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 چکیده
خانواده یکی از مهم ترین پایه های اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می گیرد. اهمیت این 
نهاد به حدی اســت که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشــکیل توجه ویژه  
شــده و دستورات ویژه ای 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، بی تعهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این  
تغییرات و شکل گیری پدیده ای 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 آموزه های 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 می  شود. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
در هر کشوری، تشکیل خانواده به مقتضای آداب  و رسوم و قوانین پذیرفته شده ی داخلی، 
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 گردهم آمدن گروه هایی از افراد در 

کنار یکدیگر بدون نکاح شرعی، خانواده محسوب نمی شود )جاوید و مهاجری، 1397: 10(.
آسمانی  امر  این  وقوع  بر  نیز  اسالم  ازدواج سفارش کرده اند. مکتب  بر  الهی  ادیان  همه ی 
تأکید فراوان داشته است. در طول تاریخ، تالش های بسیاری انجام شد تا صورت های نامشروع 
و غیرقانونی از این پیوند الهی بروز و ظهور یابد. اسالم ضمن تمییز صورت های مشروع این نهاد 
مقدس از صورت های نامشروع آن، به همان میزان که بر تحقق صورت های مشروع آن تأکید کرد، 

بر صورت های نامشروع آن مهر بطالن زده و از وقوع آن به شدت نهی فرموده است. 
وقوع انقالب صنعتي و شکل گیري مدرنیته در غرب »تحوالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
اخالقي، علمي و ایدئولوژیکي )برابري، آزادي، مطرح شدن فردیت(، را در سراسر جهان به وجود 
آورد. مدرنیزه شدن کشورهاي جهان سوم ازجمله ایران، نهادهاي اجتماعي همچون خانواده را 
تحت تأثیر قرار داد. براین اساس ازدواج نیز به عنوان مبناي تشکیل خانواده دچار تغییر و تحول 
شد. تغییراتي که موجب شده تا مردان و زنان نگرش نویني از پیوند زناشویي و ازدواج داشته 
باشند« )کاظمی پور، 1388: 76(.  با این نوع نگاه، اقسامی از مدل های جدید ازدواج به وجود آمد. 
جامعه ی مدرن و به ویژه غرب تالش کرد تا به ارتباط نامشروع زن و مرد وجهی مشروع داده و 
با تأسیس نام های جدیدی چون هم باشی، هم خانگی و یا اصطالح »ازدواج سفید« آن را موجه 
جلوه دهد. منظور از هم خانگي یا هم بالیني رابطه ی صمیمي و عاطفي بدون ازدواج با یکدیگر 
است. در هم خانگی، پایبندی به شریك زندگي جنبه ی عاطفي دارد، نه قانوني )گیدنز، 1373: 79(. 
آسیب های این ارتباط غیرقانونی و غیرشرعی همچون سست شدن 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 این پرسش 
پاسخ داده شود که با توجه به اهمیت ازدواج و اشاره به آثار و فواید آن در قرآن1 و با توجه به 

1. »و من َءاياته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إليها...« )روم: 21(؛ »و از نشانه هاى او این است که براى شما از جنس 
خودتان )نه از فرشتگان و نه از اجنّه و غیر آنها( همسرانى آفرید که در کنار آنها آرامش یابید«. »يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة و خلق منه ازوجها و بث منه ما جاال کثيرا و نساء...« )نساء: 1(؛ »اى مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! 
همان کسى که همه شما را از یك انسان آفرید و همسر او را )نیز( از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى 
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اینکه قرآن خود را »تبيانا لكل شیء« )نحل: 89 ( و»ان هذا القرآن يهدى للتی هی اقوم« )اسراء: 9 ( 
معرفی کرده است، راهکارهای عملی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم و سیاهـ  که به 

نادرست ازدواج سفید نامیده شده ـ  چیست؟
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است که در راستای گردآوری اطالعات 
اینترنتی  منابع  و  نرم افزارها  و  اسناد  پایان نامه ها،  مقاالت،  منابع مختلفی شامل کتب،  مدنظر 

استفاده شد.

2. پیشینهی پژوهش
پدیده ی ازدواج سفید در ایران پدیده ای جدید و نوپاست. بدین جهت تعداد کمی از محققین 

این پدیده را بررسی و واکاوی کرده اند. 
شمس اللهی پژوهشی با عنوان »بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به شکل های 
نوظهور خانواده با تأکید بر زوج زیستی در شهرستان همدان« با روش کیفی انجام داد. نتایج 
پژوهش حاکی است  که مظاهر نوگرایی به ویژه فردگرایی و صنعتی شدن و جایگزینی ارزش های 
است.  خانواده  نوظهور  به شکل های  جوانان  گرایش  علل  از  مادی  ارزش های  به جای  فرامادی 
همچنین براساس یافته های این تحقیق، باورها و زمینه های اعتقادی و فرهنگی-اجتماعی مساعدی 
درباره ی اهمیت نهاد خانواده در جامعه ی آماری تحقیق وجود دارد که می توانند در برنامه ریزی ها 
و سیاست گذاری های آینده برای کنترل شدت آسیب های خانواده و میزان طالق نقش مؤثری 

داشته باشند )شمس اللهی، 1395(.
حسنی در مقاله ای با عنوان »حل بحران ازدواج سفید بر مبنای فقه اسالمی« بیان می کند که 
اسالم حل این بحران را در ازدواج موقت می داند، ازدواجی که ضمن رسمی بودن، در آن حقوق 
هر دو طرف به خصوص زن حفظ می شود. متأسفانه این نوع ازدواج در فرهنگ ما پذیرفته نشده 
و دستاویزی برای هوس بازی قرارگرفته است. برای جلوگیری از بحران ازدواج سفید باید موانع 

ازدواج دائم برداشته و برای ازدواج موقت فرهنگ سازی انجام شود )حسنی، 1396(.
علی آبادی، شفایی و زرقی در مقاله ای با عنوان »ازدواج سفید از دیدگاه اسالم و دانشجویان« با اشاره 
به برخی از انواع ازدواج ها، به تبعات گناه ناشی از ازدواج سفید، زنا و فرزند نامشروع پرداخته و براساس 
جامعه ی آماری مورد نظر وی پسران به این ارتباط بیشتر تمایل دارند )علی آبادی، شفایی و زرقی، 1396(.

)در روى زمین( منتشر ساخت«. 
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رضایی در مقاله ی »ازدواج سفید یا هم باشی سیاه«، ازدواج سفید را یکی از چالش های جدید 
در جامعه بیان می کند و به آسیب های آن مانند تحمیل هزینه ی اضافی بر جامعه برای پرورش 
فرزندان این ارتباط، کم شدن اعتماد زوجین به یکدیگر، زیادشدن احتمال طالق، کم شدن شادی 

و نشاط زوجین اشاره کرده است )رضایی، 1394(.
صفایی در مقاله ی »بررسی جنبه های روان شناختی 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 می شود که پژوهش های حاضر با رویکرد های جامعه شناسی و روان شناسی ازدواج 
سفید را بررسی کرده اند؛ لذا این پژوهش در نظر دارد، از منظر قرآن و روایات این موضوع را 

بررسی و تبیین کند.

