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چکیده:
از جملــه مســائل مســتحدثه و غیرمنتظــره در جامعــه ایــران معاصــر در دهــه کنونــی، پدیــده موســوم 

ــا  ــدرن، ب ــی م ــبک زندگ ــی از س ــه ای انضمام ــوان مؤلف ــفید به عن ــت. ازدواج س ــفید« اس ــه »ازدواج س ب

ــاخت های  ــات، زیرس ــارات، اقتضائ ــا، انتظ ــا نیازه ــا داری ب ــب معن ــچ تناس  هی
ً
ــا ــژه تقریب ــات وی مختص

فرهنگــی، الگوهــا و قواعــد هنجــاری و تجربه هــای زیســته جامعــه ایــران به عنــوان یــک جامعــه مذهبــی 

دارای اکثریــت مســلمان، برخــوردار از حاکمیــت دینــی و ملتــزم بــه شــریعت اســامی نــدارد. بــه دلیــل 

ــت وقوعــی بســیار محــدود آن  ــودن و کمی ــده به رغــم نوظهــور ب ــن پدی ــه ای ــی اســت ک ــن ناهمخوان همی

ــادی  ــان شــمار اندکــی از شــهروندان( حساســیت های بســیار زی  در برخــی کان شــهرها و در می
ً
ــا )عمدت

را در ســطح عمــوم برانگیختــه و اندیشــمندان علــوم اجتماعــی را در جهــت یافتــن علــل و دالیــل مؤثــر در 

ــه فرضیه ســازی و نظریه پــردازی  ــار و پیامدهــای مختلــف آن ب ــز آث تکــون و بســط تدریجــی و آرام آن و نی

برانگیختــه اســت. نوشــتار حاضــر ســعی دارد بــا بهره گیــری از روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا ارجــاع بــه 

منابــع کتابخانــه ای، مصاحبــه اکتشــافی بــا برخــی از کارشناســان و نیــز مشــاهدات عینــی،  ایــن پدیــده را 

تــا حــد امــکان، از ابعــاد مختلــف موردبررســی و تحلیــل قــرار دهــد.
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مقدمه
در یــک دهــه اخیــر در برخــی کالن شــهرهای ایــران بــا پدیــده وارداتــی جدیــدی بــه نــام »ازدواج 
ســفید« مواجهیــم؛ پیونــدی ظاهــراً بدیــع، ســاده، صمیمــی، عــاری از رســومات و تشــریفات معمــول، 
ــنت  ــه س ــنت گریز و بلک ــال، س ــور و درعین ح ــالق مح ــی، اخ ــی و قانون ــدات عرف ــاری از تعه ع
ســتیز کــه وقــوع برخــی از تحــوالت جــدی در حــوزه خانــواده را گــوش زد می کنــد. ازدواج ســفید، از 
ابتــدای طــرح در جامعــه بــه دلیــل ماهیــت تابویــی و حساســیت برانگیز آن، از ظهــور و بــروز عینــی و 
ــل بســیاری از ســازمان های  ــن دلی ــه همی ــده و ب ــه دورمان ــاً ب ــک تقریب جلب توجــه رســانه ای و آکادمی
ــی و  ــب تابوی ــدارد. برچس ــی آن ن ــف وقوع ــم و کی ــی از ک ــالع چندان ــی اط ــکار عموم ــئول و اف مس
ــا  ــه خف ــور ب ــه حاشــیه و از ظه ــن ب ــت آن را از مت ــر اینکــه موجودی ــده عــالوه ب ــک پدی بیگانگــی ی
ــا هــدف شــناخت زمینه هــا و ابعــاد و اضــالع  ســوق می دهــد، احســاس نیــاز بــه مطالعــه و تحقیــق ب
ــئوالن  ــتور کار مس ــول از دس ــز به طورمعم ــه را نی ــه واقع بینان ــرای مواجه ــی ب ــز چاره اندیش آن و نی
ــگران  ــی از پژوهش ــر برخ ــی اخی ــات اجمال ــل التف ــازد. دلی ــارج می س ــی خ ــای مدن ــط و نهاده ذی رب
عمدتــاً بــا رویکــرد آسیب شناســانه )فقهــی، اخالقــی و جامعه شــناختی( و برخــی ســازمان های دولتــی 
و مردم نهــاد درگیــر در فعالیت هــای امــدادی و بهزیســتی، عمدتــاً بــه دلیــل بــروز برخــی از مشــکالت 
ــد آورده و  ــته، پدی ــول انگاش ــده و مغف ــان ناخوان ــن میهم ــه ای ــت ک ــره ای اس ــیب های غیرمنتظ و آس
هزینه هایــی را تحمیــل کــرده اســت. هنــوز بســیاری از شــهروندان عــادی و بلکــه کارشناســان مســائل 
اجتماعــی در مقــام ســؤال از چیســتی، فراوانــی و گســتره وقوعــی، چرایــی )علــل، دالیــل و توجیهــات(، 
اشــکال و صــور محقــق، رونــد جــاری، آثــار و پیامدهــای فــردی و اجتماعــی، چگونگــی تعامــل بــا آن 
)به مثابــه یــک کنــش اجتماعــی نابهنجــار و آســیبی یــا یــک الگــوی بدیــل بــرای حــل برخــی مشــکالت 

ــد.  ــنده می کنن ــی بس ــطحی و حدس ــخ های س ــه پاس ــا ب ــرده ی ــی ک ــار بی اطالع ــویی( اظه زناش
»ازدواج ســفید« معــادل واژه )Cohabitation( معــرف نوعــی پیونــد شــبه زناشــویی، هم خانگــی، 
هم بالینــی، همزیســتی و... اســت کــه عمدتــًا بــا هــدف تأمیــن و ارضــای نیازهــای متقابــل عاطفــی و 
جنســی میــان دختــران و پســران مجــرد یــا مطلقــه جریــان دارد. ازدواج ســفید از جملــه مؤلفه هــای 
نوظهــور ســبک زندگــی غربــی اســت کــه بــه ادعــای برخــی تحلیل گــران مســائل اجتماعــی متعاقــب 
وقــوع انقــالب جنســی در آمریــکا )1960( در ایــن کشــور و برخــی از کشــورهای اروپایــی و کانــادا، 
هرچنــد در ســطح محــدود جریــان یافــت و به مرورزمــان در برخــی از ایــن کشــورها بــه دلیــل تقاضــا 
و اقتضائــات محیطــی، تســامح عمومــی، تبلیغــات رســانه ای، اقدامــات تقنینــی، فضاســازی گفتمانــی 
و... به عنــوان نوعــی ازدواج دارای مشــروعیت قانونــی و محمــل توجیهــی در بســتر فرهنگــی اجتماعــی 
ایــن جوامــع جــا خــوش کــرد؛ اگرچــه طبــق شــواهد هنــوز هــم بخــش قابل توجهــی از مــردم آن را 
ــده نوظهــور در یکــی دو  ــن پدی ــد. درهرحــال، ای ــه تلقــی می کنن ــه یافت ــه یــک انحــراف توجی به مثاب
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ــق  ــژه از طری ــان فرهنگــی به وی ــد جهانی شــدن و ارتباطــات گســترده می ــر از رهگــذر فراین دهــه اخی
ــورهای  ــه کش ــورها از جمل ــایر کش ــه س ــت ب ــواره و اینترن ــون ماه ــتر همچ ــانه های جهان گس رس
ــن  ــًا ســنتی ای ــز ورود کــرده و در حاشــیه بافــت غالب ــارات و...( نی ــه، مصــر، ام ــل ترکی اســالمی )مث
ــده اســت. وجــود برخــی مشــکالت بعضــًا الینحــل در مســیر ازدواج رســمی  ــع ســکنی گزی جوام
ــی و  ــای واردات ــل الگوه ــن قبی ــرش ای ــه پذی ــته زمین ــورها، ناخواس ــن کش ــان در ای ــع جوان به موق
پرآســیب را فراهــم ســاخته و بعضــی نیــز ســعی دارنــد بــا توســل بــه تفســیرها و توجیهــات واهــی، 

ــد. ــی را فروکاهن ــکار عموم ــرده و حساســیت اف ــی ک از آن قبح زای
ــدان  ــده، فق ــیب ها ش ــیاری از آس ــأ بس ــه منش ــویی ک ــبه زناش ــد ش ــن پیون ــی ای ــن ویژگ بارزتری
مســئولیت پذیری و تعهدمنــدی شــرعی و قانونــی طرفیــن بــه ملزومــات یــک پیونــد عقالیــی و قــرارداد 
اجتماعــی اســت. گفتنــی اســت پیمــان و تعهــدی کــه مدافعــان ایــن پیونــد از آن دم می زننــد، صرفــًا 
ــت  ــچ ضمان ــد، هی ــف و نقــض تعه ــًا در صــورت تخل ــاری داشــته و قاعدت ــی و اظه ــت اخالق ماهی
ــن و  ــدات فی مابی ــت تعه ــه رعای ــف ب ــن متخل ــا طرفی ــزام طــرف ی ــرای ال ــرم فشــاری ب اجــرا و اه
اقتضائــات حقوقــی آن وجــود نــدارد؛ و بــاز بــه دلیــل فقــدان رســمیت و وجاهــت قانونــی، بــه هیــچ 
ــتانی،  ــع دادس ــوان توق ــمی نمی ت ــع رس ــچ مرج ــد و از هی ــارض ش ــوان ع ــی نمی ت ــه قضای محکم
ــزل ذاتــی،  ــه دلیــل تزل ــد، ب پیگــرد و توبیــخ نقض کننــده پیمــان را داشــت. همچنیــن ایــن نــوع پیون
ــروم  ــز مح ــی نی ــرف اجتماع ــی و ع ــه مدن ــت جامع ــی، از حمای ــمی و عرف ــروعیت رس ــدان مش فق
ــان  ــردان( و طالب ــژه م ــراد هوســران )به وی ــه اف ــی اســت ک ــن ویژگ ــل همی ــه دلی ــاالً ب اســت و احتم

