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چکیده:

از جملــه مســائل مســتحدثه و غیرمنتظــره در جامعــه ای ـران معاصــر در دهــه کنونــی ،پدیــده موســوم
بــه «ازدواج ســفید» اســت .ازدواج ســفید بهعنــوان مؤلفــهای انضمامــی از ســبک زندگــی مــدرن ،بــا
ً
مختصــات ویــژه تقریبــا هیــچ تناســب معنــاداری بــا نیازهــا ،انتظــارات ،اقتضائــات ،زیرســاختهای
فرهنگــی ،الگوهــا و قواعــد هنجــاری و تجربههــای زیســته جامعــه ای ـران بهعنــوان یــک جامعــه مذهبــی
دارای اکثریــت مســلمان ،برخــوردار از حاکمیــت دینــی و ملتــزم بــه شــریعت اســامی نــدارد .بــه دلیــل
همیــن ناهمخوانــی اســت کــه ایــن پدیــده بهرغــم نوظهــور بــودن و کمیــت وقوعــی بســیار محــدود آن
ً
(عمدتــا در برخــی کالنشــهرها و در میــان شــمار اندکــی از شــهروندان) حساســیتهای بســیار زیــادی
را در ســطح عمــوم برانگیختــه و اندیشــمندان علــوم اجتماعــی را در جهــت یافتــن علــل و دالیــل مؤثــر در
تکــون و بســط تدریجــی و آرام آن و نیــز آثــار و پیامدهــای مختلــف آن بــه فرضیهســازی و نظریهپــردازی
برانگیختــه اســت .نوشــتار حاضــر ســعی دارد بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا ارجــاع بــه
منابــع کتابخانـهای ،مصاحبــه اکتشــافی بــا برخــی از کارشناســان و نیــز مشــاهدات عینــی  ،ایــن پدیــده را
تــا حــد امــکان ،از ابعــاد مختلــف موردبررســی و تحلیــل ق ـرار دهــد.
واژگان کلیدی :ازدواج ،ازدواج سفید ،خانواده ،زمینههای محیطی ،آثار و پیامدها.
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مقدمه
در یــک دهــه اخیــر در برخــی کالنشــهرهای ایــران بــا پدیــده وارداتــی جدیــدی بــه نــام «ازدواج
ســفید» مواجهیــم؛ پیونــدی ظاهــرا ً بدیــع ،ســاده ،صمیمــی ،عــاری از رســومات و تشــریفات معمــول،
عــاری از تعهــدات عرفــی و قانونــی ،اخــاق محــور و درعینحــال ،ســنتگریز و بلکــه ســنت
ســتیز کــه وقــوع برخــی از تحــوالت جــدی در حــوزه خانــواده را گــوشزد میکنــد .ازدواج ســفید ،از
ابتــدای طــرح در جامعــه بــه دلیــل ماهیــت تابویــی و حساســیتبرانگیز آن ،از ظهــور و بــروز عینــی و
جلبتوجــه رســانهای و آکادمیــک تقریب ـ ًا بــه دورمانــده و بــه همیــن دلیــل بســیاری از ســازمانهای

مســئول و افــکار عمومــی اطــاع چندانــی از کــم و کیــف وقوعــی آن نــدارد .برچســب تابویــی و
بیگانگــی یــک پدیــده عــاوه بــر اینکــه موجودیــت آن را از متــن بــه حاشــیه و از ظهــور بــه خفــا
ســوق میدهــد ،احســاس نیــاز بــه مطالعــه و تحقیــق بــا هــدف شــناخت زمینههــا و ابعــاد و اضــاع
آن و نیــز چارهاندیشــی بــرای مواجهــه واقعبینانــه را نیــز بهطورمعمــول از دســتور کار مســئوالن
ذیربــط و نهادهــای مدنــی خــارج میســازد .دلیــل التفــات اجمالــی اخیــر برخــی از پژوهشــگران
عمدت ـ ًا بــا رویکــرد آسیبشناســانه (فقهــی ،اخالقــی و جامعهشــناختی) و برخــی ســازمانهای دولتــی
و مردمنهــاد درگیــر در فعالیتهــای امــدادی و بهزیســتی ،عمدتـ ًا بــه دلیــل بــروز برخــی از مشــکالت
و آســیبهای غیرمنتظــرهای اســت کــه ایــن میهمــان ناخوانــده و مغفــول انگاشــته ،پدیــد آورده و
هزینههایــی 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
(بهمثابــه یــک کنــش اجتماعــی نابهنجــار و آســیبی یــا یــک الگــوی بدیــل بــرای حــل برخــی مشــکالت
زناشــویی) اظهــار بیاطالعــی کــرده یــا بــه پاســخهای ســطحی و حدســی بســنده میکننــد.
«ازدواج ســفید» معــادل واژه ( )Cohabitationمعــرف نوعــی پیونــد شــبه زناشــویی ،همخانگــی،
همبالینــی ،همزیســتی و ...اســت کــه عمدتـ ًا بــا هــدف تأمیــن و ارضــای نیازهــای متقابــل عاطفــی و
جنســی میــان دختــران و پســران مجــرد یــا مطلقــه جریــان دارد .ازدواج ســفید از جملــه مؤلفههــای
نوظهــور ســبک زندگــی غربــی اســت کــه بــه ادعــای برخــی تحلیلگــران مســائل اجتماعــی متعاقــب
وقــوع انقــاب جنســی در آمریــکا ( )۱۹۶۰در ایــن کشــور و برخــی از کشــورهای اروپایــی و کانــادا،
هرچنــد در ســطح محــدود جریــان یافــت و بهمرورزمــان در برخــی از ایــن کشــورها بــه دلیــل تقاضــا
و اقتضائــات محیطــی ،تســامح عمومــی ،تبلیغــات رســانهای ،اقدامــات تقنینــی ،فضاســازی گفتمانــی
و ...بهعنــوان نوعــی ازدواج دارای مشــروعیت قانونــی و محمــل توجیهــی در بســتر فرهنگــی اجتماعــی
ایــن جوامــع جــا خــوش کــرد؛ اگرچــه طبــق شــواهد هنــوز هــم بخــش قابلتوجهــی از مــردم آن را
بهمثابــه یــک انحــراف توجیــه یافتــه تلقــی میکننــد .درهرحــال ،ایــن پدیــده نوظهــور در یکــی دو
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دهــه اخیــر از رهگــذر فراینــد جهانیشــدن و ارتباطــات گســترده میــان فرهنگــی بهویــژه از طریــق
رســانههای جهانگســتر همچــون ماهــواره و اینترنــت بــه ســایر کشــورها از جملــه کشــورهای
اســامی (مثــل ترکیــه ،مصــر ،امــارات و )...نیــز ورود کــرده و در حاشــیه بافــت غالب ـ ًا ســنتی ایــن
جوامــع ســکنی گزیــده اســت .وجــود برخــی مشــکالت بعضــ ًا الینحــل در مســیر ازدواج رســمی
بهموقــع جوانــان در ایــن کشــورها ،ناخواســته زمینــه پذیــرش ایــن قبیــل الگوهــای وارداتــی و
پرآســیب را فراهــم ســاخته و بعضــی نیــز ســعی دارنــد بــا توســل بــه تفســیرها و توجیهــات واهــی،
از آن قبحزایــی کــرده و حساســیت افــکار عمومــی را فروکاهنــد.
بارزتریــن ویژگــی ایــن پیونــد شــبه زناشــویی کــه منشــأ بســیاری از آســیبها شــده ،فقــدان
مســئولیتپذیری 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 میزننــد ،صرفـ ًا
ماهیــت اخالقــی و اظهــاری داشــته و قاعدتــ ًا در صــورت تخلــف و نقــض تعهــد ،هیــچ ضمانــت
اجــرا و اهــرم فشــاری بــرای الــزام طــرف یــا طرفیــن متخلــف بــه رعایــت تعهــدات فیمابیــن و
اقتضائــات حقوقــی آن وجــود نــدارد؛ و بــاز بــه دلیــل فقــدان رســمیت و وجاهــت قانونــی ،بــه هیــچ
محکمــه قضایــی نمیتــوان عــارض شــد و از هیــچ مرجــع رســمی نمیتــوان توقــع دادســتانی،
پیگــرد و توبیــخ نقضکننــده پیمــان را داشــت .همچنیــن ایــن نــوع پیونــد ،بــه دلیــل تزلــزل ذاتــی،
فقــدان مشــروعیت رســمی و عرفــی ،از حمایــت جامعــه مدنــی و عــرف اجتماعــی نیــز محــروم
اســت و احتمــاالً بــه دلیــل همیــن ویژگــی اســت کــه افــراد هوســران (بهویــژه مــردان) و طالبــان
کامجوییهــای فرصتطلبانــه ،مشــتاقانه بــدان وسوســه میشــوند و از آن اســتقبال میکننــد.
