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 چکيده

 و داده تشکیل و اسالمی دینی های باور و عقاید با مردمی از ایران کشور اینکه به نظر:  بيان مساله

 اصل در که این توجه با و شده نهاده بنیان اسالم قوانین پایه بر که است حکومتی آن، بر حاکم حکومت

 بر فرهنگی و سیاسی مالی، مدنی، جزایی، ی زمینه در قوانین همه تصویب به الزام اساسی، قانون چهارم

 شده پذیرفته امری مقوالت تمامی به اسالمی و دینی نگاه لزوم است، شده بیان اسالم موازین ی پایه

  .است

 ی می باشد.فقه و حقوق اسالم کردیبا رو دیازدواج سف یجرم شناسهدف از پژوهش حاضر،  هدف :

 ی چگونه است؟فقه و حقوق اسالم کردیبا روحوزه جرم شناسی به ویژه  ازدواج سفید در وضعیتسوال : 

 خانواده، نهاد تهدید و کشور در اخیر چندسال در همباشی یا سفید ازدواج پدیده ظهور با: بيان یافته ها

 تبعات و آثار گذاشتن برجای و پدیده این سوی از روانی و روحی سالمت و اخالقی و دینی های ارزش

 مجازات قانون مواد مطابق اینان رفتار اینکه به توجه با و جامعه در هنگفت اجتماعی و وقیحق منفیِ

 .باشد می حیاتی امری آن بار زیان نتایج رفع و پیشگیری ضرورت شود، می تلقی جرم اسالمی

 نمی زن همچنین برند نمی ارث یکدیگر از طرفیندارای پیامدهایی است. نظیر :  ازدواج سفید نتيجه:

 آسیب معرض در همواره روابط این در زنان عموما .کند استفاده اش زندگی شریک بیمه خدمات از تواند

 در قوانین فقهی و حقوقی ساختار و گیرد می قرار جسمی حتی و اقتصادی روانی، اجتماعی، متعدد های

 اسالمی جمهوری قویح نظام در. بنابراین باشد ها آن از خوری در حمایت کننده تأمیت تواند نمی ایران

 کیفری مجازات احراز، صورت در بلکه نیست خوردار بر انونیق مشروعیت از تنها نه، ازدواج سفید ایران

 .دارد پی در تعزیر و حد مانند

جرم شناسی ازدواج سفید، هم خانگی، هم باشی، فقه، حقوق اسالمی ازدواج  :يديکل واژگان

 سفید.
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 2فاطمه فخاري ،1رضا علی کریمی

 .نور قم امیمدرس دانشگاه پ 1
 .نور قم امیپ، یحقوق اسالم یارشد فقه و مبان یکارشناس 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه فخاري

 یسالمفقه و حقوق ا کردیبا رو ديازدواج سف یجرم شناس

 17/1/1399تاریخ دریافت: 

 25/3/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

 يقتعریف مساله و قلمرو تحق
پدیده هم باشی یا ازدواج سفید که در غرب به جای ازدواج رسمی رایج شده و یکی از عوامل انحطاط اخالقی غرب به شمار 

می رود، در حقیقت زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر، بدون تقیدات شرعی، اخالقی و حتی قانونی  است و دلیل این امر فرار از 

گی مشترک است و شهوت رانی ضابطه مند می باشد. زمانی که از یکدیگر خسته شدند این تشکیل خانواده و مسئولیت های زند

رابطه خاتمه می یابد. این رابطه، هر چند در دنیا به ویژه در اروپا و آمریکا پدیده ای جدید نیست اما در ایران مساله ای جدید و 

نظر شرعی، متاسفانه اخیرا در کالن شهرها، به ویژه شمال  به لحاظ فرهنگی شوک آور است. با وجود باطل و حرام بودن آن از

تهران رواج یافته و با انکار آن نمی توان از این پدیده شوم و خطرناک رهایی یافت و متولیان جامعه باید با راهکارهای مناسب 

 (.21، ص 1397جلوی گسترش این رابطه مسموم را بگیرند)ارجمند دانش و همکاران،

ویژه مراجع عظام تقلید کنونی چنین رابطه ای را ازدواج محسوب نمی کنند و داشتن چنین رابطه را جرم تمام فقها به 

شرعی تلقی می نمایند و معتقدند هیچ یک از شرایط و ارکان نکاح شرحی در این نوع رعایت نمی شود. حتی آن را معادل نکاح 

ها و ابزار شناخت احکام مورد توجه شرع بوده و به آن استناد شده  به عنوان یکی از راه« عرف»معاطاتی نیز تلقی نمی کنند. 

است. اما در مورد ازدواج، ممکن است عرف در زمان ها و مکان های متفاوت، افعالی را مخصوص عقد نکاح قرارد دهد، اما این امر 

 (.21، ص 1397به معنای تغییر ماهیت نکاح نیست)ارجمند دانش و همکاران،

 و است نشده شناخته رسمیت به اسالم، دین از تبعیت به جمهوری اسالمی قانون در حقوقی، منظر سفید، از جازدوا پدیده 

 بر را آن تبعات و پیگیری مسئولیت هیچگاه می داند راجرم این ازدواج اصل قانون وقتی می شود. طبیعتاً محسوب جرم نوعی

 و افراد خصوصی حریم به احترام امامیه درفقه می کند و از منظر فقهی،برخورد  جرم همانند نیز آن تبعات با و نمی گیرد عهده

 جز سفید ازدواج مقوله استثنا،که مورد چند در ،مگر است شده تأکید قرارگرفته مورد حریم و شخصی مسائل به نشدن وارد لزوم

 حریم در مداخله مستلزم که تینظار تدابیر اتخاذ و انگاری جرم و ورود دولت ظاهراً  و نمی شود محسوب مستثنایت این

 (.32، ص 1395است)برهانی،  شمرده نشده مجاز به هیچ عنوان. است افراد خصوصی

 همین هست. به نیز هم جنبه عمومی دارای خصوصی جنبه بر عالوه ،نکاح است جامعه بنای سنگ خانواده از آنجایی که

 ازدواج بدون همزیستی خصوص در شود و رصد و دنبال خانواده شکیلت به عام معنای به دولت نگاه باید جامعه در طبیعتاً  دلیل

 کمترین دگرگونی این تا اندیشید باید چاره ای که.داشت خواهد دنبال به نیز هم پیامدهایی حقوقی مسائل به توجه جامعه،با در

 (.9، ص 1397کند)قاسمی،  وارد خانواده اساس بر آسیبی

 اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ ، دائم نکاح ثبت، خانواده از حمایت قانون 20به لحاظ حقوقی، با توجه به ماده 

 جهت در ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام، خانواده از حمایتقانون  21و با توجه به ماده  است الزامی طالق یا نکاح بطالن

 نیز موقت نکاح دهد می قرار حمایت مورد است وادهخان تشکیل مبنای که را دائم نکاح ، خانوادگی روابط استواری و محوریت

 :است الزامی زیر موارد در آن و ثبت است مدنی قانون مقررات و شرعی موازین تابع

 ثبت بدون مشترک زندگی) آن تعریف بنابر ازدواج سفید نفس بنابراین،. عقد ضمن شرط طرفین، توافق زوجه، شدن باردار

 در اثبات صورت در و نیست قانونی حمایت مورد و بوده قانون ،خالف خانواده حمایت قانون 21و  20 ماده به مستند(، رسمی

 ها آن بین که مردی و زن ،هرگاه اسالمی مجازات قانون 637 ماده مطابق. است حقوقی و کیفری پیگیری قابل قانونی محاکم

 تا شالق مجازات به شوند مضاجعه ،یا تقبیل فبیل از زنا غیر عفت منافی عمل یا نامشروع روابط ،مرتکب نباشد زوجیت علقه

 می تعزیر کننده اکراه فقط باشد اکراه و عنف با عمل اگر که است نموده تصریح ،نای ادامه در و شد خواهند محکوم ضربه نودونه

 (. 9، ص 1396)فهیمی، شود

اج حکم زنا دارد که هم خانه شدن بدون ازدواج از دیدگاه فقها به ویژه آیت اهلل مکارم شیرازی اصل بر این است که این ازدو

رسمی، از نظر دینی هیچ فرقی با زنا ندارد و قانون از آن و فرزند حاصل از آن هیچ حمایتی نمی کند. در چنین حالتی رابطه 

ت و نسب خود را نسبی و سببی بین زن و مرد و فرزند وجود ندارد و طبیعتا فرزند شناسنامه ای بدون نام پدر و مادر خواهد داش

 (. 42، ص 1393تنها از خاندان مادری می گیرد و فرزندان از این ازدواج ارث نمی برد)مکارم شیرازی، 
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در این موراد سپردن حضانت به مادر محتمل تر است و زن چه از نظر روانی و چه از نظر حقوقی شکست خورده و 

دن جونان به سبکی از زندگی که در آن از چتر حمایت قانونی برخوردار (. روی آور6، ص 1396بالتکلیف باقی می ماند)قنبریان، 

نبوده رابطه آنها از نظر اجتماعی، حقوقی و فقهی نیز دارای مشروعیت نیست، می تواند پیامدهای زیادی داشته باشد، به عنوان 

ت. چنانچه زن در طول این نوع مثال در صورت وجود مخاطرات در ازدواج سفید، حل کردن آن به آسانی  امکان پذیر نیس

زندگی مشترک در معرض خشونت فیزیکی و جنسی و به طور کلی انواع خشونت خانگی قرار گیرد، قانون از او حمایت نخواهد 