ــد. ــتقبال می کنن ــوند و از آن اس ــه می ش ــدان وسوس ــتاقانه ب ــه، مش ــای فرصت طلبان کام جویی ه
ایــن پیونــد هرچنــد بســتری متزلــزل بــرای دریافــت درجاتــی از کامروایــی و کام جویــی مشــترک و 
تأمیــن نســبی نیازهــای عاطفــی و جنســی متقابــل را میســر می ســازد امــا بــه دلیــل فقــدان شــالوده های 
ــش و  ــد آرام ــی نمی توان ــش اجتماع ــح و نکوه ــرعی؛ و تقبی ــی و ش ــی، قانون ــوزات عرف ــادی، مج نه
ــان آورد.  ــه ارمغ ــد، ب ــان از مجــرای ازدواج رســمی جســتجو می کنن ــردان و زن ــاً م ــه نوع آسایشــی ک
ــش از  ــش، بی ــت متفاوت ــل موقعی ــه دلی ــث ب ــان، شــریک جنســی مؤن ــن پیم ــه در ای روشــن اســت ک
ــی دارد.  ــران اجتماع ــی و خس ــندی روان ــی، ناخرس ــزل، ناامن ــاس تزل ــر، احس ــی مذک ــریک جنس ش
ــروز  ــی مــداوم از ب مطالعــات انجام شــده نشــان می دهــد کــه فقــدان امنیــت و آرامــش روانــی و نگران
وضعیت هــای غیرمنتظــره و نگران کننــده در آینــده به ویــژه بــرای زنــان حتــی در جوامــع غربــی کــه در 
ــع حساســیت ها در  ــت و دف ــرای کســب مقبولی ــا و مجــوزات بیشــتری ب ــا، محمل ه ــر، از زمینه ه ظاه
فرهنــگ عمومــی یــا نهادهــای رســمی برخــوردار اســت، همچنــان وجــود دارد. مطالعــات انجام شــده 
بیــش از توجــه دادن بــه پیامدهــای مطلــوب و خرســندکننده ادعایــی آن، از مخاطــرات، کژکارکردهــا و 
ــد. تردیــدی  ــرداری کرده ان ــا درازمــدت پرده ب پیامدهــای ســوء فــردی و اجتماعــی آن در کوتاه مــدت ی
نیســت کــه ابتــالی عامــالن بــه ایــن ســنخ عــوارض و پیامدهــا در یــک جامعــه مذهبــی مثــل ایــران 
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کــه بــا شــدت و حــدت تمــام بــر غیرقانونــی بــودن و عــدم مشــروعیت ایــن ســنخ پیمان هــا و متقابــاًل 
بــر انحصــار طریــق مجــاز ارضــا بــه ازدواج شــرعی و پذیرفته شــده اصــرار مــی ورزد و عامــالن را بــه 
ــر  ــتر و پرهزینه ت ــر بیش ــا براب ــازد، ده ه ــم می س ــاء مته ــکاب فحش ــاه و ارت ــر در گن ــتی، تجاه هواپرس
ــات،  ــنخ ارتباط ــن س ــه ای ــه ب ــت جامع ــوان اکثری ــرعان به عن ــش متش ــه واکن ــت ک ــن اس ــت. روش اس
بســیار خشــن و طردکننــده خواهــد بــود. از دیــد برخــی کارشناســان فرهنگــی اجتماعــی، ایــن ســنخ 
الگوهــای وارداتــی کامــاًل ناهم ســو بــا بافــت ســنتی مذهبــی جامعــه ایــران و ســاختارهای نهادینــه آن، 
هرچنــد ممکــن اســت بــه دلیــل برخــی محدودیت هــا و ســنگالخ ها در مســیر ازدواج رســمی و تعویــق 
ــو  ــی ن ــه لذت جوی ــی ک ــژه در کام مردان ــی و شــهوانی آن به وی ــای عاطف ــز جاذبه ه غیرمنتظــره آن و نی
ــی  ــی را فرصت ــی و قانون ــات عرف ــمی و الزام ــدات رس ــاری از تعه ــال، ع ــی،  و درعین ح ــو، پیاپ ــه ن ب
ــات  ــه حی ــان ب ــان به صــورت پنه ــا همچن ــداوم ام ــی م ــا حت ــت ی ــد،  به صــورت موق ــی می انگارن طالی
طفیلــی خــود ادامــه دهــد؛ امــا بــه دلیــل تخالــف صریــح آن بــا گفتمــان فرهنگــی، بنیادهــای اعتقــادی و 
ارزشــی،  بســترهای نهــادی، قواعــد ســاختی، ســبک زندگــی، تجربه هــای زیســته، معیارهــای اخالقــی، 
ــل  ــوی بدی ــک الگ ــه ی ــچ گاه به مثاب ــه، هی ــن جامع ــده ای ــم و پذیرفته ش ــی حاک ــد فقه ــکام و قواع اح
ــا  ــم و ت ــار و مشــروعیت عرفــی و شــرعی )ازدواج دائ در جنــب الگوهــای نهــادی شــده و دارای اعتب
حــدی موقــت( بــه رســمیت شــناخته نخواهــد شــد و مشــمول ارزش گــذاری عــرف عــام و باالتــر از آن 
شــریعت و قانــون قــرار نخواهــد گرفــت. البتــه از دیــد برخــی، ایــن خوش بینــی را بایــد بــا قیــد »تــا 
اطــالع ثانونــی« مقیــد کــرد چراکــه اقتــدار هژمونیــک و نفــوذ پرشــتاب فرهنــگ غــرب و مؤلفه هــای 
زیســتی آن، تاکنــون بســیاری از ایــن محــاالت عــادی را در جهــان ســنت ممکــن ســاخته یــا دســت کم 

از حساســیت و زمختــی آن کاســته اســت. 
باش تا صبح دولتش بدمد                کین هنوز از نتایج سحر است

1( پیشینه
ــور  ــی و نوظه ــل واردات ــه دلی ــران ب ــفید« در ای ــد، »ازدواج س ــاره ش ــل اش ــه در قب ــه ک همان گون
بــودن و باالتــر از آن، جریــان یابــی پنهــان و بطــی در زیرپوســت شــهر، تاکنــون چندان کــه بایــد در 
ــل )=  ــن دلی ــه همی ــه و احتمــاالً ب ــرار نگرفت ــه ق ــه و محققان معــرض مطالعــات و کاوش هــای عالمان
فقــر داده و فقــدان تحلیــل( مــورد التفــات جــدی رســانه های جمعــی و به تبــع آن افــکار عمومــی و 
جامعــه مدنــی قــرار نگرفتــه اســت. موقعیــت تابویــی آن در جامعــه مــا نیــز احتمــاالً در ایــن بی مهــری 
ــل  ــه دلی ــز ب ــور نی ــی کش ــئوالن اجرای ــزان و مس ــت گذاران،  برنامه ری ــت. سیاس ــوده اس ــر نب بی تأثی
همیــن ناشــناختگی و کــم و کیــف نامشــخص آن در واقعیــت عینــی، تاکنــون آن را ســزاوار نظــارت، 
کنتــرل،  چاره اندیشــی و مقابلــه تشــخیص نداده انــد. بی شــک، پرداخــت توصیفــی، تبیینــی، تفســیری 
ــی و  ــم و اساس ــی مه ــف، گام ــای مختل ــا رویکرده ــئله ب ــن مس ــه ای ــمند و محققان ــادی روش و انتق
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ــی و بهداشــتی-  ــی، تقنین ــی، قضای ــات فرهنگــی، اجتماع ــرای ســایر اقدام ــر ب ــازی گریزناپذی پیش نی
ــا آنجــا کــه پی جویی هــای نویســندگان نوشــتار حاضــر نشــان می دهــد، در  ــود. ت ــی خواهــد ب درمان
ایــن موضــوع تاکنــون تعــداد اندکــی مقالــه، پایان نامــه، مصاحبــه و یادداشــت های اینترنتــی )عمدتــاً در 
وب ســایت ها وبالگ هــای محققــان علــوم اجتماعــی( تألیــف یافتــه اســت. قابل ذکــر اســت کــه تاکنــون 
ــازار نشــر عرضــه نشــده اســت. در بخــش ترجمــه  ــا در ب ــف نشــده ی ــاره تألی ــن ب ــی در ای ــچ کتاب هی
نیــز اقبــال چندانــی بــه انتقــال ادبیــات تولیــدی در کشــورهای غربــی بــه جامعــه فارســی زبان از ســوی 
مترجمــان نشــان داده نشــده اســت. البتــه انــکار نمی تــوان کــرد کــه در ضمــن برخــی از منابــع تألیفــی و 
ترجمــه ای مربــوط بــه خانــواده و احــواالت آن، بــه ایــن موضــوع نیــز اســتطراداً اشــاراتی رفتــه اســت. از 
جملــه ویژگــی بــارز آثــار عرضه شــده از جملــه نوشــتار حاضــر، مواجهــه نظــری بــا یــک واقعیــت زنــده،  
عینــی، جــاری و رو بــه رشــد بــا ابعــاد و اضــالع مختلــف، در بطــن اجتمــاع اســت. از ایــن میــان، تنهــا 
یــک اســتثنا وجــود دارد و آن پژوهــش میدانــی دکتــر کامیــل احمــدی اســت کــه نویــد نشــر آن در قالــب 
کتــاب در آینــده نزدیــک داده شــده اســت. گزارشــی از ایــن پژوهــش کــه بــا روش گرانــدد تئــوری و بــا 
تکنیــک مصاحبــه عمیــق بــا بیــش از دویســت نفــر از کنشــگران ایــن عرصــه در ســال 1397 بــه انجــام 
ــران« در ســایت  ــاب ازدواج ســفید در ای ــاز: پژوهشــی جامــع در ب ــا درِ ب ــه ای ب ــام »خان ــا ن رســیده، ب
ایشــان بــه آدرس )kameelahmady.com( ذخیــره شــده اســت. در ادامــه جهــت اطــالع عالقه منــدان 