ایــن پیونــد هرچنــد بســتری متزلــزل بــرای دریافــت درجاتــی از کامروایــی و کامجویــی مشــترک و
تأمیــن نســبی نیازهــای عاطفــی و جنســی متقابــل را میســر میســازد امــا بــه دلیــل فقــدان شــالودههای
نهــادی ،مجــوزات عرفــی ،قانونــی و شــرعی؛ و تقبیــح و نکوهــش اجتماعــی نمیتوانــد آرامــش و
آسایشــی کــه نوعــ ًا مــردان و زنــان از مجــرای ازدواج رســمی جســتجو میکننــد ،بــه ارمغــان آورد.
روشــن اســت کــه در ایــن پیمــان ،شــریک جنســی مؤنــث بــه دلیــل موقعیــت متفاوتــش ،بیــش از
شــریک جنســی مذکــر ،احســاس تزلــزل ،ناامنــی ،ناخرســندی روانــی و خســران اجتماعــی دارد.
مطالعــات انجامشــده نشــان میدهــد کــه فقــدان امنیــت و آرامــش روانــی و نگرانــی مــداوم از بــروز
وضعیتهــای غیرمنتظــره و نگرانکننــده در آینــده بهویــژه بــرای زنــان حتــی در جوامــع غربــی کــه در
ظاهــر ،از زمینههــا ،محملهــا و مجــوزات بیشــتری بــرای کســب مقبولیــت و دفــع حساســیتها در
فرهنــگ عمومــی یــا نهادهــای رســمی برخــوردار اســت ،همچنــان وجــود دارد .مطالعــات انجامشــده
بیــش از توجــه دادن بــه پیامدهــای مطلــوب و خرســندکننده ادعایــی آن ،از مخاطــرات ،کژکارکردهــا و
پیامدهــای ســوء فــردی و اجتماعــی آن در کوتاهمــدت یــا درازمــدت پردهبــرداری کردهانــد .تردیــدی
نیســت کــه ابتــای عامــان 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 پیمانهــا و متقابـ ً
ا
بــر انحصــار طریــق مجــاز ارضــا بــه ازدواج شــرعی و پذیرفتهشــده اصــرار م ـیورزد و عامــان را بــه
هواپرســتی ،تجاهــر در گنــاه و ارتــکاب فحشــاء متهــم میســازد ،دههــا برابــر بیشــتر و پرهزینهتــر
اســت .روشــن اســت کــه واکنــش متشــرعان بهعنــوان اکثریــت جامعــه بــه ایــن ســنخ ارتباطــات،
بســیار خشــن و طردکننــده خواهــد بــود .از دیــد برخــی کارشناســان فرهنگــی اجتماعــی ،ایــن ســنخ
الگوهــای وارداتــی کامـ ً
ا ناهمســو بــا بافــت ســنتی مذهبــی جامعــه ایــران و ســاختارهای نهادینــه آن،
هرچنــد ممکــن اســت بــه دلیــل برخــی محدودیتهــا و ســنگالخها در مســیر ازدواج رســمی و تعویــق
غیرمنتظــره آن و نیــز جاذبههــای عاطفــی و شــهوانی آن بهویــژه در کام مردانــی کــه لذتجویــی نــو
بــه نــو ،پیاپــی ،و درعینحــال ،عــاری از تعهــدات رســمی و الزامــات عرفــی و قانونــی را فرصتــی
طالیــی میانگارنــد ،بهصــورت موقــت یــا حتــی مــداوم امــا همچنــان بهصــورت پنهــان بــه حیــات
طفیلــی خــود ادامــه دهــد؛ امــا بــه دلیــل تخالــف صریــح آن بــا گفتمــان فرهنگــی ،بنیادهــای اعتقــادی و
ارزشــی ،بســترهای نهــادی ،قواعــد ســاختی ،ســبک زندگــی ،تجربههــای زیســته ،معیارهــای اخالقــی،
احــکام و قواعــد فقهــی حاکــم و پذیرفتهشــده ایــن جامعــه ،هیــچگاه بهمثابــه یــک الگــوی بدیــل
در جنــب الگوهــای نهــادی شــده و دارای اعتبــار و مشــروعیت عرفــی و شــرعی (ازدواج دائــم و تــا
حــدی موقــت) بــه رســمیت شــناخته نخواهــد شــد و مشــمول ارزشگــذاری عــرف عــام و باالتــر از آن
شــریعت و قانــون قــرار نخواهــد گرفــت .البتــه از دیــد برخــی ،ایــن خوشبینــی را بایــد بــا قیــد «تــا
اطــاع ثانونــی» مقیــد کــرد چراکــه اقتــدار هژمونیــک و نفــوذ پرشــتاب فرهنــگ غــرب و مؤلفههــای
زیســتی آن ،تاکنــون بســیاری از ایــن محــاالت عــادی را در جهــان ســنت ممکــن ســاخته یــا دسـتکم
از حساســیت و زمختــی آن کاســته اســت.
کین هنوز از نتایج سحر است
باش تا صبح دولتش بدمد
 )1پیشینه
همانگونــه کــه در قبــل اشــاره شــد« ،ازدواج ســفید» در ایــران بــه دلیــل وارداتــی و نوظهــور
بــودن و باالتــر از آن ،جریــان یابــی پنهــان و بطــی در زیرپوســت شــهر ،تاکنــون چندانکــه بایــد در
معــرض مطالعــات و کاوشهــای عالمانــه و محققانــه قــرار نگرفتــه و احتمــاالً بــه همیــن دلیــل (=
فقــر داده و فقــدان تحلیــل) مــورد التفــات جــدی رســانههای جمعــی و بهتبــع آن افــکار عمومــی و
جامعــه مدنــی قــرار نگرفتــه اســت .موقعیــت تابویــی آن در جامعــه مــا نیــز احتمــاالً در ایــن بیمهــری
بیتأثیــر نبــوده اســت .سیاســتگذاران ،برنامهریــزان و مســئوالن اجرایــی کشــور نیــز بــه دلیــل
همیــن ناشــناختگی و کــم و کیــف نامشــخص آن در واقعیــت عینــی ،تاکنــون آن را ســزاوار نظــارت،
کنتــرل ،چارهاندیشــی و مقابلــه تشــخیص ندادهانــد .بیشــک ،پرداخــت توصیفــی ،تبیینــی ،تفســیری
و انتقــادی روشــمند و محققانــه ایــن مســئله بــا رویکردهــای مختلــف ،گامــی مهــم و اساســی و

بررسی تحلیلی ابعاد مختلف ازدواج سفید درایران (مولفهای از سبک زندگی غربی)
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پیشنیــازی گریزناپذیــر بــرای ســایر اقدامــات فرهنگــی ،اجتماعــی ،قضایــی ،تقنینــی و بهداشــتی-
درمانــی خواهــد بــود .تــا آنجــا کــه پیجوییهــای نویســندگان نوشــتار حاضــر نشــان میدهــد ،در
ایــن موضــوع تاکنــون تعــداد اندکــی مقالــه ،پایاننامــه ،مصاحبــه و یادداشـتهای اینترنتــی (عمدتـ ًا در
وبســایتها وبالگهــای محققــان علــوم اجتماعــی) تألیــف یافتــه اســت .قابلذکــر اســت کــه تاکنــون
هیــچ کتابــی در ایــن بــاره تألیــف نشــده یــا در بــازار نشــر عرضــه نشــده اســت .در بخــش ترجمــه
نیــز اقبــال چندانــی بــه انتقــال ادبیــات تولیــدی در کشــورهای غربــی بــه جامعــه فارسـیزبان از ســوی
مترجمــان نشــان داده نشــده اســت .البتــه انــکار نمیتــوان کــرد کــه در ضمــن برخــی از منابــع تألیفــی و
ترجمـهای مربــوط بــه خانــواده و احــواالت آن ،بــه ایــن موضــوع نیــز اســتطرادا ً اشــاراتی رفتــه اســت .از
جملــه ویژگــی بــارز آثــار عرضهشــده از جملــه نوشــتار حاضــر ،مواجهــه نظــری بــا یــک واقعیــت زنــده،
عینــی ،جــاری و رو بــه رشــد بــا ابعــاد و اضــاع 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  ۱۳۹۷بــه انجــام
رســیده ،بــا نــام «خان ـهای بــا درِ بــاز :پژوهشــی جامــع در بــاب ازدواج ســفید در ایــران» در ســایت
ایشــان بــه آدرس ( )kameelahmady.comذخیــره شــده اســت .در ادامــه جهــت اطــاع عالقهمنــدان
ایــن حــوزه ،بــه معرفــی برخــی از آثــار نشــر یافتــه پرداختــه میشــود:
کتــاب «خانــواده ایرانــی و تغییــرات ،چالشهــا و آینــده آن» نوشــته تقــی آزاد ارمکــی ،انتشــارات
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 ،نشــرعلم۱۳۹۳ ،؛
