه جنسی بین دو نفر )از جنس مخالف( تعریف کرد که از نظر اجتماعی 

(.از دیدگاه اسالمی ،ازدواج یک قرارداد و پیمان شرعی میان یک زن و 1373پسندیده و به رسمیت شناخته شده است )گیدنز ،

یده و مطلوب است ، و از منظر فقه اسالمی ،عملی مستحب وچه بسا مستحب موکد بوده یک مرد با شرایطی ویژه و بسیار پسند

 به فرهنگها بیشتر در سالم جنسی رفتار الگوی(.1366؛ مشکینی1365)نجفی است که در برخی موارد ، واجب شمرده می شود 

 رابطة کارکردهای برخی هنجارها این و ددارن وجود جوامع همة در هنجارهای جنسی که آنجا است. از شده نمایان ازدواج شکل

 در را هنجارها این جامعه است. اعضای معنادار همیشه بشر جنسی رفتار می کنند، دیگر  نهی برخی از و تأیید را جنسی

 در پذیرفته شده رفتارهای جنسی با فرهنگ هر پذیرفته شدة جنسی رفتارهای مبنا، این بر شدن می آموزند. اجتماعی جریان

 ادیان طول تاریخ، می آموزد. در خود فرهنگ از را جنسی واکنش های بشر که می دهد نشان این و دارند تفاوت نگ دیگرفره

 از خروج و بی بندوباری از خودرا پیروان گوناگون، شیوه های به و کنند قانونمند را بشری غریزة این کردند تالش توحیدی

 برای و کرده ویژه توجه ی ایمن رفتار جنسی الگوی ارائة به اسالم دین ،میان این در می کردند. منع دستورالعمل ها

 پیشرفت، رشد، چراکه است؛ بوده قائل خاصی اهمیت مشکالت جنسی و انحراف ها ناهنجاری ها، درمان و اصالح پیشگیری،

 آن، تبع به و خانواده نظام ماستحکا و تداوم صحیح، راه از نسب حفظ و تداوم تربیت نسل، و اصالح انسان، کمال و خوشبختی



 

  

 

مصون سازی  اسالمی مدل است. می دیده مشکالت این نبود و انحرافات این انواع از پاکی و صیانت درگروی را اجتماع پاکی

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

 پایان تا تولد زمان از انسانی تحول درسیر را برنامه ها و اصول از وسیعی گسترة بعد، دو می شود. این شکیلهمسرگزینی(ت

 آداب و جنسی آموزش ازدواج، هنگام به جنسی و آموزش آماده سازی جنسی، تربیت و هدایت کنترل، )مراقبت، زندگی

 میان کرد تعریف پیوندی توان می را ازدواج(. 1388)نورعلیزاده،د نابهنجاریهای جنسی( در بر می گیر درمان و اصالح و زناشویی

 هر در که الزامات مشترک، و حقوق از ای شبکه در مخالف جنس دو از نفر دو آن طریق از که همسر برون گروه دو اعضای

 های شیوه ترین از بنیادی یکی شوند. زناشویی وابسته می یکدیگر به است، متفاوت دیگر های فرهنگ به نسبت فرهنگی

 از جدیدی رشته بلکه همسر، یک تنها نه کنند می زناشویی زنی و مرد که زیرا زمانی هاست. گروه و افراد میان پیوند برقراری

 اجتماعی های دیگر گروه با آن ی مقایسه با خانواده عملکردهای آورند. فهم می دست به را دیگر نسبی و خویشاوندان والدین

 ما که اند کرده بیان مختلف عقاید زناشویی، تعریف در شناسی جامعه و اخالق علمای(.1398ری وهمکاران،)دلیشود می ممکن

 : کنیم می اشاره ها آن از برخی به

 می آغاز را مشترکی زندگی اخالقی، تعهد سپردن در زنی با مردی که است این از عبارت ازدواج: اند گفته اخالق علمای -

 .کنند حل همدیگر یاری به را زندگی مشکالت و باشند سهیم یکدیگر رنج و لذت و شادی و غم در تا کنند