ایــن حــوزه، بــه معرفــی برخــی از آثــار نشــر یافتــه پرداختــه می شــود:
ــی آزاد ارمکــی، انتشــارات  ــته تق ــده آن« نوش ــا و آین ــرات، چالش ه ــی و تغیی ــواده ایران ــاب »خان کت
تیســا، 1395 کــه در ضمــن آن بــه ازدواج ســفید اشــاره شــده اســت؛ همچنیــن کتــاب »خانــواده در قــرن 
بیســت و یکــم از نــگاه جامعــه شناســان ایرانــی و غربــی« نوشــته محمدمهــدی لبیبــی، نشــرعلم، 1393؛ 
کتــاب »روابــط دختــر و پســر قبــل از ازدواج« نوشــته فاطمــه افراســیابی و صغــری افراســیابی، قــم، 
ــه برخــی از آن هــا  ــه ب ــاره نوشــته شــده ک ــن ب ــون در ای ــز تاکن ــی نی ــوق، 1390. مقاالت انتشــارات وث
ــی  ــی آزاد ارمک ــران«، تق ــواده در ته ــد خان ــکل های جدی ــش ش ــی، پیدای ــود: »همخانگ ــاره می ش اش
و همــکاران، دوفصلنامــة جامعــه پژوهــی فرهنگــی، ســال ســوم، شــماره 1، بهــار و تابســتان، 1390؛ 
ــکاح معاطاتــی از منظــر فقــه و حقــوق موضوعــه«، ســید باقــر ســیدی بنایــی، فصل نامــه  »بررســی ن
ــار 1390؛ »بررســی ازدواج  ــماره 23، به ــم، ش ــال هفت ــوق اســالمی، س ــی حق ــه و مبان تخصصــی فق
ــان، مطالعــات حقــوق، شــماره 17، زمســتان  ــران و غــرب« مهــدی قنبری ــی ای ســفید در نظــام حقوق
1396؛ »بازپژوهــی فقهــی ازدواج ســفید«، موســی لشــنی، دو فصل نامــه گفتمــان فقــه و اصــول، ســال 
ــروز  ــران«، اف ــز و زمســتان 1397؛ »ازدواج ســفید و پیامدهــای آن در کشــور ای ســوم، شــماره 4، پایی
عبــدی نیــان و بتــول عالمــت ســاز، ماهنامــه دســتاوردهای نویــن در مطالعــات علــوم انســانی، ســال 
ــه  ــر و پســر«، محبوب ــالم دخت ــط ناس ــل و آســیب های رواب ــن 1398؛ »عوام دوم، شــماره 11، فروردی
جــوکار، فصل نامــه طهــورا، ســال ســوم، شــمارۀ 5، بهــار 1389 منابــع دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
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در مقایســه از اهمیــت کمتــری برخوردارنــد. وجــه امتیــاز ایــن نوشــتار، جامعیــت نســبی در رویکــرد 
ــی اســت.1 ــان اجتماع ــدگاه برخــی کارشناس ــری از دی و بهره گی

2( مفهوم شناسی
ازدواج ســفید2 برابــر نهــاد مبهــم و نه چنــدان مناســبی از واژه )Cohabitation( بــه معنــای هم باشــی، 
ــر یــک ســقف  ــان و مــردان مطلقــه( در زی ــا زن هم بالینــی، هم زیســتی و هم خانگــی دختــر و پســرها )ی
بــرای مدتــی نامعلــوم اســت.3 وجــه نام گــذاری آن بــه ســفید یــا ســپید احتمــاالً بــرای ایــن اســت کــه ایــن 
پیونــد تــا اطــالع ثانــوی و شــاید هیچ وقــت، در شناســنامه طرفیــن ثبــت و ضبــط نمی شــود. احتمــاالت 
ــدارد. هــدف  ــر آن وجــود ن ــه ذک ــی ب ــه ضرورت ــذاری طرح شــده ک ــن نام گ ــی ای ــز در چرای دیگــری نی
ــرای تصمیمــات بعــدی، تأمیــن نیازهــای  ــن باهــم بودگــی، طبــق ادعــا حصــول آشــنایی بیشــتر ب از ای
ــرای جنــس  ــا کمک خــرج ب ــی ی ــد مال ــواردی کســب درآم عاطفــی، ارضــای تمتعــات جنســی )و در م
مؤنــث( اســت. ایــن نــوع پیونــد معمــوالً طــی پنــج مرحلــه بــه وقــوع پیوســته و انحــالل می یابــد: مرحلــه 
آشــنایی و تبــادالت احساســی رفتــاری، مرحلــه شــیفتگی و جــذب متقابــل )عاشــق شــدن(، مرحلــه به هم 
پیوســتن و ابــراز عالقــه بــه زندگــی در جــوار هــم مرحلــه بــروز اختــالف، ناســازگاری و تنــش در روابــط 
متقابــل و غالبــاً عــدم تــوان الزم بــرای بهره گیــری از ســازوکارهای منطقــی جهــت حــل آن؛ و درنهایــت 

تصمیــم بــه مفارقــت و رهایــی غالبــاً دائــم و پایــان دادن بــه ایــن رابطــه متزلــزل.
ــت  ــوی زیس ــک الگ ــی و ی ــور غرب ــی نوظه ــبک زندگ ــه ای از س ــوان مؤلف ــفید« به عن »ازدواج س
مشــترک وارداتــی و غیــر اصیــل، معــرف نوعــی پیونــد عاطفــی، تعلــق شــهوانی و بسترســازی جهــت 
زیســت مشــترک شــبه زناشــویی اســت کــه بــا نقــض صریــح معیارهــای ملحــوظ در ســنت مرســوم 
و رویــه معهــود و مألــوف بــرای تأمیــن اغــراض و دواعــی منظــور صــورت می پذیــرد. ازدواج ســفید 
در شــکل جــاری نســبتًا پنهــان آن در برخــی کالن شــهرهای ایــران )و نیــز همســان بــا فــرم غالــب آن 
در بیشــتر کشــورها( ازدواجــی اســت عــاری از تشــریفات عرفــی، قانونــی و شــرعی، عــاری از عقــد 
نــکاح و صیغــه شــرعی )ایجــاب و قبــول(، ثبت ناشــده در دفاتــر و محاضــر رســمی، عــاری از هــر 
نــوع تعهــد بــه پذیــرش حقــوق و تکالیــف متقابــل و مشــترک و ســایر الزامــات و اقتضائــات )مثــل 
ــا و  ــاداری، اعط ــن خــاص، وف ــام، تمکی ــن ع ــروف،  تمکی ــه حســن ســلوک و معاشــرت مع ــزام ب ال
دریافــت نفقــه، تعییــن کمیــت زمانــی مزاوجــت، برخــورداری از ســهم االرث، حــق حضانــت فرزنــدان 

ــدم، جامعه شــناس و  ــی مق ــان اهلل قرائ ــر ام ــا اســاتید و پژوهشــگران همچــون دکت ــوای برخــی مصاحبه هــای انجام شــده ب ــل محت ــر تحلی ــن نوشــتار عــالوه ب 1 . در ای
اســتاد دانشــگاه؛ آرش دولتشــاهی، وکیــل دادگســتری؛ رســول رمضــان زاده، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه شــریف؛ بــا دو نفــر از پژوهشــگران حــوزه خانــواده آقایــان دکتــر 
ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــی پژوهش ــو هیئت علم ــر، عض ــم کارگ ــالم رحی ــگاه و حجت االس ــوزه و دانش ــگاه ح ــی پژوهش ــو هیئت علم ــناس و عض ــی، جامعه ش ــد کاف مجی
اســالمی نیــز مصاحبــه اختصاصــی بــه عمــل آمــد. نظــرات انتقــادی دکتــر محمدرضــا ســاالری فر، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، در ارزیابــی نوشــتار 

نیــز موردتوجــه قــرار گرفــت.

2 . احتمااًل وجه این معادل، کاربرد واژه )white marriage( در برخی منابع است.

3 . الزم به ذکر است که باهم بودگی،  مالزمه ای با سکونت زیر یک سقف ندارد.
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محتمــل، حــق طــالق، الــزام بــه رعایــت عــده پــس از جدایــی و ســایر مالحظــات الزامــی و ترجیحــی 
و انتظــارات ایجابــی و ســلبی کــه عــرف کنونــی جامعــه ایــران، از زوجیــن درگیــر در ازدواج متعــارف 

و عمدتــًا بــه اســتناد قوانیــن شــرعی انتظــار دارد.
ــل در  ــای دخی ــات و مؤلفه ه ــدان مقوم ــه فق ــه ب ــا توج ــه »ازدواج« ب ــذاری آن ب ــن رو، نام گ  ازای
ــاالً  ــه احتم ــت ک ــامح اس ــازی و تس ــی شبیه س ــر نوع ــی ب ــوف، مبتن ــوم و مأل ــویی مرس ــان زناش پیم
بــرای کاهــش حساســیت افــکار عمومــی صــورت گرفتــه اســت. ازدواجــی کــه در آن طرفیــن خــود 
را شــریک جنســی می خواننــد و مدعــی زوجیــت و همســری از نــوع متعــارف آن نیســتند، ازدواجــی 
کــه فلســفه وجــودی آن بیشــتر ارضــای نیــاز جنســی فــارغ از تعهــدات قانونــی و تشــریفات معمــول 
ــر  ــت و اگ ــزل اس ــًا متزل ــرارداد ذات ــوع ق ــاظ ن ــه به لح ــی ک ــت؛ ازدواج ــمی اس ــای رس در ازدواج ه
نیمچــه تعهــدی هــم در آن باشــد بیشــتر اخالقــی اســت تــا حقوقــی؛ اساســًا ازدواج نیســت تــا بــه 

وصــف ســفید یــا غیــر آن موصــوف شــود.
گفتنــی اســت کــه ایــن نــوع پیونــد هرچنــد در ســال های اخیــر در برخــی کشــورهای غربــی نظیــر 
فرانســه، ســوئد، نــروژ و اســپانیا توســط نهادهــای مســئول بــه رســمیت شــناخته شــده و بــرای افــراد، 
حقــوق و بعضــاً تکالیفــی متقابــل و کم وبیــش مشــابه ازدواج رســمی در آن مقــرر و ملحــوظ شــده امــا 
به رغــم فراوانــی وقــوع و رونــد فزاینــده آن تاکنــون چندان کــه بایــد در عــرف عــام و افــکار عمومــی 
مقبولیــت و اعتبــار فرهنگــی نیافتــه اســت. در هرحــال،  فــارغ از موقعیــت هنجــاری آن در ایــن جوامــع، 
در بســیاری از کشــورهای جهــان )اســالمی و غیــر اســالمی(، ازجملــه کشــور مــا، در عیــن جریــان یابــی 
ــه تلقــی می شــود )ر.ک: آزاد  ــی و مجرمان ــدی نامشــروع، غیرقانون ــازل آن، پیون زیرپوســتی و کمیــت ن
ارمکــی و همــکاران 1391؛ آزاد ارمکــی و همــکاران 1390؛ محمــدی اصل 1393، 20؛ بســتان 1392، 63؛ 

ــا(. ــن ویکی پدی ــه آنالی ــی 1394؛ لغت نام ــوی 1393؛ ســاروخانی 1385، 81-82؛ رضای مین