کرد، کودک او بدون شناسنامه و محروم از تحصیل و حقوق شهروندی خواهد بود. نمی تواند برای خود و فرزندش ادعای نفقه 

 تی که مورد سو استفاده مالی شریک زندگی خود قرار گیرد، به سختی می تواند به دادگاه شکایت کند. کند و در صور

افزون بر این، پایان دادن زندگی مشترک، به ویژه در صورت داشتن فرزند، به راحتی میسر نیست و می تواند مشکالت 

که یکی از مخاطرات جدایی یک طرفه به شمار می آید. در هم بسیاری برای زنان به همراه داشته باشد. از جمله اخاذی و تهدید 

باشی یا ازدواج سفید، طرفین از یکدیگر ارث نمی برند. همچنین زن نمی تواند خدمات بیمه اجتماعی شریک زندگی اش را 

دی و حتی جسمی استفاده کند. در مجموع زنان در این نوع رابطه همواره در معرض آسیب های متعدد اجتماعی، روانی، اقتصا

 (.2، ص 1393قرار می گیرند و ساختار حقوقی و فقهی در ایران نمی تواند تامین کننده حمایت درخوری از  آنها باشد)مینویی، 

 

 تحقيق اهميت طرح
 به دارند، فرهنگ و اخالق در ریشه که جنسی جرایم با مقابله برای که باشد نمی صالح شد، اشاره بدان که مطالبی بیان با

 و اخالقی تزلزالت با را کشور می تواند زمینه این در دخالت عدم اوصاف، تمام باشد.  متوسل کیفری سرکوبگرانه ابزارهای

 ارگان به تشبث جریانات، ازین پیشگیری برای راه موثرین فلذا،. بکشاند بیراهه سمت به را جوانان تفکرات و سازد مواجه اعتقادی

 (.9ش، ص  1395)اکبری،است جوان قشر ویژه به و شهروندان میان در فرهنگی بسترهای توسیع و فرهنگی های

 را آن شناختی جامعه زوایای تنها و اند پرداخته جوانان همباشی مسئله به زمینه این در موجود تحقیقات و منابع اکثر

 شناختی آسیب و شناسی جامعه و شناسی جرم، حقوقی های شاخصه به توجه با مطلبی نگارش لزوم. اند داده قرار بررسی مورد

 .نماید رفع حدودی تا را زمینه این در موجود خالء تواند می مزبور، علوم های داده به توجه با پدیده این تحلیل و

با توجه به مسائل بیان شده، این سوال مطرح می شود که مقوله ازدواج سفید به لحاظر جرم شناسی چگونه ارزیابی می  

ی در این باب چیست؟ وضعیت فقهی ازدواج سفید چگونه ارزیابی می شود؟ وضعیت حقوقی ه و حقوق اسالمفق کردیرو گردد و

ازدواج سفید چگونه ارزیابی می شود؟ علل موثر در ایجاد وضعیت ازدواج سفید چیست؟ پیامدهای حقوقی ازدواج سفید چیست؟ 

 وجود دارند؟ چه راهکارهایی جهت جلوگیری و یا کاهش روند شیوع ازدواج سفید

 

 موضوع تاریخی طرح سوابق

 ساماندهی برای انتظامی اجتماعی نیروی امنیت طرح قالب در 1388سال  در زندگی جدید سبک این به اولین واکنش ها

 افراد و مجرمان و منحرفان تجمع محل خانه ها این انتظامی، نظر مراجع کرد. از بروز تهران شهر مرکز در مجردی خانه های

؛ سهراب زاده و 14/12/88بود)فرارو،  خانه ها این کنترل مستلزم مناطق آن در اجتماعی نظم احیای و اجتماعی بودند ظمن مخل

 (.4، ص 1396همکاران، 

هزینه  که تهران از خاصی مناطق شناسایی میان کشید. به هم را شهر شورای پای مسکن بازار بر زندگی شیوه این تأثیر

بود )همصدا،  آن گسترش و وجود نشانه های از می ساخت ممکن را روابطی به چنین دادن انسام آنها در سکونت های

 (.4، ص 1396؛ سهراب زاده و همکاران، 17/2/88

 هم اجتماعی امنیت پلیس و می خواندند جامعه و عرف اخالقیات خالف را پدیده این رواج شهر شورای نمایندگان برخی

در انعکاس  .می گفت سخن آن با مستقیم برخورد از گاه و بی اطالعی اظهار پدیده این ازگاه  متفاوت، موضع گیری های در

 تجمع محل کنار در را خانه ها این و می شد خانه ها تعریف این برای مفسده انگیز و مجرمانه وجه نوعی اغلب هم رسانه ای

 (.4، ص 1396سهراب زاده و همکاران،  ؛16/2/88می دادند)راسخون،  قرار و دزدی جرم هدایت مراکز یا معتادان
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، مرتضی طالیی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از شکل گیری خانه هایی در 1391در سال 

خبر داد که در آن ها دختران و پسران بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی می کنند. به اعتقاد « شمال و جنوب شهر تهران»

ی با این موضوع، راه به جایی نخواهد برد. اما باید به آن به صورت یک آسیب اجتماعی نگریست)پورفرهادی، او، برخورد قهر

 (.54، ص 1393

در سال های جاری بار دیگر این موضوع در روزنامه ها و رسانه ها مطرح شد و منابع از افزایش ازدواج سفید خبر می دادند. 

مذهبی، هنوز پژوهشی رسمی و جدی در مورد آن صورت نگرفته است تا بتوان آمار  این در حالی است که به دالیل سنتی و

دقیقی از میزان این نوع ازدواج و نکات نهفته آن کسب کرد. عالوه بر این افرادی که این نوع ازدواج را انتخاب می کنند، همگی 

میان جوانان و هم میانساالن )حتی بدون آگاهی یک طبقه اجتماعی و سنی خاط را تشکیل نمی دهند. این نوع ازدواج، هم در 

خانواده ها( صورت می گیرد. به همین دالیل، ریشه یابی ازدواج سفید، چندان راحت نیست. بسیاری از منابع و افراد دالیل 

 (.22ص ، 1391اقتصادی را عامل این اتفاق می دانند. اما نمی توان همه سهم را این عوامل داد)آزاد ارمکی و همکاران، 

 

 اصلی اتحاصطال تعاریف ارائه

 تعریف حقوقی ازدواج سفيد

سفید  ازدواج حقوقی و قانونی رسمی، ثبت بدون ، پسر و دختر بین دوطرفه توافق با سقف، یک زیر مشترک زندگی شروع 

 .ندارند ماندن هم کنار برای تعهد هیچ طرف دو آن در که است غیررسمی و غیرقانونی پیوندی سفید، می شود. ازدواج گفته

پدر  با او فرزندی نسبت چون است، قانونی مشروعیت فاقد آن از ناشی فرزند و می شود تلقی زنا قانون ازنظر رابطه ای چنین

 (. 2، ص 1393نیست)احمدی،  قابل اثبات

آمده  ایران مدنی نقانو 1062ماده  در این بر عالوه نمی کند، کفایت پسر و دختر قلبی رضایت صرف ازدواج، در ازاین رو

 باید صیغه حقوقی لحاظ به یعنی« نماید. ازدواج قصد بر داللت صریحاً که الفاظی به قبول و ایجاب به می شود واقع نکاح»است: 

 ازدواج در امر سختگیری معنای به این البته تلفظ، از عجز حالت در مگر باشد، لفظی قبول و ایجاب و شود بیان ازدواج عقد

 نباید که است؛ پیمانی مقدس پیمان این اهمیت و عظمت نشاندهندهی همگی و... نفقه مهریه، مثل شرایط سایر و نیست.لفظ

 (.4، ص 1393شود)رضانیا،  آلوده

 

 تعریف فقهی ازدواج سفيد

داشته  جود و نگرانی آن برابر در نیست الزم و است طوالنی مدت صیغه مانند باشی هم به صورت زندگی معتقدند برخی

 بدون لفظ ازدواج .دارد آن تحقق برای قصد دو و اراده دو به نیاز و است عقد یک ازدواج زیرا نیست، دفاع قابل دیدگاه این .باشد

 آن توصیف برای شرعی توجیه نمی توان و است باطل ازدواجی چنین فقها ازنظر که است نام گرفته« معاطی نکاح»فقهی،  ازنظر

 اما منعقد می شود مرد و زن بین زناشویی رابطه و تمتع حق خانواده، تشکیل به منظور که ستا ازدواجی معاطی، نکاح کرد.

 (.4، ص 1393است)رضانیا،  لفظی قبول و ایجاب فاقد

خمینی)ره( در  امام .دارد معاطات اساس بر نکاح عقد به درستی بستگی مفهوم این در سفید ازدواج بودن قانونی و شرعی

 وقبل مثال بجهیزتها المرء بیت الی بذهابها المراه انشاته ثم االزدواج قصدا و الزوجان تقاول فلو» می فرماید: معاطاتی نکاح تعریف

 با و زن کردند ازدواج قصد و گفتوگو باهم مرد و زن اگر« المعاطاتیه الزوجیه تحققت لذلک البیت فی بتمکینها ذلک المرء

 این بپذیرد، در خانه اش در زن تمکین با را زن زوجیت نیز مرد و کند ایجاد وجیتز جهیزیه، همراه مثالً مرد، خانه به رفتنش

 (.180البیع، خمینی، می گیرد)امام صورت معاطاتی ازدواج صورت

 معاطاتی نکاح تعریف در برخی .می داند باطل را لفظ بیان بدون ازدواج و شرط لفظ را ازدواج بحث خمینی)ره( در امام اما

 قبول و ایجاب فاقد و می شود بسنده طرفین تراضی و توافق اعالم به صرفاً  که یعنی نکاحی معاطاتی نکاح» می کنند: بیان

 (.166، ص1372داماد،  محقق«) باشد. لفظی
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در ادامه پژوهش، به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیقاتی پرداخته خواهد شد که در آن به مرور تحقیقات انجام شده، 

زمینه های وقوع ازدواج سفید/ دیدگاه ها و نظریه ها و نیز مطالعه و بررسی نقاط ضعف، پیامدها و آسیب های بررسی علل و 

 ازدواج سفید پرداخته خواهد شد.