3. تاریخچهی ازدواج سفید
در چند دهه ی اخیر، نهاد »خانواده« در جهان تحوالت گسترده اي داشته اسـت؛ تحوالتي که 
ریشه هاي آن را باید در »انقالب جنسي« اواخر دهه ی 1960 در کشورهاي اروپایي و امریکایي 
جست وجو کرد که به تدریج به تغییر گفتمان جنسي و تغییر اساسي در نگرش ها، اخالق و رفتار 
جنسي در بسیاري از کشورهاي غربي منجر شد. مهم ترین نتایج انقالب جنسي در غرب، گسترش 
روابط جنسي پیش از ازدواج در این کشورهاست، روابطي که به تدریج نقاط دیگر جهان را نیز 
فراگرفت. این انقالب، با اسطوره زدایي از رابطه ی جنسي آن را به امري عادي و معمولي تبدیل کرد 
که به راحتي قبل از ازدواج دست یافتني است. در این دوره، ارضاي »نیاز جنسي« از اتکا به »ازدواج« 
جدا شد، اما گسترش روابط جنسي پیش از ازدواج زمینه را براي تغییرات تعیین کننده ی بعدي 
مهیا و زمینه هاي اجتماعي الزم را براي پیدایش الگوهایي چون هم خانگي فراهم کرد )آزادارمکي 
و همکاران، 1391: 45(. رابطه ای که در دهه ی 1960 بسیار کم و نادر بود، امروزه در سراسر آمریکا 

و اروپا به ویژه در بین جوانان افزایش یافته است. 
ایران نیز از تغییرات اجتماعي فرهنگي اتفاق افتاده در جهان مصون نمانده است، به گونه اي که 
خانواده هاي ایراني نیز در صد سال اخیر با قرارگرفتن در فرایند نوسازي در عرصه هاي گوناگون 
و ازجمله مناسبات بین دو جنس ـ در فرایند کشمکش فرهنگي الگوهاي سنتي و مدرن ـ به 
مرحله ی انتقالي وارد شده اند و ضمن حفظ برخي از عناصر سنتي خود، برخي ویژگي هاي جامعه ی 
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جدید را نیز دریافت کرده اند )کوثري و عسگري،1394 :6(. در واقع، تغییرات ارزشي سال هاي اخیر 
در مناسبات اجتماعي تأثیرگذار بوده و تبعات متعددي براي جامعه به همراه داشته است. ورود 
و گسترش رسانه هاي ارتباطي به ویژه اینترنت در ایران سبك زندگي هاي متفاوتي را آفریده و 
ارزش هاي گوناگوني را شکل داده است. در این میان با بغرنج شدن مسائل اقتصادي، افزایش سن 
ازدواج و همچنین ورود ارزش هاي جهاني از طریق ابزارهاي ارتباطي به تدریج در میان جوانان 
ایراني رفتارهاي جدیدي بروز کرده است که از مهم ترین آنها گسترش روابط جنسي پیش از ازدواج 
است. هرچند روابط پیش از ازدواج در ایران با انگیزه هاي گوناگون و در قالب الگوهاي متفاوت 
شکل گرفت که یکي از شکل هاي رابطه ی پیش از ازدواج، پیدایش الگوي »هم خانگي« است )آزاد 

ارمکي و همکاران، 1391: ص49(.

4. تعریف مفاهیم 

4-1. ازدواج 
ازدواج در لغت از ریشه ی »زوج«، مصدر ثالثی مزید از باب افتعال و نکاح از مصدر باب مفاعله 
»نکح، ینکح« است. زوج در وضع اولیه اش به معنای قرین، همراه و همنشین است و به هریك از 
دو جنس مذکر یا مؤنث حیوانات »زوج« و به هردو آنها »زوجان« گفته می شود )فراهیدی، 1410: 
ج 1، ص 166(. در 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 6، ص 21(. معنای اصطالحی ازدواج در 
لغت نامه چنین بیان  شده است: 

ازدواج، رابطه ی حقوقی است که برای همیشه یا مدت معین به وسیله ی عقد مخصوص بین 
زن و مرد حاصل  شده و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند )معین،1376: 

ج1، ص216(.

به عبارت دیگر، ازدواج، به لحاظ اجتماعی شناخته شده و به لحاظ قانونی واحد تأیید شده است 
که از یك مرد و یك زن تشکیل می شود )بستان، 1383: 17(.

 4-2. ازدواج در آیات قرآن
در آیات مربوط به ازدواج بنابر قرینه های موجود دو مفهوم از نکاح برداشت می شود؛ برای 
مثال در تفسیر آیاتی همچون »وانكحوا االيامی منكم..« )نور: 32( و »يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم 
المومنات.. « )احزاب: 49( منظور از »نکاح« زنان، عقد کردن آنهاست ) طباطبائی، 1374: ج 16، ص 502(. 
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در برخی آیات نیز معنای دیگری از نکاح، یعنی وطی و نه عقد مدنظر است؛ برای مثال در 
آیه ی »فان طلقها فال تحل له من بعد حتی تنكح زوجا غيره...« )بقره: 230( این موضوع استنباط 
می شود. منظور از جمله  »حتی تنکح زوجا غیره« این است که هم باید به عقد شوهری دیگر 
درآید و هم آن شوهر او را وطی کند و عقد به تنهایی کافی نیست )همان، ج 2، ص 354 (. بنابراین 

معنای دیگر نکاح، یعنی وطی، در این آیه مدنظر است. 

4-3. ازدواج سفید در لغت و اصطالح
براساس دیدگاه جامعه شناسی، ازدواج را می توان رابطه ی جنسی بین دو نفر )از جنس مخالف( 

تعریف کرد که ازنظر اجتماعی پسندیده و به رسمیت شناخته  شده است )گیدنز، 1373: 781(.
واژه ی سفید در لغت نامه این چنین تعریف  شده است: 

آنچه به رنگ برف یا شیر باشد؛ سفید روشن ترین رنگ ها و رنگی است خارج از دسته ی 
اصلی و فرعی؛ این رنگ را به هر رنگ دیگر اضافه کنند آن را روشن تر می کند )معین، 

1376: ج 2، ص1891(.

با توجه به معانی جداگانه این دو کلمه، در نگاه اول یك زندگی زیبا به ذهن متبادر می شود؛ 
به عبارت 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 نمی دانند و سوء استفاده در آن زیاد است )قنبریان، 1396: 171(.
در فرهنگ آکسفورد، ارتباط و روابط جنسی بدون ازدواج را Cohabitation یا هم باشی می گویند. 
هم باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه ی جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است 
که برخی آن را »ازدواج سفید« نامیده اند )رضایی، 1394: 51(. در هم باشی زن و مرد با یکدیگر 
هم خانه می شوند، درحالی که مدت زمانی که قرار است باهم زندگی کنند معلوم نیست و عمل آنها 

غیرقانونی است )نصرتی نژاد و بهرامی، 1396: 37(.

