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چكیده
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از آسیب
های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده شاهد کاهش میزان ازدواج
سفید باشیم .روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکالت ازدواج
سفید را برسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسله حاکم است را شناسایی کرده .زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی یا
زندگی مشترک بدون ازدواج یا از دید برخی دیگر ازدواج سفید وضعیتی است که زن و مرد با هم زندگی میکنند و رابطه
جنسی دارند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ،ازدواج سفید نه تنها مطابق شرع و قانون نیست بلکه
عرف جامعه هم تمایلی به پذیرش آن ندارد واین روزها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم .در این نوع ازدواج که در
نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های دینی هم ثبت نمی شود .افزایش ازدواج سفید را ناشی از عواملی چون تغییر و
تحول در الگوی رفتاری و سبک زندگی به تقلید از جوامع غربی ،مشکالت اقتصادی و شرایط اجتماعی می دانند .قرآن هم
در این باب میفرماید:ای پیامبر ما قبل از شما پیامبرانی فرستادهایم که دارای همسران و زنانی بودهاند (سوره رعد آیه .)83
اسالم تا جایی به سنت ازدواج اهمیت داده که آن را مصادف باکامل شدن دین زن و مرد میداند.این پدیده گرچه در دنیا
پدیده جدیدی نیست ،اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است .و دلیل اصلی آن را می توان تقلید و الگو
برداری از کشور های غربی دانست.

واژههای کلیدی :ازدواج -خانواده -جامعه

 مقدمهخانواده به لحاظ قدمت ،ابتدایی ترین و از لحاظ گستردگی ،جهان شمولترین نهاد اجتماعی است .صاحب نظران معتقدند
خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه
ضرورت تام دارد .روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده
مناسب تر باشد خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است  .هیچ جامعه ای بدون داشتن خانواده
سالم نمی تواند ادعای سالمت کند و هیچ یک از آسیب های اجتماعی بی تاثیر از خانواده پدید نیامده .این روزها اصطالح
ازدواج سفید به فراوانی از سوی جامعه شناسان ایرانی درتعریف نوعی ارتباط جنسی غیرشرعی و غیر رسمی که در آن دو نفر
جنس مخالف بدون هیچ تعهدی بههم زیر یک سقف زندگی میکنند بهکار می رود .بزرگترین قربانی این ماجراجویی امروزی
زنان و دختران جوانی هستند که با هزینه کردن عشق ،عاطفه ،زندگی و جوانی شان به روسپیان سیاری تبدیل می شوند که
دانشجوی کارشناسی ،حقوق ،موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی شاندیز ،مشهد
عضو هیئت علمی ،حقوق ،موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی شاندیز ،مشهد
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ناآگاهانه و ناخواسته فحشا و به تبع آن آسیب های اجتماعی ناشی از آن را در جامعه ترویج می دهند .متاسفانه این سبک از
زندگی و رواج آن در جامعه موضوعی است که مردم و مسئوالن با کم توجهی به راحتی از کنار آن عبور می کنند و هنوز
کمترین تالشی برای آسیب شناسی و ریشهیابی آن انجام نشده است (.روزنامه قانون)
گاهی پیش می آید که ما شهروندان جامعه ایرانی به عنوان یک کشور در حال گذار با الگوبرداری از کشورهای غربی ،آزادی
های رایج در این کشورها را نوعی روشنفکری محسوب کرده و بیآنکه نسبت به جایگزین کردن ارزش های فرهنگی ،مذهبی و
اخالقی در الگو برداری هایمان از کشورهای توسعه یافته و درحوزه های مختلف اقدام کنیم باب گفتوگو و اظهار نظر را حول
وحوش مسائلی که به نوعی خطوط قرمز اخالقی جامعه هستند میبندیم.