3( علل، دالیل و انگیزه ها
ــای  ــدید فرهنگــی، محدودیت ه ــح ش ــم قب ــفید« به رغ ــده »ازدواج س ــی پدی ــد حداقل رواج هرچن
ــای  ــا و زمینه ه ــل، بهانه ه ــل، دالی ــه عل ــی، ب ــارهای اجتماع ــر و فش ــور ناپذی ــی عب ــرعی و قانون ش
محیطــی متعــددی مســتند اســت. اهــم ایــن عوامــل )در ســطح فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی( در 
ــان، در  ــا کارشناس ــه ب ــده و مصاحب ــات انجام ش ــدک مطالع ــه ان ــاع ب ــا ارج ــرآورد نظــری و ب ــک ب ی

ــوند: ــته بندی می ش ــل دس ــوارد ذی م
الــف( عــدم اعتقــاد بــه مطلوبیــت و رجحــان ازدواج رســمی )برخــی زنــان و بلکــه مــردان در قالب 
یــک اعتــراض مدنــی آرام بــه الگــوی غالــب و رســمی ازدواج، بــه ازدواج ســفید تــن درمــی دهنــد. 
الگــوی رایــج از دیــد ایشــان به رغــم شــروط چندگانــه ضمــن عقــد کــه در راســتای اصــالح وضعیــت 
ــن  ــان متضم ــده، همچن ــدرج ش ــئول من ــای مس ــط نهاده ــای ازدواج توس ــی زن در دفترچه ه حقوق



دوفصل نامه علمیـ  پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی/ سال پنجـم، شماره 9، پائیز و زمستان 1121398

درجاتــی از ظلــم و تبعیــض علیــه زنــان اســت. از دیــد ایــن عــده،  زنــان هنــوز هــم بــرای خــروج از 
منــزل، ادامــه تحصیــل، اشــتغال در بیــرون، انتخــاب محــل ســکونت، اخــذ وکالــت بــرای خــروج از 
ــد،   ــان محروم ان ــری در حــق طــالق همچن ــد؛ آن هــا از براب ــد دارن ــه اجــازه شــوهران نیازمن کشــور ب
ــون  ــد؛ قان ــت جــدی دارن ــدان خــود محدودی ــت فرزن ــه حضان ــوع طــالق نســبت ب در صــورت وق
تقســیم امــوال گردآمــده در طــول دوره زندگــی مشــترک اعمــال و اجــرا نمی شــود؛ مهریــه مقــرر بــه 
ــات  ــون در ازای خدم ــه قان ــی ک ــود؛ اجرت المثل ــته می ش ــغ داش ــان دری ــف از زن ــای مختل بهانه ه
درون خانگــی بــرای زنــان مقــرر داشــته بــه یــک شــوخی شــبیه تر اســت تــا حــق قانونــی؛ بــه قــول و 
وعده هــای فریبنــده مــردان در ابتــدای ازدواج معمــوالً وفــا نمی شــود؛  آمــار طــالق باالســت و ناامنــی 
و تزلــزل زندگــی زن چاره ناپذیــر اســت. تحمــل عــوارض جانــکاه ناشــی از طــالق و مطلقــه شــدن 
نیــز بســیار شــکننده اســت. از دیــد ایشــان، ازدواج ســفید هرچنــد در مقایســه بــا الگــوی رســمی و 
جــاری بــه لحــاظ صــوری و ثبــت در اســناد کاغــذی، موقعیــت منحــط و دون پایــه ای دارد و مضــرات 
آن بیشــتر از منافعــش اســت؛ امــا در مقایســه بــا همیــن الگــو در شــکل عملــی و رایجــش در میــان 

مــردم، چنــدان هــم کــه برخــی فکــر می کننــد، ســفیهانه و غیرعقالیــی نیســت.
ب( بــاال رفتــن ســن ازدواج عمدتــًا بــه دلیــل ناتوانــی اقتصــادی اکثریــت جوانــان و خانواده هــای 
ــد و  ــه، مراســم عق ــازار، جهیزی ــد ب ــل شــیربها، خری ــری ازدواج رســمی )مث ــات قه ــن ملزوم از تأمی
عروســی، رهــن و اجــاره مســکن و تأمیــن نفقــه( بیــکاری شــایع، غیرمکفــی بــودن درآمــد حاصلــه در 
ــوغ اقتصــادی  ــوغ جنســی و بل ــان بل ــه می ــروز فاصل ــی ب ــده و به طورکل ــا هزینه هــای فزاین مقایســه ب

عامــل اصلــی رویگردانــی اکثریــت جوانــان از اقــدام بــه ازدواج رســمی در ســن مقتضــی اســت.
ــل در  ــه تحصی ــتغال و ادام ــدف اش ــا ه ــهرها ب ــه کالن ش ــتانی ب ــان شهرس ــرت جوان ج( مهاج
ــه  ــق و همــدم، ضعــف بنی ــه رفی ــی ب ــاز عاطف ــی، نی ــواده و احســاس تنهای دانشــگاه ها؛ دوری از خان
مالــی و نیــاز بــه کمک خــرج )به ویــژه بــرای خانم هــا(، صعوبــت تهیــه مســکن اجــازه ای به صــورت 
انفــرادی، رهایــی از نظــارت و کنتــرل خانــواده و آشــنایان و فشــار هنجــاری موجــود در شــهر و دیــار 
ــه به رغــم  ــن گزین ــح ای ــرای انتخــاب و ترجی ــه را ب ــه خــود زمین ــوف و... ک و مناطــق مســکونی مأل
ــک زن  ــد. ی ــاعد می کن ــا مس ــژه در خانم ه ــی آن به وی ــل پیش بین ــای قاب ــری و پیامده ــرات قه مخاط
یــا دختــر شهرســتانی بــا تــن دادن بــه ازدواج ســفید می توانــد هرچنــد موقتــًا بــر برخــی از مشــکالت 
ــی،  ــی، ارتباط ــای امنیت ــی از نیازه ــد و برخ ــق آی ــزرگ فائ ــهرهای ب ــکونت در ش ــای س طاقت فرس
ــع و رجــوع  ــذرا رف ــزل و گ ــد به صــورت متزل ــی و جنســی خــود را هرچن ــی، اجتماع ــی، مال عاطف
ــل تعرضــات محتمــل مــردان  کنــد. گفتنــی اســت کــه پناه جویــی و ایجــاد مصونیــت نســبی در مقاب
ــه ازدواج  ــرای تــن دادن ب ــران شهرســتانی ب ــان و دخت هوســران و فرصت طلــب، از جملــه دالیــل زن

ســفید و گــره زدن خــود بــه دیگــری، ذکــر شــده اســت.
د( ضعــف یــا عــدم اعتقــاد بــه بینش هــا، ارزش هــا، نگرش هــا، منش هــا، هنجارهــا و آرمان هــای 
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دینــی )در بعــد نظــری( و ضعــف یــا عــدم التــزام بــه رعایــت احــکام و فرمان هــای دینــی و اخالقــی 
)در بعــد عملــی( به ویــژه تحــت تأثیــر غلبــه فرهنــگ ســکوالر ناشــی از موج هــای فرهنگــی وارداتــی، 
ــری  ــت و جامعه پذی ــی، ضعــف تربی ــارف دین ــای ســطحی از مع ــی، تلقی ه ــای ذهن شــبهات و گره ه
دینــی، ســرخوردگی از عملکــرد کارگــزاران نظــام اســالمی، تلقــی خوش بینانــه از الگوهــای زیســتی 
مــدرن و... برخــی را بــه دین گریــزی و تقابــل بــا فرهنــگ و ارزش هــای دینــی و مرجعیــت الگویــی 
آن در همــه یــا برخــی ســاحت ها ســوق داده اســت. در تلقــی برخــی از دگراندیشــان و پذیرنــدگان 
آموزه هــای فمینیســتی،  الگــوی رســمی ازدواج در ایــران عمیقــًا ریشــه در دیــن و ســنت مــورد تأییــد 
دیــن دارد. وقــوع انقــالب اســالمی و مرجعیــت یابــی بالمنــازع دیــن، مانــع از اعمــال تغییــرات جــدی 
ــن رو، کســانی  ــات دوران اســت. ازای ــم اقتضائ ــده از گذشــته به رغ ــن الگــوی ســنتی و به جامان در ای
کــه بــا مرجعیــت دیــن در ســطوح مختلــف اجتماعــی چالــش می کننــد،  از پذیــرش ســبک زندگــی 
ــه الگوهــای  ــد و ب ــز ســرباز می زنن ــی و مؤلفه هــای آن همچــون ازدواج در الگــوی مرجــح آن نی دین

ــد. ــل روی می آورن بدی
هـــ( افــول موقعیــت و جایــگاه ازدواج و زناشــویی از یــک پیمــان الهــی مقــدس بــه یــک قــرارداد 
اجتماعــی خودخواســته و تقلیــل کارکردهــای متنــوع آن به صــرف ارضــای تمنیــات جنســی )اصالــت 

یابــی ارضــای نیــاز جنســی و عاطفــی طرفیــن در مقایســه بــا ســایر کارکردهــا(.
ــای  ــر ورود جریان ه ــت تأثی ــده تح ــی پذیرفته ش ــار جنس ــای رفت ــدی از الگوه ــه تع ــل ب و( می
فرهنگــی بیگانــه،  الگوگیــری از مراجــع بیرونــی، رجحــان یابــی ســبک زندگــی غربــی تحــت تأثیــر 
ــی  ــانه های جمع ــق رس ــژه از طری ــترده به وی ــی گس ــان فرهنگ ــات می ــدن، ارتباط ــد جهانی ش فراین
ــی،  ــل ســریال های تلویزیون ــی )مث ــت(، محصــوالت فرهنگــی واردات ــا، اینترن جهان گســتر )ماهواره ه

ــه ای و...(. ــای رایان ــینمایی، بازی ه ــای س فیلم ه
ــونده  ــر و تجدیدش ــت، تکرارپذی ــی موق ــه کام جوی ــان، ب ــردان وزن ــی از م ــر برخ ــل واف ز( می
ــی  ــی و لذت جوی ــرت طلبی، تنوع خواه ــه عش ــر روحی ــت تأثی ــف تح ــی مختل ــرکای جنس ــا ش ب
ــی از  ــه برخ ــب اینک ــی؛ جال ــی و اخالق ــئولیت مدن ــد و مس ــوع تعه ــر ن ــاری از ه ــتانه و ع هواپرس
طالبــان ازدواج ســفید، در بیــان چرایــی ترجیــح خــود، بــه فقــدان قیدوبندهــای مدنــی و امــکان رهایــی 