کتــاب «روابــط دختــر و پســر قبــل از ازدواج» نوشــته فاطمــه افراســیابی و صغــری افراســیابی ،قــم،
انتشــارات وثــوق .1390 ،مقاالتــی نیــز تاکنــون در ایــن بــاره نوشــته شــده کــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود« :همخانگــی ،پیدایــش شــکلهای جدیــد خانــواده در تهــران» ،تقــی آزاد ارمکــی
و همــکاران ،دوفصلنامــة جامعــه پژوهــی فرهنگــی ،ســال ســوم ،شــماره  ،1بهــار و تابســتان۱۳۹0 ،؛
«بررســی نــکاح معاطاتــی از منظــر فقــه و حقــوق موضوعــه» ،ســید باقــر ســیدی بنایــی ،فصلنامــه
تخصصــی فقــه و مبانــی حقــوق اســامی ،ســال هفتــم ،شــماره  ،23بهــار ۱۳۹۰؛ «بررســی ازدواج
ســفید در نظــام حقوقــی ایــران و غــرب» مهــدی قنبریــان ،مطالعــات حقــوق ،شــماره  ،۱۷زمســتان
1396؛ «بازپژوهــی فقهــی ازدواج ســفید» ،موســی لشــنی ،دو فصلنامــه گفتمــان فقــه و اصــول ،ســال
ســوم ،شــماره  ،۴پاییــز و زمســتان 1397؛ «ازدواج ســفید و پیامدهــای آن در کشــور ایــران» ،افــروز
عبــدی نیــان و بتــول عالمــت ســاز ،ماهنامــه دســتاوردهای نویــن در مطالعــات علــوم انســانی ،ســال
دوم ،شــماره  ،۱۱فروردیــن 1398؛ «عوامــل و آســیبهای روابــط ناســالم دختــر و پســر» ،محبوبــه
جــوکار ،فصلنامــه طهــورا ،ســال ســوم ،شــمارة  ،5بهــار  1389منابــع دیگــری نیــز وجــود دارد کــه
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در مقایســه از اهمیــت کمتــری برخوردارنــد .وجــه امتیــاز ایــن نوشــتار ،جامعیــت نســبی در رویکــرد
1
و بهرهگیــری از دیــدگاه برخــی کارشناســان اجتماعــی اســت.
 )2مفهومشناسی
ازدواج ســفید 2برابـ�ر نهـ�اد مبهـ�م و نهچنـ�دان مناسـ�بی از واژه ( )Cohabitationبــه معنــای همباشــی،
همبالینــی ،همزیســتی و همخانگــی دختــر و پســرها (یــا زنــان و مــردان مطلقــه) در زیــر یــک ســقف
بــرای مدتــی نامعلــوم اســت 3.وجــه نامگــذاری آن بــه ســفید یــا ســپید احتمــاالً بــرای ایــن اســت کــه ایــن

پیونــد تــا اطــاع ثانــوی و شــاید هیچوقــت ،در شناســنامه طرفیــن ثبــت و ضبــط نمیشــود .احتمــاالت
دیگــری نیــز در چرایــی ایــن نامگــذاری طرحشــده کــه ضرورتــی بــه ذکــر آن وجــود نــدارد .هــدف
از ایــن باهــم بودگــی ،طبــق ادعــا حصــول آشــنایی بیشــتر بــرای تصمیمــات بعــدی ،تأمیــن نیازهــای
عاطفــی ،ارضــای تمتعــات جنســی (و در مــواردی کســب درآمــد مالــی یــا کمکخــرج بــرای جنــس
مؤنــث) اســت .ایــن نــوع پیونــد معمــوالً طــی پنــج مرحلــه بــه وقــوع پیوســته و انحــال مییابــد :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 اختــاف ،ناســازگاری و تنــش در روابــط
متقابــل و غالبـ ًا عــدم تــوان الزم بــرای بهرهگیــری از ســازوکارهای منطقــی جهــت حــل آن؛ و درنهایــت
تصمیــم بــه مفارقــت و رهایــی غالبـ ًا دائــم و پایــان دادن بــه ایــن رابطــه متزلــزل.
«ازدواج ســفید» بهعنــوان مؤلفــهای از ســبک زندگــی نوظهــور غربــی و یــک الگــوی زیســت
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 میپذیــرد .ازدواج ســفید
در شــکل جــاری نســبت ًا پنهــان آن در برخــی کالنشــهرهای 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) ،ثبتناشــده در دفاتــر و محاضــر رســمی ،عــاری از هــر
نــوع تعهــد بــه پذیــرش حقــوق و تکالیــف متقابــل و مشــترک و ســایر الزامــات و اقتضائــات (مثــل
الــزام بــه حســن ســلوک و معاشــرت معــروف ،تمکیــن عــام ،تمکیــن خــاص ،وفــاداری ،اعطــا و
دریافــت نفقــه ،تعییــن کمیــت زمانــی مزاوجــت ،برخــورداری از ســهماالرث ،حــق حضانــت فرزنــدان
 . 1در ایــن نوشــتار عــاوه بــر تحلیــل محتــوای برخــی مصاحبههــای انجامشــده بــا اســاتید و پژوهشــگران همچــون دکتــر امــاناهلل قرائــی مقــدم ،جامعهشــناس و
اســتاد دانشــگاه؛ آرش دولتشــاهی ،وکیــل دادگســتری؛ رســول رمضــان زاده ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه شــریف؛ بــا دو نفــر از پژوهشــگران حــوزه خانــواده آقایــان دکتــر
مجیــد کافــی ،جامعهشــناس و عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و حجتاالســام رحیــم کارگــر ،عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی نیــز مصاحبــه اختصاصــی بــه عمــل آمــد .نظــرات انتقــادی دکتــر محمدرضــا ســاالریفر ،عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،در ارزیابــی نوشــتار
نیــز موردتوجــه قــرار گرفــت.
 . 2احتما ًال وجه این معادل ،کاربرد واژه ( )white marriageدر برخی منابع است.
 . 3الزم به ذکر است که باهم بودگی ،مالزمهای با سکونت زیر یک سقف ندارد.
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محتمــل ،حــق طــاق ،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 عمدتـ ًا بــه اســتناد قوانیــن شــرعی انتظــار دارد.
ازایــنرو ،نامگــذاری آن بــه «ازدواج» بــا توجــه بــه فقــدان مقومــات و مؤلفههــای دخیــل در
پیمــان زناشــویی مرســوم و مألــوف ،مبتنــی بــر نوعــی شبیهســازی و تســامح اســت کــه احتمــاالً
بــرای کاهــش حساســیت افــکار عمومــی صــورت گرفتــه اســت .ازدواجــی کــه در آن طرفیــن خــود
را شــریک جنســی میخواننــد 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
در ازدواجهــای رســمی اســت؛ ازدواجــی کــه بهلحــاظ نــوع قــرارداد ذاتــ ًا متزلــزل اســت و اگــر
نیمچــه تعهــدی هــم در آن باشــد بیشــتر اخالقــی اســت تــا حقوقــی؛ اساس ـ ًا ازدواج نیســت تــا بــه
وصــف ســفید یــا غیــر آن موصــوف شــود.
گفتنــی اســت کــه ایــن نــوع پیونــد هرچنــد در ســالهای اخیــر در برخــی کشــورهای غربــی نظیــر
فرانســه ،ســوئد ،نــروژ و اســپانیا توســط نهادهــای مســئول بــه رســمیت شــناخته شــده و بــرای افــراد،
حقــوق و بعضـ ًا تکالیفــی متقابــل و کموبیــش مشــابه ازدواج رســمی در آن مقــرر و ملحــوظ شــده امــا
بهرغــم فراوانــی وقــوع و رونــد فزاینــده آن تاکنــون چندانکــه 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 (اســامی و غیــر اســامی) ،ازجملــه کشــور مــا ،در عیــن جریــان یابــی
زیرپوســتی و کمیــت نــازل آن ،پیونــدی نامشــروع ،غیرقانونــی و مجرمانــه تلقــی میشــود (ر.ک :آزاد
ارمکــی و همــکاران ۱۳۹۱؛ آزاد ارمکــی و همــکاران 1390؛ محمــدی اصل ۲۰ ،۱۳۹۳؛ بســتان ۶۳ ،۱۳۹۲؛
مینــوی ۱۳۹۳؛ ســاروخانی ۸۲-۸۱ ،۱۳۸۵؛ رضایــی ۱۳۹۴؛ لغتنامــه آنالیــن ویکیپدیــا).