 خانواده تشکیل منظور به عمل این تا زندگی در مخالف جنس دادن قرار شریک یعنی ازدواج :اند گفته شناسی جامعه علمای -

 .پذیرد انجام نسل تولید و

 و منطقی طور به شهوات از استفاده برای هم به مخالف جنس دو نزدیکی زا عبارت ازدواج : اند گفته علماء از دیگری ی عده -

 (.1367)کاظمی خلخالی،باشد می جامعه تشکیل منظور به آن تربیت و نسل تولید

 تعریف ازدواج سفید
 تشکیل به اقدام نکاح، عقد خواندن صیغة بدون زوجین که است مرد و زن بین جنسی -عاطفی رابطة نوعی سفید ازدواج

 یک زیر کنند عقد آنکه بدون پسر و دختر آن در که است بدون ازدواج مشترک زندگی معادل یا و می کنند مشترک زندگی

 ی ریشه(. 1393محمدی اصل،می شود) شناخته نیز همبالینی و همخانگی ،هم باشی معنای به نوع پیوند این .میروند سقف

 که است ایرانی دینی فرهنگ نامتناسببا ی رابطه نوعی کردن عادی و هجامع از زدایی حرمت نوعی«ازدواج سفید»سازی عبارت

 و دختر زندگی .ندارد حقوقی و اجتماعی ومشروعیت میکند تالش ایرانی اسالمی زندگی سبک از جامعه افراد دورکردن برای

 نمیتوان ولی باشد جنسی ای روانی و عاطفی نیازهای برآوردن مانند با اهدافی است ممکن نکاح عقد بدون سقف یک زیر پسر

است که تجزیه آن « سفید»و « ازدواج»عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه  (.1391)ارمکی و دیگر ان،نامید ازدواج را آن

زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب 

شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن داللت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دن عناوین پیرامون آن دچار تناقض میناآگاه با خوان

دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد 

زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی  نوعی حرمت« ازدوج سفید»است. ریشه عبارت سازی 

ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسالمی ایرانی تالش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. 

ی عاطفی و روانی یا جنسی باشد زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازها

ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طوالنی مدت است و الزم نیست در 

برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای 

 (.1393رضانیا معلم، ) .حقق آن داردت

)مینوی است یکدیگر شناسنامة در آنها نشدن نام درج و پسر و دختر شناسنامة بودن سفید ازدواج، نوع این تسمیة وجه

،1393.) 



 

  

 

باط بنابراین، ازدواج سفید دو معنا می تواند داشته باشد. معنای اول عبارت است از هم خوانگی که ازدواج قانونی بدون ارت

جنسی است و معنای دیگر، عبارت است از هم باشی که ارتباط جنسی میان دو غیرهمجنس بدون ازدواج رسمی است. معنای 

دوم شباهت زیادی به نکاح معطاتی دارد. نکاح معاطاتی ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده و حق تمتع و رابطه جنسی 

فاقد ایجاب و قبول لفظی است. در این ازدواج ممکن است طرفین بر مهریه، نفقه و میان دو جنس مخالف برقرار می شود، اما 

سایر حقوق بین زوجین توافق کنند. صحت این نوع ازدواج)به معنای دوم( از نظر شرعی و قانونی وابسته به صحت عقد نکاح 

تثناء کرده، صحیح است. از جمله موارد قانون مدنی، معاطات جز در مواردی که قانون اس 193معاطاتی است. بر اساس ماده 

نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً »این قانون آمده است:  ١٠٦۲استثنا شده، عقد نکاح است. در ماده 

و قبول ؛ یعنی صیغه عقد ازدواج به لحاظ حقوقی حتماً باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب «داللت بر قصد ازدواج نماید

است که تجزیه آن زیباست  سپیدو  ازدواج عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه ی باید لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ

 با ناآگاه مخاطب و آورد می ذهن به را زیبا و صمیمی ساده، ازدواج یک و است جذاب نداند، را ترکیبش معنی و برای کسی که