5. راهکارهای قرآنی و روایی در مواجهه با ازدواج سفید
مدرنیته و تجددگرایی نه تنها در جامعه ی غرب بلکه در سایر جوامع ازجمله ایران، در زندگی 
اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و خانوادگی تحوالتی به وجود آورده که پیامدهای مثبت و منفی ای 
را در پی داشته است؛ این دگرگونی ها در تغییر سبك زندگی مشترک و طرز تفکر افراد درباره ی 
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روابط جنسی تأثیر مستقیم داشته است، به طوری که در جامعه سبك های جدیدی از ازدواج و 
تشکیل خانواده را دربرداشته است. یکی از تعاریف نو، ازدواج سفید یا هم باشی است که رواج و 
شیوع این نوع از روابط آسیب هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری، عدم مسئولیت پذیری 

نسبت به یکدیگر و... را برای جامعه و به ویژه خانواده ها به همراه 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 دولت ها و مردم در کمك به افزایش ازدواج از نظر اقتصادی و جنبه ی فرهنگ سازی آن 
پرداخته و در ادامه مسائل معنوی که بیشتر ابعاد پیشگیرانه و جلوگیری از افزایش فساد و فحشا 

در جامعه دارد، بررسی شد. 

5-1. وظایف دولت
در راستای راهکارهای قرآنی و روایی در مواجهه با ازدواج سفید، دولت وظایفی چون فراهم سازی 
مقدمات ازدواج جوانان و فرهنگ سازی تسهیل امر ازدواج را بر عهده دارد که در ادامه به آن 

پرداخته می شود.

5-1-1. فراهم سازی مقدمات ازدواج

»و انكحوا االيامی منكم و الصالحين من عبادکم و امائكم...« )نور: 32(؛ »)ای اولیاء جوانان( عزب ها 
و بی همسرانتان را و از بندگان و کنیزانتان آنهایی را که صالحیت ازدواج دارند همسر دهید...«.

در این آیه خداوند می فرماید: »انكحوا« )آنها را همسر دهید( با اینکه ازدواج یك امر اختیاری 
و بسته به میل طرفین است، مفهومش این است که مقدمات ازدواج آنها را فراهم کنید )مکارم 

شیرازی، 1372: ج  14، ص 457(. آیت اهلل جوادی آملی معتقد است.

 یك وقت است که شخصي ازدواج نمی کند، او یك مشکل شخصي دارد باید هدایتش کرد، 
یك وقت است جامعه ای ازدواج نمی کند که در راه انقراض اند، آن جامعه اگر جامعه الحادی 
 )( باشد، جامعه شرک باشد، افسوسي بر رفتن اینها نیست، چون نفرین حضرت نوح
همیشه در راه است که »رب ال تذر علی االرض من الكافرين ديارا«، این افسوسي 
ندارد، اما اگر یك اّمت اسالمي که پیرو قرآن و عترت بود در معرض تهدید بود، جنگ 
هفت هشت ساله را پشت سر گذاشت و آن جنگ را جوان ها اداره کردند و اگر خدایي 
ناکرده چنین حادث هاي پیش بیاید باید جوان ها اداره بکنند، یك چنین جامعه اي است، 
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این چنین جامعه اگر چنانچه به ترک ازدواج مبتال شد یا در اثر مشکل مالي یا جهات دیگر، 
اینجا فرمایش مرحوم عالمه طباطبایي در مصابیح کاماًل ظهور دارد که بر حاکم واجب 
است که اینها را وادار به ازدواج کند و وسیله اش را فراهم کند، این دیگر امر فردي نیست 

.)http://javadi.esra.ir جوادی آملی، 1394 به نقل از(

بنابراین فراهم سازی مقدمات ازدواج بر عهده ی مسئولین، والدین و اقشار مختلف مردم ـ که 
توانایی آن را دارندـ  است. همچنین برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جامعه و ایجاد روابط 
مشروع و سالم باید عالوه بر فرهنگ سازی و ایجاد محیط سالم تا حد توان از مشکالت اقتصادی 
ازدواج نیز کاسته شود. از آنجا که دولت  بیشترین امکانات موجود در جامعه را در دست دارد، 
می تواند به این امر کمك شایانی کند. در قانون اساسی و همچنین در قانون »تسهیل ازدواج« 
مصوب 1384/10/07 به این وظایف اشاره  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 

به شرح زیر است: 
اصل )10( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان می کند: 

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های 
مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط 

خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.

قانون گذار در قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384 در مواد 1 تا 3 چنین مقرر کرده است: 
ماده 1- به منظور 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 می شود.

ماده 2 -  دولت مکلف است عالوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی  شده، از 
اندوخته ازدواج جوانان« به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب  محل »صندوق 
تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

ماده 3- با تأکید بر روش های انبوه سازی، کوچك سازی، ارزان سازی و استفاده از روش های 
نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است عالوه بر بهره مندی از تسهیالت متداول و 
رایج فعلی )انبوه سازی و اجاره به شرط تملیك( از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و 
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اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد 
مـسکن انقالب اسالمی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای 
ساختمانی به عنوان »مسکن موقت« احداث کرده و آنها را در اختیار زوج های جوان با اجاره 

مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

            رهبر انقالب نیز در سیاست های ابالغی خانواده که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، در برخی از بندها به تسهیل در امر ازدواج اشاره کرده اند: 

بند 4 - ایجاد 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 سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و 

ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی. 

 ماده )102( قانون برنامه ی ششم توسعه نیز در این موضوع دولت را مکلف کرده است: 
ماده 102- دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت 
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي با همکاري نهادهاي ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم 
جامعه اي خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالي خانواده و کارکردهاي اصلي آن با رعایت 
شاخص هاي الگو و سبك زندگي اسالمي-ایراني با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم 

در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف( زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان 10% نسبت 
به سال پایه در طول اجراي قانون برنامه؛

ب( پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوري و تربیت فرزند 
صالح، ارزش  دانستن ازدواج و فرزندآوري از طریق تمهید و سازوکارهاي قانوني و اعطاي 

تسهیالت و امکانات؛
ج( آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین 
و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذی ربط، به ویژه وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستي، 
مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غیردولتي، سازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره و سایر نهادهاي ذي ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهیالت 

و مزایاي بیمه هاي پایه و تکمیلي. 
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 5-1-2. فرهنگ سازی 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 گسترده ای در برخی از جوامع کوچك  شده 
است. مراسماتی که خیلی ساده و بی تکلف برگزار می شد، امروزه به مشکلی برای جوانان تبدیل 
شده است. برای گذر از این بحران یکی از مؤثرترین کارها فرهنگ سازی در آسان سازی ازدواج 
است. در ماده )5( قانون تسهیل ازدواج به برخی از نکات مهم مسائل فرهنگی اشاره  شده است. 

این ماده مقرر می دارد: 
دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و 
ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی و آموزشی 

اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف( تصحیح باورها و آداب  و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور؛

ب( تشویق جوانان و خانواده ها به برپایی جشن های گروهی و کاهش هزینه های تشریفات 
مراسم ازدواج؛

ج( روز اول ذی الحجه )روز ازدواج امیرالمؤمنین »ع« و فاطمه زهرا »س«( به عنوان روز 
ازدواج جوانان نام گذاری شود؛

د( طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روش ها و آداب همسرگزینی و ازدواج 
آسان و شرعی از طریق رسانه های گروهی، صداوسیما، کتب درسی مقطع متوسطه )سال 

سوم و پیش دانشگاهی( و آموزش عالی.