  -پیشینه تحقیقاگر بخواهیم از منظر تاریخی این سبک زندگی غربی را بررسی کنیم باید گفت این پدیده نخستینباردر آمریکا و بعد از
«جنبش آزادی زن» ۷۹۱

رواج یافت ،این جنبش ظاهرا با هدف ایجاد تغییراتی در نظام اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی

جامعه آمریکا بهوجودآمد و هدف آن برقراری شرایط عادالنه و مساوی برای زنان بود .اما نمود واقعی آن پدیدهای بود که بعدها
“انقالب جنسی” نام گرفت و نتیجه آن رواج رفتارهای نابهنجار و بیبند و باریهایی بود که به اشتباه آزادی زنان نام گرفت.
آمارها حاکی از این است که در آمریکا تعداد زوجهای ازدواجنکردهای که با یکدیگر زندگی کردهاند از  ۷۹۱تا  ۱ ، ۱۱۱برابر
شده به نحوی که در حال حاضر زندگی بدون ازدواج ،به مرحلهای عادی در روند آشنایی دو فرد تبدیل شده و این در حالی
است که تا پیش از  ، ۷۹۱زندگی بدون ازدواج در ایاالت متحده غیرقانونی محسوب میشد .در آلمان به زندگی مشترک بدون
ازدواج «رابطه شبهازدواج» گفته میشود .در دهه  ۷۹۱میالدی که جامعه چنین زندگی مشترکی را به سختی میپذیرفت به
این نوع زندگی مشترک بدون ازدواج «ازدواج وحشی» میگفتند .پس از چند دهه با کنار گذاشتن پیشداوریها ،قوانین جلوی
مداخله مذهب در زندگی فردی و اجتماعی را گرفت که بیشتر از همه تحت تأثیر جنبشی معروف به «جنبش سال  »۹3بود.

 مبانی و چارچوب نظری -ازدواج سفیدعوامل متعددی در گرایش جوانان به ازدواج سفید دخیل هستن از عوامل روانی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی که به تفکیک به
برسی آن ها می پردازیم:
  - -عوامل روانیغریزه در مراحلی از حیات رشد یافته و زمینه بیداری فردرا فراهم می آورد.این سیر به طور طبیعی سیر می شود .با هیچ دستور
بخشنامه و شعار و شیونی قابل جلوگیری نیست اما در پاره ای از این موارد این بلوغ یا بیداری جنسی و در پی آن تمنیات
درونی زمینه های انحراف را در جوانان فراهم می کند و به لغزش های بعدی می انجامد.بدیهی است ک انسان ها هم همانند
حیوانات داری غریزه جنسی هستندو این امر طبیعی در هر دختر و پسر جوان است و این از امانت های مهم و نیرومند است که
خداوند در وجود آدمی به ودیعه نهاده است.

http://www.neginjonoub.ir
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باتوجه به این که نظام آموزشی فاقد وجود معلمان و مشاوران که آموزش های الزم را در این زمینه دیده باشند می باشند،فرد
در مواجه با والدین مشکالت جنسی خود را نمی تواند با کسی در میان بگذاردآموزش های الزم در این زمینه را ببیند.
  - -علت اقتصادیعوامل اقتصادی فراوانی وجود دارد که فرد را از ازدواج شرعی منصرف می کند و یا ازدواج جوانان را تا حد زیادی به تاخیر می
اندازد که در این جا چند سوال پیش می آید،که چرا سال به سال سن ازدواج افزایش می یابد؟ چرا آمار ازدواج شرعی سال به
سال کاهش می یابد؟ بدیهی است که عوامل اقتصادی نقش اساسی را دارند ولی این عوامل از طرفی سن ازدواج سفید را
کاهش و متاسفانه سال به سال به افزایش آن کمک می کند.
مهمترین دغدغه جوانان اشتغال است این دغدغه در حین حال زمینه ساز دیگر مشکالت جوانان است.
عامل دیگر کاهش ازدواج شرعی و رو آوردن به ازدواج سفید مهریه های سنگین است.
عامل دیگر هزینه ها و مخارج سنگین عروسی است ولی در ازدواج سفید تعهد مالی کمتری به یک دیگر خواهند داشت،بدیهی
است این مخارج سنگین بیش از هر چیز یه فرد جوان را دل سرد می کند و این خود تاثیر زیادی در کاهش ازدواج خواهد
داشت .
 - - -3عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی فراوانی در شیوع این نوع ازدواج حاکم است از جمله:
 .مهاجرت تحصیلی
 .مهاجرت شغلی
 .8استقالل طلبی
 .4تعارض های نسلی
که می توان مهمترین نوع از این عوامل اجتماعی را تعارض های نسلی دانست ،عوامل مهم رو آوردن جوانان به خانه های
مجردی امروزه تعارض های نسلی در نتیجه تضعیف بنیه های خانوادگی است امروزه برخی از جوانان به بهانه آنچه با طرز فکر
سنتی در مقابل طرز فکر مدرن خود م ی پندارند که دچار اختالفاتی با والدین می شوند که جوان برای رهایی از این مشکل به
دنبال استقالل خود بر می آید و زندگی مستقل برای خود بر می آیند.

