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چکیده
خانواده یکی از مهمترین پایههای اساسی جامعه است که با ازدواج شکل میگیرد .اهمیت این
نهاد به حدی اســت که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشــکیل توجه ویژه
شــده و دستورات ویژهای برای آن مقدر شده اســت .در طول زمان ،عوامل متعددی روال طبیعی
و فطری ازدواج را دگرگون ســاخته و تا حدودی آن را از حالت شــرع و عرف خارج کرده است.
کاهش معنویت ،دنیاگرایی ،بیتعهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این
تغییرات و شکلگیری پدیدهای نظیر ازدواج سفید (نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی
بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج) نقش داشته است .این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی راهکارهایی
را برای پیشــگیری از گســترش ازدواج ســفید از منظر آیات و روایات پیشــنهاد داده است .نتایج
پژوهش مؤید آن است که تمسک به قرآن و معنویت ،گسترش آشنایی با فرهنگ آموزههای دینی،
رعایت حیا و عفت ،اهتمام و پایبندی به ســبک زندگی اســامی و الگو قراردادن زندگی پیشوایان
معصوم ( )مانع از شیوع این شکل از ارتباط حرام با عنوان ازدواج سفید در جامعه میشود.
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* .استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ()Azimpour60@yahoo.com
** .کارشناس ارشد تفسیر قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم (نویسنده مسئول) ()papinejad92@gmail.com
تاریخ دریافت 98/3/6 :تاریخ پذیرش98/6/25 :

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و یکم /شماره  / 84تابستان 1398

 .1مقدمه و بیان مسئله

ب و رسوم و قوانین پذیرفتهشدهی داخلی،
در هر کشوری ،تشکیل خانواده بهمقتضای آدا 
تعریف خاص خود را دارد .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران -که منبعث از نظام فکری
اسالم است -ازدواج برای تشکیل خانواده الزم است ،بنابراین گردهمآمدن گروههایی از افراد در
کنار یکدیگر بدون نکاح شرعی ،خانواده محسوب نمیشود (جاوید و مهاجری.)10 :1397 ،

همهی ادیان الهی بر ازدواج سفارش کردهاند .مکتب اسالم نیز بر وقوع این امر آسمانی
تأکید فراوان داشته است .در طول تاریخ ،تالشهای بسیاری انجام شد تا صورتهای نامشروع
و غیرقانونی از این پیوند الهی بروز و ظهور یابد .اسالم ضمن تمییز صورتهای مشروع این نهاد
مقدس از صورتهای نامشروع آن ،به همان میزان که بر تحقق صورتهای مشروع آن تأکید کرد،
بر صورتهای نامشروع آن مهر بطالن زده و از وقوع آن به شدت نهی فرموده است.
وقوع انقالب صنعتي و شكلگيري مدرنيته در غرب «تحوالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،
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اخالقي ،علمي و ايدئولوژيكي (برابري ،آزادي ،مطرحشدن فرديت) ،را در سراسر جهان بهوجود
آورد .مدرنيزهشدن كشورهاي جهان سوم ازجمله ايران ،نهادهاي اجتماعي همچون خانواده را
تحت تأثیر قرار داد .براين اساس ازدواج نيز بهعنوان مبناي تشكيل خانواده دچار تغيير و تحول
شد .تغييراتي كه موجب شده تا مردان و زنان نگرش نويني از پيوند زناشويي و ازدواج داشته
باشند» (کاظمیپور .)76 :1388 ،با این نوع نگاه ،اقسامی از مدلهای جدید ازدواج بهوجود آمد.
جامعهی مدرن و به ویژه غرب تالش کرد تا به ارتباط نامشروع زن و مرد وجهی مشروع داده و
با تأسیس نامهای جدیدی چون همباشی ،همخانگی و یا اصطالح «ازدواج سفید» آن را موجه
جلوه دهد .منظور از همخانگي يا همباليني رابطهی صميمي و عاطفي بدون ازدواج با يكديگر
است .در همخانگی ،پایبندی به شريك زندگي جنبهی عاطفي دارد ،نه قانوني (گیدنز.)79 :1373 ،

آسیبهای این ارتباط غیرقانونی و غیرشرعی همچون سستشدن بنیاد خانواده ،کاهش ازدواج
رسمی ،افزایش روابط جایگزین ازدواج و عوارض جسمی و روحی ناشی از آن ،کاهش فرزندآوری
و افزایش انحرافات اخالقی در جامعه این ضرورت را ایجاد کرد تا در پژوهش حاضر به اين پرسش
پاسخ داده شود که با توجه به اهمیت ازدواج و اشاره به آثار و فواید آن در قرآن 1و با توجه به
« .1و من ءَاياته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إليها( »...روم)21 :؛ «و از نشانههاى او اين است كه براى شما از جنس
خودتان (نه از فرشتگان و نه از اجنّه و غير آنها) همسرانى آفريد كه در كنار آنها آرامش يابيد»« .یا ایها الناس اتقوا ربكم الذى
خلقكم من نفس واحدة و خلق منه ازوجها و بث منه ما جاال کثیرا و نساء( »...نساء)1 :؛ «اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد!
همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو ،مردان و زنان فراوانى
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اینکه قرآن خود را «تبیانا لکل شیء» (نحل ) 89 :و«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم» (اسراء) 9 :

معرفی کرده است ،راهکارهای عملی برای پیشگیری و مقابله با این پدیدهی شوم و سیاه ـ که به

نادرست ازدواج سفید نامیده شده ـ چیست؟
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است که در راستای گردآوری اطالعات
مدنظر منابع مختلفی شامل کتب ،مقاالت ،پایاننامهها ،اسناد و نرمافزارها و منابع اینترنتی
استفاده شد.
 .2پیشینهی پژوهش

پدیدهی ازدواج سفید در ایران پدیدهای جدید و نوپاست .بدین جهت تعداد کمی از محققین
این پدیده را بررسی و واکاوی کردهاند.
شمساللهی پژوهشی با عنوان «بررسی جامعهشناختی نگرش جوانان نسبت به شکلهای
نوظهور خانواده با تأکید بر زوجزیستی در شهرستان همدان» با روش کیفی انجام داد .نتایج
پژوهش حاکی است که مظاهر نوگرایی بهویژه فردگرایی و صنعتیشدن و جایگزینی ارزشهای
فرامادی بهجای ارزشهای مادی از علل گرایش جوانان به شکلهای نوظهور خانواده است.
همچنین براساس یافتههای این تحقیق ،باورها و زمینههای اعتقادی و فرهنگی-اجتماعی مساعدی
دربارهی اهمیت نهاد خانواده در جامعهی آماری تحقیق وجود دارد که میتوانند در برنامهریزیها
و سیاستگذاریهای آینده برای کنترل شدت آسیبهای خانواده و میزان طالق نقش مؤثری
داشته باشند (شمساللهی.)1395 ،

حسنی در مقالهای با عنوان «حل بحران ازدواج سفید بر مبنای فقه اسالمی» بیان میکند که
اسالم حل این بحران را در ازدواج موقت میداند ،ازدواجی که ضمن رسمی بودن ،در آن حقوق
هر دو طرف بهخصوص زن حفظ میشود .متأسفانه این نوع ازدواج در فرهنگ ما پذیرفتهنشده
و دستاویزی برای هوسبازی قرارگرفته است .برای جلوگیری از بحران ازدواج سفید باید موانع
ازدواج دائم برداشته و برای ازدواج موقت فرهنگسازی انجام شود (حسنی.)1396 ،

علیآبادی ،شفایی و زرقی در مقالهای با عنوان «ازدواج سفید از دیدگاه اسالم و دانشجویان» با اشاره
به برخی از انواع ازدواجها ،به تبعات گناه ناشی از ازدواج سفید ،زنا و فرزند نامشروع پرداخته و براساس
جامعهی آماری مورد نظر وی پسران به این ارتباط بیشتر تمایل دارند (علیآبادی ،شفایی و زرقی.)1396 ،