5-2. وظایف مردم
بدون شك، بررسی مردم و نقش آنها در تمام عرصه های فرهنگی یکی از متغیرهای مهم و 
اثرگذاری است که در واکاوی هر پدیده ی فرهنگی در اولویت قرار دارد. در ادامه نقش مردم در 

پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات بررسی می شود.

5-2-1. ترغیب به ساده زیستی 

اسالم سفارش می کند 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 هزینه های گزاف برگزاری جشن ها و رسوم است که بسته به نوع فرهنگ خانواده ها 

متفاوت است. 
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 مواردی چون تعیین مهریه های سنگین و غیرمتعارف، تعیین شروط دشوار برای مرد از طرف 
خانواده ی دختر همچون مالکیت منزل و ماشین، برقراری جشن ازدواج در مکان های گران قیمت 
و تجمالت و اسراف در جشن، تهیه ی جهیزیه های سنگین و ایجاد حسادت در دیگران و تالش 
برای تقلید از آن، همه و همه ازجمله مواردی است که با روح اسالم ناسازگار است. به همین 
 )( دلیل در روایت آمده که بهترین ازدواج ها آن است که آسان تر انجام شود. امام صادق
می فرمایند: »الرزق  مع  النساء و العيال « )کلینی، 1407: ج5، ص330(؛ »روزی همراه همسر و فرزند 
است«. پیامبر اکرم )( بر سبك گرفتن مهریه سفارش فرمودند: »خير الصداق  أيسره«؛ )بهترین 
مهریه، سبك ترین آنهاست(، )پاینده، 1390: 467(. مهریه ی سنگین از همان ابتدا یکی از اسباب 
اختالفات زن و شوهر را ایجاد می کند، همچنین با تضعیف رابطه ی زن و شوهر، موجب نافرمانی 
زن از شوهر می شود. امام صادق )( دراین باره فرمودند: »بدیمنی و بی برکتی در سه چیز 
است: زن و... اما بی برکتی زن به این است که مهریه اش زیاد و در برابر شوهرش نافرمان باشد« 
)حر عاملی، 1409: ج15، ص 67(. طبق کالم امام صادق )(، مهریه ی سنگین و نافرمانی زن دو 

موضوع است که با هم در ارتباط اند.
امام علی )( درباره ی علت تأکید بر مهریه ی سبك می فرمایند: »اَل تغالوا في مهور النساء 
فتكون عداوه« )همان، ج 15، ص 11(؛ »مهریه ی زنان را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی 
می شود«. آشنایی با الگوهای اسالمی و دینی و رواج آن می تواند 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 آن  کس که از مرگ نهراسد، زره به چه  کار آید؟« پس فرمودند: »زره را بفروش و باقی 
را نزد خود نگهدار«. امام علی )( زره را به مبلغ 480 درهم یا 500 درهم فروخته، رسول 
خدا )( بخشی از آن مبلغ را به بالل دادند تا بالل مقداری عطر خوش بو بخرد. بخشی را نیز 
به ابوبکر دادند و فرمودند: »با آن آنچه را دخترم نیاز دارد بخر« و الباقی را نیز برای دیگر هزینه ها 
نگه داشتند و عمار یاسر و چند تن دیگر را با ابوبکر همراه کردند که با صالح  دید هم جهاز حضرت 

زهرا )( را تهیه کنند )طوسی، 1388: ج1، ص93(.
باب شدن جهیزیه های سنگین یکی دیگر از مشکالت و موانع ازدواج جوانان به شمار می رود. 
حال آنکه سیره ی ائمه )( و کالم ایشان مخالف عرف کنونی جامعه در تهیه ی جهیزیه ی دختر 
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است. پیامبر اکرم )( درباره ی نامیمون بودن جهیزیه های سنگین فرمودند: 
لو أن جميع ما في  اأَلرض  من  ذهب  و فضة حملته االمراه الی بيت زوجها ثم ضربت 
علی  راس زوجها يوما من االيام تقول من انت انما المال مالی حبط عملها و لو کانت 
من أعبد الناس إاِل أَن تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجها )طبرسی، 1412: 202(؛ اگر 
تمام چیزهایی که در روی زمین از طال و نقره وجود دارد و زن آن را به خانه شوهرش 
بیاورد آنگاه یك 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 می رود اگرچه از عابدترین مردم باشد. 

مگر اینکه توبه کند و برگردد و از شوهرش عذرخواهی کند. 

آشنایی جوانان با الگوهای اسالمی موفق می تواند به آسان برگزارشدن مراسم ازدواج و تشکیل 
خانواده کمك مؤثری کند.

5-2-2. گسترش نقش واسطین در ازدواج

قرآن کریم در آیه ی 32 سوره ی نور می فرماید: »و انكحوا االيامی منكم و الصالحين  من عبادکم 
و امائكم  ...«؛  »)ای اولیاء جوانان( عزب ها و بی همسرانتان را و از بندگان و کنیزانتان آنهایی را 

که صالحیت ازدواج دارند همسر دهید...«.
یکی از راه های کمك به ازدواج، معرفی یا وساطت در آن است. افرادی که در بین فامیل یا 
دوستان به خوبی شهرت دارند، دخترها و پسرهای خوبی را که می شناسند و مناسب هم هستند، 
به خانواده ها معرفی کنند، زیرا یکی از دالیل ترس از ازدواج نداشتن شناخت کافی طرفین از 
یکدیگر است. در احادیث هم به این امر اشاره  و برای معرفی کننده پاداش و ثواب اخروی بیان  

شده است. پیامبر خدا )( فرمودند: 
من زوج أخاه المؤمن امره يانس بها وتشد عضده و يستريح إليها، زوج اهلل من الحور 
العين وآنسه بمن أحبه من الصديقين من اهل بيته وإخوانه وآنسهم )مجلسی، 1364: ج 
77، ص 199(؛ هرکه برادر مؤمن خود را زن دهد تا آن زن همدم و مایه ی پشت گرمی و 
آسایش او باشد، خداوند او را از حوریان بهشتی همسر دهد و با هریك از صدیقان خانواده و 
برادران ]دینی [ اش که دوست داشته باشد، همدمش کند و آنها را با وی انس و الفت دهد.

امام علی )( نیز می فرمایند: »بهترین وساطت ها این است که میان دو نفر در امر ازدواج 
 )( همچنین امام صادق .)وساطت شود تا سروسامان بگیرند« )حر عاملی، 1409: ج20، ص 45
فرمودند: »من زوج أعزبا کان ممن ينظر اهلل عزوجل إليه يوم القيامة« )همان(؛ »هرکه عزبی را زن 
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دهد، ازجمله کسانی است که خداوند عزوجل در روز قیامت به او نظر می افکند«.

5-2-3. گسترش فرهنگ وقف در امر ازدواج 

در آیات و احادیث بسیاری به انفاق و صدقه دادن و پاداش و آثار آن اشاره  شده است تا مردم 
را تشویق به این امر کند. قرآن کریم در آیه ی 254 سوره ی بقره می فرماید:

 يا ايها الذين امنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان ياتی يوم ال بيع فيه و ال خله و ال 
شفاعه و الكافرون هم الظالمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی 
کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی است و نه دوستی 

و نه شفاعتی و کافرانند که ستمکارند. 