 که دارد ازدواج بدون مشترک زندگی بر داللت آن مفهوم و الفاظ درواقع اما میشود تناقض دچار آن پیرامون عناوین خواندن

نوعی حرمت زدایی از جامعه و  ازدوج سفید ریشه ی عبارت سازی  برابر در را خود طرف دو و نیست آن در استحکامی و تعهد

 اسالمی زندگی سبک از جامعه افراد دورکردن رایب که است ایرانی دینی فرهنگ با عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب

 با است ممکن نکاح عقد بدون سقف یک زیر پسر و دختر زندگی .ندارد حقوقی و اجتماعی مشروعیت و میکند تالش ایرانی

 (.1391)ارمکی و همکاران،نامید ازدواج را آن توان نمی ولی باشد جنسی یا روانی و عاطفی نیازهای برآوردن مانند اهدافی

 زن ازدواج سفید
 ازدواج از زودتر روابطی چنین و شوند می خانگی خشونت دچار ازدواج دیگر انواع از بیش هایی رابطه چنین در زنان گونه این

 رانده و رها و تنها را خود .شود می شرمساری و شکست دوگانگی، و سرگردانی دچار زن .پاشد می هم از شرعی و رسمی های

 به بسیار آنچه سفید ازدواج در .یابد نمی سفید ازدواج از سفیدی زرین برگ و مدافع گونه هیچ .بیند می معهجا و مردم از شده

 .است زنان و دختران برای خصوصاً  و طرف دو هر برای روانی امنیت عدم احساس آید می چشم

 فرزند ازدواج سفید
 مسئولیت و تعهد برای الزم فکری بلوغ به دیر خیلی ندارند، آن کارکردهای و خانواده از درستی برداشت سفید ازدواج فرزندان

 جان گونه هیچ فرزندان .اند نکرده تجربه خانواده و ازدواج مورد در موفق الگویی زیرا .گریزانند آن از و رسند می ازدواج پذیری

 شود می دامنگیرشان قیاخال بحران و عاطفی امنیت اجتماعی، انگ و اشارت انگشت .یابند نمی محبتی آشیانه و پناه

 .(1398)رحمانی،

 دالیل ازدواج سفید
با بررسی مبانی نظری مختلف در مورد دالیل و گرایش روآوردن به ازدواج سفید،معیارهای اصلی استخراج در جدول ذیل 

 تلخیص شده است:

 یدازدواج سف یلدال (1جدول)

 منبع دالیل ردیف

 1388طاهر زاده، اومانیسم 1

 1388طاهر زاده، فمینیستی آموزه های 2

 1391آزاد ارمکی و همکاران، جنسی آزادی های و پسر و دختر روابط گسترش 3

 1395رضایی، ایران جامعه فرهنگی تغییرات 4

 1392بستان، سازگاری و همسانی میزان آزمایش 5

 1395رضایی، جوانان مالی مشکالت 6

 1392بستان، انفرادی سکونت گسترش 7



 

  

 

 1395رضایی، رابطه زدن محک 8

 1393سمیعی، مسئولیت پذیری و تعهّد عدم 9

 1391؛ آزاد ارمکی،1393معید فر، اقتصادی و مالی مشکالت 10

 نوع قبح این که بیگانه های رسانه و ماهواره از برداری الگو 11

 برند، می بین از را رابطه

 1395رضایی،

 1395رضایی، دختران باالی توقعات 12

 1391آزاد ارمکی، ارتباطی نوین رسانه های از داریالگوبر 13

 1395رضایی، بیشتر آشنایی 14

 1395رضایی، عدم اعتقاد به ازدواج 15

 1395رضایی، مذهبی اعتقادات شدن سست 16
 1395رضایی، طالق از ناشی بیوه زنان و تنها مردان افزایش 17
18 
 

 نهادهای سوی از پسران به مالی کمک هرگونه و ازدواج وام قطع

 مالی

 1395رضایی،

 نموده ازدواج رسمی صورت به سپس و بوده سفید نوع از ابتدا در که ها ازدواج نوع این از درصد 30 از بیش معتقدند ای عده