(در روى زمين) منتشر ساخت».
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رضایی در مقالهی «ازدواج سفید یا همباشی سیاه» ،ازدواج سفید را یکی از چالشهای جدید
در جامعه بیان میکند و به آسیبهای آن مانند تحمیل هزینهی اضافی بر جامعه برای پرورش
فرزندان این ارتباط ،کم شدن اعتماد زوجین به یکدیگر ،زیادشدن احتمال طالق ،کمشدن شادی
و نشاط زوجین اشاره کرده است (رضایی.)1394 ،

صفایی در مقالهی «بررسی جنبههای روانشناختی ازدواج سفید در میان جوانان» برخی
علل ازدواج سفید را بررسی و خانواده را بهترین مؤلفه برای جلوگیری از این روابط معرفی کرده
است (صفایی.)1395،

مالحظه میشود که پژوهشهای حاضر با رویکردهای جامعهشناسی و روانشناسی ازدواج
سفید را بررسی کردهاند؛ لذا این پژوهش در نظر دارد ،از منظر قرآن و روایات این موضوع را
بررسی و تبیین کند.
 .3تاریخچهی ازدواج سفید
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در چند دههی اخير ،نهاد «خانواده» در جهان تحوالت گستردهاي داشته اسـت؛ تحوالتي كه
ريشههاي آن را بايد در «انقالب جنسي» اواخر دههی  1960در كشورهاي اروپايي و امريكايي
جستوجو كرد كه بهتدريج به تغيير گفتمان جنسي و تغيير اساسي در نگرشها ،اخالق و رفتار
جنسي در بسياري از كشورهاي غربي منجر شد .مهمترين نتايج انقالب جنسي در غرب ،گسترش
روابط جنسي پيش از ازدواج در اين كشورهاست ،روابطي كه بهتدريج نقاط ديگر جهان را نيز
فراگرفت .اين انقالب ،با اسطورهزدايي از رابطهی جنسي آن را به امري عادي و معمولي تبديل كرد
كه بهراحتي قبل از ازدواج دستيافتني است .در اين دوره ،ارضاي «نياز جنسي» از اتكا به «ازدواج»
جدا شد ،اما گسترش روابط جنسي پيش از ازدواج زمينه را براي تغييرات تعيينكنندهی بعدي
مهيا و زمينههاي اجتماعي الزم را براي پيدايش الگوهايي چون همخانگي فراهم كرد (آزادارمكي

و همکاران .)45 :1391 ،رابطهای که در دههی  1960بسیار کم و نادر بود ،امروزه در سراسر آمریکا
و اروپا بهویژه در بین جوانان افزایش یافته است.
ايران نيز از تغييرات اجتماعي فرهنگي اتفاق افتاده در جهان مصون نمانده است ،بهگونهاي كه
خانوادههاي ايراني نيز در صد سال اخير با قرارگرفتن در فرايند نوسازي در عرصههاي گوناگون
و ازجمله مناسبات بين دو جنس ـ در فرايند كشمكش فرهنگي الگوهاي سنتي و مدرن ـ به
مرحلهی انتقالي وارد شدهاند و ضمن حفظ برخي از عناصر سنتي خود ،برخي ويژگيهاي جامعهی
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جديد را نيز دريافت كردهاند (كوثري و عسگري .)6: 1394،در واقع ،تغييرات ارزشي سالهاي اخير
در مناسبات اجتماعي تأثيرگذار بوده و تبعات متعددي براي جامعه به همراه داشته است .ورود
و گسترش رسانههاي ارتباطي بهويژه اينترنت در ايران سبك زندگيهاي متفاوتي را آفريده و
ارزشهاي گوناگوني را شكل داده است .در اين ميان با بغرنج شدن مسائل اقتصادي ،افزايش سن
ازدواج و همچنين ورود ارزشهاي جهاني از طريق ابزارهاي ارتباطي بهتدريج در ميان جوانان
ايراني رفتارهاي جديدي بروز کرده است كه از مهمترين آنها گسترش روابط جنسي پيش از ازدواج
است .هرچند روابط پيش از ازدواج در ايران با انگيزههاي گوناگون و در قالب الگوهاي متفاوت
شکل گرفت که يكي از شكلهاي رابطهی پيش از ازدواج ،پيدايش الگوي «همخانگي» است (آزاد
ارمكي و همكاران :١٣٩1 ،ص.)49

 .4تعریف مفاهیم
 .1-4ازدواج

ازدواج در لغت از ریشهی «زوج» ،مصدر ثالثی مزید از باب افتعال و نکاح از مصدر باب مفاعله
«نکح ،ینکح» است .زوج در وضع اولیهاش بهمعنای قرین ،همراه و همنشین است و به هریک از
دو جنس مذکر یا مؤنث حیوانات «زوج» و به هردو آنها «زوجان» گفته میشود (فراهیدی:1410 ،

ج  ،1ص  .)166در کتب لغت اساساً به هر فرد که مقترن و همراه با فرد دیگری (مشابه یا متضاد
با آن) باشد ،زوج آن اطالق شده است (زبیدی :1369 ،ج  ،6ص  .)21معنای اصطالحی ازدواج در
ن شده است:
لغتنامه چنین بیا 
ازدواج ،رابطهی حقوقی است که برای همیشه یا مدت معین بهوسیلهی عقد مخصوص بین
زن و مرد حاصلشده و به آنها حق میدهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند (معین:1376،
ج ،1ص.)216

بهعبارت دیگر ،ازدواج ،بهلحاظ اجتماعی شناخته شده و به لحاظ قانونی واحد تأیید شده است
که از یک مرد و یک زن تشکیل میشود (بستان.)17 :1383 ،

 .2-4ازدواج در آیات قرآن

در آیات مربوط به ازدواج بنابر قرینههای موجود دو مفهوم از نکاح برداشت میشود؛ برای
مثال در تفسیر آیاتی همچون «وانکحوا االیامی منکم( »..نور )32 :و «یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم

المومنات( » ..احزاب )49 :منظور از «نكاح» زنان ،عقد كردن آنهاست ( طباطبائی :1374 ،ج  ،16ص .)502
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در برخی آیات نیز معنای دیگری از نکاح ،یعنی وطی و نه عقد مدنظر است؛ برای مثال در
آیهی «فان طلقها فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره( »...بقره )230 :این موضوع استنباط

میشود .منظور از جمله«حتی تنکح زوجا غیره» اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر

درآید و هم آن شوهر او را وطى كند و عقد به تنهايى كافى نيست (همان ،ج  ،2ص  .) 354بنابراین
معنای دیگر نکاح ،یعنی وطی ،در این آیه مدنظر است.
 .3-4ازدواج سفید در لغت و اصطالح

براساس دیدگاه جامعهشناسی ،ازدواج را می توان رابطهی جنسی بین دو نفر (از جنس مخالف)
تعریف کرد که ازنظر اجتماعی پسندیده و به رسمیت شناختهشده است (گیدنز.)781 :1373 ،

واژهی سفید در لغتنامه اینچنین تعریفشده است:
آنچه به رنگ برف یا شیر باشد؛ سفید روشنترین رنگها و رنگی است خارج از دستهی
اصلی و فرعی؛ این رنگ را به هر رنگ دیگر اضافه کنند آن را روشنتر میکند (معین،
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 :1376ج  ،2ص.)1891

با توجه به معانی جداگانه این دو کلمه ،در نگاه اول یک زندگی زیبا به ذهن متبادر میشود؛
بهعبارت دیگر ،معنای لغوی این عبارت ،مفهومی پاک و مقدس است .برای رسیدن به درک صحیح
از این عبارت الزم است ،تعریف اصطالحی آن بررسی شود .الفاظ و مفهوم این عبارت ،داللت بر
زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر
هم پایبند و مسئول نمیدانند و سوءاستفاده در آن زیاد است (قنبریان.)171 :1396 ،

در فرهنگ آکسفورد ،ارتباط و روابط جنسی بدون ازدواج را  Cohabitationیا همباشی میگویند.
همباشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطهی جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است
که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیدهاند (رضایی .)51 :1394 ،در همباشی زن و مرد با یکدیگر
همخانه میشوند ،درحالیکه مدتزمانی که قرار است باهم زندگی کنند معلوم نیست و عمل آنها
غیرقانونی است (نصرتینژاد و بهرامی.)37 :1396 ،