خداوند در آیه ای دیگر می فرماید:
المال و البنون زينه الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا َو خير 
امال )کهف: 46(؛ مال و فرزندان زیب و زیور زندگی دنیا هستند و ماندگارهای نیکو )مانند 
اعتقادات حقه و فضائل نفسانی و عمل های نیك( در نزد پروردگار تو از نظر پاداش بهتر و 

از نظر امید )به بازتاب دنیوی و اخروی آن( نیکوتر است. 

با توجه به آثار معنوی و اخروی وقف، الزم است خیرین تشویق شوند تا همان گونه که  ساختن  
مدرسه، مسجد، بیمارستان و... فرهنگ سازی شده، وقفی که موجب تسهیل ازدواج جوانان می شود 
نیز فرهنگ سازی شود. در ماده )3( قانون تسهیل ازدواج نیز به آن اشاره می کند، زیرا یکی از 
راه هایی که می تواند، جوانان را به ازدواج متمایل سازد، کمك به آنها در فراهم کردن امکانات اولّیه 

مثل مسکن، هزینه آن و... است.

5-3. ترغیب به تقوا
امروزه، برقراری ارتباط با جنس مخالف در قالب دوستی های مخفی به سادگی امکان پذیر است 
و برای افرادی که به دالیلی چون کار و تحصیل از خانواده دور هستند درگیر شدن در یك رابطه از 
جنس هم باشی بدون ازدواج سهل است. حال با توجه به سهولت این امر برای برخی از افراد باید 
دید چه عامل بازدارنده ای می تواند مانع درونی برای ورود یك زن یا یك مرد به چنین رابطه ایـ  

که گاهی تا رابطه ی جنسی نامشروع پیش می رود ـ محسوب شود؟
به یقین هر میزان این مایه ی دینی، عفت و تقوا در فرد پررنگ تر و عمیق تر باشد، احتمال 
ضعیف شدن فرد و پاسخ مثبت دادن به این وسوسه های شیطانی کمتر می  شود؛ چرا که عمده ی 
رفتار انسان از بینش و اعتقادات او نشئت می گیرد. تقوا از »وقایه« به معنای محافظت کردن )راغب 
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اصفهانی، 1404: 503( معنا شده است. تقوا به معنای محافظت کردن نفس از آلوده شدن به گناه و 

آنچه می ترسد به کاررفته 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 یك هدف 
تربیتی است یعنی هر فرد باید به گونه ای پرورش یابد که بنیان کردار، رفتار و گفتار خویش را بر 

اساس تقوای الهی پایه گذاری کند )فقیهی، 1376: ش  120، ص22(.
به طورکلی، تقوا یکی از اصول رفتاری-اخالقی است که در قرآن کریم بسیار بدان توصیه  
شده است. این اصل در غریزه ی جنسی نمود بیشتری دارد. امر به تقوامداری در غریزه ی جنسی 
مهم ترین اصل رفتاری محسوب می شود؛ چراکه حضرت لوط )( خطاب به قوم خود می گوید:

وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل کانوا يعملون السيئات قال ياقوم هوالء بناتی هن 
اطهر لكم فاتقوا اهلل و ال تحزون في ضيفی اليس منكم رجل رشيد )هود: 78(؛ و قومش 
به سرعت به سراغ او آمدند - و قباًل کارهاي بد انجام مي دادند- گفت اي قوم من! اینها 
دختران من هستند، براي شما پاکیزه ترند )با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنیع صرف نظر 
نمایید( از خدا بترسید و مرا در مورد میهمان هایم رسوا مسازید، آیا در میان شما یك مرد 

رشید وجود ندارد؟!.

قوم لوط قبل از آن زمان که مالئکه بیایند همواره مرتکب معاصی می شدند و در ارتکاب فحشا 
جسور شده بودند و در انجام فحشا هیچ باکی نداشته بلکه معتاد به آن بودند و اگر گناهی پیش 
می آمد به هیچ وجه از آن منصرف نمی شدند نه حیا مانعشان می شد و نه زشتی عمل، نه موعظه 
آنها را از آن عمل منزجر می کرد و نه مذمت، برای اینکه عادت، هر کار زشتی را آسان و هر عمل 
منکر و بلکه بی شرمانه ای را زیبا می سازد. وقتی لوط )( دید که قوم، همگی بر سوء قصد 
علیه میهمانان یکدست شده اند و صرف موعظه و یا خشونت در گفتار آنها را از آنچه می خواهند، 
منصرف نمی کند تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشا باز بدارد و منظورشان را از راه حالل تأمین 
کند از طریقی که گناهی بر آن مترتب نمی شود و آن مسئله ازدواج است؛ لذا دختران خود را به 
آنان عرضه کرد و ازدواج با آنها را برایشان ترجیح داد و گفت: »ازدواج با این دختران، پاکیزه تر 
است و یا این دختران پاکیزه ترند« )طباطبائی، 1374: ج10، ص 505(. اگرچه پایان هر دو راه ارضای 
غریزه ی جنسی است، اما خداوند مسیر شرعی و سالم ارضای این نیاز قوی را ضمن این آیه بیان 
می دارد. تقوی به ما نیرویی می بخشد که می توانیم به یاری آن صواب را از خطا بازشناسیم و صالح 
را از مفسد و هدایت را از شبهات و راه راست و مطمئن را از لغزشگاه ها تشخیص دهیم. تقوی در 
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گذشته ی انسان هم تأثیر می گذارد خدای تعالی گناهان گذشته را می زداید تا در زندگی آینده 
متقی تاثیر منفی نگذارند )مدرسی، 1377: 42(. در حدیث آمده است:

من عرضت له فاحشه أَو شهوه فاجتنبها من مخافه اهلل عزوجل حرم اهلل عليه النار و آمنه 
من الفزع  االکبر و أنجز له ما وعده في کتابه في قولِه تبارک و تعالی  و لمن خاف مقام 
ربه جنتان   )ابن بابویه قمی،1413: ج 4، 14(؛ 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 می کند و او را از 
فزع بزرگ قیامت در امان می دارد و وعده هایی که در آیه ی شریفه آمده عملی خواهد نمود. 

در روایت دیگر نیز به تسلط عملی بر شهوت که همان تقواست تأکید شده است:
 غالب  الشهوة قبل  قوة ضراوتها فانها ان قويت ملكتک و استفادتک و لم تقدر علی 
مقاومتها )تمیمی آمدی، 1366: 241(؛ 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، مالك و فرومانروای تو می شود و به هرسو که بخواهد می کشاندت و تو در 

مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت. 