 

 بررسی ادبيات موضوع/ سابقه تحقيق

 پيشينه تحقيق

نشان داد  ه و حقوق عمومیبررسی پدیده ازدواج سفید از منظر فق ( با هدف1397)قاسمییافته های مطالعات و تحقیقات 

ازدواج سفید پدیدهای بدون ازدواج رسمی اعم از دائم و موقت است. زن و مردی که باهم تفاهم اولیه دارند و نمی خواهند  که

نسبت به هم تعهدی داشته باشند.به جهت پایین آوردن فشار اقتصادی یا مرتفع کردن نیازهای جنسی و عاطفی باهم زندگی می 

چگاه زوجیت آنهابه طور قانونی و شرعی ثبت نخواهد شد. اینگونه زندگی هم ازنظر شرع وهم قانون به هیچ وجه کنند و هی

موردقبول جامعه اسالمی ایران و فرهنگ اصیل خانواده نیست.دراین پژوهش به تعریف وبررسی تبعات ازدواج سفید ازمنظر 

یات وروایات، اجماع وسیره مسلمین، استنباط حکم شرعی، استنباط همچنین این پدیده ازمنظر آ و ته شدحقوقی وفقهی پرداخ

  قرار گرفت.فقه وقانون، نظریه فقها امامیه ومعاصرموردبررسی 

نتایج بدست آمده پدیده ازدواج سفیداز منظر حقوقی، بدین گونه است که در قانون جمهوری اسالمی به تبعیت از دین 

ده و نوعی جرم محسوب می شود. طبیعتا وقتی قانون اصل این امر راجرم می داند هیچ اسالم، این پدیده به رسمیت شناخته نش

فقهی هم نیز  منظر از گاه مسئولیت پیگیری و تبعات آن را بر عهده نمی گیرد و با تبعات آن نیز همانند جرم برخورد می کند و

فی نیست وازدواج نیاز به انشا دارد. معنای زوجیت را به هیچ عنوان مجاز شمرده نشده است. زیراکه صرفا رضایت قلبی طرفین کا

باید به لحظه ایجاب کرد و حقوقدانان این ایجاب را مبتنی بر لفظ کرده اند وفقها آن را ازدواج معاطاتی نمی دانند. پس از نظر 

ی شود و درصورتی که از نظام حقوقی وفقهی، ازدواج بدون لفظ مجاز نیست، و چنین ارتباطی، ارتباط حرام ونامشروع تلقی م

این رابطه فرزندی حاصل شود )گذشته از خطرات سقط جنین اجباری( به تبع زندگی غیر مشروع پدر و مادرش در پناه قانون 

کشور نخواهد بود,وهمچنین با توجه به اینکه خانواده سنگ بنای جامعه است، نکاح عالوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی 

و در خصوص  همین دلیل طبیعتا در جامعه نگاه دولت باید به معنای عام به تشکیل خانواده دنبال و رصد شودهم نیز هست. به 

همزیستی بدون ازدواج ،با توجه به مسائل حقوقی و پیامدهایی که به دنبال خواهد داشت، باید چارهای اندیشید تا این دگرگونی 

قانون اساسی، باید ببینیم وظیفه دولت در رابطه با نهاد خانواده  10جه به اصل کمترین آسیبی بر اساس خانواده وارد کند. با تو

چیست و آسیب ها تا چه اندازه به دولت مربوط می شود. تا بتوان با ارائه راهکارجهت کاهش این پدیده دراین خصوص گام 

 شت.مثبتی بردا

دف بررسی ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید ( با ه1397یافته های مطالعات و تحقیقات ارجمند دانش و همکاران)

نشان داد که ازدواج سفید اگرچه نام زیبایی دارد اما داللت بر یک رابطه نامشروع و دور از شان یک مسلمان دارد. چون ازدواج 

رده می شودکه بر نیست و خارج از تعهدات ازدواج است. از نظر اسالم در میان صاحبان ملل، رابطه زن و مرد، وقتی ازدواج شم

پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج شرعی صدق می کند. ازدواج سفید نه تنها از نظر فقه شیعه بلکه تمام 

مذاهب اسالمی، ازدواج محسوب نمی شود و حرام و جرم بیّن است. آنها در تحقیق خود که از نوع توصیفی و تحلیلی است، به 

یسه با  ازدواج دائم و معاطاتی و مشروعیت، ادله بطالن و ادله موافقان این نوع رابطه و آثار تکلیفی و وضعی بررسی ماهیت و مقا

آن از جمله عوامل گرایش به این نوع ازدواج یا رابطه و راه های جلوگیری از شیوع آن و حکم قانونی آن پرداختند. دستاورد مهم 

ز  آن جمله اجماع و اتفاق نظر فقها و علما و مراجع تقلید عصر حاضر )با توجه به استفتا این پژوهش، ادله بطالن ازدواج سفید و ا

 ( است و به نوعی اجماع بر بطالن و حرمت شرعی این نوع رابطه وجود دارد.1397از مراجع تقلید شیعه در سال 

 سفید از دیدگاه اسالم و دانشجویان ازدواج ( با هدف بررسی1396و همکاران ) علی آبادییافته های مطالعات و تحقیقات 

مهمترین دلیل گرایش به این نوع ازدواج اعتقادات ضعیف دینی است. این نوع ازدواج تبعاتی را برای طرفین این رابطه نشان داد 

که این در بردارد. این نوع ازدواج از نظر قانونی جرم و عنوان رابطه نا مشروع به خود می گیرد و مجازاتش حد است. سوالی 
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پژوهش در پی پاسخ به آن است اینکه چرا جامعه دانشجویی و جوانان در سالیان اخیر تا حدی دچار این پدیده شده اند در پاسخ 

به این سوال از کتب حقوقی و روانشناسی، مقاالت مرتبط با این موضوع و سایت هایی کمک گرفته شده و همچنین از اساتید و 

ظر سنجی شده است. نتیجه ای که در پاسخ به این سوال می توان ارایه کرد عللی همچون مشکالت دانشجویان در این راستا ن

اقتصادی از جمله بیکاری، سخت بودن ازدواج که می توان به مهریه های سنگین و توقعات باالی خانواده ها و اعتقادات ضعیف 

 . دینی اشاره کرد

عواملی از جمله شهر نشان داد  بررسی فقهی حقوقی ازدواج سفیدهدف  ( با1396)فهیمییافته های مطالعات و تحقیقات 

نشینی و گسترش ارتباطات ناصحیح ، موجب شیوع پدیده ای به نام هم باشی یا ازدواج سفید شده است .اگر چه شیوع هم باشی 

.ازدواج سفید در اصطالح به  به عنوان یک مساله ی نو پدید اجتماعی مطرح است اما اصل آن همگام با وجود آدمی قدمت دارد

هم زیستی بین زن و مرد نا محرم و انجام رفتارهای زنا شویی بدون ثبت رسمی در محاکم قانونی اطالق می شود. سوال این 

است که هم باشی به عنوان رفتاری رو به شیوع از منظر فقه چه حکمی دارد آثار و پیامدهای این رفتار چیست عوامل رواج این 

راهکار های آن کدام است .چنانچه هم باشی همراه با قصد و لفظ باشد ،غالبا ما بقی شرایط صحت نکاح مانند اذن ولی و  پدیده و

ذکر مهر و مدت در نکاح منقطع مفقود است و چنانچه بدون لفظ باشد حتی اگر سایر شرایط موجود و موانع مفقود باشد منطبق 

فقیه نامداری قایل به صحت نکاح معاطاتی نیست و چنانچه اساسا قصد نکاح نباشد که بر نکاح معاطاتی است ؛در حالی که هیچ 

طبق قاعده العقود تابعه للقصود نکاح باطل است. عالوه بر فقه ،قانون نیز این هم پاشی  عمده مصادیق هم باشی از این نوع است،

در محاکم قانونی به اثبات برسد موجب کیفر و لزوم  را به رسمیت نمی شناسد و حتی آن را عملی مجرمانه دانسته که چنانچه

جبران خسارت است .هم باشی از منظر اخالق و جامعه مدنی نیز امری ناپسند تلقی می شود عواملی مختلف از جمله ازدواج دیر 

 حقوقی، ماعی،هنگام، شبکه های اجتماعی و ترویج سبک زندگی غربی زمینه ساز آن شده است. ازدواج سفیدپیامدهای سوء اجت

نظارت و کنترل، دور اندیشی، فراهم سازی مقدمات ازدواج بهنگام و بومی  اخالقی و شرعی در پی دارد که با افزایش آگاهی،

 .سازی تحصیالت عالی می توان جلوی شیوع این پدیده را گرفت

قوقی ایران و غرب)مدرنیته( نشان ( با هدف بررسی ازدواج سفید در نظام ح1396یافته های مطالعات و تحقیقات قنبریان )