ــته اند. ــتناد جس ــد آن اس ــات نیم بن ــان از تعلق آس
ح( ادعــای اینکــه ایــن همخانگــی موقــت بالقــوه می توانــد پیش زمینــه ای بــرای حصــول آشــنایی 
بیشــتر طرفیــن بــا ویژگی هــای شــخصیتی و خلــق و منــش یکدیگــر و بســتری مطمئــن جهــت اتخــاذ 

تصمیــم واقع بینانــه در خصــوص ازدواج رســمی، فراهــم آورد.
ط( توســل بــه توجیهــات فریبنــده. برخــی افــراد، ازدواج ســفید را بــه اشــتباه و از روی ناآگاهــی، 
همــان ازدواج موقــت دارای مجــوز شــرعی می پندارنــد،  عــدم وجــود صیغــه را نشــانه معاطاتــی بــودن 
آن، فقــدان رضایــت پــدر را بــه اختالفــی بــودن آرای فقهــا در ایــن خصــوص و کاســتی های دیگــر 
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آن را بــه گونه هــای مختلــف توجیــه می کننــد. از دیــد ایشــان، داشــتن برخــی شــروط )مثــل بلــوغ،  
آگاهــی، اختیــار، رضایــت و تصمیــم( بــرای مشــروعیت آن کافــی اســت )ناصــواب بــودن ایــن قیــاس 

در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد(.
ــواده از  ــا ممانعــت خان ــن همســر مناســب ی ــه یافت ــد ب ــدم امی ــن ســن ازدواج و ع ــاال رفت ک( ب

ــو(. ــن الگ ــه ای ــن دادن ب ــرای ت ــا ب ــی خانم ه ــه برخ ــه )توجی ــرد موردعالق ــا ف ازدواج ب
ــت در  ــدم موفقی ــاس ع ــی و احس ــای قبل ــا ازدواج ه ــت در ازدواج ی ــالق و شکس ــه ط ل( تجرب

ــی. ــمی و دائم ــترک رس ــی مش ــات زندگ ــن ملزوم تأمی
م( احســاس اســتقالل )پســر بــا دختــر( و خوداتکایــی بــه دلیــل زندگــی طوالنی مــدت در فضــای 

عــاری از نظــارت و کنتــرل والدیــن )به ویــژه بــه دلیــل طــالق آن هــا( و ســایر بســتگان تأثیرگــذار.
ــی  ــرای دختران ــژه ب ــواده )به وی ــه و احســاس طردشــدگی از ســوی خان ــران از خان ــرار دخت ن( ف

ــد(. ــه کرده ان ــال توســط شــیاطین را تجرب ــه اغف ک
س( زوال دوشــیزگی بــه دلیــل برخــی اشــتباهات و درگیــر شــدن در روابــط پرخطــر جنســی کــه 

ممکــن اســت ادامــه حضــور در ایــن چرخــه را به رغــم تمایــل توجیــه کنــد.
ع( وجود برخی اختالالت شخصیتی تحت تأثیر تجربه های تلخ زندگی و تربیت ناسالم.

ــده  ــهیل کننده و ترغیب کنن ــش تس ــوص نق ــن خص ــز در ای ــی نی ــای محیط ــی زمینه ه ف( برخ
ــی،  ــم اخالق ــر لیبرالیس ــت تأثی ــی تح ــاری ارتباط ــی از بی بندوب ــه، رواج درجات ــرای نمون ــد. ب دارن
ــق آن در الگــوی  ــای فمینیســتی و تحق ــر آموزه ه ــری جنســیتی تحــت تأثی ــه تشــابه و براب ــاد ب اعتق
ازدواج ســفید، زندگــی در شــهرهای بــزرگ و دوری از نظــارت خانــواده و فشــار هنجــاری محیط هــا 
و محله هــای کوچــک )و احســاس گمنامــی و دوری از تیــررس نگاه هــای معنــی دار آشــنایان(،  
دسترســی آســان بــه مســکن اجــاره ای )تحــت تأثیــر مســاعدت آژانس هــا و مالــکان منــازل و حــس 
ــه  ــه ب ــتن رابط ــی داش ــکان مخف ــینی )و ام ــر(، آپارتمان نش ــتانی های مهاج ــه شهرس ــبت ب ــم نس ترح
دلیــل عــدم ارتبــاط همســایگان بــا یکدیگــر، عــدم کنجــکاوی و تفحــص از احــواالت یکدیگــر بــه 
ــمی و  ــط رس ــخیص رواب ــکان تش ــدم ام ــراد، ع ــی اف ــم خصوص ــه حری ــواز ورود ب ــدم ج ــه ع بهان
غیررســمی افــراد از طریــق عالئــم ظاهــری(، ســنگینی بــار تعهــدات عرفــی و قانونــی ازدواج رســمی، 
بــاال رفتــن نــرخ طــالق در جامعــه و تــرس از ابتــالی بــدان در آینــده زندگــی و تحمــل پیامدهــا و 

ــه و... ــان مطلق ــرای زن ــژه ب ــری آن به وی ــای قه هزینه ه
ــزا  ــدف اخــذ وی ــا ه ــی گاه ب ــه مهاجــران خارجــی در برخــی کشــورهای غرب ــی اســت ک گفتن
ــا و  ــت از تهدیده ــت( و مصونی ــازات اقام ــع و امتی ــورداری از مناف ــت، )برخ ــکل اقام ــل مش و ح
ــکاران  ــی و هم ــد )آزاد ارمک ــل می یابن ــوری توس ــوع ازدواج ص ــن ن ــه ای ــول، ب ــای معم مجازات ه
ــتان 1392، 64 و  ــل 1393 20؛ بس ــدی اص ــدی 1397؛ محم ــی 1393، 293؛ احم 1390 و 1391؛ لبیب

مصاحبه هــا(. 92؛ 
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4( آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی
ــد  ــرای تولی ــی ب ــت باالی ــی وقوعــی بســیار معــدود آن بالقــوه ظرفی ازدواج ســفید به رغــم فراوان
آثــار و پیامدهــای منفــی و مخــرب در ســطوح فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی را دارد. بدیهــی اســت 
ــان  ــتر جوان ــال بیش ــکال و اقب ــی اش ــوع یاب ــی، تن ــرو مکان ــط قلم ــی، بس ــد کم ــوازات رش ــه به م ک
ــکارتری در  ــی آش ــز جلوه نمای ــار نی ــن آث ــی، ای ــی اجتماع ــع فرهنگ ــا و موان ــم محدودیت ه به رغ
ــن الگــوی زیســتی را  ــار و پیامدهــای کژکارکــرد ای ــات جمعــی خواهــد یافــت. اهــم آث گســتره حی

ــود. ــت نم ــل فهرس ــای ذی ــوان در محوره می ت
یک( استرس، اضطراب، ناامنی و تشویش دائم طرفین )یا مشخصاً و مؤکدا شریک مؤنث(؛
دو( نقض صریح قواعد و هنجارهای عرفی، شرعی و قانونی )ارتکاب توأمان جرم و گناه(؛

سه( ترس از پیگیری و مجازات )اجرای حدود( توسط نهادهای انتظامی و قضایی؛
چهار( احتمال افشای رابطه و در معرض طعنه و تمسخر اطرافیان قرار گرفتن؛

پنج( احساس حقارت در مقایسه وضعیت و شرایط زیستی خود با سایرین؛
شــش( تشــدید میــل بــه گریــز از خانــواده )خانم هــای مقیــم معمــوالً بــا توســل بــه دروغ حضــور 
ــه  ــه بهان ــًا ب ــتانی غالب ــای شهرس ــد و خانم ه ــه کنن ــه توجی ــرون از خان ــود را در بی ــدت خ طوالنی م

کثــرت اشــتغال و عــدم فرصــت و فراغــت، دیــدار بــا خانــواده را بــه تعویــق می اندازنــد(؛
هفــت( ناپایــداری رابطــه و تزلــزل آن )طبــق مطالعــه عمــر ازدواج ســفید در ایــران بیــن یــک تــا 

ســه ســال بــرآورد شــده اســت(؛
هشت( آینده نامعلوم و غیرقابل پیش بینی و احتماالً پرمخاطره و خسارت بار؛
نه( خوف از طرد شدن توسط خانواده به دلیل حرمت شکنی )برای دختران(؛

ده( محرومیــت از حقــوق و امتیــازات همســری )همچون شــأن اجتماعــی، تخصیص مهریه، اســتحقاق 
دریافــت نفقــه، وام ازدواج، مســافرت در معیــت شــریک، اســتفاده از هتل هــا و مســافرخانه ها و...(؛

ــوع  ــن ن ــوالً در ای ــان معم ــقی )زن ــت عش ــرف و شکس ــه ط ــراف و متارک ــرس از انص ــازده( ت ی
ــتری  ــختی های بیش ــا س ــود ب ــی و اقتصــادی خ ــی، اجتماع ــی، روان ــازی ذهن ــرای بازس شکســت ها، ب
مواجه انــد و گاه میــان یــک گسســت تــا برقــراری پیونــد بــا شــریک بعــدی مدت هــا فاصلــه می افتــد.(؛

دوازده( ترس از احتمال خیانت جنسی طرفین به یکدیگر )و ارتباط پنهان با سایرین(؛
ــمی  ــرای ازدواج رس ــت ب ــن فرص ــت رفت ــن دوره و از دس ــدن ای ــی ش ــرس از طوالن ــیزده( ت س

)به ویــژه بــرای خانم هــا(؛
چهــارده( تــرس از عهدشــکنی طــرف مذکــر و عــدم اقــدام بــه تبدیــل وضعیــت موجــود )تصمیــم 

بــه ازدواج دائــم وعــده داده شــده(؛
پانزده( نگرانی از عدم موافقت و همراهی خانواده برای ازدواج دائم با شریک جنسی؛
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ــران  ــی دخت ــدی )برخ ــرای ازدواج بع ــانس ب ــش ش ــیزگی و کاه ــرس از زوال دوش ــانزده( ت ش
به غلــط، داشــتن پــرده بــکارت را ســرمایه و امتیــازی شــخصی و خــود را اختیــاردار آن می انگارنــد،  
درحالی کــه جامعــه به هیچ وجــه ایــن توجیــه را نمی پذیــرد و زوال آن را نشــانه گویایــی بــر 
ــار و منزلــت اجتماعــی فــرد در نظــام ارزشــی  گســتاخی و بی مباالتــی اخالقــی و بالطبــع افــول اعتب