5-4.  عدم تبرج
مکتب اسالم برای حفظ سالمت جامعه و جلوگیری از ایجاد زمینه های گناه و فساد، حضور 
زنان در اجتماع و هر محیط مختلط را با شرایطی همراه دانسته است که ثمره ی آن به حداقل 
رساندن محرک های جنسی در اجتماع و سالم سازی رابطه های اجتماعی و جهت دهی مناسب 
به رابطه های جنسی در مسیر ازدواج است. قرآن کریم در دو آیه تبرج زنان را ذکر و از آن نهی 
فرموده است: یکی آیه ی 33 سوره ی احزاب1 و دیگری آیه ی 60 سوره نور2. واژه ی تبرج مصدر 
»برج« است و ابن فارس آن را به معنای بروز، ظهور و آشکاری می داند )ابن فارس، 1404: ج 1، ص 

238(. در تفسیر کلمه ی تبرج در آیه ی 33 سوره ی احزاب آمده است: 

1. »وقرن في بيوتكن والتبرجن تبرج الجاهليه األولی وأقمن الصالة وآتين الزکاة وأَطعن اهلل و رسوله انما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس 
أَهل البيت و يطهرکم تطهيرا«؛ »و در خانه  هاي خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید و نماز را برپا 
دارید و زکات را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید. خداوند فقط مي خواهد پلیدي و گناه را از شما اهل بیت دور 

کند و کاماًل شما را پاك سازد«.
تي ال يرجون نكاًحا فليس عليهن جناح أَن يضعن ثيابهَن غير متبرجات بزينة  وأَن يستعففن خيرلهن واهلل سميع  2.»والْقواعد من النساء الاَلّ
عليم«؛ »و زنان از کار افتاده اى که امید به ازدواج ندارند، گناهى بر آنان نیست که لباس هاى ]رویین[ خود را بر زمین بگذارند، 

در حالى که ]در برابر مردم[ خودآرایى 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 می باشد. ازاین رو هر حرکتی یا توقف و سکونی از ناحیه ی زن که به جلب 
توجه نامحرم منجر  شود و ظهور و جلوه گری و استعال در مقابل نامحرمان را به دنبال خود 
داشته و مقتضی نفوذ زن در دل آنها باشد، تبرجی است که در آیه ی مذکور نهی شده است 

)مصطفوی، 1360: ج 1، ص 242(. 

بعضی از کتب لغت نیز بدون ارجاع به اصل معنایی خاص، تبرج را به معنای خودنمایی و 
جلوه گری زن در مقابل انظار بیگانگان تعریف کرده اند. 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 16، ص462(؛ ثانیاً منظور از این تبرج، در دورانی که زنان وضعیت اسفباری 
داشته و از هیچ یك از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار نبودند، خودآرایی، خودنمایی و عرضه ی 

زیورآالت و جاذبه های جنسی خود در مجامع عمومی رواج داشته است )حیدری، 1394: 84(.
تبرج و مصادیق آن می تواند برای افرادی که از ارضای نیاز جنسی با شیوه ی مشروع آن 
ناتوان اند، محرک به شمار آید. با رفع این محرک ها می توان بخشی از این نیازها را به میزان معمول 
آن حفظ و از غلیان آن جلوگیری کرد. رعایت حجاب و اصالح سبك پوشش از تدابیر کاهنده ی 

زمینه های تحریك جنسی خواهد بود.
در بخش ابتدایی از سوره ی نور به زنان امر شده که زینت های خود را آشکار نکنند: 

وقل للمومناِت يغضضن من أَبصارهن و يحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن اال ما 
ظهر منها وليضربن بخمر هن علی جيوبهن واليبدين زينتهن... )نور: 31(؛ و به زنان با 
ایمان بگو چشم هاي خود را )از نگاه هوس آلود( فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و 
زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار نکنند و )اطراف( روسري هاي خود را بر 
سینه ی خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشکار نسازند.

آیت اهلل طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد: 
طبق این آیه برای زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزی که برای مردان جایز نیست و 
برایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبی-چه مرد و چه زن- بپوشانند. کلمه ی 
»ابداء« به معنای اظهار است و منظور از زینت مواضع آن می باشد، زیرا ظاهرنمودن و 
از  از قبیل گوشواره و دستبند به خودی خود حرام نیست. پس مراد  آشکارکردن زینت 
است،  که ظاهر  را  آنچه  این حکم  از  متعال  آنهاست. خداوند  زینت، محل  ظاهرکردن 



85

راهکارهای مقابله با ازدواج سفید

استثناءکرده و مقصود از آن، صورت و دو کف دست و قدم  ها می باشد )طباطبائی، 1374: 
ج 15، ص 156(. 

خداوند در آیه ای دیگر حد حجاب را برای زنان تعیین کرده است: 
 يا ايها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء االمومنين يدنين عليهن من جالبيبهن
)احزاب: 59(، اي پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب ها )روسري هاي 

بلند( خود را بر خویش فرو افکنند.

ابن عباس و مجاهد گویند: »جلباب مقنعه و روسری زن است یعنی با آن بپوشند سر و 
گردنشان را هرگاه برای حاجتی بیرون روند به خالف کنیزهایی که  با سر و گردن باز بیرون 

مي روند« )همان، ج 20، ص 177(.

5-5. رعایت حیا و عفت
یکی از راه های پیشگیری از انحرافات جنسی، تقویت حیا و تالش برای پرورش آن است. رعایت 
حیا نه تنها عفت جنسی را در انسان تقویت می کند، از انواع انحرافات اجتماعی جلوگیری کرده و 

هرچه حیا بیشتر باشد نیروی بازدارنده قوی تر خواهد بود )تقی پور، 1396: 3(
حیا در لغت به معنای شرم و استحیا و امتناع کردن از چیزی از ترس افتادن در قبح معنا 
)قرشی بنابی،1412: ج 2، ص 215( کرده اند. در معنای حدیث »حیا از ایمان است« )کلینی، 1407: ج 

3، ص 274(. همان گونه که ایمان، مانع انجام معاصی می شود، حیا نیز انسان را از ارتکاب معاصی 

و محرمات حفظ می کند.
واژه ی »عفت« معنای گسترده ای دارد. عفت در لغت به معنای حاصل شدن حالتی برای نفس 
آدمی است که بدان وسیله باعث غلبه بر شهوت می شود و اصل آن، بسنده کردن بر اندک است 
)راغب اصفهانی، 1404: 393(. 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 می کند و اگر فرد نتواند نگاه خود را کنترل کند، 
همان موجب سقوط و ذلت او می شود و خداوند چون خالق انسان است و از همه ی صفات وی 
آگاه است و برای انسان هر آنچه را که خوب و بهتر است می خواهد )ربیع نتاج و روح اله زاده، 1389: 

154(، به همین دلیل به عفت در نگاه توصیه شده که انسان را از نگاه های حرام بازمی دارد. 

عفت از مهم ترین فضائل انسان محسوب می شود و برخی برای معرفی آن از ضد عفت یعنی 
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هتاکی استفاده می کنند )تقی پور، 1396: 3(. عفت به معنای خودداری مطلق نیست، بلکه اعتدال 
در ارضای شهوات و خواسته های طبیعی مانند میل جنسی است که به عقیده ی روان شناسان 
از عالقه به بقا و ماندن سرچشمه می گیرد و برای انسان الزم است و شرع و عقل نیز این حد از 
تمایالت را مجاز دانسته اند )حجازی، 1397: 54(. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، عفت 

را در مورد پرهیزکاری در مسائل جنسی استعمال کرده اند )مکارم شیرازی، 1372: ج 2، ص 308(.
قرآن کریم بر این راه پیشگیرانه تأکید کرده و زنان و مردانی که امکان ازدواج ندارند را به 

عفت توصیه کرده است: 

وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتی يغنيهم اهلل من فضله  )نور: 33(؛ و آنها که 
وسیله ی ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنها را به فضلش بي نیاز سازد.