  -عوامل اصلی ازدواج سفید  - -رابطه متقابل نیاز جنسی با ازدواج سفیداز انگیزه های دیگر ارتباط دختر و پسر جوان بهره بری جنسی است .این پدیده در میان اقشاری از جامعه که از لحاظ رشد
فکری و فرهنگی در انحطاط شدیدی به سر می برند ،بیشتر دیده می شود .این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود ،همه ارزش
ه ای خانوادگی و فردی خود را قربانی می کنند و دست به رفتاری می زنند که برای اغلب افراد جامعه ،بسیار پست تلقی می
شود .چنانچه این ارتباط ه ای ناپسند منجر به رابطه جنسی بین دختر و پسر شوند ،مشکالت زیادی برای دختر که قربانی
اصلی این رابطه است به وجود می آید .درگیری ذه نی درباره اینکه مبادا این ارتباط در آینده برای او مشکل ساز باشد ،تعادل
روانی اش را به نحو چشم گیری برهم می زند و فشار روانی زیادی بر او تحمیل می کند .چنین دخترانی برای ازدواج با مشکل
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مواجه می شوند و حاضر به ازدواج نیستند و اگر زمانی با فشار خانواده تن به ازدواج دهند ،همیشه نگران افشای رابطه گذشته
خود هستند و از اینکه همسرشان از رابطه مخفی آنها در گذشته آگاه شود رنج می برند.
  - -توهم قدرت و جاذبهیکی دیگر از انگیزه ه ای دوستی با جنس مخالف این است که پسران داشتن دوست دختر را یک قدرت اجتماعی برای خود
تصور می کنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را یک جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند .اما طولی نمی
کشد که متوجه می شوند این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده ،به قیمت ازدست دادن بسیاری از جاذبه ها و قدرت های
اجتماعی و شخصیتی دیگر تمام شده است .در نتیجه ،دوستی ها به پایان می رسند و حسرت از بین رفتن شرافت و ارزشمندی
خویش ،دنیایی از تعارض را در درون دختر و پسر باقی می گذارد.
 - - -3پناه جویی به یكدیگر
دختران و پسران جوانی که در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی هستند و
خود را سرگردان و آشفته می یابند ،از طریق برقراری روابط پنهانی با جنس مخالف ،درصدد کسب اطمینان خاطر
و رضایتمندی بیشتر و ه مچنین در جست و جوی پناه گای برای جبران کمبودهای محبتی خود هستند .اما اطمینان خاطری
که دختران و پسران از طریق برقراری دوستی به دنبالش هستند هیچ گاه حاصل نمی شود؛ زیرا این روابط پنهانی و به دور از
چشم خانواده صورت می گیرد .در برخی از جوانان عالوه بر کمبود محبت ،کمبود اقتصادی هم وجود دارد .البته این مسئله
بیشتر در افرادی که خانواده آنه ا به لحاظ مالی در سطح پایینی بوده است و قصدشان برای برقراری ارتباط با جنس مخالف،
تأمین مالی و عاطفی توسط طرف مقابل است .آنها برای رسیدن به هدفشان اغلب با افرادی دوست می شوند که از نظر مالی
باالتر از خودشان هستند و این دوستی ،عالقه و ازدواج را بهانه ای برای رابطه شان معرفی می کنند.
 - - -4روابط آسیب زا
ارتباط و مواجهه پسران و دختران ،امری اجتناب ناپذیر است .هنگامی که از روابط دختران و پسران به عنوان معضل اجتماعی و
آسیب زا یاد می شود ،منظور روابط پنهانی ،غیرعادی و ناپخته ای است که به دور از هرگونه شناخت کافی بوده و به صورت
هیجانی ،تخیالت و رویاهای غیرواقعی صورت می گیرد .دختران و پسرانی که به منظور جلب توجه جنس مخالف و با هدف
دوست یابی از بین آنان ،افرادی مانند خود را می یابند و روابط نامتعادلی برقرار می کنند ،معموال با احساس سرخوردگی و
بیه ودگی و نیز احساس بیزاری از خود به خانه باز می گردند.غریزه جنسی غریزه ای نیرومند است که هرچه بیشتر اطاعت
شود ،سرکش تر می شود؛ همچون آتشی که هرچه بیشتر به آن خوراک بدهند ،شعله ورتر می شود.