 .5راهکارهای قرآنی و روایی در مواجهه با ازدواج سفید

مدرنیته و تجددگرایی نهتنها در جامعهی غرب بلکه در سایر جوامع ازجمله ایران ،در زندگی
اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگی و خانوادگی تحوالتی بهوجود آورده که پیامدهای مثبت و منفیای
را در پی داشته است؛ این دگرگونیها در تغییر سبک زندگی مشترک و طرز تفکر افراد دربارهی

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

روابط جنسی تأثیر مستقیم داشته است ،بهطوریکه در جامعه سبکهای جدیدی از ازدواج و
تشکیل خانواده را دربرداشته است .یکی از تعاریف نو ،ازدواج سفید یا همباشی است که رواج و
شیوع این نوع از روابط آسیبهایی نظیر کاهش ازدواج ،کاهش فرزندآوری ،عدم مسئولیتپذیری
نسبت به یکدیگر و ...را برای جامعه و بهویژه خانوادهها بههمراه دارد.
برای پیشگیری از گسترش روابط آزاد بدون ازدواج و اجتناب از پیامدهای ناگوار آن برای فرد
و جامعه ،بازگشت به دین ،استمداد از کالم وحی و روایات معصومین ( )ضروری است؛ بدین
منظور این راهکارها از دو بعد مادی و معنوی در آیات و روایات بررسی شده ،در بخش نخست،
به وظایف دولتها و مردم در کمک به افزایش ازدواج از نظر اقتصادی و جنبهی فرهنگسازی آن
پرداخته و در ادامه مسائل معنوی که بیشتر ابعاد پیشگیرانه و جلوگیری از افزایش فساد و فحشا
در جامعه دارد ،بررسی شد.
 .1-5وظایف دولت

در راستای راهکارهای قرآنی و روایی در مواجهه با ازدواج سفید ،دولت وظایفی چون فراهمسازی
مقدمات ازدواج جوانان و فرهنگسازی تسهیل امر ازدواج را بر عهده دارد که در ادامه به آن
پرداخته میشود.
 .1-1-5فراهمسازی مقدمات ازدواج

«و انکحوا االیامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم( »...نور)32 :؛ «(اى اولياء جوانان) عزبها

و بیهمسرانتان را و از بندگان و كنيزانتان آنهايى را كه صالحيت ازدواج دارند همسر دهيد.»...

در این آیه خداوند میفرماید« :انكحوا» (آنها را همسر دهيد) با اينكه ازدواج يك امر اختيارى
و بسته به ميل طرفين است ،مفهومش اين است كه مقدمات ازدواج آنها را فراهم کنید (مکارم

شیرازی :1372 ،ج ،14ص  .)457آیتاهلل جوادی آملی معتقد است.
یکوقت است که شخصي ازدواج نمیکند ،او يک مشکل شخصي دارد بايد هدايتش کرد،
یکوقت است جامعهای ازدواج نمیکند که در راه انقراضاند ،آن جامعه اگر جامعه الحادی
باشد ،جامعه شرک باشد ،افسوسي بر رفتن اينها نيست ،چون نفرين حضرت نوح ()
هميشه در راه است که «رب ال تذر علی االرض من الکافرین دیارا» ،اين افسوسي

ندارد ،اما اگر يک امّت اسالمي که پيرو قرآن و عترت بود در معرض تهديد بود ،جنگ
هفت هشت ساله را پشت سر گذاشت و آن جنگ را جوانها اداره کردند و اگر خدايي

ناکرده چنين حادثهاي پيش بيايد بايد جوانها اداره بکنند ،يک چنين جامعهاي است،
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اين چنين جامعه اگر چنانچه به ترک ازدواج مبتال شد يا در اثر مشکل مالي يا جهات ديگر،
ال ظهور دارد که بر حاکم واجب
اينجا فرمايش مرحوم عالمه طباطبايي در مصابيح کام ً
است که اينها را وادار به ازدواج کند و وسيلهاش را فراهم کند ،اين ديگر امر فردي نيست
(جوادیآملی 1394 ،به نقل از .)http://javadi.esra.ir

بنابراین فراهمسازی مقدمات ازدواج بر عهدهی مسئولین ،والدین و اقشار مختلف مردم ـ که
توانایی آن را دارند ـ است .همچنین برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جامعه و ایجاد روابط
مشروع و سالم باید عالوهبر فرهنگسازی و ایجاد محیط سالم تا حد توان از مشکالت اقتصادی
ت بیشترین امکانات موجود در جامعه را در دست دارد،
ازدواج نیز کاسته شود .از آنجا که دول 
میتواند به این امر کمک شایانی کند .در قانون اساسی و همچنین در قانون «تسهیل ازدواج»
مصوب  1384/10/07به این وظایف اشار ه شده است که در صورت اجرای تنها بخشی از مواد آن،
تحوالت چشمگیری در ازدواج رخ خواهد داد .برخی از وظایف قانونی دولت در تحقق امر ازدواج
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به شرح زیر است:
اصل ( )10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان میکند:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای
مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.

قانونگذار در قانون تسهیل ازدواج مصوب سال  1384در مواد  1تا  3چنین مقرر کرده است:
ماده  -1بهمنظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده ،دولت مکلف است صندوق
اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید و اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق ،منابع
مالی ،ارکان ،شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون
توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه میشود.
ماده  - 2دولت مکلف است عالوهبر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیشبینیشده ،از
محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن ،حسب
تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق ،وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
ماده  -3با تأکید بر روشهای انبوهسازی ،کوچکسازی ،ارزانسازی و استفاده از روشهای
نوین ساخت در امر مسکن ،دولت مکلف است عالوهبر بهرهمندی از تسهیالت متداول و
رایج فعلی (انبوهسازی و اجاره بهشرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و
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اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد
مـسکن انقالب اسالمی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین ،واحدهای
ساختمانی بهعنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره
مناسب قرار دهد .مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

رهبر انقالب نیز در سیاستهای ابالغی خانواده که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده ،در برخی از بندها به تسهیل در امر ازدواج اشاره کردهاند:
بند  - 4ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه
دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه
با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و
ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی.

ماده ( )102قانون برنامهی ششم توسعه نیز در این موضوع دولت را مکلف کرده است:
ماده  -۱۰۲دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعيت
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي با همکاري نهادهاي ذیربط بهمنظور تقويت و تحکيم
جامعهاي خانوادهمحور و تقويت و تحکيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت
شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسالمي-ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات الزم
در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را بهعمل آورد:
الف) زمینهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به ميزان  %۱۰نسبت
به سال پايه در طول اجراي قانون برنامه؛
ب) پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق ،پايدار و آسان ،فرزندآوري و تربيت فرزند
ش دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوکارهاي قانوني و اعطاي
صالح ،ارز 
تسهيالت و امکانات؛
ج) آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل ،حین
و دستکم پنجسال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط ،بهويژه وزارتخانههاي
آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،ورزش و جوانان ،سازمان بهزيستي،
مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي ،سازمان نظام روانشناسي و
مشاوره و ساير نهادهاي ذيربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيالت
و مزاياي بيمههاي پايه و تکميلي.
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 .2-1-5فرهنگسازی ازدواج آسان

درگذر زمان و با تحوالت اجتماعی و ارتباطی ،فرهنگ جوامع دستخوش تحوالت گوناگونی
شده است ،تا آنجا که برخی از تبادالت باعث تغییر گستردهای در برخی از جوامع کوچکشده
است .مراسماتی که خیلی ساده و بیتکلف برگزار میشد ،امروزه به مشکلی برای جوانان تبدیل
شده است .برای گذر از این بحران یکی از مؤثرترین کارها فرهنگسازی در آسانسازی ازدواج
است .در ماده ( )5قانون تسهیل ازدواج به برخی از نکات مهم مسائل فرهنگی اشارهشده است.
این ماده مقرر میدارد:
دولت مکلف است بهمنظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج ،فرهنگسازی و
ترویج الگوهای مطلوب ،با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی
اقدامات ذیل را انجام دهد:
ب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور؛
الف) تصحیح باورها و آدا 
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ب) تشویق جوانان و خانوادهها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینههای تشریفات
مراسم ازدواج؛
ج) روز اول ذیالحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») بهعنوان روز
ازدواج جوانان نامگذاری شود؛
د) طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسرگزینی و ازدواج
آسان و شرعی از طریق رسانههای گروهی ،صداوسیما ،کتب درسی مقطع متوسطه (سال
سوم و پیشدانشگاهی) و آموزش عالی.
 .2-5وظایف مردم