 شرعی و قانونی ازدواج که است افرادی از بیشتر موفقیتشان عدم و گرفتند خطر و آسیب درمعرض شدند، فرزند صاحب و اند

 آنها از یکی کند، می فراهم را زناشویی زندگی امکان ازدواج نوع دو جهان کشورهای اکثر شاید و غربی کشورهای در. اند داشته

 در .کنند می آغاز رسمی ازدواج بدون را زندگی تفاهم، یا و عالقه اساس بر مرد و زن که است ازدواجی دیگری و رسمی ازدواج

 صورت به شرع قانون .شود نمی یافت یکدیگر بر شدن حالل به منجر که عقدی شدن جاری و ازدواج خطبه مواردی چنین

 این از حاصل فرزند و بود خواهد ازدواج یا همخانگی نامشروعِ روابط .است مذهب و دین پویایی نماینگر که شده بیان شفاف

 .دارد دنبال به را خود خاص مسائل و مشکالت که میشود تلقی حکم در اثبات صورت در نامشروع سفید «زنا» نامشروع رابطه

 .است شده تعیین قانونی مجازات عنوان به شالق و تعزیر سبب زنا جرم اثبات صورت در نامشروع رابطه

  چالشها و آسیب های ازدواج سفید

 در ادامه با توجه به بررسی مقاالت مختلف چالش ها و ازدواج سفیدبه صورت ذیل مرتب شده است:
 آسیب های ازدواج سفید: (چالشها و1جدول )

 منبع چالش/آسیب ردیف
 1392 ؛بستان،1393 نوایی، از دست دادن آرامش و امنیت روانی پیامد های فردی 1
 1389 جوکار، به کار گیری عواطف در مسیر نادرست 2
 1389 جوکار، احساس از دست دادن شرافت 3
 1392بستان، بی مسولیتی 4
 1385 ؛ صالحی،1408  نوری، ی و معنویتزدودن قلب از عشق اله 5
 1388طاهرزاده، محروم شدن از فواید ازدواج پاک 6
 1392 ویلیام، ؛ گاردنر،1392بستان، افول ازدواج پیامد های خانوادگی 7
 1393 سمیعی، فروپاشی نهاد خانواده 8
 1389 جوکار، ؛1393نوایی، عدم تربیت نسلی پاک 9
 1392 بستان، ی و رفتاری در فرزندانبروز مشکالت روان 10
 1389 جوکار، ؛1393نوایی، هنجار شکنی دینی پیامد های اجتماعی 11
 1383 ماجراجو، تنزل جایگاه زن 12
 1408 نوری، موالید ناخواسته 13
 1382 هاجری، کاهش جمعیت 14

 تفاوت نسلها



 

  

 

 تعریف نسل

و بر یک معنای واحد تفاهمی صورت نگرفته است اگر چه شباهت های زیادی نسل تعریف مختلفی از دیدگاه اندیشمندان دارد 

در بین تعاریف به چشم می خورد، در ادامه به نظرات اندیشمندان این حوزه پرداخته خواهد شد : به نظر هیوز هر نسل بر پایه 

قع خوشه ای حول محور اینگونه تجربیاتی که افرادش در آن شریک بوده اند حد و مرزی از خود به دست می دهد و در وا

تجربه ها تشکیل می شود. بنابراین کسانی که با افراد پانزده سال بزرگتر از خودشان در رویدادهای روانی تعیین کننده شریک 

بوده اند، ممکن است خویشتن را به این افراد نزدیک تر احساس کنند تا به اشخاصی که سنشان فقط اندکی از آنها کمتر است 

به آن حوادث قد نمی دهد ،نمونه این امر نسل هایی است در دو جنگ جهانی شرکت داشتند. بالس تعریف نسل را کار  ولی

آسانی نمی پندارد و معتقد است که از برخی جهات می توان گفت که یک نسل عبارت است از فاصله میان والدین با فرزندانش 