داد در نظان حقوقی غرب، ازدواج سفید و قوانین مربوط به آن مورد قبول محاکم قضایی و قانونی می باشد)تقسیم اموال حاصله 

در مدت زندگی مشترک بین شرکای زندگی، استماع دعاوی افراد در صورت اطالع پلیس محلی، برابر حقوق زن و مرد، اعالم 

محل زندگی و مشخصات کامل شرکای زندگی به پلیس محلی، رفع تنازع در صورت فرزند دار شدن، جدا شدن، و ...(. آدرس 

ولی در نظام حقوقی و فقهی ایران این پدیده به دلیل عدم ثبت شرعی و عدم مسئولیت حقوقی و عدم مشروعیت فقهی این نوع 

 ی ناشی از سقط جنین غیر قانونی می باشد. رابطه و نیز بارداری های ناخواسته و عوارض بهداشت

زوایا و آثار حقوقی و جرم شناختی ازدواج سفید و بررسی  ( با هدف1395)اکبرییافته های مطالعات و تحقیقات 

این پدیده آثار حقوقی و اجتماعی خطرناکی را برای طرفین رابطه، خانواده هاشان و نشان داد  راهکارهای مداخله و مقابله با آن

قوانین موجود، جرم به شمار می آید، پیگیری تبعات حقوقی آن از  اجتماع به بار می آورد. با توجه به این که رفتار اینان طبق

گزافی در این حیطه است. با تحلیلی جرم  طریق مجراهای قانونی برای دو طرف میسر نیست؛ و این خود مسبب ایجاد مشکالت

یل و اهمیت عدم مداخله جزایی و توسل به ابزارهای کیفری در زمینه جرایم اخالق جنسی شناسانه و تفسیری کیفرمدارانه، دال

پدیده ای فرهنگی است که حاصل برداشت های جوانان از الگوهای نازیبای غربی  آشکار می گردد. نظر به این که ازدواج سفید،

قانون  651از اصل  5نظر می آید. با تکیه بر بند است، لزوم پیشگیری از آن از طریق بسترهای فرهنگی، راهکاری مناسببه 

 .اساسی در خصوص پیش گیری از جرایم، ضرورت حمایت ها و اقدامات فرهنگی در این حیطه بر ما مبرهن می گردد

 نظام در آن از ناشی های آسیب و جرایم سفید؛ ازدواج( با هدف بررسی 1394)پور صیرفیانیافته های مطالعات و تحقیقات 

 و جنائی جنین سقط نامشروع، روابط سفید؛ ازدواج از ناشی جرایم جمله ازنشان داد  ایران اسالمی جمهوری کیفری حقوق

 اجتماعی و روانی جسمی، مقوله سه در سفید ازدواج از ناشی های آسیب همچنین .باشد می عمومی اخالق و عفت علیه جرایم

 تهاجم ایران؛ در سفید ازدواج ترویج علل جمله از و است تبیین قابل امعهج های آسیب و ازدواج این مولود کودکان زنان، در
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 های سنت خانوادگی، پیوندهای شدن ضعیف اخالقی، و مذهبی باورهای شدن کمرنگ سکوالریسم، فرهنگ بر مبتنی فرهنگی

 .باشد می طالق و قدع زائد و دشوار شرایط و قوانین جوانان، طلبی تنوع اقتصادی، کمرشکن های هزینه ازدواج، غلط

( با هدف بررسی ازدواج سفید به عنوان درد یا درمان چنین نشان 1393یافته های مطالعات و تحقیقات قدسی و بیات)

 دادند که فقدان پذیرش اجتماعی افراد دارای ازدواج سفید از پیامد های این نوع رابطه می باشد.

(، با هدف بررسی هم خانگی، پیدایش و شکل های جدید 1391ران)یافته های مطالعات و تحقیقات آزاد ارمکی و همکا

خانواده در تهران، نشان داد تغییرات اقتصادی و ناامنی شغلی حاصل از آن، ورود عناصر نوسازی و تسهیل و جذاب شدن رابطه 

های موثر در پیدایش هم خانگی دختر و پسر ناشی از آن، تغییرات فرهنگی و لیبرالیسم و فردگرایی ناشی از آن را به عنوان بستر

 می باشد.

 و اند پرداخته جوانان همباشی مسئله به زمینه این در موجود تحقیقات و منابع اکثربا استناد به سوابق پیشین  نکته مهم :

 و شناسی جرم، حقوقی های شاخصه به توجه با مطلبی نگارش لزوم. اند داده قرار بررسی مورد را آن شناختی جامعه زوایای تنها

 تا را زمینه این در موجود خالء تواند می مزبور، علوم های داده به توجه با پدیده این تحلیل و شناختی آسیب و شناسی جامعه

 .نماید رفع حدودی

 

 علل و زمينه هاي وقوع ازدواج سفيد/ دیدگاه ها و نظریه ها

مواردی  اخیر دهه های در ایران جامعه که ه ایگون به است ازدواج سن افزایش این پدیده شکلگیری بسترهای از یکی

 را نکرده ازدواج افراد جنسی ترکیب در و انتقال طالق میزان افزایش قطعی، تجرد نسبت ازدواج، سن میانگین در دگرگونی مانند

 است. نرخ طالق نرفت باال است، موثر ازدواج بدون همخانگی سوی به افراد گرایش در که از عواملی دیگر یکی است. کرده تجربه

 (.70، ص 1390است)ضرابی و مصطفوی،  ازدواج همراه از حاصل منفعت کاهش با جوامع در طالق هزینه های افزایش

حال  در است. یافته افزایش برابر دو از بیش به سال ده از کمتر در زنان در ازدواج تأخیر سن شاخص می دهد نشان آمارها

است)محبی و همکاران،  رسیده سال 30از  بیش به زنان برای و سال 35 باالی به مردان رایب ازدواج سن میانگین افزایش حاضر

 (.4، ص 1395

 و اقتصادی عرفی منظر از ازدواج دشوار بسیار شرایط می زند دامن ما جامعه در نوع ازدواج ها این به که عواملی دیگر از

 خانواده ها انتظارات باالی بسیار سطح و طرف یک مشترک از زندگی مدیریت و تأمین فراوان دشواری های تورم، بیکاری، است.

  است. کرده ناامید خانواده تشکیل از جوانان را دیگر سوی از فرزندان از

 عوامل از می کنند، بار جوانان بر ازدواج ها نوع این که بسیاری و غیرمادی مادی تعهدات و ازدواج سنتی مراسم از گریز

 از که است فامیلی و آمدهای خانوادگی و رفت تعهدات، این از یکی است. یکدیگر کنار در زندگی از شیوه ینا گرایش به بر مؤثر

 (.50-47، صص 1396است)سهراب زاده و همکاران،  سخت جوان زوج های برای نظر هر

 نوع این به آوردن روی و یازدواج های سنت از گریز به را جوانان آن از بعد زندگی و ازدواج مراسم اقتصادی همچنین تبعات

 که کنند اجرا را آیین هایی و مراسم کنند زندگی هم با می خواهند نفری که دو دارند توقع خانواده ها می کند. تشویق روابط

 مجموعه برنمی آیند. عهده آن از سنین این در که بپذیرند را سنگینی بسیار تعهدات باید و است مشکل آن بسیار هزینه تأمین

است.  کرده نزدیک محال به تعلیق حالت از را ازدواج و داده پسران قرار و دختران روی پیش را فراوانی سختی های مسائل این

راه  می دهند ترجیح برای ازدواج الزم حداقل های از برخورداری عدم دلیل به جوانان و یافته افزایش سن ازدواج دلیل همین به

 ذهنیت هایی با زندگی روزمره واقعیت های نداشتن انطباق دیگر به عبارت کنند.  انتخاب را دردسرتری کم و کم هزینه تر های

 رفتن باال و خانواده از جوانان استقالل نسبی افزایش دیگر سوی از است. شده ازدواج نوع این رواج باعث دارد جامعه وجود در که

 کنند.  برقرار را روابطی چنین بتوانند پسران راحت و دختران شده موجب آنان ازدواج سن

 و تسهیل بر عالوه اخیر سال های در همراه تلفن به وابسته و اینترنتی شبکه های ارتباطی فراگیری و گسترش اینکه ضمن

 کرده خارج خانواده ها دامنه نظارت از را آن و است بخشیده آن به نیز پنهان وجه نوعی روابط این تسریع شکلگیری

 (. 50-47، صص 1396اران، است)سهراب زاده و همک
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شامل موارد زیر می باشد:  که هستیم مواجهه کشورمان در از ازدواج پیش جنسی روابط مختلف های گونه از طرفی با

 بر مبتنی روابط عاشقانه، ضد روابط پسر، دوست و دختر دوست روابط بر صیغه، مبتنی روسپیگری(، روابط آزاد )الگوی روابط

 (.350، ص 1391)آزاد ارمکی،  خانگیهم و روابط سیال عشق

 جنسی روابط و ازدواج نسبت به آزاداندیشانه نگرش های موازات به اجتماعی کنترل کم شدن و خانواده از دوری متأسفانه

 است. نموده فراهم جوانان توسط روابط نوع تجربه این برای را مناسبی فضای تنوعطلبی، رواج و مدشدن و ازدواج از قبل

 چند وجود نسلی، بین حتی و طبقاتی شکاف و اخالقی ارزش های جوانان، کمرنگ شدن توقعات سطح باالرفتن همچنین

 ایرانی، میان جوانان در خرج و دخل ناهمخوانی و مسکن اجاره باالبودن بیکاری، و اعتیاد فقر، مطلقه، زنان مجرد و دختر میلیون