ــد.(؛ ــی می کن ــب، تلق غال
هفده( ترس از بارداری ناخواسته و تبعات قهری آن؛

ــه ســقط جنین و عــوارض جســمی، روحــی و اجتماعــی آن  ــزام ناخواســته ب هجــده( تــرس از ال
)غیرقانونــی بــودن ســقط،  شــرایط ســخت انجــام آن، بعضــًا توســل قهــری بــه مراکــز غیربهداشــتی و 
افــراد غیرمتخصــص )بــه دلیــل محدودیــت اســتفاده از مراکــز مجــاز(، هزینه هــای مــادی آن، خــوف 

از افشــای ایــن جنایــت و پیامدهــای حقوقــی و شــرعی آن(؛
نــوزده( تــرس از بی هویتــی فرزنــد ســقط نشــده )بــه دلیــل احتمــال اســتنکاف مــرد از پذیــرش 
آن و مشــکل اثبــات نســب(؛ در صــورت پذیــرش فرزنــد از ســوی مــرد نیــز بــه دلیــل عــدم اجــرای 
ــر از  ــود )مگ ــمرده می ش ــروع ش ــدی نامش ــد تولی ــی، فرزن ــد معاطات ــروعیت عق ــدم مش ــه و ع صیغ
ــی،  ــالح فقه ــته و آن را به اصط ــد دانس ــی فرزن ــع حرام زادگ ــن را مان ــل طرفی ــه جه ــی ک ــد فقهای دی
ولــد شــبهه می خواننــد(؛ و نیــز محرومیــت فرزنــد از دریافــت شناســنامه، ارث پــدری یــا والدینــی و 
مخــدوش شــدن هویــت اجتماعــی او در آینــده. عــالوه اینکــه معمــوالً طرفیــن یــا حتــی مــادر انگیــزه 

ــا انتظــارات را دارنــد(؛ کمــی بــرای تربیــت و جامعه پذیــری ایــن نــوع فرزنــدان متناســب ب
بیســت( تــرس از ناتوانــی حقوقــی در اقامــه دعــوا و دادخواهــی از مراجــع قضایــی در صــورت 

بــروز خشــونت و ایــذا و ابتــالی زن بــه ضــرب و جــرح شــریک؛
بیست و یک( ترس از ابتال به برخی بیماری های مقاربتی مسری نظیر ایدز و هپاتیت؛

ــای  ــل جاذبه ه ــه دلی ــواده ب ــم و تشــکیل خان ــه ازدواج دائ ــراد ب ــل اف بیســت و دو( کاهــش تمای
ــی؛ ــی و حقوق ــدات مدن ــن از تعه ــت طرفی ــفید و فراغ ــه انگیز ازدواج س وسوس

بیســت و ســه( محــروم شــدن از فوایــد ازدواج پــاک و آثــار روحــی و معنــوی آن به ویــژه نقــش 
بالقــوه آن در اســتکمال روحــی و تعالــی اخالقــی؛

بیســت و چهــار( افزایــش تمایــل بــه طــالق در صــورت تبدیــل شــدن وضعیــت هم خوابگــی بــه 
ازدواج دائــم؛1

بیســت و پنــج( محرومیــت از آرامــش، ســکینه، شــادی و نشــاط )به عنــوان ثمــرات ازدواج مطلــوب 
کــه قــرآن کریــم در ســوره روم، آیــه 21، بــدان بشــارت داده اســت( تحــت تأثیــر التهابــات دائــم؛

1 . مطالعــات انجام شــده در آمریــکا و ســوئد نشــان داده اســت کــه میــزان طــالق در میــان افــرادی کــه قبــاًل یــک دورة هم خانگــی را گذرانده انــد 80 درصــد بیشــتر 
از میــزان طــالق در میــان کســانی بــوده اســت کــه چنیــن تجربه هایــی نداشــته اند )بســتان، 1392، ص 176(.
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ــک  ــوان ی ــد به عن ــتن فرزن ــادری و داش ــت م ــأن و منزل ــدن از ش ــروم ش ــش( مح ــت و ش بیس
ــز؛ ــت و عج ــرای دوران کهول ــی ب ــودی و تکیه گاه ــرمایه وج س

بیســت و هفــت( تکثیــر فرزنــدان بی هویــت، بی سرپرســت یــا بــد سرپرســت در جامعــه )تحمیــل 
آن هــا به مراکــز بهزیســتی و جامعــه کل(؛

بیســت و هشــت( تقویــت روحیــه مســئولیت گریزی در افــراد به عنــوان پیامــد زندگــی 
الگویــی؛ چنیــن  چارچــوب  در  طوالنی مــدت 

بیســت و نــه( تکــرار شکســت های عشــقی و تشــدید اختــالالت روانــی )کــه در مــواردی فــرد را 
تــا ســر حــد جنــون و خودکشــی پیــش می بــرد(؛

ســی( کاهــش راندمــان کار و پیشــرفت تحصیلــی به ویــژه بــرای خانم هــا بــه دلیــل دل مشــغولی های 
دائــم )خســارتی کــه در کالن بــه جامعــه متوجه می شــود(؛

سی و یک( عادی شدن خشونت علیه زنان و محرومیت آن ها از احقاق حق؛
ــرای فروکاســت  ــه مصــرف مخــدر و قرص هــای روان گــردان ب ــل ب ــن تمای ــاال رفت ســی و دو( ب

ــن؛ ــای مزم نگرانی ه
سی و سه( رونق بازار خرید و فروش نوزادان به دلیل مشکل حضانت و سرپرستی آن ها؛

سی و چهار( احتمال افزایش دوران مجردی و اکتفای مکرر به تجربه این نوع رابطه؛
سی و پنج( در صورت جدایی یک سویه، همواره در معرض تهدید طرف مقابل بودن؛

ــاه و گاه  ــن گن ــروی ای ــد اخ ــوان پیام ــی )به عن ــذاب اله ــه ع ــال ب ــرس از ابت ــش( ت ــی و ش س
خانــواده(؛ حرمت شــکنی 

ــالم و  ــط ناس ــیوع رواب ــل ش ــه دلی ــه ب ــر جامع ــی ب ــای اضاف ــل هزینه ه ــت( تحمی ــی و هف س
بی مباالتــی اخالقــی و ضــرورت برخــورد همه جانبــه بــا آن؛

سی و هشت( کثرت موالید ناخواسته و فرزندان بی هویت در جامعه با پیامدهای سوء آن؛1
ســی و نــه( کاهــش نــرخ بــاروری، تحدیــد نســل و تهدیــد جمعیــت بــه دلیــل شــیوع ایــن نــوع 
ازدواج هــا کــه فلســفه وجــودی آن ارضــای نیــاز جنســی عــاری از عوارضــی همچــون تولیــد نســل 
اســت )ر.ک: مینویــی 1393، 1-12؛ گاردنــر 1392، 269؛ عبــدی نیــان و عالمــت ســاز 1398؛ مطهــری 
ــری 1382، 54 و 59-60؛  ــی 1393؛ هاج ــیابی 1390، 7؛ نوای ــوکار 1389؛ افراس 1378، 19، 437؛ ج

ســمیعی 1393، 64-65؛ ماجراجــو 1383، 47(.

5( سنت ازدواج
ــه درازی حیــات اجتماعــی  ــواده به عنــوان یکــی از نهادهــای اولیــه و اصیــل، عمــری ب نهــاد خان

1 . طبــق مطالعــه، میــزان نــوزادان نامشــروع حاصــل از ایــن نــوع پیوندهــا، در کشــور ســوئد از 17 درصــد در ســال 1970 بــه 51 درصــد در ســال 1988 افزایــش داشــته 
اســت )هاجــری 1382، 60-59(.
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بشــر دارد. ســنت ازدواج بــا رعایــت مجموعــه ای از قواعــد و تشــریفات عرفــی، مقدمــه و پیش نیــاز 
ــی  ــًا بی بدیل ــم و بعض ــای مه ــا و کارکرده ــواره نقش ه ــواده، هم ــاد خان ــت. نه ــواده اس ــکیل خان تش
را عهــده دار بــوده و رمــز مانــدگاری آن به رغــم تغییــرات گســترده، ایفــای نقــش محــوری در تأمیــن 
ــی،  ــل و کانون ــاز اصی ــک نی ــوان ی ــی به عن ــاز جنس ــد نی ــای ضابطه من ــت. ارض ــن ضرورت هاس ای
تأمیــن نیازهــای عاطفــی، تولیــد نســل، جامعه پذیــری و تربیــت نســل، سرپرســتی افــراد ســالخورده،  

ــوده اســت. انتقــال میــراث عمده تریــن کارکردهــای ایــن نهــاد کهــن ب
ــه  ــه دلیــل جایــگاه و نقش هــای اساســی آن ب ادیــان الهــی نیــز همــواره از ایــن نهــاد محــوری ب
ــی،  ــت اله ــخه هدای ــن نس ــن و کامل تری ــوان آخری ــالم به عن ــد. اس ــت کرده ان ــف حمای ــرق مختل ط
ضمــن تأییــد و تقویــت و ارتقــا و اســتکمال برخــی قواعــد و معیارهــا و پاالیــش و تصفیــه برخــی 
دیگــر و نیــز ابطــال برخــی از الگوهــای رایــج ازدواج در عصــر جاهلیــت زمــان ظهــور، دو الگــوی 
رایــج ایــن ســنت تحــت عنــوان ازدواج دائــم و ازدواج موقــت را بــا اعمــال اصالحاتــی موردحمایــت 
قاطــع خــود قــرار داد و ازدواج را بــرای همــه واجدیــن شــرایط، مســتحب مؤکــد )و بــرای برخــی در 
شــرایط خــاص واجــب( قــرار داده اســت. بــر آگاهــان پوشــیده نیســت کــه مدرنیتــه به رغــم نقــش 
ــی در  ــع و بی بدیل ــش قاط ــی، نق ــای اجتماع ــه نهاده ــق هم ــط و تعمی ــکوفایی، بس ــوری در ش مح
ــق بدیــل تراشــی های بی وقفــه داشــته اســت  ــژه از طری ــواده در الگــوی ســنتی آن به وی تخریــب خان
و بــه تعبیــر گاردنــر، جنگــی تمام عیــار را علیــه خانــواده بــه راه انداختــه اســت. »ازدواج ســفید« نیــز 
یکــی از همــان بدیل هــای چندگانــه اســت. نظــر بــه اینکــه برخــی از طــرف داران ازدواج ســفید، آن را 
بــه اشــتباه چیــزی مشــابه ازدواج موقــت در فقــه شــیعه قلمــداد کرده انــد، توضیحــی هرچنــد اجمالــی 