 - -3علل گرایش به ازدواج سفید
یکی از عمده ترین علت هایی که خانواده ها به «ازدواج سفید» تن میدهند ،به این خاطر است که از بار مسئولیت خود کم
کنند و عالوه بر تهاجم فرهنگی دشمنان اسالم ،مجموعهای از عوامل ذیل هستند :
.کمرنگ شدن و ضعف ارزشها و باورهای دینی و مذهبی مردم به خصوص جوانان :البته توجه به این نکته مهم است کهیکی از عوامل مهم ضعف ایمان و باورهای دینی افراد ،کم رنگ شدن و یا از بین رفتن حیا در میان افراد به ویژه جوانان است؛

http://www.doustiha.ir
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امام علی(ع) در اینباره فرموده است« :الحَیاءُ وَ اإلیمانُ ،قَرناً جَمیعاً فَإذَا رُفعَ أَحدُهُما رُفعَ اآلخرُ»؛ حیا و ایمان قرین یکدیگرند؛
اگر یکی از میان برداشته شود ،دیگری هم میرود.
 سنتهای غلط ازدواج :از جمله این رسوم و سنتهای غلط و خرافی ،عبارتند از باال بردن مهریه ،افزایش جهیزیه ،افزایشهزینههای ازدواج و در کنار آن توقعات نابهجا و تشریفات بیش از اندازه.
 -8هزینههای کمرشکن اقتصادی ازدواج :تسهیل و فراهم نکردن مقدمات ازدواج از سوی دولت ،تورم و بیکاری را هم نباید از
یاد برد که نقش مهمی در موضوع ازدواج دارد ،که این خود باعث سوق دادن جوانان به مسیرهای ارتباطی نادرست میشود.
. -4تنوع طلبی برخی از جوانان نیز مانع از تعهد رسمی آنان برای ازدواج میشود :بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده است،
چشمچرانی ،تماشای فیلمهای تحریککننده جنسی ،مشاهده تصاویر شهوت انگیز ،مشاهده فیلمهای مبتذل ،پوشش و آرایش
نامناسب و تحریک کننده در جامعه و همچنین مشاهده سریالهای ماهوارهای که روابط دختر و پسری را رواج میدهند و قبح
و زشتی آن را کاهش و کمرنگ میکنند ،از جمله مهم ترین عواملی است که بر تنوع طلبی برخی از افراد جامعه به ویژه جوانان
دامن زده است.
. -۹قوانین و شرایط سخت و دشوار عقد موقت و عدم نهادینه کردن و فرهنگسازی آن در جامعه.
. -۹الگوگرفتن برخی از جوانان از برنامههای ماهوارهای و رسانههای بیگانه؛ از جمله عوامل رشد اینگونه روابط هستند.
این دالیل میتواند عواملی باشد که موجب شود کسی حاضر به امضای عقدنامه نباشد و زندگی بدون ازدواج یا ازدواج از نوع
سفیدش را ترجیح بدهند.