 خود شاهد حضور سه نسل هستند. وی به ابژه نسلی نیز اشاره می نماید.؛که بدین ترتیب بسیاری از مردم در طول زندگی 

 کرتزر به چهار مفهوم از نسل پرداخته است :

نسبت خویشاوندی را انسان شناسان بیشتر استفاده می کنند ، به معنای روابط والدین نسل همچون دوره خویشاوندی :-1

 و فرزندان و دیگر اعضای خانواده 

باشند که بیشتر جمعیت شناسان این اصطالح را  "هم دوره ای ها"افراد یک نسل می توانند همان ای :نسل هم دوره -2

استفاده می کنند ،همچنین نسل به معنای توالی مردم از طریق حرکت الیه های سنی است .بنابراین نسل های متعدد در هر 

آیند.هم دوره ای های دانشکده ای مثالی از چنین تعریفی  دهه یا پانزده سال یا بیشتر به توالی زمانی پشت سریکد یگر می

 هستند .

نسل هم دانشکده ای ها نیز چون مرحله ای از زندگی مورد توجه قرار می گیرد با وجود نسل همچون مرحله زندگی:-3

شناسان به طور استفاده می کنند ،ولی بسیاری از جامعه  "هم دوره ای "اینکه جمعیت شناسان در معنای نسل از اصطالح 

 همزمان بیش از یک معانی اشاره شده را در مورد نسل به کار می برند .

بسیاریاز جامعه شناسان به نسل به معنای دوره زندگی عالقه وتوجه بیشتری نشان داده اند تا در نسل چون دوره تاریخی:-4

ی گوید که از پدرانشان بی شکیب تر بوده اند را مورد بررسی قرار می دهد و م 1905.مثال هیوز نسل "هم دوره ای "معنی 

،احترام بزرگترشان را حفظ می کردند و از این جهت با تصویری که معموال ازنسل های جوان تر ترسیم می شود تفاوت داشتند 

ستودند اما در جستجوی چیزی بودند.تکان دهنده تر و جزئی تر از آنچه بزرگترشان عرضه می کردند ره آوردهای آنان را می 

 اما و رویداد نام می برند مثل کسانی که تجربه جنگ را داشته اند .

 گونه شناسی نسلی 
ویلیام استروس و نیل هوی معتقدند که هر نسل ویژگی منحصر به فردی دارد که بیانگر نگاه غالب اعضلیش می باشد ودر بر 

 دارنده نمودند:

دوره بحران های بزرگ چون رکودبزرگ ،جنگ جهانی یا انقالب آمریکا  نسلی است که افرادآن جوانی شان را درنسل مدنی :

تجربه نمودند .به گونه ای که زندگی شان از طریق چالشهای پیش بینی شده احاطه شده است .آنها در حول یک علت مشترک 

 خود را سازماندهی نموده اند وبرای غلبه بر موانع دست به مبارزه اند .

ل سازگار طفولیت شان را در دوران بحران تجربه نموده اند آنها در یک دنیای وحشت و ترس رشد افراد نسنسل سازگار :

 نموده اند.در آنها نوعی احساس درماندگی وجود دارد زمانی که به سن بلو غ می رسند بحران حل شده است .

ننموده اند ،آنها در یک جو آرام بعد از  نسلی است که افراد آن هرگز در سالهای جوانی شان چیزی را تجربهنسل آرمان گرا :

 بحران و با برخورد های نرمش آمیز رشد نموده اند.در نتیحه آنها آرمان گرا شده اند.