ــه نظــر می رســد. ــرای رفــع ایــن ابهــام و دفــع ایــن قیــاس مع الفــارق ضــروری ب ب
ازدواج موقــت نوعــی ازدواج شــرعی و اســالمی اســت، هرچنــد عــرف ایرانــی چنــدان صمیمیتــی 
بــا آن نــدارد. ایــن ازدواج بــا انتخــاب، قصــد و اراده و رضایــت طرفیــن بــرای مــدت معلومــی منعقــد 
ــون  ــیزه همچ ــت ازدواج دوش ــود؛ صح ــادل می ش ــول تب ــاب و قب ــی ایج ــه یعن ــردد؛ در آن صیغ می گ
ازدواج دائــم منــوط بــه اذن پــدر اســت؛ مــرد از پرداخــت نفقــه معــاف امــا بــه پرداخــت مهریــه طبــق 
ــد؛  ــه معاشــرت معــروف و حســن ســلوک موظف ان ــدت ب ــن م ــن در ای ــد اســت؛ زوجی ــق متعه تواف
زن در قبــال مهــر دریافتــی، مأمــور بــه تمکیــن خــاص و رابطــه زناشــویی اســت؛ فلســفه ایــن پیونــد، 
هرچنــد تولیــد فرزنــد نیســت؛ امــا در صــورت انعقــاد نطفــه، طفــل تکــون یافتــه، فرزنــد شــرعی طرفین 
بــوده و همــه آثــار فرزنــد در عقــد دائــم بــر او مترتــب می شــود؛ زن در مــدت قــرارداد، حــق مزاوجــت 
ــا دســت کم  ــا بخشــش آن توســط مــرد، زن ت ــدارد؛ بعــد از اتمــام مــدت مقــرر ی ــا کــس دیگــری ن ب
45 روز بعــد از آن بایــد عــده نگــه دارد و از ازدواج بــا دیگــری در ایــن مــدت اجتنــاب ورزد؛ در ایــن 
ــل  ــه دلی ــی اســت کــه در گذشــته ب ــرد. گفتن ــن از دیگــری ارث نمی ب ــک از زوجی ــوع ازدواج، هیچ ی ن
ــت و در  ــاد می یاف ــی انعق ــاً به صــورت مخف ــوع ازدواج غالب ــن ن برخــی مالحظــات و حساســیت ها، ای
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دفاتــر رســمی ثبــت نمی شــد؛ امــا در یکــی دو دهــه اخیــر بــه دلیــل وقــوع پــاره ای مشــکالت، مقامــات 
قضایــی بــر ثبــت آن در دفاتــر رســمی اصــرار و تأکیــد دارنــد، اگرچــه عــده ای چنــدان بــه ایــن توصیــه 
ــد  ــوب قواع ــت، در چارچ ــه ازدواج موق ــت ک ــن اس ــتار ای ــای نوش ــد. ادع ــا نمی کنن ــه اعتن خردمندان
ــرای ازدواج ســفید اســت )ر.ک: بســتان 1392، 14، 65-64،  شــرعی، جایگزیــن مناســب و مرجحــی ب

137، 180- 188؛ بســتان و همــکاران 1383، 17- 64؛ گلچیــن و ســیدی 1384(.

6( راهکارهای مقابله با اشاعه ازدواج سفید
الف( فضاسازی فرهنگی اجتماعی برای بسط ارزش های دینی و مهار بی بندوباری اخالقی؛

ب( اهتمام به جامعه پذیری دینی و تقویت ایمان مذهبی؛
ــای وام  ــان )اعط ــیر ازدواج جوان ــود در مس ــکالت موج ــع مش ــرای رف ــی ب ــات مقتض ج( اقدام

ــکن و...(؛ ــاخت مس ــغل، س ــاد ش ازدواج، ایج
د( تالش در جهت اصالح فرهنگ موجود و کاستن از تشریفات زائد ازدواج؛

هـ( تقویت نهادهای مدنی و خیرین جامعه برای مشارکت و سرمایه گذاری در امر ازدواج؛
و( ســوق دادن دانشــجویان بــه تحصیــل در دانشــگاه های موجــود در اســتان های محــل ســکونت 

؛ ن ها آ
ز( تــالش در جهــت اســتقرار هــر چــه بیشــتر عدالــت توزیعــی و تمرکززدایــی از کالن شــهرهای 

دارای امکانــات نســبتًا فــراوان در جهــت رونــق بخشــی بــه مناطــق محــروم؛
ح( اطالع رســانی، ایجــاد حساســیت در فرهنــگ عمومــی و تقویــت فرایندهــای نظارتــی و کنترلــی 

بــرای رونــد وقوعــی ایــن پدیــده در کالن شــهرها )به جــای مخفــی کاری و کتمــان آن(؛
ط( ایجاد زمینه برای انجام تحقیقات علمی پیرامون این موضوع و ابعاد مختلف آن؛

ی( اعمال مجازات های سخت علیه واسطه ها و ترویج کنندگان این پدیده.

7( رویکرد فقهی به ازدواج سفید
ــاب  ــه )جن ــندگان مقال ــوب نویس ــؤاالت مکت ــه س ــخ ب ــد در پاس ــام تقلی ــع عظ ــی از مراج برخ
عراقــی(، موضــع فقهــی خــود را در بــاب ازدواج ســفید و ابعــاد آن بــه شــرح ذیــل مرقــوم داشــته اند.
ــوم  ــواده، ازدواج موس ــوزه ازدواج و خان ــد در ح ــتحدثه و جدی ــائل مس ــه مس ــؤال: از جمل س
ــه مســئولیت و تعهــد نســبت  ــدون هرگون ــد، ب ــد و بن ــدون قی ــه ازدواج ســفید اســت؛ ازدواجــی ب ب
ــرای تأمیــن نیــاز جنســی، مالــی و  ــًا مشــارکتی ب ــدان، پیونــدی صرف ــه فرزن ــه یکدیگــر و نســبت ب ب
ــه ســؤاالت  ــه دســت آوردن آرامــش گمشــده. مســتدعی اســت در پاســخ ب تاحــدی احساســات و ب

ــد. ــوم فرمایی ــود را مرق ــریف خ ــر ش ــور نظ ــده نوظه ــن پدی ــوص ای ــده در خص ــرعی پیش آم ش
1( ازدواج سفید شرعًا چه حکمی دارد؟
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2( فرزندان احتمالی ناشی از این نوع ازدواج، چه حکمی دارند؟
3( ترویج ازدواج سفید در نظام اسالمی چه حکمی دارد؟

ــمرد؟  ــق آن برش ــفید را از مصادی ــوان ازدواج س ــی، می ت ــکاح معاطات ــرش ن ــرض پذی ــر ف 4( ب
ــتفتاء 1395/7/14( ــخ اس )تاری

الف( آیت اهلل سید علی سیستانی

ــد را دارد  ــدر مســئولیت فرزن ــدام احــکام خــود را دارد و پ ــت و هرک ــا موق ــم ی ــا دائ »ازدواج ی
حتــی اگــر از راه حــالل هــم نباشــد« )ذخیره شــده در پایــگاه اطالع رســانی دفتــر معظــم لــه، بخــش 

ــا کــد اســتفتاء 538101(. ــه نشــانی www.sistani.org ب ســؤاالت فقهــی، ب

ب( آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی

ــب  ــه از جان ــی محول ــف دین ــه در وظای ــده ک ــؤال آم ــه در س ــه ای ک ــی ازدواج به گون »به طورکل
شــرع نســبت بــه زوجیــن و یــا فرزنــدان بی قیــد بــوده و نیــز ازدواج معاطاتــی خــالف شــرع و باطــل 
ــرام 1438  ــوم محرم الح ــم« )س ــت واهلل العال ــری اس ــل دیگ ــی باط ــن ازدواج ــج چنی ــت و تروی اس
ــر  ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــده در پای ــری 95/07/99، ذخیره ش ــماره دفت ــه ش ــا 7/14/ 95 ب ــادف ب مص

ــه شــماره 119736(. ــه نشــانی www.saafi.net ب ــه ب معظــم ل

ج( آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

یــک( بــدون شــک رضایــت قلبــی کافــی نیســت و چنیــن ارتباطــی، ارتبــاط نامشــروع اســت و بــه 
عقیــده مــا نــام ازدواج بــر آن صحیــح نیســت خــواه ســفید باشــد یــا ســیاه.

دو( نــکاح معاطاتــی باطــل اســت و در عقــد ازدواج خــواه دائــم باشــد یــا موقـّـت، خوانــدن صیغــه 
ــا  ــل آن ه ــا وکی ــن ی ــد را طرفی ــه عق ــی نیســت و صیغ ــی کاف ــن به تنهای ــت طرفی الزم اســت و رضای
ــه، بخــش ســؤاالت فقهــی،  ــر معظــم ل ــگاه اطالع رســانی دفت ــد )ذخیره شــده در پای ــد بخوانن می توانن

.)www.makarem.ir بــه نشــانی

د( آیت اهلل سید محمدعلی علوی گرگانی

ــه عقــد شــرعی باشــد در حقیقــت نوعــی رابطــه  یــک( ازدواج ســفید اگــر بــدون انجــام هرگون
نامشــروع و حــرام اســت و فرزنــدان بــه دنیــا آمــده هــم زنــازاده هســتند؛ امــا اگــر همــراه بــا عقــد 
شــرعی باشــد احــکام شــرعی خــاص خــود را خواهــد داشــت مگــر دو طــرف حقــوق مخصــوص 
خــود را بــه دیگــری ببخشــند مثــاًل زن حــق نفقــه را ببخشــد و یــا مــرد از حــق اطاعــت زن نســبت 
بــه مــرد گذشــت کنــد، البتــه برخــی احــکام نیــز بــا بخشــش طرفیــن از بیــن نمــی رود؛ مثــاًل زن دیگــر 

حــق نــدارد بــا مــرد دیگــر در ایــن مــدت رابطــه داشــته باشــد.