 )3علل ،دالیل و انگیزهها
رواج هرچنــد حداقلــی پدیــده «ازدواج ســفید» بهرغــم قبــح شــدید فرهنگــی ،محدودیتهــای
شــرعی و قانونــی عبــور ناپذیــر و فشــارهای اجتماعــی ،بــه علــل ،دالیــل ،بهانههــا و زمینههــای
محیطــی متعــددی مســتند اســت .اهــم ایــن عوامــل (در ســطح فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی) در
یــک بــرآورد نظــری و بــا ارجــاع بــه انــدک مطالعــات انجامشــده و مصاحبــه بــا کارشناســان ،در
مــوارد ذیــل دســتهبندی میشــوند:
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 بهرغــم شــروط چندگانــه ضمــن عقــد کــه در راســتای اصــاح وضعیــت
حقوقــی زن در دفترچههــای ازدواج توســط نهادهــای مســئول منــدرج شــده ،همچنــان متضمــن
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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
کشــور بــه اجــازه شــوهران نیازمنــد دارنــد؛ آنهــا از برابــری در حــق طــاق همچنــان محرومانــد،
در صــورت وقــوع طــاق نســبت بــه حضانــت فرزنــدان خــود محدودیــت جــدی دارنــد؛ قانــون
تقســیم امــوال گردآمــده در طــول دوره زندگــی مشــترک اعمــال و اجــرا نمیشــود؛ مهریــه مقــرر بــه
بهانههــای مختلــف از زنــان دریــغ داشــته میشــود؛ اجرتالمثلــی کــه قانــون در ازای خدمــات
درون خانگــی بــرای زنــان مقــرر داشــته بــه یــک شــوخی شــبیهتر اســت تــا حــق قانونــی؛ بــه قــول و
وعدههــای فریبنــده مــردان در ابتــدای ازدواج معمــوالً وفــا نمیشــود؛ آمــار طــاق باالســت و ناامنــی
و تزلــزل زندگــی زن چارهناپذیــر اســت .تحمــل عــوارض جانــکاه ناشــی از طــاق 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 دونپایـهای 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 میکننــد ،ســفیهانه و غیرعقالیــی نیســت.
ب) بــاال رفتــن ســن ازدواج عمدتـ ًا بــه دلیــل ناتوانــی اقتصــادی اکثریــت جوانــان و خانوادههــای
از تأمیــن ملزومــات قهــری ازدواج رســمی (مثــل شــیربها ،خریــد بــازار ،جهیزیــه ،مراســم عقــد و
عروســی ،رهــن و اجــاره مســکن و تأمیــن نفقــه) بیــکاری شــایع ،غیرمکفــی بــودن درآمــد حاصلــه در
مقایســه بــا هزینههــای فزاینــده و بهطورکلــی بــروز فاصلــه میــان بلــوغ جنســی و بلــوغ اقتصــادی
عامــل اصلــی رویگردانــی اکثریــت جوانــان از اقــدام بــه ازدواج رســمی در ســن مقتضــی اســت.
ج) مهاجــرت جوانــان شهرســتانی بــه کالنشــهرها بــا هــدف اشــتغال و ادامــه تحصیــل در
دانشــگاهها؛ دوری از خانــواده و احســاس تنهایــی ،نیــاز عاطفــی بــه رفیــق و همــدم ،ضعــف بنیــه
مالــی و نیــاز بــه کمکخــرج (بهویــژه بــرای خانمهــا) ،صعوبــت تهیــه مســکن اجــازهای بهصــورت
انفــرادی ،رهایــی از نظــارت و کنتــرل خانــواده و آشــنایان و فشــار هنجــاری موجــود در شــهر و دیــار
و مناطــق مســکونی مألــوف و ...کــه خــود زمینــه را بــرای انتخــاب و ترجیــح ایــن گزینــه بهرغــم
مخاطــرات قهــری و پیامدهــای قابــل پیشبینــی آن بهویــژه در خانمهــا مســاعد میکنــد .یــک زن
یــا دختــر شهرســتانی بــا تــن دادن بــه ازدواج ســفید میتوانــد هرچنــد موقتـ ًا بــر برخــی از مشــکالت
طاقتفرســای ســکونت در شــهرهای بــزرگ فائــق آیــد و برخــی از نیازهــای امنیتــی ،ارتباطــی،
عاطفــی ،مالــی ،اجتماعــی و جنســی خــود را هرچنــد بهصــورت متزلــزل و گــذرا رفــع و رجــوع
کنــد .گفتنــی اســت کــه پناهجویــی و ایجــاد مصونیــت نســبی در مقابــل تعرضــات محتمــل مــردان
هوســران و فرصتطلــب ،از جملــه دالیــل زنــان و دختــران شهرســتانی بــرای تــن دادن بــه ازدواج
ســفید و گــره زدن خــود بــه دیگــری ،ذکــر شــده اســت.
د) ضعــف یــا عــدم اعتقــاد بــه بینشهــا ،ارزشهــا ،نگرشهــا ،منشهــا ،هنجارهــا و آرمانهــای
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دینــی (در بعــد نظــری) و ضعــف یــا عــدم التــزام بــه رعایــت احــکام و فرمانهــای دینــی و اخالقــی
(در بعــد عملــی) بهویــژه تحــت تأثیــر غلبــه فرهنــگ ســکوالر ناشــی از موجهــای فرهنگــی وارداتــی،
شــبهات و گرههــای ذهنــی ،تلقیهــای ســطحی از معــارف دینــی ،ضعــف تربیــت و جامعهپذیــری
دینــی ،ســرخوردگی از عملکــرد کارگــزاران نظــام اســامی ،تلقــی خوشبینانــه از الگوهــای زیســتی
مــدرن و ...برخــی را بــه دینگریــزی و تقابــل بــا فرهنــگ و ارزشهــای دینــی و مرجعیــت الگویــی
آن در همــه یــا برخــی ســاحتها ســوق داده اســت .در تلقــی برخــی از دگراندیشــان و پذیرنــدگان
آموزههــای فمینیســتی ،الگــوی رســمی ازدواج در ایــران عمیقـ ًا ریشــه در دیــن و ســنت مــورد تأییــد
دیــن دارد .وقــوع انقــاب اســامی و مرجعیــت یابــی بالمنــازع دیــن ،مانــع از اعمــال تغییــرات جــدی
در ایــن الگــوی ســنتی و بهجامانــده از گذشــته بهرغــم اقتضائــات دوران اســت .ازایــنرو ،کســانی
کــه بــا مرجعیــت دیــن در ســطوح مختلــف اجتماعــی چالــش میکننــد ،از پذیــرش ســبک زندگــی
دینــی و مؤلفههــای آن همچــون ازدواج در الگــوی مرجــح آن نیــز ســرباز میزننــد و بــه الگوهــای
بدیــل روی میآورنــد.
هـــ) افــول موقعیــت و جایــگاه ازدواج و زناشــویی از یــک پیمــان الهــی مقــدس بــه یــک قــرارداد
اجتماعــی خودخواســته و تقلیــل کارکردهــای متنــوع آن بهصــرف ارضــای تمنیــات جنســی (اصالــت
یابــی ارضــای نیــاز جنســی و عاطفــی طرفیــن در مقایســه بــا ســایر کارکردهــا).
و) میــل بــه تعــدی از الگوهــای رفتــار جنســی پذیرفتهشــده تحــت تأثیــر ورود جریانهــای
فرهنگــی بیگانــه ،الگوگیــری از مراجــع بیرونــی ،رجحــان یابــی ســبک زندگــی غربــی تحــت تأثیــر
فراینــد جهانیشــدن ،ارتباطــات میــان فرهنگــی گســترده بهویــژه از طریــق رســانههای جمعــی
جهانگســتر (ماهوارههــا ،اینترنــت) ،محصــوالت فرهنگــی وارداتــی (مثــل ســریالهای تلویزیونــی،
فیلمهــای ســینمایی ،بازیهــای رایانــهای و.)...