بدون شک ،بررسی مردم و نقش آنها در تمام عرصههای فرهنگی یکی از متغیرهای مهم و
اثرگذاری است که در واکاوی هر پدیدهی فرهنگی در اولویت قرار دارد .در ادامه نقش مردم در
پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات بررسی میشود.
 .1-2-5ترغیب به سادهزیستی

اسالم سفارش میکند که ازدواج باید آسان و ساده و بدون تجمالت و رسوم غلط انجام
شود تا طبقات پایین اجتماع نیز بتوانند خانواده تشکیل دهند .یکی از مشکالت مهم بر سر راه
ازدواج جوانان هزینههای گزاف برگزاری جشنها و رسوم است که بسته به نوع فرهنگ خانوادهها
متفاوت است.

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

مواردی چون تعیین مهریههای سنگین و غیرمتعارف ،تعیین شروط دشوار برای مرد از طرف
خانوادهی دختر همچون مالکیت منزل و ماشین ،برقراری جشن ازدواج در مکانهای گرانقیمت
و تجمالت و اسراف در جشن ،تهیهی جهیزیههای سنگین و ایجاد حسادت در دیگران و تالش
برای تقلید از آن ،همه و همه ازجمله مواردی است که با روح اسالم ناسازگار است .بههمین
دلیل در روایت آمده که بهترین ازدواجها آن است که آسانتر انجام شود .امام صادق ()
ق معالنساء و العیال» (کلینی :1407 ،ج ،5ص)330؛ «روزی همراه همسر و فرزند
میفرمایند« :الرز 

ق أيسره»؛ (بهترین
است» .پیامبر اکرم ( )بر سبک گرفتن مهریه سفارش فرمودند« :خير الصدا 

مهریه ،سبکترین آنهاست)( ،پاينده .)467 :1390 ،مهریهی سنگین از همان ابتدا یکی از اسباب
اختالفات زن و شوهر را ایجاد میکند ،همچنین با تضعیف رابطهی زن و شوهر ،موجب نافرمانی
زن از شوهر میشود .امام صادق ( )دراینباره فرمودند« :بدیمنی و بیبرکتی در سه چیز
است :زن و ...اما بیبرکتی زن به این است که مهریهاش زیاد و در برابر شوهرش نافرمان باشد»
(حر عاملی :1409 ،ج ،15ص  .)67طبق کالم امام صادق ( ،)مهریهی سنگین و نافرمانی زن دو
موضوع است که با هم در ارتباطاند.
«ل تغالوا في مهور النساء
امام علی ( )دربارهی علت تأکید بر مهریهی سبک میفرمایندَ :

فتكون عداوه» (همان ،ج  ،15ص )11؛ «مهریهی زنان را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی

میشود» .آشنایی با الگوهای اسالمی و دینی و رواج آن میتواند جوانان را به ازدواج آسان تشویق
کند؛ برای مثال در بحث مهریه ،رسول خدا ( )از امام علی ( )پرسیدند« :برای ازدواج چه

داری؟» آن حضرت پاسخ دادند« :شمشیری ،زرهی و شتری آبکش» سپس رسول خدا ()
فرمودند« :شمشیر برای مرد جهاد و قدرت الزم است ،شتر نیز برای گذران معیشت باید باشد،
ولی برای آنکس که از مرگ نهراسد ،زره به چهکار آید؟» پس فرمودند« :زره را بفروش و باقی
را نزد خود نگهدار» .امام علی ( )زره را به مبلغ  480درهم یا  500درهم فروخته ،رسول
خدا ( )بخشی از آن مبلغ را به بالل دادند تا بالل مقداری عطر خوشبو بخرد .بخشی را نیز
به ابوبکر دادند و فرمودند« :با آن آنچه را دخترم نیاز دارد بخر» و الباقی را نیز برای دیگر هزینهها
نگه داشتند و عمار یاسر و چند تن دیگر را با ابوبکر همراه کردند که با صالحدید هم جهاز حضرت
زهرا ( )را تهیه کنند (طوسی :1388 ،ج ،1ص.)93

باب شدن جهیزیههای سنگین یکی دیگر از مشکالت و موانع ازدواج جوانان بهشمار میرود.
حال آنکه سیرهی ائمه ( )و کالم ایشان مخالف عرف کنونی جامعه در تهیهی جهیزیهی دختر
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است .پیامبر اکرم ( )دربارهی نامیمون بودن جهیزیههای سنگین فرمودند:
ب و فضة حملته االمراه الی بیت زوجها ثم ضربت
ن ذه 
ضم 
ي األَر 
لو أن جميع ما ف 

ی راس زوجها یوما من االیام تقول من انت انما المال مالی حبط عملها و لو كانت
عل 
من أعبد الناس إِال أَن تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجها (طبرسى)202 :1412 ،؛ اگر

تمام چیزهایی که در روی زمین از طال و نقره وجود دارد و زن آن را به خانه شوهرش
بیاورد آنگاه یک روز از روزها بر سر شوهرش منت بگذارد و بگوید تو کیستی؟ این اموال
مال من است .در این صورت اجر و عمل زن از بین میرود اگرچه از عابدترین مردم باشد.
مگر اینکه توبه کند و برگردد و از شوهرش عذرخواهی کند.

آشنایی جوانان با الگوهای اسالمی موفق میتواند به آسان برگزارشدن مراسم ازدواج و تشکیل
خانواده کمک مؤثری کند.
 .2-2-5گسترش نقش واسطین در ازدواج
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ن من عبادکم
قرآن کریم در آیهی  32سورهی نور میفرماید« :و انکحوا االیامی منکم و الصالحی 

و امائکم»...؛ «(اى اولياء جوانان) عزبها و بیهمسرانتان را و از بندگان و كنيزانتان آنهايى را

كه صالحيت ازدواج دارند همسر دهيد.»...

یکی از راههای کمک به ازدواج ،معرفی یا وساطت در آن است .افرادی که در بین فامیل یا
دوستان بهخوبی شهرت دارند ،دخترها و پسرهای خوبی را که میشناسند و مناسب هم هستند،
به خانوادهها معرفی کنند ،زیرا یکی از دالیل ترس از ازدواج نداشتن شناخت کافی طرفین از
یکدیگر است .در احادیث هم به این امر اشارهو برای معرفیکننده پاداش و ثواب اخروی بیان
شده است .پيامبر خدا ( )فرمودند:
من زوج أخاه المؤمن امره يانس بها وتشد عضده و يستريح إليها ،زوج اهلل من الحور

العین وآنسه بمن أحبه من الصدیقین من اهل بیته وإخوانه وآنسهم (مجلسی :1364 ،ج

 ،77ص )199؛ هركه برادر مؤمن خود را زن دهد تا آن زن همدم و مايهی پشتگرمى و
آسايش او باشد ،خداوند او را از حوريان بهشتى همسر دهد و با هريك از صديقان خانواده و
برادران [دينى] اش كه دوست داشته باشد ،همدمش كند و آنها را با وى انس و الفت دهد.

امام علی ( )نیز میفرمایند« :بهترین وساطتها این است که میان دو نفر در امر ازدواج
وساطت شود تا سروسامان بگیرند» (حر عاملی :1409 ،ج ،20ص  .)45همچنین امام صادق ()
فرمودند« :من زوج أعزبا كان ممن ينظر اهلل عزوجل إليه يوم القيامة» (همان)؛ «هركه عزبى را زن

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

دهد ،ازجمله كسانى است كه خداوند عزوجل در روز قيامت به او نظر مىافكند».
 .3-2-5گسترش فرهنگ وقف در امر ازدواج

در آیات و احادیث بسیاری به انفاق و صدقه دادن و پاداش و آثار آن اشار ه شده است تا مردم
را تشویق به این امر کند .قرآن کریم در آیهی  254سورهی بقره میفرماید:
یا ایها الذین امنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی يوم ال بیع فیه و ال خله و ال

شفاعه و الكافرون هم الظالمون؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد از آنچه به شما روزى

كردهايم انفاق كنيد ،پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه خريد و فروشى است و نه دوستى
و نه شفاعتى و كافرانند كه ستمكارند.