اعضای آن هرگز در دوره جوانی شان بحران را تجربه ننموده اند اما می با یست با فرد گرایی و عدم تعیین نسل واكنشی :

د آمده است همراه شود .آنها فهمیدند که خودشان باید حامی خود و عمل گرا باشند فراینده ای که در جامعه به وجو

 (.16)همان،



 

  

 

به نظر استروس و هوی بعد از نسل واکنشی مواجه با نسل مدنی می شویم بنابراین آنهابه نظریه چرخشی در مورد نسل ها 

رد بررسی قرار داده اند .به عنوان مثال نسل سومی ها از معتقد هستند ،در ایران نیز به طور معمول نسل ها را به طور عددی مو

قابلیت تحقیق بسیاری برخوردار می باشند برخی معتقدند از آستانه انقالب اسالمی تا کنون با چهار نسل مختلف مواجه 

 هستیم:

و بلوغ عقلی داشتند. نسل اول کسانی هستند که فضای ذهنی آنان در آستانه انقالب اسالمی ایران تا حدی شکل گرفته بود 

 اینان

امروز به تدریج زندگی را به نسل بعدی واگذار می کنند و تقریبا از بخش های عمده جریان اجتماعی کنار زده شده وباز نشسته 

 می شوند .

توانستند نسل دوم نسلی هستند که درآن سالها پانزده یا شانزده ساله بودند نسلی که تقریبا وارد عرصه تعقل شده بودند و می 

تعقلشان را شکل بدهند و امروز نیز اداره عمومی جامعه را در دست دارند، اینان همان جوانان دیروز هستند که امروز به نسل 

 یقین کننده جامعه تبدیل شده اند .

آموزشی  نسل سوم عده ای هستند که دردوران انقالب به لحاظ تربیت رسمی در کودکی بوده اند .یعنی کسانی که وارد فضای

رسمی جامعه نشده بودند و زیر هفت سال بودند . اینان االن جوانان امروز هستند .جوانانی که در سن ازدواج و اشتغال قرار 

 دارند و جویای شغل ،نام و تمام مواردی هستند که برای یک جوان الزم است .

در حال حاضر کودک هستند.هنوز مراحل جامعه  نسل چهارم کسانی هستند که درواقع در آینده تبدیل به نسل خواهند شد و

پذیری این نسل کامل نشده و انعطافشان بیشتر است . در نتیجه راحت تر می توان شخصیت آنان را شکل داد 

 (.1382)فیرحی،

ت با توجه به تعاریفی که از نسل و خصو صیات نسلی به دست آمده حال می توان به موارد دیگری که مطالعه نسل و مناسبا

 نسلی را ضروری می سازد پرداخت:

داللت بر وجود منافع و مطالبات و سوگیری های نا متجانس و ناسازگار از میان نسلها دارد . به نظر می آید که شکاف نسلی :

تفاوت در موقعیت ها،مثل دانش ،گرایش و رفتار معطوف به دوگروه سنی جوان و پیر منجر به شکاف نسلی می شود )آزاد 

 (.1383،و غفاری ارمکی 

برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت و همچنان  نیز  1960وسط جامعه شناسان و انسان شناسان در دهه ت شکاف نسلی

به کار برده می شود و به طور معمول داللت دارد بر ارزشها و باورهای مختلف و متفاوتی که میان والدین و فرزندان آنان بروز 

ه بسیاری از والدین نگران هستند که مبادا تاثیر و نفوذشان در بچه های خود را از دست بدهند آن هم در می کند و در نتیج

 (.Duncan,2005)شرایطی که نظرات گروه همساالن از ارزش مضاعفی بر خوردار شده است 

ی در عرصه گسست با گسست نسلی و اقتضائات جوانی و گسست فرهنگی قابل بررسی می باشد .به عبارتگسست نسلی: 

ساله به چشم می  18-17فرهنگی، فاصله های سن وسالی از بین می رود ،یعنی در افراد پیر ومیانسال کنش های جوانان 

خورد.اقتضائات سنی نیز به رغم وضع جسمانی وانرژی جوانی وروحیه پیری پوشیده می شود .یعنی گرایش های فرهنگی 

 (.1382می شود )مددپور، موجب دگرگونی گرایش های طبیعی انسان

گسست نسلها میتواند بر مبنای احساس بی نیازی و استقالل کامل باشد که در عمل نه تنها منجر به فاصله گرفتن از یکدیگر 

 (.1382می شود بلکه به مرز و جدایی کامل می انجامد . در نتیجه پدیده انقطاع نسل ها شکل می گیرد )شرفی،