 - -4دالیل مهم و ریشه ای رجوع به ازدواج سفید
 باال رفتن سن ازدواج  :در این حالت معیارهای ازدواج برای دختر و پسر مشکلتر شده و افرادی که به دنبال این نوع ازدواجمیروند توجیهشان این است که با این رابطه میتوان معیارها را به صورت عملی در زندگی مشترک بدون قیدوشرط محک
بزنیم که آن هم فقط توجیه است و در عمل اتفاق نمیافتد.
 نیازهای جنسی :که یک نیاز طبیعی است و زمانی که از طریق ازدواج سالم ،مشروع وقانونی پاسخ داده نشود طبیعی استکه به راههای دیگر کشیده شود و این مدل زندگی یکی از راههای ارضای آن است.
 ارتباطات جهانی  :با استفاده از رسانههای جمعی و مجازی که باعث انتقال فرهنگها و خردهفرهنگ در سطح جهان شدهو الگو برداری از رسانههای بیگانه به خصوص سریالهای ترکیهای که قبح آن را از بین برده است و همچنین استفاده از
شبکههای اجتماعی آنالین در اینترنت همراه موجب گسترش این سبک از زندگی شده است.
 گذر از جامعه سنتی به مدرن  :در این حالت ترس از ازدواج و مسئولیت پذیری برای جوانان افزایش یافته است زیرا کهجامعه و فرهنگ مدرن فقط شهرها ،روستاها،مراکز آموزشی ،کارخانهها ،ادارات و...را تغییر نداده است و باعث تغییرات در روابط
 اجتماعی افراد شده است.کمتر بودن بار مسئولیت افراد :از آنجا که هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر زن و شوهریوجود ندارد به همین دلیل راحتتر دختر و پسر میتوانند به رابطه خود پایان دهند و هیچ یک از دیگری توقع نخواهد.
داشت گرسنگی جنسی :که به علت عدم آموزش والدین از ۹سالگی به فرزندانشان و وجود برخی تفاوتها و سانسورهایبیهوده در کتب و رسانههای تصویری ،وجود فضای بسته و امنیتی در اماکن عمومیو آموزش در جامعه برای جوانان را که
میتوان سبب ایجاد یک نوع بیماری روانی در کشور دانست(.منبع،قانون)
www.yjc.ir/fa/news/5375995/.
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 - -9برسی ازدواج رسمی و ازدواج سفید از جوانب مختلف مقایسه می کنیم
 - -9خشونتطی گزارش یک تحقیق مشخص شده است که بچه های زیادی در سراسر جهان در نتیجه ازدواج های سفید به دنیا می آیند،
فقط بخاطر اینکه مادران بسیاری از ترس خشونت های خانگی و کودک آزاری تن به ازدواج رسمی نداده اند .آیا این ترس
منطقی است؟ اما طی تحقیقی که در سال  ۷3۹انجام گرفت مشخص شد که میزان این خشونت ها در ازدواج های سفید نه
ت نها کمتر نیست بلکه میزان مشاجراتی که به خشونت های فیزیکی تبدیل شده است در ازدواج های سفید دو برابر ازدواج های
رسمی بوده است .یکی از علت های آن این است که این زوج ها به طور متوسط جوان تر هستند و تحصیالت پایین تری دارند.
اما این مسئله که زوج هایی که وارد ازدواج سفید می شوند قصد تبدیل آن به ازدواج رسمی را دارند یا نه ،اهمیت بسیاری دارد.
نامزد هایی که با هم زندگی می کنند هم درست مثل زوج هایی که ازدواج رسمی می کنند تمایل کمتری به مشاجرات
خشونت آمیز نشان می دهند .زنانی که با مردی که هیچ تصمیمی برای ازدواج رسمی با آنها ندارد هم خانه می شوند تا حد
زیادی در معرض خشونت قرار دارند  .سالمت زنانی که ازدواج رسمی می کنند به مراتب باالتر از دسته ای است که فقط با
مردی هم خانه می شوند .برخی محققان اعتقاد دارند که تعهد در رابطه و به طرف مقابل خشونت را کاهش می دهد.
 - -9کارهای خانهزنانی که با مردی زندگی می کنند باید خانه داری بسیار بیشتری نسبت به زنانی که تنها یا با زنان دیگر زندگی می کنند انجام
دهند .در تحقیقی که اخیراً انجام گرفته است مشخص شد که با در نظر گرفتن وجود فرزندان و شخصیت همسرانشان ،زنان
ازدواج کرده  4ساعت بیشتر ا ز مردان ازدواج کرده به کار خانه مشغولند و این آمار برای زنانی که بدون عقد رسمی با مردی
زندگی می کنند  ۱ساعت است  .بسیاری از اقتصاددانان نیز عنوان می کنند که مردان با صرف زمان بیشتر برای کار بیرون از
خانه و کسب درآمد و تقسیم آن با همسرانشان ،زحمات همسر خود در خانه را جبران می کنند اما این در حالی است که در
ازدواج سفید ،مرد که بیرون از خانه کار می کند ،تعهدی برای تقسیم درآمد خود با زن ندارد و این یعنی زنانی که ازدواج سفید
کرده اند ،بدون هیچ مزد دریافتی در خانه زحمت می کشند.
 - -9-3ثروت
مرد و زنی که ازدواج رسمی می کنند ،نه تنها سرنوشتشان بلکه اموالشان نیز به هم گره می خورد .آندسته از زوج هایی که به
جای ازدواج رسمی و قانونی ،ازدواج بدون عقد رسمی را انتخاب می کنند ،در طول زمان ثروت کمتری را اندوخته می کنند
زیرا اغلب تحت حمایت مالی خانواده ها قرار نگرفته و درآمدها ی کسب شده از هر دو طرف نیز برای خانواده هزینه یا پس انداز
نمی شود و این می تواند برای بچه هایی که ممکن است از چنین والدینی به دنیا بیایند ،جای نگرانی داشته باشد.
 - -9-4سالمت احساسی
ذات ازدواج برای طوالنی مدت است .زوج های ازدواج کرده زندگی زناشویی خود را بسیار محکم تر و باثبات تر از زوج هایی می
بینند که ازدواج سفید کرده اند .و زمانیکه دو طرف تصور کنند که احتمال شکست ارتباط شان وجود دارد ،تاثیری بسیار منفی
بر روحیه آنها خواهد داشت .نتیجه آن :سالمت روانی در زوج هایی که ازدواج سفید کرده اند درمقایسه با آنهایی که ازدواج
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رسمی کرده اند بسیار ضعیف تر است .این زوج ها به مراتب افسرده تر بوده و سطح رضایت از زندگی بسیار پایین تری نیز
دارند .اینکه زندگی آنها ممکن است خیلی زود بر هم بخورد ،فشار عصبی سنگینی هم بر مرد و هم زن خواهد داشت و به
همین دلیل است که عالئم افسردگی به شدت در این افراد به چشم می خورد.