ز) میــل وافــر برخــی از مــردان وزنــان ،بــه کامجویــی موقــت ،تکرارپذیــر و تجدیدشــونده
بــا شــرکای جنســی مختلــف تحــت تأثیــر روحیــه عشــرتطلبی ،تنوعخواهــی و لذتجویــی
هواپرســتانه و عــاری از هــر نــوع تعهــد و مســئولیت مدنــی و اخالقــی؛ جالــب اینکــه برخــی از
طالبــان ازدواج ســفید ،در بیــان چرایــی ترجیــح خــود ،بــه فقــدان قیدوبندهــای مدنــی و امــکان رهایــی
آســان از تعلقــات نیمبنــد آن اســتناد جســتهاند.
ح) ادعــای اینکــه ایــن همخانگــی موقــت بالقــوه میتوانــد پیشزمینـهای بــرای حصــول آشــنایی
بیشــتر طرفیــن بــا ویژگیهــای شــخصیتی و خلــق و منــش یکدیگــر و بســتری مطمئــن جهــت اتخــاذ
تصمیــم واقعبینانــه 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 میپندارنــد ،عــدم وجــود صیغــه را نشــانه معاطاتــی بــودن
آن ،فقــدان رضایــت پــدر را بــه اختالفــی بــودن آرای فقهــا در ایــن خصــوص و کاســتیهای دیگــر
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آن را بــه گونههــای مختلــف توجیــه میکننــد .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).
ک) بــاال رفتــن ســن ازدواج و عــدم امیــد بــه یافتــن همســر مناســب یــا ممانعــت خانــواده از
ازدواج بــا فــرد موردعالقــه (توجیــه برخــی خانمهــا بــرای تــن دادن بــه ایــن الگــو).
ل) تجربــه طــاق و شکســت در ازدواج یــا ازدواجهــای قبلــی و احســاس عــدم موفقیــت در
تأمیــن ملزومــات زندگــی مشــترک رســمی و دائمــی.
م) احســاس اســتقالل (پســر بــا دختــر) و خوداتکایــی بــه دلیــل زندگــی طوالنیمــدت در فضــای
عــاری از نظــارت و کنتــرل والدیــن (بهویــژه بــه دلیــل طــاق آنهــا) و ســایر بســتگان تأثیرگــذار.
ن) فــرار دختــران از خانــه و احســاس طردشــدگی از ســوی خانــواده (بهویــژه بــرای دخترانــی
کــه اغفــال توســط شــیاطین را تجربــه کردهانــد).
س) زوال دوشــیزگی بــه دلیــل برخــی اشــتباهات و درگیــر شــدن در روابــط پرخطــر جنســی کــه
ممکــن اســت ادامــه حضــور در ایــن چرخــه را بهرغــم تمایــل توجیــه کنــد.
ع) وجود برخی اختالالت شخصیتی تحت تأثیر تجربههای تلخ زندگی و تربیت ناسالم.
ف) برخــی زمینههــای محیطــی نیــز در ایــن خصــوص نقــش تســهیلکننده و ترغیبکننــده
دارنــد .بــرای نمونــه ،رواج درجاتــی از بیبندوبــاری ارتباطــی تحــت تأثیــر لیبرالیســم اخالقــی،
اعتقــاد بــه تشــابه و برابــری جنســیتی تحــت تأثیــر آموزههــای فمینیســتی و تحقــق آن در الگــوی
ازدواج ســفید ،زندگــی در شــهرهای بــزرگ و دوری از نظــارت خانــواده و فشــار هنجــاری محیطهــا
و محلههــای کوچــک (و احســاس گمنامــی و دوری از تیــررس نگاههــای معنــیدار آشــنایان)،
دسترســی آســان بــه مســکن اجــارهای (تحــت تأثیــر مســاعدت آژانسهــا و مالــکان منــازل و حــس
ترحــم نســبت بــه شهرســتانیهای مهاجــر) ،آپارتماننشــینی (و امــکان مخفــی داشــتن رابطــه بــه
دلیــل عــدم ارتبــاط همســایگان بــا یکدیگــر ،عــدم کنجــکاوی و تفحــص از احــواالت یکدیگــر بــه
بهانــه عــدم جــواز ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد ،عــدم امــکان تشــخیص روابــط رســمی و
غیررســمی افــراد از طریــق عالئــم ظاهــری) ،ســنگینی بــار تعهــدات عرفــی و قانونــی ازدواج رســمی،
بــاال رفتــن نــرخ طــاق در جامعــه و تــرس از ابتــای بــدان در آینــده زندگــی و تحمــل پیامدهــا و
هزینههــای قهــری آن بهویــژه بــرای زنــان مطلقــه و...
گفتنــی اســت کــه مهاجــران خارجــی در برخــی کشــورهای غربــی گاه بــا هــدف اخــذ ویــزا
و حــل مشــکل اقامــت( ،برخــورداری از منافــع و امتیــازات اقامــت) و مصونیــت از تهدیدهــا و
مجازاتهــای معمــول ،بــه ایــن نــوع ازدواج صــوری توســل مییابنــد (آزاد ارمکــی و همــکاران
 1390و 1391؛ لبیبــی ۲۹۳ ،۱۳۹۳؛ احمــدی ۱۳۹۷؛ محمــدی اصــل 20 1393؛ بســتان  64 ،1392و
92؛ مصاحبههــا).
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 )4آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی
ازدواج ســفید بهرغــم فراوانــی وقوعــی بســیار معــدود آن بالقــوه ظرفیــت باالیــی بــرای تولیــد
آثــار و پیامدهــای منفــی و مخــرب در ســطوح فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی را دارد .بدیهــی اســت
کــه بهمــوازات رشــد کمــی ،بســط قلمــرو مکانــی ،تنــوع یابــی اشــکال و اقبــال بیشــتر جوانــان
بهرغــم محدودیتهــا و موانــع فرهنگــی اجتماعــی ،ایــن آثــار نیــز جلوهنمایــی آشــکارتری در
گســتره حیــات جمعــی خواهــد یافــت .اهــم آثــار و پیامدهــای کژکارکــرد ایــن الگــوی زیســتی را
میتــوان در محورهــای ذیــل فهرســت نمــود.
یک) استرس ،اضطراب ،ناامنی و تشویش دائم طرفین (یا مشخص ًا 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 (خانمهــای مقیــم معمــوالً بــا توســل بــه دروغ حضــور
طوالنیمــدت خــود را در بیــرون از خانــه توجیــه کننــد و خانمهــای شهرســتانی غالبــ ًا بــه بهانــه
کثــرت اشــتغال و عــدم فرصــت و فراغــت ،دیــدار بــا خانــواده را بــه تعویــق میاندازنــد)؛
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 غیرقابلپیشبینی و احتماالً پرمخاطره و خسارتبار؛
نه) خوف از طرد شدن توسط خانواده به دلیل حرمتشکنی (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 هتلهــا و مســافرخانهها و)...؛
یــازده) تــرس از انصــراف و متارکــه طــرف و شکســت عشــقی (زنــان معمــوالً در ایــن نــوع
شکســتها ،بــرای بازســازی ذهنــی ،روانــی ،اجتماعــی و اقتصــادی خــود بــا ســختیهای بیشــتری
مواجهانــد و گاه میــان یــک گسســت تــا برقــراری پیونــد بــا شــریک بعــدی مدتهــا فاصلــه میافتــد).؛
دوازده) ترس از احتمال خیانت جنسی طرفین به یکدیگر (و ارتباط پنهان با سایرین)؛
ســیزده) تــرس از طوالنــی شــدن ایــن دوره و از دســت رفتــن فرصــت بــرای ازدواج رســمی
(بهویــژه بــرای خانمهــا)؛
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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شــانزده) تــرس از زوال دوشــیزگی و کاهــش شــانس بــرای ازدواج بعــدی (برخــی دختــران
بهغلــط ،داشــتن پــرده بــکارت را ســرمایه و امتیــازی شــخصی و خــود را اختیــاردار آن میانگارنــد،
درحالیکــه جامعــه بههیچوجــه ایــن توجیــه را نمیپذیــرد و زوال آن را نشــانه گویایــی بــر
گســتاخی و بیمباالتــی اخالقــی و بالطبــع افــول اعتبــار و منزلــت اجتماعــی فــرد در نظــام ارزشــی
غالــب ،تلقــی میکنــد).؛
هفده) ترس از بارداری ناخواسته و تبعات قهری آن؛