ه پس از گسست نسل ها به وجود می آید و ابتدا از رویکرد منفی یک نسل به نسل دیگر آغاز وضعیتی است کتقابل نسلی :

شود .معموالچنین روشی را نسل جوانتر علیه نسل مسن تر از  می شود ،رویکردی که متکی بر طرد ، تخاصم و تضاد آنها می

نین و بزهکاری درگیری با مقررات و قوا ،د: هنجار شکنیدر رفتارهایی مانن خود به کار می گیرند.از بعد اجتماعی :تقابل نسل ها

در اینکه نسل ها متفاوت از هم هستند تردیدی نیست اما هنگامی که هر یک از موارد فوق پدیدار شود  معنا پیدا می کند.

 نشان از موارد فوق پدیدار شود نشان از عالئمی می دهد که هوشیاری وتحقیق کار آمد را می طلبد.



 

  

 

ال مسلم است که فاصله نسلها قبل از شکاف نسلی اتفاق می افتد و اگر تدابیری برای تعدیل آن اندیشیده نشود به به هر ح

 شکاف،گسست وحتی تقابل نسلی خواهد انجامید.

این فاصله در غالب تجددو از طریق اقتباس فناوری ،الگوها و نهادهای غربی ظاهر می گردد. تجدد و دگرگونی فاصله نسلی : 

عیارها عالوه بر تغییرات مختلف اجتماعی که برای این جوامع به همراه آورده است ،نسل های مختلف را نیز به لحاظ ارزشی و م

هنجاری از یکدیگر جدا ساخته است و بدین گونه بر هوشیاری ووجدان مردم به ویژه نسل جوان درجهان رو به توسعه تاثیر به 

از آن به عنوان تحول و دگرگونی در روشها و فرایندهای نهادی نام برده است. تغییرات  1974جای گذاشته است. برگر در سال 

 (.1380اقتصادی همزمان در این خصوص خود زمینه پیدایی فاصله نسل ها را هر چه بیشتر کرده اند)شیخی،–اجتماعی 

 روش تحقیق 
و  60این تحقیق شامل تمامی افراد متولدین دهه  پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری–روش تحقیق از نوع توصیفی 

نفر که به صورت تصادفی ساده بر آورد شده اند، می باشد.برای  31در شهر بابل می باشد، نمونه این تحقیق شامل دو گروه  70

 استفاده شد. Spss22دو نمونه ی مستقل در نرم افزار -تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های تی

 یافته ها
، )آماری مختلف های آزمون( استنباطی آمار و  پژوهش( شناختی توصیفی)جمعیت های آماری تکنیک پژوهش، از بخش ینا در

 است. شده استفاده

 آمار توصیفی

در این بخش به بیان توصیفی مشخصات نمونه آماری با توجه به متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت و سن و ... 

 خواهیم پرداخت:
 ( مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه3جدول )

 درصد تعداد 

 جنسیت
 %63 39 مرد

 %37 23 زن

 وضعیت تاهل
 %40 34 مجرد

 %54 25 متاهل

 

 سن

 %27 17 سال 23تا  19بین 

 %23 14 سال 26تا  23

 %14 9 سال 30تا  26

 %36 29 سال 39تا  31

 

 تحصیالت

 %8 5 دیپلمزیر 

 %39 24 دیپلم

 %11 7 فوق دیپلم

 %27 17 کارشناسی

 %13 8 کارشناسی ارشد

 محل سکونت
 74 46 شهر
 26 14 روستا

 وضعیت اشتغال

 %11 7 بیکار

 %50 31 آزاد

 %13 8 کارمند

 %24 15 دانشجو

 وضعیت اقتصادی
 %21 13 بدون درآمد

 %42 26 میلیون تومان در ماه 1.5کمتر از 



 

  

 

 %10 6 ون تومان در ماهمیلی 3تا  1.5بین 

 %24 15 ماه در تومان میلیون 3بیش از 

 آمار استنباطی
هدف آزمون فرض های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به اطالعات به دست آمده از داده های نمونه، حدسی که 