 باید می کند. محتمل ندارد، وجود از طرفین یک هیچ برای مسئولیت پذیری آن در که را اخالقی غیر زیستی هم به پناه بردن

 متفاوت می باشد، مشروعیت دارای کشورمان در موقت که ازدواج با بدون ازدواج هم خانگی رابطه جدید شکل که داشت نظر در

 (.205-201، 1397است)رمضانی فر و آدیش، 

 آن ارضای شیوه که است جنسی سائق پیدایش زیستی د، جنبه هایبه ازدواج سفی علت های گرایش مهمترین از یکی

 و و فیزیولوژیک اولیه نیازهای دسته جزء جنسی ، نیازهای1مازلو جنسی نیازهای سلسله مراتب نظریه است. طبق اجتماعی

 و دارد زیستی جنبه جنسی، انگیزش می آورند. پیدایش وارد فرد به را فشار باالترین که می شود محسوب ارگانیسم اساسی

 ازدواج و جنسی بلوغ بین فاصله که است این جدید عصر خاصیت دیگر، سوی دارد. از اجتماعی جنبه آن ارضای و کنترل نحوه

 متفاوتی به شیوه های جنسی بلوغ از ناشی فشارهای با مختلف افراد بین این در است. رسیده سال 10از  به بیش ایران در

 تهران، چون بزرگ شهرهای در ازدواج از جنسی پیش روابط که می دهند نشان زمینه این در اندک قاتتحقی می کنند. برخورد

 هم والدین از بسیاری دیگر طرف از است. آن نادیده گرفتن درصدد غالب، که سیاست مسئله ای است. یافته چشمگیری افزایش

 این به امر این مواجه می شوند. گفتگو ادامه از آنها ممانعت با انفرزند از پرسش و اطالع صدد در یا و نیستند ماجرا باخبر از یا

 (.438، 1390نمی کنند)آزاد ارمکی و همکاران،  جنسیشان تلقی اسرار محرم را خود والدین فرزندان از بسیاری که است دلیل

 مختلف سطوح در ت مدرنیزاسیونتأثیرا گسترده، خانواده الگوی در جهانی انقالب ایده و نظریه با مطرح کردن 2گود ویلیام

 اگرچه که است معتقد خود بازاندیشانه نوسازی نظریه در قالب 3دونالد مک است. داده قرار تأثیر تحت را اجتماعی و فردی

 آینده به نسبت بیشتری اطمینان عدم با را آنها اما می آورد؛ ارمغان به افراد برای استقالل بیشتری و آزادی نوسازی، فرآیند

 باشند، نداشته را مسئولیت خانواده برعهده گرفتن توانایی و باثبات و دائم شغل افراد که موقعی تا بنابراین است. اجه ساختهمو

 (.354،ص 1394نسب و همکاران،  داد)یاری نخواهند خانواده تشکیل و نمی کنند ازدواج

 این در و می کند تأکید تغییرات آن و اجتماعی ساختار اهمیت بر ازدواج مسایل و الگوها از بحث در نیز 4دیکسون روث

 در جنسی نسبت توازن به توجه با آینده همسر دسترسی قابلیت -1یعنی:  ازدواج بر تأثیرگذار کلیدی متغیر سه به خصوص

 با زدواجا مطلوبیت -3اجتماعی؛  و اقتصادی شرایط به توجه با ازدواج امکان پذیری -2همسر؛  الگوهای انتخاب و ازدواج سنین

  (.354، ص 1394می کند)یاری نسب و همکاران ، اشاره فردی انگیزه های و اجتماعی فشارهای و هنجارها به توجه

 در سکوالر و فردگرایی افزایش و معنایی نظام بر تغییرات جوامع، سایر در غربی ارزش های و ایده ها گسترش بر 5کالدول

 (.23، ص 1395داری، دارد)شیری قی تأکید غربی اروپای کشورهای

 بعضی به نسبت فرهنگی عناصر سریع بعضی دگرگونی و رشد اثر بر را جامعه تحول و دگرگونی 6آگبر فرهنگی تأخر نظریه

 عناصر از زودتر مادی عناصر دیگر عبارت به می کند. فراهم اعتقادات اجتماعی و عقاید مانند فرهنگ، معنوی عناصر دیگر

و  صنعتی شدن می افتد. عقب مادی فرهنگ از معنوی فرهنگ و می شود ناهمگونی و تضاد باعثو  کرده رشد فرهنگ معنوی

 در تعارض بروز باعث آورده و پدید خانواده ها در را تحول زا دگرگونی های سرمایه داری اقتصادی  اجتماعی نظام گسترش
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 اجتماعی سیستم درون در آنها موقعیت و انوادهخ اجتماعی اقتصادی شرایط به تعارضات این وابستگی است. گردیده خانواده

آماده  آنکه بی می گیرند؛ قرار جامعه عینی شرایط تأثیر تحت شوند، هماهنگ جدید با محیط که این از قبل خانواده ها است.

 نقش و تاس فرهنگی و و مذهبی قومی گروه های و قشر طبقه، به وابسته خانواده، حقیقت در باشند. اجتماعی تحوالت پذیرش

 (.205-201، 1397دارد)رمضانی فر و آدیش،  بنیادی تأثیر درون آن روابط و آن ماهیت و کارکرد و وظیفه در اجتماعی پایگاه و

 دچار مختلف دوره های در که بوده تک خطی تکامل نوعی دارای در نظریه خود ، چنین بیان می کند که خانواده 7دورکیم

 وجود دلیل به اما می شود؛ اجتماعی انزوای دچار انقباض اثر در چند خانواده هر که می کند مطرح دورکیم است. شده انقباض

و نقش  وظایف مهمترین تدریج به خانواده می شود. خارج جهان به رابطه از جدیدی ابعاد دارای و شوهر زن روابط در صمیمیت

 دارد، که ویژگی هایی به توجه نظر با هر از همخانگی براینبنا است. کرده واگذار دیگر نهادهای به و داده دست از را خود های

 در خانواده مشابه الگوهای از یکی عنوان به حدودی تا را می توان آن اما نمی شود؛ محسوب سنتی صورت به خانواده نهاد مانند

نقش های  از بسیاری ذاریواگ حاصل را ویژگی ها این می توان که است ویژگی هایی همخانگی دارای دیگر سوی از گرفت. نظر

 سبکی همخانگی دانست. نهاد خصوصی یک به اجتماعی کامالً  نهاد یک از خانواده گذار از نشانه ای و دیگر نهادهای به خانوادگی

می  نفی آن در زن و مرد سنتی وظایف تقسیم نیست. مطرح آن سنتی در خانواده مسئولیت های از بسیاری که است زندگی از

 (.37، ص 1396می یابند)گلچین و صفری،  رهایی مرسوم شیوه به در ازدواج نقشی فشار از طرفین و شود

 اجتماعی پیوندهای دیگر حامالن خانوادگی، روابط که می کند مطرح را نکته این مدرن دنیای روابط درباره 8گیدنز آنتونی

رابطه  پیدایش سنتی، با را مدرن دنیای تمایزکنندهم وی ویژگی نمی آید. شمار به مکانی-زمانی پهنه در سازمان یافته بسیار

می  پدید گونه ای به دیگران با شخصی و دوستانه رابطه های آن، در که است این نوع رابطه ها این ویژگی می داند. ناب های

 وضعیت درباره صی راشخ و دوستانه ارتباط های برقراری برای را انتخاب هایی سنتی، اصول و آداب از خارج این رابطه ها که آید

 این ویژگی های می توان اما می برد، کار به عبارت مدرن گیدنز هرچند می کند. فراهم دیگران با» ناب رابطه» دنیای در ازدواج

 با رابطه ای نوعی، به می توان را همخانگی برد. کار به نیز همخانگی ازدواج، همچون مشابه الگوهای بهتر تبیین برای را رابطه ها

 (.205-201، 1397گرفت)رمضانی فر و آدیش،  نظر در است، مدرن دوران مختص که رابطه ناب یژگی هایو

 این در می کند. جذب یکدیگر سوی به را طرفین سنتی، دوران الزام های اجتماعی نه و رومانتیک عشق همخانگی در 

 این همچنین در دارند. درونی تعهد یکدیگر به زوجین و نمی کنند ایجاد متعهدماندن برای الزامی قواعد بیرونی، رابطه، از شکل

 و می یابد ادامه باشد، مطلوبیت داشته که هنگامی تا رابطه و نیست شده تضمین پیش از رابطه مدت طول زندگی، سبک

 همخانگی نمی توا بنابراین ندارد. وجود رسمی و از پیش تعیین شده صورت به آینده در یکدیگر کنار در زیستن برای تضمینی

 با مطابقت رمانتیک عاشقانه روابط گذار، این در که کرد تعریف مدرن به سنتی دوران از ایران گذار جامعه از پیامدی نوعی به را

 از رابطه، در موجود الزام های شکل با تغییر گذار این می یابد. رواج آزادانه گزینش و فردی استقالل فردگرایی، مدرن ارزش های

 تغییر درونی، الزام های به بیرونی الزام های از جنس دو میان گذار روابط نشانه های از یکی است. همراه درونی به بیرونی

 منافع جمعی و اهداف خدمت در ازدواج که گذشته دوره های خالف بر که گونه ای به است. در کشورمان همسرگزینی الگوهای

 (.37، ص 1396می شود)گلچین و صفری،  نجاما شخصی هدف های با ازدواج ها بیشتر امروزه بود،