هجــده) تــرس از الــزام ناخواســته بــه ســقطجنین و عــوارض جســمی ،روحــی و اجتماعــی آن
(غیرقانونــی بــودن ســقط ،شــرایط ســخت انجــام آن ،بعضـ ًا توســل قهــری بــه مراکــز غیربهداشــتی و
افــراد غیرمتخصــص (بــه دلیــل محدودیــت اســتفاده از مراکــز مجــاز) ،هزینههــای مــادی آن ،خــوف
از افشــای ایــن جنایــت و پیامدهــای حقوقــی و شــرعی آن)؛
نــوزده) تــرس از بیهویتــی 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
صیغــه و عــدم مشــروعیت عقــد معاطاتــی ،فرزنــد تولیــدی نامشــروع شــمرده میشــود (مگــر از
دیــد فقهایــی کــه جهــل طرفیــن را مانــع حرامزادگــی فرزنــد دانســته و آن را بهاصطــاح فقهــی،
ولــد شــبهه میخواننــد)؛ و نیــز محرومیــت فرزنــد از دریافــت شناســنامه ،ارث پــدری یــا والدینــی و
مخــدوش شــدن هویــت اجتماعــی او در آینــده .عــاوه اینکــه معمــوالً طرفیــن یــا حتــی مــادر انگیــزه
کمــی بــرای تربیــت و جامعهپذیــری ایــن نــوع فرزنــدان متناســب بــا انتظــارات را دارنــد)؛
بیســت) تــرس از ناتوانــی حقوقــی در اقامــه دعــوا و دادخواهــی از مراجــع قضایــی در صــورت
بــروز خشــونت و ایــذا و ابتــای زن بــه ضــرب و جــرح شــریک؛
بیست و یک) ترس از ابتال به برخی بیماریهای مقاربتی مسری نظیر ایدز و هپاتیت؛
بیســت و دو) کاهــش تمایــل افــراد بــه ازدواج دائــم و تشــکیل خانــواده بــه دلیــل جاذبههــای
وسوســهانگیز ازدواج ســفید و فراغــت طرفیــن از تعهــدات مدنــی و حقوقــی؛
بیســت و ســه) محــروم شــدن از فوایــد ازدواج پــاک و آثــار روحــی و معنــوی آن بهویــژه نقــش
بالقــوه آن در اســتکمال روحــی و تعالــی اخالقــی؛
بیســت و چهــار) افزایــش تمایــل بــه طــاق در صــورت تبدیــل شــدن وضعیــت همخوابگــی بــه
1
ازدواج دائــم؛
بیســت و پنــج) محرومیــت از آرامــش ،ســکینه ،شــادی و نشــاط (بهعنــوان ثمــرات ازدواج مطلــوب
کــه قــرآن کریــم در ســوره روم ،آیــه  ،۲۱بــدان بشــارت داده اســت) تحــت تأثیــر التهابــات دائــم؛
 . 1مطالعــات انجامشــده در آمریــکا و ســوئد نشــان داده اســت کــه میــزان طــاق در میــان افــرادی کــه قب ـ ً
ا یــک دورة همخانگــی را گذراندهانــد  80درصــد بیشــتر
از میــزان طــاق در میــان کســانی بــوده اســت کــه چنیــن تجربههایــی نداشــتهاند (بســتان ،۱۳۹۲ ،ص .)۱۷۶
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بیســت و شــش) محــروم شــدن از شــأن و منزلــت مــادری و داشــتن فرزنــد بهعنــوان یــک
ســرمایه وجــودی و تکیهگاهــی بــرای دوران کهولــت و عجــز؛
بیســت و هفــت) تکثیــر فرزنــدان بیهویــت ،بیسرپرســت یــا بــد سرپرســت در جامعــه (تحمیــل
آنهــا به مراکــز بهزیســتی و جامعــه کل)؛
بیســت و هشــت) تقویــت روحیــه مســئولیتگریزی در افــراد بهعنــوان پیامــد زندگــی
طوالنیمــدت در چارچــوب چنیــن الگویــی؛
بیســت و نــه) تکــرار شکسـتهای عشــقی و تشــدید اختــاالت روانــی (کــه در مــواردی فــرد را
تــا ســر حــد جنــون و خودکشــی پیــش میبــرد)؛
ســی) کاهــش راندمــان کار و پیشــرفت تحصیلــی بهویــژه بــرای خانمهــا بــه دلیــل دلمشــغولیهای
دائــم (خســارتی کــه در کالن بــه جامعــه متوجه میشــود)؛
سی و یک) عادی شدن خشونت علیه زنان و محرومیت آنها از احقاق حق؛
ســی و دو) بــاال رفتــن تمایــل بــه مصــرف مخــدر و قرصهــای روانگــردان بــرای فروکاســت
نگرانیهــای مزمــن؛
سی و سه) رونق بازار خرید و فروش نوزادان به دلیل مشکل حضانت و سرپرستی آنها؛
سی و چهار) احتمال افزایش دوران مجردی و اکتفای مکرر به تجربه این نوع رابطه؛
سی و پنج) در صورت جدایی یکسویه ،همواره در معرض تهدید طرف مقابل بودن؛
ســی و شــش) تــرس از ابتــا بــه عــذاب الهــی (بهعنــوان پیامــد اخــروی ایــن گنــاه و گاه
حرمتشــکنی خانــواده)؛
ســی و هفــت) تحمیــل هزینههــای اضافــی بــر جامعــه بــه دلیــل شــیوع روابــط ناســالم و
بیمباالتــی اخالقــی و ضــرورت برخــورد همهجانبــه بــا آن؛
1
سی و هشت) کثرت موالید ناخواسته و فرزندان بیهویت در جامعه با پیامدهای سوء آن؛
ســی و نــه) کاهــش نــرخ بــاروری ،تحدیــد نســل و تهدیــد جمعیــت بــه دلیــل شــیوع ایــن نــوع
ازدواجهــا کــه فلســفه وجــودی آن ارضــای نیــاز جنســی عــاری از عوارضــی همچــون تولیــد نســل
اســت (ر.ک :مینویــی ۱۲-۱ ،۱۳۹۳؛ گاردنــر ۲۶۹ ،۱۳۹۲؛ عبــدی نیــان و عالمــت ســاز ۱۳۹۸؛ مطهــری
۴۳۷ ،۱۹ ،1378؛ جــوکار ۱۳۸۹؛ افراســیابی ۷ ،۱۳۹۰؛ نوایــی ۱۳۹۳؛ هاجــری  54 ،۱۳۸۲و 60-59؛
ســمیعی 65-۶4 ،۱۳۹۳؛ ماجراجــو .)۴۷ ،۱۳۸۳
 )5سنت ازدواج
نهــاد خانــواده بهعنــوان یکــی از نهادهــای اولیــه و اصیــل ،عمــری بــه درازی حیــات اجتماعــی
 . 1طبــق مطالعــه ،میــزان نــوزادان نامشــروع حاصــل از ایــن نــوع پیوندهــا ،در کشــور ســوئد از  17درصــد در ســال  1970بــه  51درصــد در ســال  1988افزایــش داشــته
اســت (هاجــری .)۶۰-۵۹ ،۱۳۸۲
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بشــر دارد .ســنت ازدواج بــا رعایــت مجموع ـهای از قواعــد و تشــریفات عرفــی ،مقدمــه و پیشنیــاز
تشــکیل خانــواده اســت .نهــاد خانــواده ،همــواره نقشهــا و کارکردهــای مهــم و بعضــ ًا بیبدیلــی
را عهــدهدار بــوده و رمــز مانــدگاری آن بهرغــم تغییــرات گســترده ،ایفــای نقــش محــوری در تأمیــن
ایــن ضرورتهاســت .ارضــای ضابطهمنــد نیــاز جنســی بهعنــوان یــک نیــاز اصیــل و کانونــی،
تأمیــن نیازهــای عاطفــی ،تولیــد نســل ،جامعهپذیــری و تربیــت نســل ،سرپرســتی افــراد ســالخورده،
انتقــال میــراث عمدهتریــن کارکردهــای ایــن نهــاد کهــن بــوده اســت.
ادیــان الهــی نیــز همــواره از ایــن نهــاد محــوری بــه دلیــل جایــگاه و نقشهــای اساســی آن بــه
طــرق مختلــف حمایــت کردهانــد .اســام بهعنــوان آخریــن و کاملتریــن نســخه هدایــت الهــی،
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 بهرغــم نقــش
محــوری در شــکوفایی ،بســط و تعمیــق همــه نهادهــای اجتماعــی ،نقــش قاطــع و بیبدیلــی در
تخریــب خانــواده در الگــوی ســنتی آن بهویــژه از طریــق بدیــل تراش ـیهای بیوقفــه داشــته اســت
و بــه تعبیــر گاردنــر ،جنگــی تمامعیــار را علیــه خانــواده بــه راه انداختــه اســت« .ازدواج ســفید» نیــز
یکــی از همــان بدیلهــای چندگانــه اســت .نظــر بــه اینکــه برخــی از طــرف داران ازدواج ســفید ،آن را
بــه اشــتباه چیــزی مشــابه ازدواج موقــت در فقــه شــیعه قلمــداد کردهانــد ،توضیحــی هرچنــد اجمالــی
بــرای رفــع ایــن ابهــام و دفــع ایــن قیــاس معالفــارق ضــروری بــه نظــر میرســد.