خداوند در آیهای دیگر میفرماید:
المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا َو خیر

امال( کهف)46 :؛ مال و فرزندان زيب و زيور زندگى دنيا هستند و ماندگارهاى نيكو (مانند

اعتقادات حقه و فضائل نفسانى و عملهاى نيك) در نزد پروردگار تو از نظر پاداش بهتر و
از نظر اميد (به بازتاب دنيوى و اخروى آن) نيكوتر است.

با توجه به آثار معنوی و اخروی وقف ،الزم است خیرین تشویق شوند تا همانگونه که ساختن
مدرسه ،مسجد ،بیمارستان و ...فرهنگ سازی شده ،وقفی که موجب تسهیل ازدواج جوانان میشود
نیز فرهنگ سازی شود .در ماده ( )3قانون تسهیل ازدواج نیز به آن اشاره میکند ،زیرا یکی از
راههایی که میتواند ،جوانان را به ازدواج متمایل سازد ،کمک به آنها در فراهم کردن امکانات اولیّه
مثل مسکن ،هزینه آن و ...است.
 .3-5ترغیب به تقوا

امروزه ،برقراری ارتباط با جنس مخالف در قالب دوستیهای مخفی بهسادگی امکانپذیر است
و برای افرادی که بهدالیلی چون کار و تحصیل از خانواده دور هستند درگیر شدن در یک رابطه از
جنس همباشی بدون ازدواج سهل است .حال با توجه به سهولت این امر برای برخی از افراد باید
دید چه عامل بازدارندهای میتواند مانع درونی برای ورود یک زن یا یک مرد به چنین رابطهای ـ
که گاهی تا رابطهی جنسی نامشروع پیش میرود ـ محسوب شود؟
به یقین هر میزان این مایهی دینی ،عفت و تقوا در فرد پررنگتر و عمیقتر باشد ،احتمال
ضعیف شدن فرد و پاسخ مثبت دادن به این وسوسههای شیطانی کمتر میشود؛ چرا که عمدهی
رفتار انسان از بینش و اعتقادات او نشئت میگیرد .تقوا از «وقایه» بهمعنای محافظت کردن (راغب
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اصفهانی )503 :1404 ،معنا شده است .تقوا بهمعنای محافظتکردن نفس از آلودهشدن به گناه و
آنچه میترسد بهکاررفته است (همان .)503 ،در اصطالح شرع ،تقوا عبارت است از حفظ نفس از
گناه و از آنچه شایسته نیست انجام شود؛ منظور این است که در دیدگاه دین ،تقوا یک هدف
تربیتی است یعنی هر فرد باید بهگونهای پرورش یابد که بنیان کردار ،رفتار و گفتار خویش را بر
اساس تقوای الهی پایهگذاری کند (فقیهی :1376 ،ش ،120ص.)22

بهطورکلی ،تقوا یکی از اصول رفتاری-اخالقی است که در قرآن کریم بسیار بدان توصیه
شده است .این اصل در غریزهی جنسی نمود بیشتری دارد .امر به تقوامداری در غریزهی جنسی
مهمترین اصل رفتاری محسوب میشود؛ چراکه حضرت لوط ( )خطاب به قوم خود میگوید:
وجاءه قومه يهرعون الیه ومن قبل كانوا یعملون السیئات قال یاقوم هوالء بناتی هن

اطهر لکم فاتقوا اهلل و ال تحزون في ضیفی الیس منکم رجل رشید (هود)78 :؛ و قومش
ال كارهاي بد انجام ميدادند -گفت اي قوم من! اينها
بهسرعت به سراغ او آمدند  -و قب ً
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دختران من هستند ،براي شما پاكيزهترند (با آنها ازدواج كنيد و از اعمال شنيع صرفنظر
نمایيد) از خدا بترسيد و مرا در مورد ميهمانهايم رسوا مسازيد ،آيا در ميان شما يك مرد
رشيد وجود ندارد؟!.

قوم لوط قبل از آن زمان كه مالئكه بيايند همواره مرتكب معاصى مىشدند و در ارتكاب فحشا
جسور شده بودند و در انجام فحشا هيچ باكى نداشته بلكه معتاد به آن بودند و اگر گناهى پيش
مىآمد به هیچوجه از آن منصرف نمىشدند نه حيا مانعشان مىشد و نه زشتى عمل ،نه موعظه
آنها را از آن عمل منزجر مىكرد و نه مذمت ،براى اينكه عادت ،هر كار زشتى را آسان و هر عمل
منكر و بلكه بىشرمانهاى را زيبا مىسازد .وقتى لوط ( )ديد كه قوم ،همگى بر سوء قصد
عليه ميهمانان یکدست شدهاند و صرف موعظه و يا خشونت در گفتار آنها را از آنچه مىخواهند،
منصرف نمىكند تصميم گرفت آنها را از اين راه فحشا باز بدارد و منظورشان را از راه حالل تأمین
كند از طريقى كه گناهى بر آن مترتب نمىشود و آن مسئله ازدواج است؛ لذا دختران خود را به
آنان عرضه كرد و ازدواج با آنها را برايشان ترجيح داد و گفت« :ازدواج با اين دختران ،پاكيزهتر
است و يا اين دختران پاكيزهترند» (طباطبائی :1374 ،ج ،10ص  .)505اگرچه پایان هر دو راه ارضای
غریزهی جنسی است ،اما خداوند مسیر شرعی و سالم ارضای این نیاز قوی را ضمن این آیه بیان
میدارد .تقوى به ما نيرويى مىبخشد كه مىتوانيم به يارى آن صواب را از خطا بازشناسيم و صالح
را از مفسد و هدايت را از شبهات و راه راست و مطمئن را از لغزشگاهها تشخيص دهيم .تقوى در

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

گذشتهی انسان هم تأثير مىگذارد خداى تعالى گناهان گذشته را مىزدايد تا در زندگى آينده
متقى تاثير منفى نگذارند (مدرسی .)42 :1377 ،در حدیث آمده است:
من عرضت له فاحشه أَو شهوه فاجتنبها من مخافه اهلل عزوجل حرم اهلل علیه النار و آمنه
ی و لمن خاف مقام
من الفز ع االکبر و أنجز له ما وعده في کتابه في قول ِه تبارک و تعال 

ربه جنتا ن (ابن بابویه قمی :1413،ج )14 ،4؛ کسی که کار زشت و یا شهوتی به او پیشنهاد
شود و او از ترس خدا از آن اجتناب کند ،خداوند آتش جهنم را بر او حرام میکند و او را از

فزع بزرگ قیامت در امان میدارد و وعدههایی که در آیهی شریفه آمده عملی خواهد نمود.