 (.20، ص 1396: علل و مقوله هاي پيدایش ازدواج سفيد )گلچين و صفري،  1جدول 
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 نقاط ضعف، پيامدها و آسيب هاي ازدواج سفيد

 الف( پيامدهاي حقوقی: 

مورد  درصورتیکه باشد و داشته را رششوه بیمه خدمات از استفاده ویا ارث نفقه، ادعای نمی تواند زن سفید ازدواج در -1 

 کند. شکایت دادگاه به می تواند گیرد، به سختی قرار مالی سوءاستفاده
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 بیشتر ،قضات است غیرممکن تقریباً زنا اثبات شوند. ازآنجاییکه محکوم نامشروع رابطه یا زنا به طرف دو است ممکن -2

 است. شالق ضربه 99حداکثر  آن مجازات که می دهند حکم نامشروع رابطه جرم براساس

 بی علت نمی توان به طورکلی .است گرفته نظر در را نقدی جزای یا حبس ،مجازات دائم ازدواج ثبت عدم برای قانون -3

 برخورد سفید ازدواج مرد در و زن با نمی توان لذا. باشد رخداده علنی به طور جرم اینکه مگر شد افراد خصوصی حریم وارد

 اعالمجرم افراد این ،دادستان علیه خاص شرایط تحت یا و باشند داشته همسایه خصوصی، مثل شاکی آنکه مگر کرد قضایی

 آن بعدی تبعات در ریشه ازدواج سفید قانونی است. مشکالت مشکل موارد این در نامشروع رابطه یا زنا اثبات دلیل همین به.کند

 اتفاق آنها بین خشونتی یا بیاید مالی پیش ،مسائل برود و کند رها مرد یا شود دار بچه زن که است زمانی اصلی مشکالت .دارد

 و ... .  بیافتد

در  که پسری و دختر است نیست( ممکن باردار زن که مواردی موقت )در ازدواج رسمی ثبت نبودن الزامی به توجه با -4

کرد  خاطرنشان باید .کنند استناد موقت قدع و محرمیت صیغه شدن جاری به کنند می زندگی یکدیگر با سفید ازدواج قالب

 کنند. می پرسش خصوص این در طرف دو اطرافیان و خانواده از و کنند نمی قبول را صیغه ادعای صرف قضات از بسیاری

 راحت خیلی خاطر همین به است نشده ثبت وشوهری زن بر مبنی سندی کجا هیچ اینکه خاطر به سفید ازدواج در -5

به  توجه با.بکند آنان از خاصی حمایت بتواند جامعه حتی و قانون که این بدون بدهند پایان را خود رابطه توانند می پسر دختر و

 قانون و شرع طبق چه ،چنان موقت یا ،دائم ازدواج باشد. عقد دخترها ضرر به بیشتر تواند می امری ،چنین ایرانی فرهنگ

 شود. می بار آن بر غیرمالی و مالی آثار گیرد صورت

 و موقت یا دائم ازدواج ثبت صورت در فقط مرد و زن که شود می معین گذار قانون جانب از امری طور نکاح به عقد نتایج 

 عقد اثبات یا ازدواج ثبت صورت در فقط شوند. مثالً  می برخوردار آن اثبات، از صورت در و موقت ازدواج عدم ثبت شرایط در

 شمار به مشروع ایران قوانین اساس بر سفید ازدواج از حاصل گرفت. فرزندان شناسنامه شده متولد فرزند توان برای می موقت

 نیستند. برخوردار شناسنامه داشتن همچون قانونی از حقوق نمی آیند و

سرنوشت  و شود نمی ثبت ازدواجی چنین چراکه شود، می متحمل را لطمه بیشترین ازدواجی چنین از حاصل فرزندان -6

 دیگر ازدواج تبعات از غیرقانونی جنین سقط از ناشی بهداشتی عوارض و ناخواسته نیست. بارداری های مشخص تولد از پس آنان

 است.  سفید

 دختر برای خالء روانی و کند می تغییر افراد زندگی سطح آن بر عالوه شود، می آوری فرزند کاهش موجب رابطه ای چنین

 در این کند، پیدا اعتیاد سوق مانند آسیب هایی به حتی و دهد کاهش را او شدن مادر شانس حتی است ممکن و دارد پی در را

 (.  3، ص 1397می بینند)قاسمی،  آسیب کمتر رابطه ای چنین ترک صورت در مردان که است حالی

 

 ب( پيامدهاي فقهی:     

 می متعال خداوند اند، شده معاطاتی کاحن بطالن به سوره نسا، قائل 21آیه  روایی تفسیر به استناد با برخی آیات: -1

 کیف و مبینا اثما و بهتاناً  أتأخذونه شیئاً  منه تأخذوا فال قنطارا احداهن آتیتم و زوج مکان زوج استبدال و ان اردتم»فرماید: 

عبارت  است شده ذکر آیه این تفسیر ذیل که روایتی مطابق«. غلیظاً میثاقاً  منکم أخذن و بعض الی افضی بعضکم قد و تأخذونه

 منکم و اخذن»عبارت  تفسیر به باقر)ع( راجع امام از گوید می« عجلی برید»دارد.  داللت نکاح عقد الفاظ بر« میثاق غلیظ»

 (. 12، ص 1365کلینی، «)النکاح بها عقد التی الکلمه هی المیثاق»فرمود:  امام پرسیدم« غلیظا میثاقا

 و دانسته نکاح عقد در صیغه لزوم بر دلیل را روایت این خوئی مرحوم .شود می واقع آن با که است ای کلمه همان میثاق

 واضحی داللت معین الفاظ غیر به تلفظ کفایت عدم بر بلکه ، قلبی کفایت رضایت عدم نیز و لفظ اعتبار بر روایت این فرماید: می

 دارد)خویی، بی تا(.  
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 روایات -2

 و چنین تو به و بخر را پارچه این:گوید می و آید می مردی : صادق)ع( گفتم ماما به که کند می نقل الحجاج بن خالد

 ،چنین آری گفتم گیرد؟ می خواست اگر و کند می ترک خواست اگر که نیست طور این فرمود: آیا ،امام دهم می چنان سود

 (. ن21، ص 1382طوسی،«)الکالم یحرم و الکالم یحلل انما به البأس»است،امام فرمود

 که است کالم فقط نتیجه در شود می معلوم حصر ، روایت روایت در این در امام که است آن فوق روایت به استدالل وهح

 چه اگر دیگر سوی از ندارد، اثری آن غیر و است محرم کلمه و به توجه با و است نامیده محرم و محلل را کالم » انما « محلل

 در و است کلی قاعده یک مبین آن مفاد بنابراین می دهد دست به کلی قاعده آن ذیل ولی است بیع باب به ناظر روایت صدر

است)مراغی  اثر فاقد نکاح عقد جمله از و عقود معاطات در نتیجه در یابد می جریان نکاح عقد جمله از ایقاعات و عقود تمامی

 (.18، ص 1417حسینی،

 تمسک به اصول علميه -3

 )نراقی،« بدونها الزوجیه آثار ترتب عدم الصیغه النکاح فی تجب»فرماید:  می راقین ، مرحوم«اصحاب استصحاب»الف( 

 ترتب در وقتی یعنی شود نمی مترتب زوجیت آثار صیغه بدون که است آن اصل زیرا است الزم نکاح صیغه (، در40، ص 1415

 .است آن بر زوجیت اثر ترتب عدم ، استصحاب اصل مقتضای شود تردید لفظی غیر قبول ایجاب و از پس زوجیت آثار

 عقد اجرای در بنابراین داند می عقود سایر از متمایز را آن و داشته نکاح امر به ای ویژه توجه ؛ شارع« اصل احتیاط»ب( 

 شود. محقق صحیح صورت به قطعاً  تا داشت نهایت توجه باید

 اجماع و سيره مسلمين -4

انصاری، «)عقدالنکاح فی الصیغه اصل اعتبار علی-واحد غیر به کماصرح– االسالم علماء اجمع»فرماید:  می انصاری شیخ

 مورد این در بلکه است اصحاب تسالم و متشرعه ارتکاز مخالف ، معاطات به نکاح : یقاع فرماید می (، امام خمینی15،ص 1415

 (.13، ص1379نیست )موسوی خمینی، اختالفی

 تلقی نامشروع رابطه یا زنا عنوان به دین نهاد در ندارد شرعی تصحیح هیچ هرابط این که آنجا از گفت: توان می بنابراین

 احکام و بوده نامحرم دو آن دین دیدگاه است، از حد ،مشمول شرایطی حصول با و شود می آن با حرام فعل یک و معامله شده

 خانواده احکام و داند نمی خانواده را ارتباط و رفتار این ، شرع تبع به فقه نهاد است مترتب ها آن بر خلوت حرمت نامحرم مانند

 (.11-10، صص 1396دهد)فهیمی،  نمی آن تسری بر

 ج( نقاط ضعف و پيامدهاي اجتماعی و روانی:       

 به رابطه این طریق از که فرزندانی متولی بایست می نهادیازدواج سفید دارای پیامدها و آسیب های اجتماعی است. زیرا 

 را ازدواج نوع این که جوامعی در .کند می اجتماعی و فرهنگی اضافی های هزینه متحمل را جامعه کار این .اشدب آیند می دنیا

 .شوند می متحمل فرزندان را لطمه ترین بیش و نیست مشخص تولد از پس فرزندان سرنوشت شناسد، می رسمیت به

 جامعه بنت، نیل دکتر .گیرند می طالق تر بیش واجازد از بعد کنند، می زندگی باهم ازدواج از قبل که هاییهمچنین 