ازدواج موقــت نوعــی ازدواج شــرعی و اســامی اســت ،هرچنــد عــرف ایرانــی چنــدان صمیمیتــی
بــا آن نــدارد .ایــن ازدواج بــا انتخــاب ،قصــد و اراده و رضایــت طرفیــن بــرای مــدت معلومــی منعقــد
میگــردد؛ در آن صیغــه یعنــی ایجــاب و قبــول تبــادل میشــود؛ صحــت ازدواج دوشــیزه همچــون
ازدواج دائــم منــوط بــه اذن پــدر اســت؛ مــرد از پرداخــت نفقــه معــاف امــا بــه پرداخــت مهریــه طبــق
توافــق متعهــد اســت؛ زوجیــن در ایــن مــدت بــه معاشــرت معــروف و حســن ســلوک موظفانــد؛
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 میشــود؛ زن در مــدت قــرارداد ،حــق مزاوجــت
بــا کــس دیگــری نــدارد؛ بعــد از اتمــام مــدت مقــرر یــا بخشــش آن توســط مــرد ،زن تــا دس ـتکم
 ۴۵روز بعــد از آن بایــد عــده نگــه دارد و از ازدواج بــا دیگــری در ایــن مــدت اجتنــاب ورزد؛ در ایــن
نــوع ازدواج ،هیچیــک از زوجیــن از دیگــری ارث نمیبــرد .گفتنــی اســت کــه در گذشــته بــه دلیــل
برخــی مالحظــات و حساســیتها ،ایــن نــوع ازدواج غالب ـ ًا بهصــورت مخفــی انعقــاد مییافــت و در
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دفاتــر رســمی ثبــت نمیشــد؛ امــا در یکــی دو دهــه اخیــر بــه دلیــل وقــوع پــارهای مشــکالت ،مقامــات
قضایــی بــر ثبــت آن در دفاتــر رســمی اصــرار و تأکیــد دارنــد ،اگرچــه عــدهای چنــدان بــه ایــن توصیــه
خردمندانــه اعتنــا نمیکننــد .ادعــای نوشــتار ایــن اســت کــه ازدواج موقــت ،در چارچــوب قواعــد
شــرعی ،جایگزیــن مناســب و مرجحــی بــرای ازدواج ســفید اســت (ر.ک :بســتان ،۶۵-۶۴ ،۱۴ ،۱۳۹۲
188 -180 ،۱۳۷؛ بســتان و همــکاران 64 -17 ،1383؛ گلچیــن و ســیدی .)۱۳۸۴
 )6راهکارهای مقابله با اشاعه ازدواج سفید
الف) فضاسازی فرهنگی اجتماعی برای بسط ارزشهای دینی و مهار بیبندوباری اخالقی؛
ب) اهتمام به جامعهپذیری دینی و تقویت ایمان مذهبی؛
ج) اقدامــات مقتضــی بــرای رفــع مشــکالت موجــود در مســیر ازدواج جوانــان (اعطــای وام
ازدواج ،ایجــاد شــغل ،ســاخت مســکن و)...؛
د) تالش در جهت اصالح فرهنگ موجود و کاستن از تشریفات زائد ازدواج؛
هـ) تقویت نهادهای مدنی و خیرین جامعه برای مشارکت و سرمایهگذاری در امر ازدواج؛
و) ســوق دادن دانشــجویان بــه تحصیــل در دانشــگاههای موجــود در اســتانهای محــل ســکونت
آ نها؛
ز) تــاش در جهــت اســتقرار هــر چــه بیشــتر عدالــت توزیعــی و تمرکززدایــی از کالنشــهرهای
دارای امکانــات نســبت ًا فــراوان در جهــت رونــق بخشــی بــه مناطــق محــروم؛
ح) اطالعرســانی ،ایجــاد حساســیت در فرهنــگ عمومــی و تقویــت فرایندهــای نظارتــی و کنترلــی
بــرای رونــد وقوعــی ایــن پدیــده در کالنشــهرها (بهجــای مخفـیکاری و کتمــان آن)؛
ط) ایجاد زمینه برای انجام تحقیقات علمی پیرامون این موضوع و ابعاد مختلف آن؛
ی) اعمال مجازاتهای سخت علیه واسطهها و ترویجکنندگان این پدیده.
 )7رویکرد فقهی به ازدواج سفید
برخــی از مراجــع عظــام تقلیــد در پاســخ بــه ســؤاالت مکتــوب نویســندگان مقالــه (جنــاب
عراقــی) ،موضــع فقهــی خــود را در بــاب ازدواج ســفید و ابعــاد آن بــه شــرح ذیــل مرقــوم داشــتهاند.
ســؤال :از جملــه مســائل مســتحدثه و جدیــد در حــوزه ازدواج و خانــواده ،ازدواج موســوم
بــه ازدواج ســفید اســت؛ ازدواجــی بــدون قیــد و بنــد ،بــدون هرگونــه مســئولیت و تعهــد نســبت
بــه یکدیگــر و نســبت بــه فرزنــدان ،پیونــدی صرف ـ ًا مشــارکتی بــرای تأمیــن نیــاز جنســی ،مالــی و
تاحــدی احساســات و بــه دســت آوردن آرامــش گمشــده .مســتدعی اســت در پاســخ بــه ســؤاالت
شــرعی پیشآمــده در خصــوص ایــن پدیــده نوظهــور نظــر شــریف خــود را مرقــوم فرماییــد.
 )۱ازدواج سفید شرع ًا چه حکمی دارد؟
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 )۲فرزندان احتمالی ناشی از این نوع ازدواج ،چه حکمی دارند؟
 )۳ترویج ازدواج سفید در نظام اسالمی چه حکمی دارد؟
 )۴بــر فــرض پذیــرش نــکاح معاطاتــی ،میتــوان ازدواج ســفید را از مصادیــق آن برشــمرد؟
(تاریــخ اســتفتاء )۱۳۹۵/۷/۱۴
الف) آیتاهلل سید علی سیستانی

«ازدواج یــا دائــم یــا موقــت و هرکــدام احــکام خــود را دارد و پــدر مســئولیت فرزنــد را دارد
حتــی اگــر از راه حــال هــم نباشــد» (ذخیرهشــده در پایــگاه اطالعرســانی دفتــر معظــم لــه ،بخــش
ســؤاالت فقهــی ،بــه نشــانی  www.sistani.orgبــا کــد اســتفتاء .)۵۳۸۱۰۱
ب) آیتاهلل لطفاهلل صافی گلپایگانی

«بهطورکلــی ازدواج بهگونــهای کــه در ســؤال آمــده کــه در وظایــف دینــی محولــه از جانــب
شــرع نســبت بــه زوجیــن و یــا فرزنــدان بیقیــد بــوده و نیــز ازدواج معاطاتــی خــاف شــرع و باطــل
اســت و ترویــج چنیــن ازدواجــی باطــل دیگــری اســت واهلل العالــم» (ســوم محرمالحــرام ۱۴۳۸
مصــادف بــا  ۹۵ /۷/۱۴بــه شــماره دفتــری  ،۹۵/۰۷/۹۹ذخیرهشــده در پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
معظــم لــه بــه نشــانی  www.saafi.netبــه شــماره .)۱۱۹۷۳۶
ج) آیتاهلل 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 موقّــت ،خوانــدن صیغــه
الزم اســت و رضایــت طرفیــن بهتنهایــی کافــی نیســت و صیغــه عقــد را طرفیــن یــا وکیــل آنهــا
میتواننــد بخواننــد (ذخیرهشــده در پایــگاه اطالعرســانی دفتــر معظــم لــه ،بخــش ســؤاالت فقهــی،
بــه نشــانی .)www.makarem.ir
د) آیتاهلل سید محمدعلی علوی گرگانی

یــک) ازدواج ســفید اگــر بــدون انجــام هرگونــه عقــد شــرعی باشــد در حقیقــت نوعــی رابطــه
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 مثـ ً
ا 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 نمـیرود؛ مثـ ً
ا زن دیگــر
حــق نــدارد بــا مــرد دیگــر در ایــن مــدت رابطــه داشــته باشــد.
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دو) ترویــج ایــن نــوع ازدواج در جامعــه برخــاف اســتحکام بنیــان خانــواده و موجــب ھــرج و مــرج
اجتماعــی خواهــد شــد و اصـ ً
ا بــه صــاح جامعه نیســت.