در روایت دیگر نیز به تسلط عملی بر شهوت که همان تقواست تأکید شده است:
ل قوة ضراوتها فانها ان قویت ملكتك و استفادتك و لم تقدر علی
ب الشهوة قب 
غال 

مقاومتها (تميمىآمدى)241 :1366 ،؛ بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت
تجری پیدا کند و به تندروی عادت نماید؛ چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز

نیرومند گردد ،مالک و فرومانروای تو میشود و به هرسو که بخواهد میکشاندت و تو در
مقابل نیروی آن ،تاب مقاومت نخواهی داشت.
 .4-5عدم تبرج

مکتب اسالم برای حفظ سالمت جامعه و جلوگیری از ایجاد زمینههای گناه و فساد ،حضور
زنان در اجتماع و هر محیط مختلط را با شرایطی همراه دانسته است که ثمرهی آن به حداقل
رساندن محرکهای جنسی در اجتماع و سالمسازی رابطههای اجتماعی و جهتدهی مناسب
به رابطههای جنسی در مسیر ازدواج است .قرآن کریم در دو آیه تبرج زنان را ذکر و از آن نهی
فرموده است :یکی آیهی  33سورهی احزاب 1و دیگری آیهی  60سوره نور .2واژهی تبرج مصدر
«برج» است و ابنفارس آن را بهمعنای بروز ،ظهور و آشکاری میداند (ابن فارس :1404 ،ج  ،1ص

 .)238در تفسیر کلمهی تبرج در آیهی  33سورهی احزاب آمده است:

« .1وقرن في بیوتکن والتبرجن تبرج الجاهلیه األولى وأقمن الصالة وآتين الزكاة وأَطعن اهلل و رسوله انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس
أَهل البیت و یطهرکم تطهیرا»؛ «و در خانههاي خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد و نماز را برپا

داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و رسولش را اطاعت نمایيد .خداوند فقط ميخواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور
ال شما را پاك سازد».
كند و كام ً
اللتي ال يرجون نكاحً ا فليس عليهن جناح أَن يضعن ثيابهنَ غير متبرجات بزينة وأَن يستعففن خیرلهن واهلل سميع
«.2وال ْقواعد من النساء َّ
عليم»؛ «و زنان از كار افتادهاى كه اميد به ازدواج ندارند ،گناهى بر آنان نيست كه لباسهاى [رويين] خود را بر زمين بگذارند،
درحالىكه [در برابر مردم] خودآرايى نكنند؛ و اگر خود را بپوشانند براى آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و داناست».
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استعال و تجلی و جلب نفوس را ظاهر و اراده نکنید ،زیرا ظهور و استعال در هرچیز به
حسب همان چیز میباشد .ازاینرو هر حرکتی یا توقف و سکونی از ناحیهی زن که به جلب
توجه نامحرم منجر شود و ظهور و جلوهگری و استعال در مقابل نامحرمان را به دنبال خود
داشته و مقتضی نفوذ زن در دل آنها باشد ،تبرجی است که در آیهی مذکور نهی شده است
(مصطفوی :1360 ،ج  ،1ص .)242

بعضی از کتب لغت نیز بدون ارجاع به اصل معنایی خاص ،تبرج را بهمعنای خودنمایی و
جلوهگری زن در مقابل انظار بیگانگان تعریف کردهاند .در تفسیر این آیه و توضیح معنای تبرج
دوران جاهلیت نخستین آمده است که اوالً منظور از جاهلیت اولی همان جاهلیت قبل از اسالم
است (طباطبائی :1374 ،ج  ،16ص)462؛ ثانیاً منظور از این تبرج ،در دورانی که زنان وضعیت اسفباری
داشته و از هیچ یک از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار نبودند ،خودآرایی ،خودنمایی و عرضهی
زیورآالت و جاذبههای جنسی خود در مجامع عمومی رواج داشته است (حیدری.)84 :1394 ،
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تبرج و مصادیق آن میتواند برای افرادی که از ارضای نیاز جنسی با شیوهی مشروع آن
ناتواناند ،محرک بهشمار آید .با رفع این محرکها میتوان بخشی از این نیازها را به میزان معمول
آن حفظ و از غلیان آن جلوگیری کرد .رعایت حجاب و اصالح سبک پوشش از تدابیر کاهندهی
زمینههای تحریک جنسی خواهد بود.
در بخش ابتدایی از سورهی نور به زنان امر شده که زینتهای خود را آشکار نکنند:
للمومنات يغضضن من أَبصارهن و یحفظن فروجهن وال یبدین زینتهن اال ما
ِ
وقل

ظهر منها وليضربن بخمر هن على جيوبهن والیبدین زینتهن( ...نور)31 :؛ و به زنان با

ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوسآلود) فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و
زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار نکنند و (اطراف) روسريهاي خود را بر
سينهی خود افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند.

آیتاهلل طباطبایی در تفسیر این آیه مینویسد:
طبق این آیه براى زنان هم جايز نيست نظر كردن به چيزى كه براى مردان جايز نيست و
برايشان هم واجب است كه عورت خود را از اجنبى-چه مرد و چه زن -بپوشانند .كلمهی
«ابداء» بهمعناى اظهار است و منظور از زینت مواضع آن میباشد ،زیرا ظاهرنمودن و
آشکارکردن زینت از قبیل گوشواره و دستبند بهخودیخود حرام نیست .پس مراد از
ظاهرکردن زینت ،محل آنهاست .خداوند متعال از این حکم آنچه را که ظاهر است،

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

استثناءکرده و مقصود از آن ،صورت و دو کف دست و قدمها میباشد (طباطبائی:1374 ،
ج  ،15ص .)156

خداوند در آیهای دیگر حد حجاب را برای زنان تعیین کرده است:
يا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء االمومنین یدنین علیهن من

جالبیبهن

(احزاب ،)59 :اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها (روسريهاي

بلند) خود را بر خويش فرو افكنند.

ابن عباس و مجاهد گويند« :جلباب مقنعه و روسرى زن است يعنى با آن بپوشند سر و
گردنشان را هرگاه براى حاجتى بيرون روند به خالف كنيزهايى ك ه با سر و گردن باز بيرون
ميروند» (همان ،ج  ،20ص .)177

 .5-5رعایت حیا و عفت

یکی از راههای پیشگیری از انحرافات جنسی ،تقویت حیا و تالش برای پرورش آن است .رعایت
حیا نهتنها عفت جنسی را در انسان تقویت میکند ،از انواع انحرافات اجتماعی جلوگیری کرده و
هرچه حیا بیشتر باشد نیروی بازدارنده قویتر خواهد بود (تقیپور)3 :1396 ،

حیا در لغت به معنای شرم و استحیا و امتناعکردن از چیزی از ترس افتادن در قبح معنا
(قرشى بنابى :1412،ج  ،2ص  )215کردهاند .در معنای حدیث «حیا از ایمان است» (کلینی :1407 ،ج

 ،3ص  .)274همانگونه که ایمان ،مانع انجام معاصی میشود ،حیا نیز انسان را از ارتکاب معاصی
و محرمات حفظ میکند.
واژهی «عفت» معنای گستردهای دارد .عفت در لغت بهمعنای حاصل شدن حالتی برای نفس
آدمی است که بدان وسیله باعث غلبه بر شهوت میشود و اصل آن ،بسندهکردن بر اندک است
(راغب اصفهانی .)393 :1404 ،منظور از عفت در نگاه آن است که فرد بتواند با ایمان و یقین بر نیروها
و امیال شهوانی خود از راه چشم غلبه کند؛ ارزش و اهمیت این مسئله از این بابت است که چشم
اولین عضو بدن انسان است که گناه را مشاهده میکند و اگر فرد نتواند نگاه خود را کنترل کند،
همان موجب سقوط و ذلت او میشود و خداوند چون خالق انسان است و از همهی صفات وی
آگاه است و برای انسان هر آنچه را که خوب و بهتر است میخواهد (ربیعنتاج و روحاله زاده:1389 ،

 ،)154به همین دلیل به عفت در نگاه توصیه شده که انسان را از نگاههای حرام بازمیدارد.
عفت از مهمترین فضائل انسان محسوب میشود و برخی برای معرفی آن از ضد عفت یعنی
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هتاکی استفاده میکنند (تقیپور .)3 :1396 ،عفت بهمعنای خودداری مطلق نیست ،بلکه اعتدال
در ارضای شهوات و خواستههای طبیعی مانند میل جنسی است که به عقیدهی روانشناسان
از عالقه به بقا و ماندن سرچشمه میگیرد و برای انسان الزم است و شرع و عقل نیز این حد از
تمایالت را مجاز دانستهاند (حجازی .)54 :1397 ،به همین دلیل است که در بسیاری از موارد ،عفت
را در مورد پرهیزکاری در مسائل جنسی استعمال کردهاند (مکارم شیرازی :1372 ،ج  ،2ص .)308

قرآن کریم بر این راه پیشگیرانه تأکید کرده و زنان و مردانی که امکان ازدواج ندارند را به
عفت توصیه کرده است:
ولیستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم اهلل من فضله ( نور)33 :؛ و آنها كه

وسيلهی ازدواج ندارند بايد عفتپيشه كنند تا خداوند آنها را به فضلش بينياز سازد.