این آزمایش الهی است که مشخص می شود در زمان محرومیت از شیوه ی صحیح و شرعی 
ارضای نیاز جنسی، فرد تا چه حد توان عفت پیشگی و تقوا دارد. چانچه در قرآن می فرماید: 

قل للمومنين يعضوا من أَبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اهلل خبير بما 
يصنعون  )نور: 30(؛ به مؤمنان بگو چشم هاي خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند و فروج 
خود را حفظ کنند، این براي آنها پاکیزه تر است، خداوند از آنچه انجام مي دهید آگاه است. 

اهمیت موضوع عفاف چنان است که خداوند از عفت بعد از نماز و زکات نام می برد )مؤمنون: 
2 و 4( و آن را بر اموری چون وفای به عهد مقدم )مؤمنون: 8( می دارد. خداوند در توصیف صفات 

مؤمنان نیز با عباراتی کوتاه اما پرمغز از ویژگی های مؤمنان، عفت و پرهیز از گناهان جنسی را 
بیان می فرماید: »والذين هم لفروجهم حافظون« )مؤمنون: 5(؛ »و آنها که دامان خود را از آلودگي و 
بي عفتي حفظ مي کنند«. خداوند به منظور ارائه الگوهای عملی از عفاف و تقوا به بخش هایی از 

زندگی برخی از پیامبران و گفتار و رفتار آنها و خویشاوندانشان اشاره می کند.
الگوی  نامحرم در جامعه و جمع خانواده گاه گریزناپذیر است و الزم است یك  با  ارتباط 
خداپسندانه از آن در اختیار عموم قرار گیرد. نمونه ی جذاب و زیبای رفتار دختران حضرت شعیب 
)( در داستان حضرت موسی )( یك نمونه ی عملی برای رابطه ی دو جنس مخالف با 

یکدیگر را بیان می کند: 
فجاءته إحداهما تمشي علی استحياء قالت ان أبي يدعوک يجزيک أَجر ما سقيت لنا 
فلما جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف نجوت من القوم الظالمين  )قصص: 25(؛ 
ناگهان یکي از آن دو به سراغ او آمد درحالي که با نهایت حیا گام برمي داشت و گفت: پدرم 
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از تو دعوت مي کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان ما را به تو بپردازد هنگامي که موسي 
نزد او )شعیب( آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم ظالم نجات یافتي. 

بنابراین اسالم با حضور زنان در جامعه مخالف نیست، بلکه بر چگونگی تعامل با مردان نامحرم 
تأکید می کند.

همچنین پاکدامنی حضرت مریم )( نمونه ای است که راه هرگونه عذر و بهانه ای را از 
دختران می گیرد. خداوند در بیان صفات حضرت مریم )(، بر پاکدامنی این الگوی عفاف اشاره 
می  کند آنگاه که می فرماید: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها... )تحریم: 12(؛ »و همچنین 

مریم دختر عمران مثل زده که دامان خود را پاک نگاه داشت«.
خداوند متعال در این قسمت از آیه، مریم )( را به خاطر عفتش می ستاید و ستایش مریم 
)( در قرآن کریم مکرر آمده است. شاید به  خاطر رفتار ناپسندی که یهودیان نسبت به آن 
جناب روا داشته و تهمتی باشد که به ایشان زدند و قرآن کریم در حکایت آن می فرماید: و قولهم 

علی  مريم بهتانا عظيما )طباطبائی، 1379: ج 19، ص 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 بيتها عن نفسه وغلقت االبواب وقالت هيت لک قال معاذ اهللِ انه 
ربی احسن مثواى انه ال يفلح الظالمون )یوسف: 23(؛ و آن زن که یوسف در خانه او بود 
از او تمناي کامجویي کرد و درها را بست و گفت: بشتاب به سوي آنچه براي تو مهیاست! 
)یوسف( گفت پناه مي برم به خدا، او )عزیز مصر( صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامي 

داشته )آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟( مسلماً ظالمان رستگار نمي شوند.

این سه نمونه ی 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 درعین حال فرصت 

گناه برای آنها مهیاست.

5-6. ازدواج 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 )( می فرمایند: »هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست« 

1. ایجاد آرامش وسكون »لتسكنو اليها..« )روم: 21(؛ »هن لباس لكم و انتم لباس لهن« )بقره: 187(، ازدیاد نسل »جعل لكم من 
انفسكم ازواجا...« )شورى: 11، نحل: 72(، ایجاد مودت و رحمت »و جعل بينكم موده و رحمه....« )روم: 21(، ارضا غریزه جنسى 
به صورت مشروع »والذين هم لفروجهم حافظون...« )مؤمنون: 5 و 6(، افزایش روزى »إن يكونوا فقراء يغنهم اهللُ من فضله« )نور: 32(.
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)نوری، 1408: ج14، ص153( و »ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی بگرداند از من 

نیست« )همان، ص152(. با توجه به اهمیت و اهداف ازدواج و تأکید به آن مهم ترین رویکرد در 
اسالم ازدواج دائم و تشکیل خانواده است که مسئولین و والدین باید تمامی تالش خود را برای 

این مهم به کار گیرند.
بیشتر افرادی که به جای ازدواج، گزینه ی هم باشی یا همان ازدواج سفید را انتخاب کرده اند، 
مواردی همچون مشکالت مادی، محك زدن رابطه، آشنایی بیشتر، افزایش مردان تنها و زنان 
بیوه ی 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 آسیب های بعد از آن را از دالیل اصلی و 
بهانه ی روی آوردن به ازدواج سفید می دانند. درحالی که ازدواج موقت ـ که نوع دیگری از ازدواج 
مشروع در مذهب شیعه محسوب می شود ـ می تواند  یك 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 
»آزاد« است؛ یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت به 

طرفین نوعی آزادی می بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد )پارسا، 1387: 11(.
در قرآن کریم از عنوان »متعه« برای این نوع ازدواج استفاده  شده است؛ لذا در کتب حدیث 
و روایات هم این کلمه به جای ازدواج موقت ذکر شده است: »فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
اجورهن فریضه...« )نساء: 24(؛ »و زنانی را که متعه کرده  اید مهرشان را به عنوان فریضه  ای به آنان 
بدهید«. نخستین دلیل اثبات مشروعیت ازدواج موقت، این آیه از قرآن مجید است. در ادامه آیات 

و برخی از روایاتی که به مشروعیت متعه پرداخته اند، بیان می شود. 
آیه ی 87 سوره ی مائده بر مشروعیت ازدواج موقت داللت دارد. خداوند متعال در این آیه 
می فرماید: يا ايهاالذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما احل اهلل لكم... )مائده: 87(؛ »اي کساني که 
ایمان آورده اید چیزهاي پاکیزه را که خداوند براي شما حالل کرده بر خود حرام نکنید«. عالمه 
حلی می گوید در منابع اهل سنت نیز، آمده که در روایتی از عبداهلل بن مسعود نقل شده که او این 