ق، نوعا شامل ادعایی درباره ی مقدار درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم تایید می شود یا خیر. این حدس بنا به هدف تحقی

یک پارامتر جامعه است. بنابراین یک فرض آماری ممکن است پذیرفته و یا رد شود. باید همواره به خاطر داشت که قبول یک 

 فرض آماری ممکن است بر اثر شواهد ناکافی در نمونه باشد که موجب می شود آن را رد نکند.
 مطالعه ( مشخصات دو گروه مورد4جدول )

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 1.158 45.64 50 60دهه 
 1.149 47.62 50 70دهه 

 ( آزمون فرض5جدول )

 دو نمونه ای tآزمون  آزمون لوِن 
 F Sig t Sig. (2-tailed) گروه دو های واریانس

 0.229 -1.217 0.229 0.066 گروه دو های عدم واریانس

 :باشد می زیر صورت به آن آماری فرض یعنی. است ها واریانس برابری عدم و برابری یصتشخ برای آزمونی لوین آزمون

  0H:واریانس های دو گروه با هم برابر هستند

  1H:واریانس های دو گروه با هم برابر نیستند

 و رد H1 فرض یعنی است 0.05 ( باالتر از مقدارsigبا توجه به نتایج آزمون لوین مشخص است که سطح معناداری)

 برابر هم با  نگرش به ازدواج سفید  سازه در 70دهه و 60دهه  مستقل های گروه واریانس بنابراین. شود می پذیرفته H0 فرض

 . هستند

در نتیجه فرض آماری « تفاوت دارد 70و  60گروه دهه در بین  نگرش به ازدواج سفیدمتغیر سازه »فرضیه مبنی بر اینکه 

 .بصورت زیر تنظیم می شود
H0:  µ1= µ2 
H1:  µ1≠ µ2 

 99است در سطح اطمینان  0.05تر از بیشکه  sig توان دریافت که بر اساس مقدار با توجه به اطالعات مندرج در جدول، می

 .ندارد تفاوت 70 و 60 دهه گروه بین در سفید ازدواج به نگرش یعنی. شود می رد  1H فرض و تایید 0H درصد فرض
 

  گیریبحث و نتیجه
ازدواج سفید از چالشهای جدید جامعه ایران می باشدکه با فرهنگ و عرف این جامعه همخوانی ندارد و همچنین آسیب های 

این ازدواج به نوعی پیوند غیر قانونی و غیر رسمی بین دو فرد . اجتماعی زیادی را برای جامعه و خانواده به همراه خواهد داشت

هیچگونه تعهدی در قبال یکدیگر ندارند و طرفین خیلی راحت می توانند به رابطه خود در مدت زمان نامعلوم است و افراد 

پایان دهند چرا که هیچ سندی مبنی بر زن وشوهری ثبت نشده است و افراد درآینده با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم 

از آنجایی . ازدواج کم دوام و مقطعی می باشدپر واضح است که این نوع . خواهند کرد و از فواید ازدواج پاک محروم خواهند شد

پس  شودمی  خانواده نهاد پاشی فرو باعث ازدواج نوع این که پیداست میکند ایفا اجتماع در را مهمی  که خانواده نقش بسیار

اثیر وافری بر باید به دنبال راه حلی برای تقویت نهاد خانواده،توسعه اشتغال زایی و همچنین توسعه اقتصادی بود که مسلما ت

روی ازدواج دائم خواهد گذاشت و وظیفه رسانه ها فرهنگ سازی ازدواج دائم می باشد که می توانند نقش پررنگی در این 

واکثریت مردم عامه از این نوع  و همچنین محققان و جامعه شناسان وجود چنین ازدواجی را مخرب می دانند زمینه ایفا کنند



 

  

 

تر است در صدد آگاه سازی از طریق فرهنگ سازی و تشویق جوانان به ازدواج دائم،از تمایل آنها به به؛  ازدواج آگاهی ندارند
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