این آزمایش الهی است که مشخص میشود در زمان محرومیت از شیوهی صحیح و شرعی
ارضای نیاز جنسی ،فرد تا چه حد توان عفتپیشگی و تقوا دارد .چانچه در قرآن میفرماید:
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قل للمومنین یعضوا من أَبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اهلل خبیر بما

یصنعون ( نور)30 :؛ به مؤمنان بگو چشمهاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند و فروج

خود را حفظ كنند ،اين براي آنها پاكيزهتر است ،خداوند از آنچه انجام ميدهيد آگاه است.

اهمیت موضوع عفاف چنان است که خداوند از عفت بعد از نماز و زکات نام میبرد (مؤمنون:

 2و  )4و آن را بر اموری چون وفای به عهد مقدم (مؤمنون )8 :میدارد .خداوند در توصیف صفات
مؤمنان نیز با عباراتی کوتاه اما پرمغز از ویژگیهای مؤمنان ،عفت و پرهیز از گناهان جنسی را
بیان میفرماید« :والذین هم لفروجهم حافظون» (مؤمنون)5 :؛ «و آنها كه دامان خود را از آلودگي و

بيعفتي حفظ ميكنند» .خداوند به منظور ارائه الگوهای عملی از عفاف و تقوا به بخشهایی از
زندگی برخی از پیامبران و گفتار و رفتار آنها و خویشاوندانشان اشاره میکند.
ارتباط با نامحرم در جامعه و جمع خانواده گاه گریزناپذیر است و الزم است یک الگوی
خداپسندانه از آن در اختیار عموم قرار گیرد .نمونهی جذاب و زیبای رفتار دختران حضرت شعیب
( )در داستان حضرت موسی ( )یک نمونهی عملی برای رابطهی دو جنس مخالف با
یکدیگر را بیان میکند:
فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء قالت ان أبي يدعوك یجزیک أَجر ما سقيت لنا

فلما جاءه وقص علیه القصص قال ال تخف نجوت من القوم الظالمين ( قصص)25 :؛

ناگهان يكي از آن دو به سراغ او آمد درحاليكه با نهايت حيا گام برميداشت و گفت :پدرم
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از تو دعوت ميكند تا مزد سيراب كردن گوسفندان ما را به تو بپردازد هنگاميكه موسي
نزد او (شعيب) آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم ظالم نجات يافتي.

بنابراین اسالم با حضور زنان در جامعه مخالف نیست ،بلکه بر چگونگی تعامل با مردان نامحرم
تأکید میکند.
همچنین پاکدامنی حضرت مریم ( )نمونهای است که راه هرگونه عذر و بهانهای را از
دختران میگیرد .خداوند در بیان صفات حضرت مریم ( ،)بر پاکدامنی این الگوی عفاف اشاره
میکند آنگاه که میفرماید :ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها( ...تحریم)12 :؛ «و همچنين
مريم دختر عمران مثل زده كه دامان خود را پاك نگاه داشت».

خداوند متعال در اين قسمت از آيه ،مريم ( )را بهخاطر عفتش مىستايد و ستايش مريم
( )در قرآن كريم مكرر آمده است .شايد بهخاطر رفتار ناپسندى كه يهوديان نسبت به آن
جناب روا داشته و تهمتى باشد كه به ايشان زدند و قرآن كريم در حكايت آن مىفرمايد :و قولهم

على مريم بهتانا عظيما( طباطبائی :1379 ،ج  ،19ص .)580

الگویی که در قرآن کریم برای مردان مجرد ارائه شده تا در مقابل گناه جنسی عفیفانه رفتار

نماید ،داستان حضرت یوسف ( )و شهوت زلیخا است:
وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت االبواب وقالت هیت لک قال معاذ اهلل ِ انه
ربی احسن مثوای انه ال یفلح الظالمون( یوسف)23 :؛ و آن زن كه يوسف در خانه او بود

از او تمناي كامجویي كرد و درها را بست و گفت :بشتاب به سوي آنچه براي تو مهياست!
(يوسف) گفت پناه ميبرم به خدا ،او (عزيز مصر) صاحب نعمت من است ،مقام مرا گرامي
داشته (آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟) مسلماً ظالمان رستگار نميشوند.

این سه نمونهی قرآنی در عفاف و حیا ،چه در زن و چه در مرد الگویی است برای دختران
و پسران جوان که برخالف نیازهای عاطفی و جنسی امکان ازدواج نداشته و درعینحال فرصت
گناه برای آنها مهیاست.
 .6-5ازدواج موقت جایگزین ازدواج سفید

ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم امری مقدس است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است.

1

پیامبر اکرم ( )میفرمایند« :هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست»
 .1ایجاد آرامش وسکون «لتسکنو الیها( »..روم)21 :؛ «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» (بقره ،)187 :ازدیاد نسل «جعل لکم من
انفسکم ازواجا( »...شوری ،11 :نحل ،)72 :ایجاد مودت و رحمت «و جعل بینکم موده و رحمه( »....روم ،)21 :ارضا غریزه جنسی
بهصورت مشروع «والذین هم لفروجهم حافظون( »...مؤمنون 5 :و  ،)6افزایش روزی «إن يكونوا فقراء يغنهم اهللُ من فضله» (نور.)32 :
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(نوری :1408 ،ج ،14ص )153و «ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی بگرداند از من
نیست» (همان ،ص .)152با توجه به اهمیت و اهداف ازدواج و تأکید به آن مهمترین رویکرد در
اسالم ازدواج دائم و تشکیل خانواده است که مسئولین و والدین باید تمامی تالش خود را برای
این مهم بهکار گیرند.
بیشتر افرادی که به جای ازدواج ،گزینهی همباشی یا همان ازدواج سفید را انتخاب کردهاند،
مواردی همچون مشکالت مادی ،محکزدن رابطه ،آشنایی بیشتر ،افزایش مردان تنها و زنان
بیوهی ناشی از طالق ،توقعات باالی دختران ،تعهد مالی کمتر در این رابطه و رهایی از هفت خوان
ازدواج رسمی (رضایی )1394 ،و در نهایت ترس از طالق و آسیبهای بعد از آن را از دالیل اصلی و
بهانهی روی آوردن به ازدواج سفید میدانند .درحالیکه ازدواج موقت ـ که نوع دیگری از ازدواج
مشروع در مذهب شیعه محسوب میشود ـ میتواند یک راهکار موقت برای این افراد باشد؛ چرا
که تفاوت اصلی ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود

88

«آزاد» است؛ یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است .حتی موقتبودن آن نیز در حقیقت به
طرفین نوعی آزادی میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار میدهد (پارسا.)11 :1387 ،

در قرآن کریم از عنوان «متعه» برای این نوع ازدواج استفادهشده است؛ لذا در کتب حدیث
و روایات هم این کلمه بهجای ازدواج موقت ذکر شده است« :فما استمتعتم به منهن فاتوهن
اجورهن فريضه( »...نساء)24 :؛ «و زنانى را كه متعه كردهايد مهرشان را بهعنوان فريضهاى به آنان
بدهيد» .نخستین دلیل اثبات مشروعیت ازدواج موقت ،این آیه از قرآن مجید است .در ادامه آیات
و برخی از روایاتی که به مشروعیت متعه پرداختهاند ،بیان میشود.
آیهی  87سورهی مائده بر مشروعیت ازدواج موقت داللت دارد .خداوند متعال در این آیه
میفرماید :يا ایهاالذین آمنوا ال تحرموا طیبات ما احل اهلل لکم( ...مائده)87 :؛ «اي كساني كه

ايمان آوردهايد چيزهاي پاكيزه را كه خداوند براي شما حالل كرده بر خود حرام نكنيد» .عالمه
حلی میگوید در منابع اهل سنت نیز ،آمده که در روایتی از عبداهللبن مسعود نقل شده که او این
آیهی شریفه را بر مشروعیت ازدواج موقت قرائت کرده است:
و فيه في مسند عبداهللبن مسعود كنا نغزو مع رسولاهلل ص ليس معنا نساء فقلنا َأل

هلل
نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أَن ننكح المرا َة بالثوب إلى أَجل ثم قرأَ عبدا 
ل اهللُ لك م (حلى1982 ،م :ص )344؛ از قیس
يا أَيها الذين آمنوا ال تحرموا طیبات ما أَح 

روایتشده است که از عبداهلل شنیدم که میگفت« :ما با رسول خدا ( )در جنگ بودیم
و زنان همراه ما نبودند .خدمت حضرت آمدیم و گفتیم :میتوانیم خود را خصی (اختته)
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نماییم؟ حضرت ما را از این عمل نهی فرمود و اجازه داد که در برابر لباس و جامهای با زنی
تا زمان معین ازدواج موقت کنیم» و عبداهلل این آیه را تالوت کرد.