آیه ی شریفه را بر مشروعیت ازدواج موقت قرائت کرده است: 
و فيه في مسند عبداهلل بن مسعود کنا نغزو مع رسول اهلل ص ليس معنا نساء فقلنا أاَل 
نستخصي فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أَن ننكح المراَة بالثوب إلی أَجل ثم قرأَ عبداهلل  
يا أَيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أَحل  اهللُ لكم  )حلی، 1982م: ص 344(؛ از قیس 
روایت  شده است که از عبداهلل شنیدم که می گفت: »ما با رسول خدا )( در جنگ بودیم 
و زنان همراه ما نبودند. خدمت حضرت آمدیم و گفتیم: می توانیم 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 جامه ای 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 نمی گنجد و تنها به ذکر این موضوع بسنده می شود که طبق 
نص صریح قرآن )نساء: 24( و روایات بسیاری که دراین باره از ائمه معصومین )( ذکر شده است، 
اثبات جواز ازدواج موقت به دست می آید؛ برای نمونه، امام باقر )( در پاسخ به سؤال عبداهلل بن 
عمیر لیثی درباره ی متعه )ازدواج موقت( فرمودند: »أَحلها اهلل في کتابه، و علی لسان نبيه صلی اهلل 
عليه و آله، فهي حالل  إلی  يوم القيامه« )کلینی، 1407: ج 11، ص 9(؛ »خداوند متعه را در قرآن و بر 

زبان پیامبرش حالل کرده است و تا روز قیامت حالل می باشد«
برخی اشکال می  کنند که اگر بپذیریم هر فردی به هر دلیلی امکان ازدواج نداشته، این غریزه ی 
مقدس را از طریق این حالل ارضاء کند، آنگاه جامعه به فحشاخانه تبدیل می شود و چنین عملی 
 )( در مسیر شرعی، هوسرانی و شهوت پرستی محسوب می شود. حائلی از اصحاب امام سجاد
عرض کرد: آیا شما اهل بیت مایل هستید با زنان خویشاوندتان چنین کاری )ازدواج موقت( بکنند؟ 
امام در پاسخ فرمودند: »آن کسی که این کار را در قرآن برای بندگان خود اجازه داده از تو و کسی 

که بی جهت از آن جلوگیری کرده، غیرتش بیشتر است« )مدرسی، 1379: 255(.
 »)( نیز فرمودند: »المتعة نزل بها القرآن  و جرت بها السنه من رسول اهلل )( امام صادق
)کلینی، 1407: ج5، ص449(؛ »حکم متعه در قرآن نازل شده و سّنت پیغمبر بر آن جاری شده است«.  

فارغ از مباحث فرامذهبی، درباره ی اختالف دو مذهب شیعه و سنی در باره ی مشروع بودن 
یا مشروع نبودن ازدواج موقت، الزم است اهمیت و مشروعیت آن را با یك دلیل نقلی به اثبات 
رساند. در این باره امام علی )( فرمودند: »لو ال أَن عمر نهی عن المتعة ما زنی  إال شقي« )همان، 
ج 5، ص 448(؛ »اگر عمر متعه را تحریم نمی کرد، جز انسان شقی و تیره بخت کسی زنا نمی کرد«.  

برخالف مشروعیت متعه که می تواند قطع ریشه های فساد و فحشا را به همراه داشته باشد، با 
توجه به تفکرات غلط افراطی و بدبینی  و مقاومت درباره ی ازدواج موقت در جامعه ی شیعی-ایرانی، 
ترویج این شیوه ی مقابله با انحرافات جنسیـ  از جمله هم باشی بدون ازدواجـ  نیازمند فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی عمومی است. همچنین الزم است، برای ممانعت از سوءاستفاده ی جوانان کم سن 
که مجرد بوده و پیش از این اقدام، ازدواج نکرده اند، این روابط تحت نظارت خانواده ها باشد. آگاه 
کردن خانواده ها به خصوص پدران با عواقب سوء تعصبات و سهل انگاری در مورد نیازهای جوانان 
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نیز برعهده ی کارگزاران فرهنگی جامعه خواهد بود، به  هر حال وظیفه ی همه ی آحاد جامعه ترغیب 
و تشویق جوانان به ازدواج دائم است، تا  در راستای این ازدواج از برکات آن نیز بهرمند شوند.  

جمع بندی و نتیجهگیری

آینده ی هر جامعه ای به دست جوانان و نوجوانان آن کشور رقم می خورد. برای حفظ سالمت 
جامعه از هرگونه آلودگی و انحراف الزم است جوانان آن در فضایی آکنده از آرامش و سالمت به 
فعالیت اجتماعی، فرهنگی، علمی و تحقیقاتی و اقتصادی بپردازند. چنین سالمتی  و آرامشی تنها 
در شرایطی به دست می آید که نیازهای افراد در سطح معقولی تأمین شود. یکی از نیازهایی که 
در سنین نوجوانی و جوانی به اوج خود می رسد، نیاز و غریزه ی جنسی است. تازمانی که این نیاز 
پاسخ داده نشودـ  برخالف سایر نیازهاـ  فرد به آرامش درونی نرسیده و به همین 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 
ازدواج تعیین کرده است. مدرنیته و الگوپذیری از فرهنگ مبتذل غربی و گذار از سبك زندگی 
اسالمی-ایرانی به سمت سبك زندگی غربی و البته مشکالت اقتصادی و مالی خانواده ها، تحوالت 
گسترده ای را در جامعه به وجود آورده است. یکی از این تحوالت که آسیب زا و مخرب بوده و در 
حقیقت متزلزل کننده ی بنیان مقدس خانواده است، روی آوردن جوانان به نوعی هم باشی بدون ازدواج 
یا به اصطالح »ازدواج سفید« است؛ شیوه ای نامشروع که عمدتاً به عنوان جایگزین ازدواج شرعی و 
عرفی بدان توجه می شود. به همین جهت الزم است، چاره ای اند   یشیده شود    تا با بازگشت به سبك 
زندگی اسالمی-ایرانی این د   گرگونی، کمترین آسیب را بر بنیان خانواد   ه و سالمت جامعه وارد    کند   .

در این خصوص، صد   ا و سیما و شورای عالی فضای مجازی می توانند با فرهنگ سازی و برنامه ریزی 
د   قیق و سیاست گذاری مناسب و ارائه ی راهکارهای عملی از تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی 
و ماهواره در جوانان بکاهند. همچنین ضروری است، برنامه های آموزشی برای ایجاد    مهارت های 
ارتباطی والد   ین-فرزند   ان  تهیه  شده تا والد   ین بتوانند ارتباط بهتر و مؤثرتری با جوانان د   اشته و 
نیازهای آنها را د   رک کنند. در سطح عامه ی جامعه نیز برنامه هایی 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 ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی جوانان ارتقا یابد. 
دولت نیز موظف است، زمینه های کار و اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم کند و خانواده ها نیز با 
داشتن سبك زندگی اسالمیـ  که برگرفته از زندگی ائمه )( استـ  با ازدواج آسان آشنا شوند 
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تا ازدواج جوانان به دلیل چشم وهم چشمی ها و تجمالت و هزینه های سنگین ازدواج و مهریه های 
سنگی به تأخیر نیافتد.

در نهایت باید گفت، مهم ترین رویکرد در اسالم ازدواج دائم و تشکیل خانواده است که مسئولین 
و والدین باید تمامی تالش خود را برای این مهم به کار گیرند، اما ازدواج موقت، ازدواجی مشروع 
در اسالم است که می تواند به عنوان یك راه حل عملی جایگزین برای افرادی باشد که به دالیل 

خاص امکان ازدواج دائم را ندارند.
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