 به نسبت خانه هم زنان آن اساس بر. است کرده منتشر را هایش یافته معاصر شناسی روان نشریه در دانشگاه، استاد و شناس

 طالق همسرشان از که دارد احتمال تر بیش درصد 80 اند، کرده نمی زندگی همسرشان با ازدواج از قبل که زنانی

 (.4، ص 1393)رضایی، بگیرند

 کاهشهمچنین ازدواج سفید دارای پیامدها و آسیب های روانی است. از جمله آسیب های روانی بر دختران جوان، مانند 

 طرفین ساختن دور روانی، خالء ایجاد مخدر، مواد مصرف سمت به شدن کشیده دختران، شدن مادر شانس کاهش آوری، فرزند

 می ازدواج رسمی به منجر که است بوده دائمی رابطه این از تصورشان که چرا)خوردگی فریب احساس زندگی، جدی شروع از

 (.شود

 آن .هاست رابطه نوع این مخرب آثار دیگر از افراد این در تر بیش اضطرابی و افسردگی و رفتاری مشکالت وجودهمچنین 

 به زناشویی زندگی و دائم نکاح در که را ثباتی آن زیرا. برند می رنج اضطراب و افسردگی از تر بیش هستند، خانه هم که هایی
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 و سست شده، نهاده آن بر افراد این روابط بنای که هایی پایه و ندارد وجود روابط این در کرد، احساس توان می حقیقی معنای

 (.5، ص 1393)رضایی، است افراد در دلهره و اضطراب ایجاد ساز زمینه بودن، معلق احساس این. است لرزان

 منسوب زندگی، سبک و مدل نظریهبررسی های آسیب شناسی ازدواج سفید در حوزه چگونگی تبدیل شدن آن به جرم، به 

 فعالیت باشد، یعنی داشته بازتری زندگی شیوه فرد یک قدر هرمراجعه می کنند. طبق این نظریه  هیندالنگ و فردسن گات به

، ص 1384ابرندآبادی، نجفی)است تر بیش او شدن دیده بزه احتمال باشد، تر بیش یو فراغت اوقات و تفریحی و شغلی های

80.)  

 و رفت متعددی افراد با شک بی شان، رابطه به پایبندی عدم و قیدی بی خاطر به دهند، می سفید ازدواج به تن که افرادی

 نیست، ای شده تعیین پیش از حرمت دارای اند گزیده سکنی آن در که منزلی سابق، ادوار مانند به چون و داشت خواهند آمد

 .دهند راه شان شخصی حریم داخل به را متعددی افراد و دوستان طرفین، که شود می موجب

 نداشته خوشایندی احساس مقابل طرف دوستان از برخی به نسبت طرفین از یکی که آید می پیش ات کر به میان، این در

 مانند به آنان روابط چون که است حالی در این. بداند انسانی و اخالقی اصول فاقد و نندهز را وی گفتارهای و اعمال و باشد

 به و بود خواهد توجه بی دیگری اعتراض و ها خواسته به نسبت مقابل طرف نیست، شرعی و رسمی ی زوجه و زوج یک روابط

  (.6ش، ص  1395)اکبری،نهد نمی وقعی او تمایالت

 گردان روان های قرص و الکلی مشروبات و مخدر مواد سمت به غالبا که روئی کژ و خالفکار افراد که این امکان سبب بدین

 آنان از باال در که هایی جرم ها، شد و آمد این تبع به .است بسیار نمایند، آمد و رفت عدیده نحو به منازل این در دارند، گرایش

 با .کشاند خواهند جسمی و روحی تعادل عدم و آشفتگی سمت به ار طرفین و پیوست خواهد وقوع به عدیده طور به شد یاد

 .شود می مکرر افراد این خصوص در متوالی طور به کار، بزه _دیده بزه _کار بزه ی چرخه روند، این شدن طی

 شدن طی از بعد سپس شوند، می جرم مرتکب ابتدایی ی مرحله در ای، زندگی سبک چنین برقراری با که معنا بدین

 ی مجرمانه عملیت شوند، می واقع دیده بزه که حال عین در و گیرند می قرار دیدگی بزه آماج در روابط، افزایش و زمانی مدت

 در الگوهایی چنین تصور و دارد فاجعه ژرفی از نشان زیست، مدل و حالت این .افزایند می خویش ماقبل جرایم به را دیگری

 (.6ش، ص  1395)اکبری، سازد می منقش ما آتیه تصورات در را اسفناکی حدت و شدت فراوان، مقیاس به جامعه سطح

 

 روش تحقيق
عالوه بر تصویرسازی آنچه هست به  در تحقیق حاضر سعی دارد محققطرح پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد. 

ز طریق جستجو در ادبیات و گاه ا. این تکیهپرداختتشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن 

که در سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین  شدها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره

از آنجاییکه جهت بخش توصیفی تحقیق از نظریه های استفاده شده در مقاالت و کتاب ها و ... استفاده شد، بنابراین از د. گردیدن

 گردآوری اطالعات، روش کتابخانه ای استفاده شد.شیوه 

 

 جمع بندي و نتيجه گيري

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

 مصاحبه های و گزارش ها ایران براساس در سفید ازدواج پیامدهای مهمترین .است کرده ظهور ارزشی تغییرات این بطن در

 بوده رسمی ازدواج به بیمیلی و انتخاب آزادی کلیشه های جنسیتی، باختن رنگ داشته اند، همباشی تجربة که زوجینی با دقیق

 است.

 و افراد بیشتر راحتی و آزادی سفید، ازدواج دلیل آمریکا در تحقیقی در .مشاهده می شود وضوح به نیز غرب در عوامل این 

 این ایران در کرده، را قانونمند پدیده این حقوقی و عرفی نظر از که غرب است. برخالف شده دائمی عنوان ازدواج به لیبی می

 است. آورده دنبال به را پیگرد از و ترس حمایت فقدان اجتماعی، طرد مانند پیامدهایی و است مانده مسکوت مسئله
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 ناامنی پیدایش و سرمایه داری ورود اقتصادی، تغییرات مانند ایران راجتماعی د تغییرات به توجه با اخیر دهة دو در 

 در تغییرات محله، کارکرد و مفهوم رفتن بین از شهری، گمنامی و نوسازی عناصر سنت، ورود بازاندیشی و لیبرالیسم شغلی،

 است. گسترش به رو سفید ازدواج یا همباشی انتخاب مقطعی، روابط و پیدایش خانواده ساخت

 کشف را آن نمی توانند آسانی به انتظامی و قضایی ضابطان و می گیرد صورت خصوصی چارچوب حریم در ازدواج نوع ینا

 و است رشد کرده سایه در پدیده این موضوع، بودن تابو و مسئوالن توسط آن انکار رابطه، این خصوصی ماهیت به با توجه کنند.

 کند.  آسیب دچار متفاوت درابعاد را اجتماعی سالمت و نظم و باشد داشته زنان ایبر ویژه به جبران ناپذیری تبعات می تواند

جغرافیایی  و مذهبی خانوادگی، تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی، افرادی که این نوع ازدواج را انتخاب کرده اند، پایگاه های

 از اقتصادی لحاظ به که کسانی حتی دارند. گاهیتحصیالت دانش اکثراً  که است مشترک آنها اغلب در چیز یک اما دارند. متفاوتی

 کرده اند. به مهاجرت اصفهان به تحصیل ادامه یا کار برای خانواده حمایت و مالی بدون پشتوانه و هستند پایینتری طبقات

 در شاناغلب که گفت می توان کلی یک دسته بندی در و رفته اند باال اجتماعی مراتب سلسله در فردیشان تالش های واسطه

موقعیت  حکم بیشتر همباشی این ندارند جدایی و طالق سابقه که آنهایی برای شهری هستند. متوسط طبقه جزو حاضر حال

 تقسیم از شکلی و است خانوادگی معمولی شبیه زندگی حدودی تا آن تنظیم گر قواعد و کارکردها و دارد را دایم ازدواج به گذار

تعداد  این میان در که چند هر .دارد وجود زوج ها میان عاطفی حمایت های و اقتصادی و اجتماعی مسئولیت های و وظایف

 حائز آن ماهیت از بیشتر رابطه که کیفیت دارند اعتقاد شوندگان مصاحبه از نیست. برخی کلی قاعدهای امر این هم محدود

 وجود ازدواج در که تعهداتی و مسئولیت ها تمام معتقدند و نمی بینند شیوه زندگی این و ازدواج بین فرقی آنها است. اهمیت

 به کمتر داشته اند را جدایی و تشکیل خانواده تجربه بار یک که کسانی دیگر طرف در هست. نیز روابط نوع این دارد متوجه

 مسئولیت و بیشتر آزادی خود انتخاب توجیه در افراد این می دهند. ترجیح زندگی را سبک این بیشتر و می کنند فکر ازدواج

 شیوه این به طالق بار یک از پس مردانی که و زنان می دهند. قرار تأکید مورد می کنند، تجربه جدید رابطه در را که کمتری

هزینه های  و مسئولیت ها و طالق از ناشی اجتماعی هزینه های شده اند جدیدی یا شریک و سابق همسر با زندگی به حاضر

 قوانین معتقدند افراد این اغلب عنوان کرده اند. شیوه این به رابطه ادامه برای دلیلی را ه هاخانواد دخالت و مشترک زندگی

 ندارد. وجود رابطه این در قانونی جدایی از برچسب های بعد و تبعات و طالق پاگیر و دست

 

 محدودیت تحقيق
 داشت. مشترکی داوری آنان همه توان براینمی  و نیستند سنخ یک از کرده اند انتخاب را رابطه نوع این که افرادی همه

 کرده اند، انتخاب را زندگی از سبک این که کسانی دارند. همزیستی از این سبک انتخاب برای متفاوتی شخصی دالیل آنان

 راحتی کار نیز باشند گفتگو حاضر به که افرادی کردن پیدا و ندارند غریبه ها برای خود رابطه کردن آشکار به معموالً تمایلی

 نیست. 