ســه) نــکاح معاطاتــی موردپذیــرش مــا نیســت (ذخیــره شــده در پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
معظــم لــه ،بخــش ســؤاالت فقهــی ،بــه نشــانی .) www.gorgani.ir
در ســایت حــوزه نــت نیــز اســتفتائاتی از مراجــع عظــام تقلیــد نقــل شــده کــه بهتناســب بــه ســه
مــورد آن اشــاره میشــود:
«فــارغ از ســایر شــرایط از جملــه رضایــت دختــر و پســر در ازدواج ســفید بــرای بــودن بــا
یکدیگ��ر ،خوان��دن صیغ��ه الزم اسـ�ت» (آیــتاهلل شــبیری زنجانــی).
«اگــر از همبســتری بــدون خوانــدن صیغــه عقــد ،دختــر حاملــه شــده باشــد و یــا فرزنــدی بــه
دنیــا آورده باشــد ،حکــم فرزنــد وطــی بــه شــبهه بــوده و حــالزاده اســت .در ایــن شــرایط بــرای
محرمیــت بایــد احتیاط ـ ًا از پــدر اذن بگیــرد» (آی ـتاهلل ســبحانی تبریــزی).
«ازدواج دختــر باکــره (موقــت یــا دائــم) بــدون کســب اجــازه ولــی دختــر جایــز نبــوده و ازدواج
باطــل اســت و منظــور از باکــره دختــری اســت کــه قبـ ً
ا بــا اجــازۀ ولــی ،شــوهر نکــرده اســت ،خــواه
عضــو بــکارت موجــود باشــد ،یــا نــه» (آیـتاهلل مــکارم شــیرازی) (نقــل از ســایت حــوزه نــت).
«عقــد معاطاتــی بــه معنــای رایــج یعنــی عقــد بــدون اجــرای صیغــه و ایجــاب و قبــول .چــون
مشــهور فقهــا ،لفظــی بــودن ایجــاب و قبــول را در عقــد نــکاح شــرط میداننــد؛ لــذا نــکاح معاطاتــی
باطــل اســت .در ایــن مــورد ادعــای اجمــاع شــده اســت» (امــام خمینــی بیتــا( )234 ،2 ،در ابعــاد
فقهــی موضــوع ر.ک :ســیدی بنایــی ۱۳۹۰؛ لشــنی .)۱۳۹۷
 )8رویکرد حقوقی به ازدواج سفید
در قوانیــن موجــود اگرچــه هنــوز احــکام مشــخصی در خصــوص ازدواج ســفید تدویــن و تصویــب
نشــده؛ امــا بــا توجــه بــه مجازاتهــای مقــرر بــرای روابــط خــارج از ازدواج شــرعی میتــوان موضــع
قوانیــن موجــود را کــه متخــذ از شــریعت اســامیاند نســبت بــه ازدواج ســفید بــرآورد کــرد:
بــرای نمونــه ،طبــق مــاده  ۶۴۵قانــون مجــازات اســامی« ،بــه منظــور حفــظ کیــان خانــواده ثبــت
واقعــه ازدواج دائــم ،طــاق و رجــوع طبــق مقــررات الزامــی اســت و چنانچــه مــردی بــدون ثبــت در
دفاتــر رســمی مبــادرت بــه ازدواج دائــم ،طــاق و رجــوع نمایــد بــه مجــازات حبــس تعزیــری تــا
یــک ســال محکــوم میگــردد».
الیحــه حمایــت از خانــواده ایــن مجــازات را بــه جــزای نقــدی ( ۲۰تــا  ۱۰۰میلیــون ریــال) تبدیــل
کــرده اســت .در فصــل هجدهــم از قانــون مجــازات اســامی در مبحــث جرائــم ضــد عفــت و اخــاق
عمومــی ،در مــاده  ۶۳۷آمــده اســت« :هــرگاه زن و مــردی کــه بیــن آنهــا علقــه زوجیــت نباشــد،
مرتکــب روابــط نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت غیــر از زنــا از قبیــل تقبیــل [بوســیدن] یــا مضاجعــه
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[باهــم خوابیــدن یــا همبســتر شــدن] شــوند ،بــه شــاق تــا  ۹۹ضربــه محکــوم خواهنــد شــد .همچنیــن
در مــاده  ۲۲۵قانــون مجــازات اســامی مصــوب ســال  ۱۳۹۲/۲/۱آمــده اســت« :حــد زنــا بــرای زانــی
محصــن و زانیــه محصنــه رجــم اســت .در صــورت عــدم امــکان اجــرای رجــم ،بــا پیشــنهاد دادگاه
صادرکننــده حکــم قطعــی و موافقــت رئیــس قــوه قضائیــه چنانچــه جــرم بــا بینــه ثابــت شــده باشــد،
موجــب اعــدام زانــی محصــن و زانیــه محصنــه [مــرد و زن متأهــل] اســت و در غیــر ایــن صــورت
موجــب صــد ضربــه شــاق بــرای هــر یــک اســت» و امــا در مــاده  ۲۳۰از همــان قانــون آمــده اســت:
«حــد زنــا در مــواردی کــه مرتکــب غیــر محصــن [مجــرد] باشــد ،صــد ضربــه شــاق اســت»
بــر اســاس مــاده  ۸۸۴قانــون مدنــی ،ولــد الزنــا از پــدر و مــادر و اقــوام آنــان ارث نمیبــرد؛ لیکــن
اگــر حرمــت رابطـهای کــه طفــل ثمــره آن اســت نســبت بــه یکــی از ابویــن ثابــت و نســبت بــه دیگــری
بهواســطه اکــراه یــا شــبهه زنــا نباشــد ،طفــل فقــط از اینطــرف و اقــوام او ارث میبــرد و برعکــس.
همچنــان کــه مشــخص اســت از دیــدگاه حقوقــی بــرای زن و مــردی کــه بــدون ازدواج قانونــی (دائــم
یــا موقــت) باهــم زندگــی میکننــد بــه دلیــل عــدم ثبــت قانونــی ،روابــط نامشــروع و زنــا دارای پیگــرد
قانونــی و کیفریانــد و اگــر فرزنــدی از آنهــا متولــد شــود ،از ارث محــروم خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه طبــق قانــون خانــواده ،زوجیــن بایــد عــاوه 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  ۲۱قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  ۱۳۹۱ثبــت نــکاح موقــت نیــز در صــورت باردارشــدن
زوجــه یــا توافــق دو طــرف بــه هنــگام انعقــاد نــکاح یــا درج بهصــورت شــرط ضمــن عقــد ،الزامــی
اســت؛ بنابرایــن اگــر افــرادی صرفـ ًا بــه دلیــل توافــق طرفینــی ایــن نــوع زندگــی مشــترک (همباشــی)
را انتخــاب کــرده باشــند ،چنیــن توافقــی برخــاف نظــم عمومــی ،اخــاق حســنه و مصالــح جمعــی
خواهــد بــود و توافقــی نامشــروع تلقــی میشــود .طرفیــن بــه دلیــل ارتــکاب عمــل نامشــروع و فعــل
حــرام مطابــق مــاده  ۶۳۷قانــون مجــازات اســامی ،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 .)۱۳۹۶
نتیجهگیری
ازدواج ســفید در ایــران بهعنــوان پدیــدهای غیرمنتظــره ،چنــد ســالی اســت کــه در برخــی
کالنشــهرها هرچنــد بهصــورت پنهــان در میــان برخــی جوانــان رواج یافتــه اســت و بــه دلیــل تــداوم

زمینههــا و شــرایط محیطــی ،رونــدی روبــه گســترش دارد .ایــن پدیــده هرچنــد بهعنــوان مؤلفــهای
از ســبک زندگــی غربــی ،پدیــدهای وارداتــی اســت؛ امــا اقبــال از آن در جامعــه ســنتی مذهبــی ایــران،

بررسی تحلیلی ابعاد مختلف ازدواج سفید درایران (مولفهای از سبک زندگی غربی)
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بــه علــل ،دالیــل ،زمینههــا و اقتضائــات محیطــی خاصــی مســتند اســت کــه در جــای خــود نیــاز بــه
بحــث و بررســی دارد .ایــن پدیدههــا بهرغــم فراوانــی انــدک ،آثــار و پیامدهــای ســویی در ســطح
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی دارد کــه کام ـ ً
ا قابــل پیشبینــی اســت .بدیهــی اســت کــه بهمــوازات
رشــد کمــی آن ،پیامدهــای ســوءش نیــز در گســترهای وســیعتر ،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 .ازایـنرو ،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 زنجیــرهای از اقدامــات همهجانبــه در ســطوح مختلــف اســت.
منابع
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