 - -6نگاه قرآن به ازدواج سفید
 - -6داستان حضرت یوسف علیه السالم و زلیخادر آیه  8و  4سوره یوسف چنین آمده است« :وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ قَالَ :مَعَاذَ
اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؛ و زنی که یوسف در خانه او بود ،از یوسف از طریق مراوده و مالیمت ،تقاضای
کام گیری کرد و درها را برای انجام مقصودش محکم بست و گفت :برای تو آماده ام .یوسف گفت :پناه به خدا که او پروردگار
من است و مقام مرا گرامی داشته است .قطعاً ستم گران رستگار نمی شوند.
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْال أَن رَّأَی بُرْهَانَ رَبِّهِ کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ؛ و همانا همسر عزیز
مصر قصد او (یوسف) را کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید ،بر اساس غریزه قصد او را می کرد .این گونه ما او را با
برهان کمک کردیم تا بدی و فحشا را از او دور کنیم ،زیرا او از بندگان برگزیده ماست.
داستان موسی علیه السالم و دختران حضرت شعیب علیه السالم را می توان نمونه بارز دیگر ازدواج دانست و چند نکته از
داستان حضرت موسی علیه السالم می توان پیدا کرد:
 .1در یک رابطه ضروری و حداقلی میان دختر و پسر ،بایستی رفتار ،نگاه ،پوشش و گفتار آن دو ،بر اساس اصل «حیا» باشد.
 .2خداوند در توصیف راه رفتن دختر شعیب در آیه  ۹سوره قصص ،می فرماید« :تمشی علی استحیاء»؛ زیرا شیوه حرکت،
سبک سخن گفتن و نحوه لباس پوشیدن ،حامل پیام است و در هر فرهنگی ،با مخاطبش سخن می گوید.
 .3فرق حیا و شرم این است که حیا « ،کنترل ارادی رفتار ،به منظور حفظ حریم بین خود و دیگران است و شرم ،یک نوع
ناتوانی در اظهار وجود و ابراز خود است.
 .4باید از نگاه ناروا و «چشم چرانی» ،خودداری ورزید که از آن به «غض بصر» تعبیر شده است .فرمان قرآن این است که
باید از نگاه خیره ،هوس آلود و کنترل نشده ،پرهیز کرد.