121 بررسی تحلیلی ابعاد مختلف ازدواج سفید درایران )مولفه ای از سبک زندگی غربی(

دو( ترویــج ایــن نــوع ازدواج در جامعــه برخــالف اســتحکام بنیــان خانــواده و موجــب هــرج و مــرج 
اجتماعــی خواهــد شــد و اصــاًل بــه صــالح جامعه نیســت.

ــر  ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــده در پای ــره ش ــت )ذخی ــا نیس ــرش م ــی موردپذی ــکاح معاطات ــه( ن س
.) www.gorgani.ir ــانی ــه نش ــی، ب ــؤاالت فقه ــش س ــه، بخ ــم ل معظ

در ســایت حــوزه نــت نیــز اســتفتائاتی از مراجــع عظــام تقلیــد نقــل شــده کــه به تناســب بــه ســه 
ــورد آن اشــاره می شــود:  م

ــا  ــودن ب ــرای ب ــفید ب ــر در ازدواج س ــر و پس ــت دخت ــه رضای ــرایط از جمل ــایر ش ــارغ از س »ف
ــی(. ــبیری زنجان ــت اهلل ش ــت« )آی ــه الزم اس ــدن صیغ ــر، خوان یکدیگ

ــه  ــا فرزنــدی ب »اگــر از هم بســتری بــدون خوانــدن صیغــه عقــد، دختــر حاملــه شــده باشــد و ی
دنیــا آورده باشــد، حکــم فرزنــد وطــی بــه شــبهه بــوده و حــالل زاده اســت. در ایــن شــرایط بــرای 

ــزی(. ــرد« )آیــت اهلل ســبحانی تبری ــدر اذن بگی ــد احتیاطــًا از پ محرمیــت بای
 »ازدواج دختــر باکــره )موقــت یــا دائــم( بــدون کســب اجــازه ولــی دختــر جایــز نبــوده و ازدواج 
باطــل اســت و منظــور از باکــره دختــری اســت کــه قبــاًل بــا اجــازۀ ولــی، شــوهر نکــرده اســت، خــواه 

عضــو بــکارت موجــود باشــد، یــا نــه« )آیــت اهلل مــکارم شــیرازی( )نقــل از ســایت حــوزه نــت(.
ــدون اجــرای صیغــه و ایجــاب و قبــول. چــون  ــه معنــای رایــج یعنــی عقــد ب »عقــد معاطاتــی ب
مشــهور فقهــا، لفظــی بــودن ایجــاب و قبــول را در عقــد نــکاح شــرط می داننــد؛ لــذا نــکاح معاطاتــی 
ــا، 2، 234( )در ابعــاد  باطــل اســت. در ایــن مــورد ادعــای اجمــاع شــده اســت« )امــام خمینــی بی ت

فقهــی موضــوع ر.ک: ســیدی بنایــی 1390؛ لشــنی 1397(.

8( رویکرد حقوقی به ازدواج سفید
در قوانیــن موجــود اگرچــه هنــوز احــکام مشــخصی در خصــوص ازدواج ســفید تدویــن و تصویــب 
نشــده؛ امــا بــا توجــه بــه مجازات هــای مقــرر بــرای روابــط خــارج از ازدواج شــرعی می تــوان موضــع 

قوانیــن موجــود را کــه متخــذ از شــریعت اســالمی اند نســبت بــه ازدواج ســفید بــرآورد کــرد:
بــرای نمونــه، طبــق مــاده 645 قانــون مجــازات اســالمی، »بــه منظــور حفــظ کیــان خانــواده ثبــت 
واقعــه ازدواج دائــم، طــالق و رجــوع طبــق مقــررات الزامــی اســت و چنانچــه مــردی بــدون ثبــت در 
دفاتــر رســمی مبــادرت بــه ازدواج دائــم، طــالق و رجــوع نمایــد بــه مجــازات حبــس تعزیــری تــا 

ــک ســال محکــوم می گــردد.« ی
الیحــه حمایــت از خانــواده ایــن مجــازات را بــه جــزای نقــدی )20 تــا 100 میلیــون ریــال( تبدیــل 
کــرده اســت. در فصــل هجدهــم از قانــون مجــازات اســالمی در مبحــث جرائــم ضــد عفــت و اخــالق 
ــد،  ــت نباش ــه زوجی ــا علق ــن آن ه ــه بی ــردی ک ــرگاه زن و م ــت: »ه ــده اس ــاده 637 آم ــی، در م عموم
مرتکــب روابــط نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت غیــر از زنــا از قبیــل تقبیــل ]بوســیدن[ یــا مضاجعــه 
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]باهــم خوابیــدن یــا هم بســتر شــدن[ شــوند، بــه شــالق تــا 99 ضربــه محکــوم خواهنــد شــد. همچنیــن 
در مــاده 225 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1392/2/1 آمــده اســت: »حــد زنــا بــرای زانــی 
ــا پیشــنهاد دادگاه  ــکان اجــرای رجــم، ب ــه رجــم اســت. در صــورت عــدم ام ــه محصن محصــن و زانی
صادرکننــده حکــم قطعــی و موافقــت رئیــس قــوه قضائیــه چنانچــه جــرم بــا بینــه ثابــت شــده باشــد، 
ــن صــورت  ــر ای ــرد و زن متأهــل[ اســت و در غی ــه ]م ــه محصن ــی محصــن و زانی موجــب اعــدام زان
موجــب صــد ضربــه شــالق بــرای هــر یــک اســت« و امــا در مــاده 230 از همــان قانــون آمــده اســت: 

»حــد زنــا در مــواردی کــه مرتکــب غیــر محصــن ]مجــرد[ باشــد، صــد ضربــه شــالق اســت«
بــر اســاس مــاده 884 قانــون مدنــی، ولــد الزنــا از پــدر و مــادر و اقــوام آنــان ارث نمی بــرد؛ لیکــن 
اگــر حرمــت رابطــه ای کــه طفــل ثمــره آن اســت نســبت بــه یکــی از ابویــن ثابــت و نســبت بــه دیگــری 
ــرد و برعکــس.  ــوام او ارث می ب ــا نباشــد، طفــل فقــط از این طــرف و اق ــا شــبهه زن به واســطه اکــراه ی
همچنــان کــه مشــخص اســت از دیــدگاه حقوقــی بــرای زن و مــردی کــه بــدون ازدواج قانونــی )دائــم 
یــا موقــت( باهــم زندگــی می کننــد بــه دلیــل عــدم ثبــت قانونــی، روابــط نامشــروع و زنــا دارای پیگــرد 

قانونــی و کیفری انــد و اگــر فرزنــدی از آن هــا متولــد شــود، از ارث محــروم خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه طبــق قانــون خانــواده،  زوجیــن بایــد عــالوه بــر رعایــت همــه شــروط، تمهیــد 
مقدمــات،  رضایــت همــراه بــا قصــد واقعــی و اجــرای صیغــه عقــد، در صــورت داشــتن اراده دوام، 
بایــد آن را در دفاتــر اســناد رســمی، بــه ثبــت برســانند. چنیــن الزامــی در ازدواج موقــت نیســت. مطابق 
مــاده 21 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1391 ثبــت نــکاح موقــت نیــز در صــورت باردارشــدن 
زوجــه یــا توافــق دو طــرف بــه هنــگام انعقــاد نــکاح یــا درج به صــورت شــرط ضمــن عقــد، الزامــی 
اســت؛ بنابرایــن اگــر افــرادی صرفــًا بــه دلیــل توافــق طرفینــی ایــن نــوع زندگــی مشــترک )هم باشــی( 
را انتخــاب کــرده باشــند، چنیــن توافقــی برخــالف نظــم عمومــی، اخــالق حســنه و مصالــح جمعــی 
خواهــد بــود و توافقــی نامشــروع تلقــی می شــود. طرفیــن بــه دلیــل ارتــکاب عمــل نامشــروع و فعــل 
حــرام مطابــق مــاده 637 قانــون مجــازات اســالمی،  مــورد تعقیــب و مجــازات قــرار خواهنــد گرفــت 
و فرزنــد حاصــل از ایــن ارتبــاط نامشــروع، از حقــوق اجتماعــی از جملــه ارث، تحصیــل و شناســنامه 

محــروم خواهــد بــود. همســر وی نیــز مســتحق دریافــت نفقــه نخواهــد بــود )ر.ک: قنبریــان 1396(.

نتیجه گیری
ازدواج ســفید در ایــران به عنــوان پدیــده ای غیرمنتظــره، چنــد ســالی اســت کــه در برخــی 
کالن شــهرها هرچنــد به صــورت پنهــان در میــان برخــی جوانــان رواج یافتــه اســت و بــه دلیــل تــداوم 
ــه ای  ــوان مؤلف ــد به عن ــده هرچن ــن پدی ــه گســترش دارد. ای ــدی روب ــی، رون ــرایط محیط ــا و ش زمینه ه
از ســبک زندگــی غربــی، پدیــده ای وارداتــی اســت؛ امــا اقبــال از آن در جامعــه ســنتی مذهبــی ایــران، 
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بــه علــل، دالیــل، زمینه هــا و اقتضائــات محیطــی خاصــی مســتند اســت کــه در جــای خــود نیــاز بــه 
ــطح  ــویی در س ــای س ــار و پیامده ــدک، آث ــی ان ــم فراوان ــا به رغ ــن پدیده ه ــی دارد. ای ــث و بررس بح
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی دارد کــه کامــاًل قابــل پیش بینــی اســت. بدیهــی اســت کــه به مــوازات 
رشــد کمــی آن، پیامدهــای ســوءش نیــز در گســتره ای وســیع تر، جریــان خواهــد یافــت. ازدواج ســفید 
بــه دلیــل فقــدان مجــوز عرفــی، شــرعی و قانونــی نبایــد در ســایه تســامح و تغافــل مــردم و مســئوالن 
امــر بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. ازایــن رو، انتظــار ایــن اســت کــه در ســطوح فرهنگــی، اجتماعــی و 
قضایــی اقدامــات مناســبی در راســتای کنتــرل رونــد و مهــار آن صــورت گیــرد. بدیهــی اســت کــه مقابله 
مؤثــر بــا ایــن ســنخ انحرافــات نیازمنــد زنجیــره ای از اقدامــات همه جانبــه در ســطوح مختلــف اســت.
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