 

 تحقيق توسعه و ادامه براي تحقيقاتی هايافق طرح
 می شود: ارائه راهکارها این آن، سامانمند کردن و سفید ازدواج پدیدۀ ناگوار به منظور کاهش تبعات

 دولت ؛  از جانب ایران در آن افزایشی روند و وجود نکردن انکار و سفید ازدواج موجودیت پذیرش -1 

 تخصصی؛  و تحقیقات دانشگاهی مبنای بر ایران در سفید ازدواج پیامدهای علل، ابعاد، امعج شناسایی -2

 تخصصی؛  و عمومی آموزش و آگاهی رسانی فرهنگی، بسترسازی -3

 خیرین؛ خصوصی، بخش دولت، توسط اقتصادی شرایط تسهیل و اشتغال کارآفرینی، -4

 وفرزندان؛ زنان از قضایی حمایت تأکید با دسفی ازدواج به مربوط حقوقی قوانین در بازنگری -5

 از جلوگیری و آموزشی بهداشتی و مشاوره های چارچوب در بشری حقوق انجمن های و دولتی نهادهای حمایت -6

 اجتماعی. و فردی آسیب های و پیامدها
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 منابع و مراجع

 قران کریم. [1]

 سمت. انتشارات ،تهران .ایرانی خانواده (، جامعه شناسی1391آزاد ارمکی، تقی.) [2]

(، پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران، مجله جامعه پژوهشی فرهنگی، شماره اول، صص 1391آزاد ارمکی، تقی.) [3]

26-35. 

 جنسی روابط الگوهای (، سنخ شناسی1390سحر.) طالبی، و مریم ایثاری، محمدحسین، ساعی، شریفی تقی، آزادارمکی، [4]

-1، صص 2دوم، شماره  سال فرهنگی، ت مطالعا و علوم انسانی پژوهشگاه فرهنگی، پژوهیجامعه  .ایران در ازدواج از پیش

600. 

 (، پیامدهای حقوقی ازدواج سفید، باشگاه خبرنگاران جوان، گروه اجتماعی، ازدواج و خانواده.1393احمدی، علی.) [5]

و آثار ازدواج سفید، فصلنامه علمی (، ماهیت، مشروعیت 1397ارجمند دانش، جعفر؛ آیتی، محمد رضا و عربیان، اصغر.) [6]

 .23-11، صص 4پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب، سال یازدهم، شماره 

زوایا و آثار حقوقی و جرم شناختی ازدواج سفید و بررسی راهکارهای مداخله و مقابله با  (،1395.)شایان، اکبری [7]

 .لی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراقپنجمین کنفرانس بین المل آن،

 شیخ خانواده، تاالر حقوقی های نشست اجتهاد، سلسله شبکه ازدواج،گزارش بدون (، همزیستی1395برهانی، محسن.) [8]

 .37-30تهران، صص  دانشگاه سیاسی علوم و حقوق انصاری دانشکده

، تاریخ 24308، کد خبر: 14/2/88انتشار:  صفا ، تاریخ و عشق دولت در یمجرد خانه های آوری پایگاه خبری فرارو، جمع [9]

 .10/01/94مراجعه: 

، 17/2/88است، تاریخ انتشار:  شده افزوده کشور جرایم به جرم یک عنوان به مجردی خانه همصدا، آیا تحلیلی خبری پایگاه [10]

 .21/2/94، تاریخ مراجعه: 2188کد خبر: 

، تاریخ 246648، کد خبر: 16/2/88مجردی، تاریخ انتشار:  خانه واژه از متفاوت رداش تهایراسخون، ب اینترنتی پایگاه [11]

 .8/1/94مراجعه: 

(، علل گسترش پدیده خانواده سفید در کالن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. گرایش 1393پورفرهادی، پریسا.) [12]

 حقوق جزا.

 .180انتشارات موسسه و نشر آثار امام خمینی)ره(، ص معاطات)البیع(،  ( ،بیع1368اهلل.) خمینی، روح [13]

 .52-13الخویی، صص  االمام آثار احیاء الوثقی،قم،مؤسسه العروه شرح فی ابوالقاسم.)بی تا(، مبانی خویی، سید [14]

 .10-3ها، ص  برترین اینترنتی ،مجله سفید ازدواج یا سیاه (، همزیستی1393رضانیا، علیرضا.) [15]

 .12-1، صص 3 شماره اجتماعی، فرهنگی ماهنامه دو ،سیاه باشی هم یا سفید دواج(، از1394رضایی، حسن.) [16]

شهرستان گیالن،  در سفید ازدواج مورد در افراد زیسته تجربه (، مطالعه1397رمضانی فر، حدیثه و آدیش، محمدعلی.) [17]

 .217-195، صص 1شماره  هفتم، دوره فرهنگی، -اجتماعی توسعه مطالعات فصلنامه

جامعه  زمینه ها، فصلنامه و انگیزه ها سفید؛ (، ازدواج1396ه، مهران؛ نوروزی، میالد و عسکری کویری، اسما.)سهراب زاد [18]

 .249-189شماره نهم، صص  سوم، سال زندگی، سبک شناسی

 پدیده با هم باشی)ازدواج سفید(، پایان نامه از زیسته تجربه جامعه شناختی (، مطالعه1395).لیال قیداری، شیری [19]

 مرکز. تهران آزاد دانشگاه ارشد، شناسیکار

 اسالمی جمهوری کیفری حقوق نظام در آن از ناشی های آسیب و جرایم سفید؛ ازدواج(، بررسی 1394، زهرا.)پور صیرفیان [20]

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(.ایران
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 اقتصادی، فصلنامه رویکرد یک :درایران زنان ازدواج سن بر موثر عوامل (، برسی1390فرخ.) سید فوی،مصط وحید؛ ضرابی، [21]

 .33-64، صص 4اقتصادی، سال یازدهم، شماره  پژوهش های

 .67-7االسالمیه، صص  ،دارالکتب تهران االحکام، (، تهذیب1365حسن.) طوسی، محمدبن [22]

اولین همایش ملی علوم  ازدواج سفید از دیدگاه اسالم و دانشجویان، (،1396.)یعلی آبادی, مینا؛ طاهره شفایی و موسی زرق [23]

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم -اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه 

 .دادگستری کل استان البرز

ومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های د بررسی فقهی حقوقی ازدواج سفید،(، 1396.)اکبر ،فهیمی [24]

 .مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات  بررسی پدیده ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق عمومی، (،1397.)غزل، قاسمی [25]

 .رآفرینی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادیننوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کا

 .12-1، 5، شماره 1(، ازدواج سفید: درد یا درمان، زنان امروز، دوره 1393قدسی، سمیه و بیات، فرنگیس.) [26]

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان (، بررسی ازدواج سفید در نظام حقوقی ایران و غرب)مدرنیته(، 1396قنبریان، مهدی.) [27]

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان، دانشگاه جامع علمی کاربردی آذین ، در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی 

 .11، دوره دوم، ص شوشتر

 .100-2لکتب االسالمیه، صص (، الکافی، تهران، دارا1365یعقوب.) کلینی، محمدبن [28]

 مرد؛ مطالعه و زن روابط از ای تازه الگوی های نشانه ظهور و تهران شهر (، کالن1396گلچین، مسعود و صفری، سعید.) [29]

 .57-29، صص 1شماره  دهم، دوره ایران، فرهنگی تحقیقات خانگی، فصلنامه هم پیامدهای و فرایند، ها، زمینه

دانشجو،  دختران ازدواج در معنایی تأخیر (، داللت های1395شیما.) حسینی، سادات س؛مون سیاح، فاطمه؛ سید محبی، [30]

 .274-251، صص 2اسالمی، سال ششم، دوره  دانشگاه در فرهنگ

 .166انسانی، ص  علمی نشریه آن،مرکز انحالل و ،نکاح خانواده حقوق فقهی (، بررسی1372مصطفی.) داماد محقق [31]

 .80-4االسالمی، صص  النشر مؤسسه ، قم ، الفقهیه (، العناوین1417.)الفتاح عبد ،میر حسینی مراغی [32]

 .69-4خمینی، صص  امام آثار و نشر تنظیم مؤسسه البیع،تهران، (، کتاب1379اهلل.) روح خمینی،سید موسوی [33]

 .32-23، صص 10، شماره 1(، بررسی ابعاد حقوقی ازدواج سفید، زنان امروز، دوره 1393مینویی، زهرا.) [34]

 و حقوق دانشکده ،ارشد کارشناسی - دوره جنایی شناسی جامعه درس تقریرات (،1384.)حسین علی ابرندآبادی، نجفی [35]

  .91-72، صص بهشتی شهید دانشگاه سیاسی، علوم

 موقت در دانشگاه شهید به ازدواج نسبت دانشجویان (، نگرش1394).فاطمه ابراهیمی، و عفیف حیدری، فاطمه؛ یاری نسب، [36]

 .364-347، صص 16پنجم، دوره  اسالمی، سال دانشگاه در فرهنگ ، فصلنامهکرمان باهنر
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