در باب ازدواج موقت و حکم مجاز بودن آن ،بین فقهای اهل سنت و علمای شیعه اختالفاتی
وجود دارد که ذکر آن در این مقال نمیگنجد و تنها به ذکر این موضوع بسنده میشود که طبق
نص صریح قرآن (نساء )24 :و روایات بسیاری که دراینباره از ائمه معصومین ( )ذکر شده است،
اثبات جواز ازدواج موقت بهدست میآید؛ برای نمونه ،امام باقر ( )در پاسخ به سؤال عبداهللبن
عمیر لیثی دربارهی متعه (ازدواج موقت) فرمودند« :أَحلها اهلل في كتابه ،و علی لسان نبیه صلی اهلل
علیه و آله ،فهي حالل إلى يوم القیامه» (کلینی :1407 ،ج  ،11ص )9؛ «خداوند متعه را در قرآن و بر
زبان پیامبرش حالل کرده است و تا روز قیامت حالل میباشد»

برخی اشکال میکنند که اگر بپذیریم هر فردی به هر دلیلی امکان ازدواج نداشته ،این غریزهی
مقدس را از طریق این حالل ارضاء کند ،آنگاه جامعه به فحشاخانه تبدیل میشود و چنین عملی
در مسیر شرعی ،هوسرانی و شهوتپرستی محسوب میشود .حائلی از اصحاب امام سجاد ()
عرض کرد :آیا شما اهلبیت مایل هستید با زنان خویشاوندتان چنین کاری (ازدواج موقت) بکنند؟
امام در پاسخ فرمودند« :آنکسی که این کار را در قرآن برای بندگان خود اجازه داده از تو و کسی
که بیجهت از آن جلوگیری کرده ،غیرتش بیشتر است» (مدرسی.)255 :1379 ،

امام صادق ( )نیز فرمودند« :المتعة نزل بها القرآنو جرت بها السنه من رسول اهلل (»)

(کلینی :1407 ،ج ،5ص)449؛ «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پیغمبر بر آن جاری شده است».

فارغ از مباحث فرامذهبی ،دربارهی اختالف دو مذهب شیعه و سنی در بارهی مشروع بودن
یا مشروع نبودن ازدواج موقت ،الزم است اهمیت و مشروعیت آن را با یک دلیل نقلی به اثبات
رساند .در اینباره امام علی ( )فرمودند« :لو ال أَن عمر نهى عن المتعة ما زنى إال شقي» (همان،

ج  ،5ص )448؛ «اگر عمر متعه را تحریم نمیکرد ،جز انسان شقی و تیرهبخت کسی زنا نمیکرد».

برخالف مشروعیت متعه که میتواند قطع ریشههای فساد و فحشا را به همراه داشته باشد ،با
ی و مقاومت دربارهی ازدواج موقت در جامعهی شیعی-ایرانی،
توجه به تفکرات غلط افراطی و بدبین 
ترویج این شیوهی مقابله با انحرافات جنسی ـ از جمله همباشی بدون ازدواج ـ نیازمند فرهنگسازی
و اطالعرسانی عمومی است .همچنین الزم است ،برای ممانعت از سوءاستفادهی جوانان کمسن
که مجرد بوده و پیش از این اقدام ،ازدواج نکردهاند ،این روابط تحت نظارت خانوادهها باشد .آگاه
کردن خانوادهها بهخصوص پدران با عواقب سوء تعصبات و سهلانگاری در مورد نیازهای جوانان
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نیز برعهدهی کارگزاران فرهنگی جامعه خواهد بود ،ب ه هر حال وظیفهی همهی آحاد جامعه ترغیب
و تشویق جوانان به ازدواج دائم است ،تا در راستای این ازدواج از برکات آن نیز بهرمند شوند.
جمعبندی و نتیجهگیری

آیندهی هر جامعهای بهدست جوانان و نوجوانان آن کشور رقم میخورد .برای حفظ سالمت
جامعه از هرگونه آلودگی و انحراف الزم است جوانان آن در فضایی آکنده از آرامش و سالمت به
ی و آرامشی تنها
فعالیت اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و تحقیقاتی و اقتصادی بپردازند .چنین سالمت 
در شرایطی به دست میآید که نیازهای افراد در سطح معقولی تأمین شود .یکی از نیازهایی که
در سنین نوجوانی و جوانی به اوج خود میرسد ،نیاز و غریزهی جنسی است .تازمانیکه این نیاز
پاسخ داده نشود ـ برخالف سایر نیازها ـ فرد به آرامش درونی نرسیده و بههمین منظور الزم است
به این نیاز غریزی پاسخی مشروع و مقبول داده شود.
خالق متعال با علم به این موضوع و بر مبنای حکمت خود تنها راه مشروع ارضای این نیاز را
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ازدواج تعیین کرده است .مدرنیته و الگوپذیری از فرهنگ مبتذل غربی و گذار از سبک زندگی
اسالمی-ایرانی به سمت سبک زندگی غربی و البته مشکالت اقتصادی و مالی خانوادهها ،تحوالت
گستردهای را در جامعه به وجود آورده است .یکی از این تحوالت که آسیبزا و مخرب بوده و در
حقیقت متزلزل کنندهی بنیان مقدس خانواده است ،رویآوردن جوانان بهنوعی همباشی بدون ازدواج
یا به اصطالح «ازدواج سفید» است؛ شیوهای نامشروع که عمدتاً بهعنوان جایگزین ازدواج شرعی و
شود تا با بازگشت به سبک
عرفی بدان توجه میشود .بههمین جهت الزم است ،چارهای اندیشیده 
وارد كند.
زندگی اسالمی-ایرانی این دگرگونی ،کمترین آسیب را بر بنیان خانواده و سالمت جامعه 
صداوسیما و شورای عالی فضای مجازی میتوانند با فرهنگسازی و برنامهریزی
در این خصوص ،
دقیق و سیاستگذاری مناسب و ارائهی راهکارهای عملی از تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی
ایجاد مهارتهای
و ماهواره در جوانان بکاهند .همچنین ضروری است ،برنامههای آموزشی برای 
ن تهیهشده تا والدین بتوانند ارتباط بهتر و مؤثرتری با جوانان داشته و
ارتباطی والدین-فرزندا 
نیازهای آنها را درک كنند .در سطح عامهی جامعه نیز برنامههایی تدوین شود که بر مبنای نص
قرآن و روایات معصومین ،قبح و زشتی این نوع ارتباط بیان شود و جوانان با بازگشت به فطرت
پاک خود به زشتی آن پی برده و سطح ارزشها و باورهای دینی و فرهنگی جوانان ارتقا یابد.
دولت نیز موظف است ،زمینههای کار و اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم کند و خانوادهها نیز با
داشتن سبک زندگی اسالمی ـ که برگرفته از زندگی ائمه ( )است ـ با ازدواج آسان آشنا شوند

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

تا ازدواج جوانان به دلیل چشموهمچشمیها و تجمالت و هزینههای سنگین ازدواج و مهریههای
سنگی به تأخیر نیافتد.
در نهایت باید گفت ،مهمترین رویکرد در اسالم ازدواج دائم و تشکیل خانواده است که مسئولین
و والدین باید تمامی تالش خود را برای این مهم بهکار گیرند ،اما ازدواج موقت ،ازدواجی مشروع
در اسالم است که میتواند بهعنوان یک راهحل عملی جایگزین برای افرادی باشد که به دالیل
خاص امکان ازدواج دائم را ندارند.
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