 - -7دالیل این پدیده مجرمانه در ایران
برخی عوامل و دالیل ای جاد ازدواج سفید در ایران و غرب همسان بوده ولی به جرأت میتوان مهمترین عامل افزایش این جرم
در ایران را ترویج فساد و بیبندوباری دانست .درحقیقت آنچه که برخی کارشناسان و محققان در این خصوص گفتهاند را باید
مهمترین عامل ازدواج سفید در ایران دانست نه در کشورهای غربی .با این اوصاف دالیل این پدیده مجرمانه را میتوان در
بندهای ذیل جستوجو کرد:
 ترویج روز افزون بی بندوباری و فساد و فحشا در جامعه می باشد. افزایش فرار زنان و دختران از خانه و ناگزیری این افراد برای زندگی مشترک غیرشرعی با افراد معتاد ،مجرمان باسابقه،افراد شرور یا افراد بیبندوبار و الابالی می باشد.
 -8باال بودن آمار طالق زوجین جوان و تمایل دختران و زنان جوان برای زندگی مستقل پس از جدایی و طالق.

tabnak.ir- aftabir.com
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 -4عدم تمایل زنان و دختران مطلقه پس از طالق برای شروع یک زندگی و رابطه رسمی دیگر و ترس از سختی جدایی قانونی
در آینده و گرایش آنان به سمت ازدواج سفید و رهایی از مشکالت ازدواج و طالق رسمی و قانونی و شروع زندگی مشترک بی
قید و بند با سایر مردان.
 -۹باال رفتن سن ازدواج در جامعه و بی انگیزگی جوانان نسبت به ازدواج و افزایش سطح انتظارات جوانان برای ازدواج رسمی.
 -۹سنگین بودن هزینههای ازدواج در کشور و پایین بودن سطح درآمد جوانان.
 -۹عدم حمایت برخی خانواده ها از فرزندان خود پس از جدایی به خصوص عدم حمایت از دختران مطلقه خانواده.
 -3سختگیری خانوادهها نسبت به دختران مطلقه خانواده و ایجاد فضای نامناسب و خفقان برای زندگی آنها.
 -۷باال بودن قیمت سکه در مهریه زنان و ایجاد وسوسه کسب سرمایه اولیه برای آغاز زندگی مستقل پس از طالق که اغلب
پس از فریب خوردن از سوی مردان دیگر و آغاز ازدواج سفید با آنان ،سرمایه اولیه خود را از دست داده ناگزیر به انجام هرکاری
ولو جرائم و پدیده های غیرشرعی میشوند.
 - ۱نیاز به حامی و پشتیبان یا حتی هم خرج برای زنانی که مطلقه شده یا دختران و زنانی که از خانه فرار کرده و قصد
زندگی مستقل دارند(.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب )

 - -8عوامل موثر در یک ازدواج سالم که باید در نظر گرفته شود
.عوامل سیاسی و اجتماعی .تحصیالت.8عوامل فرهنگی.4اقتصادی.۹عوامل اخالقی و روانی.۹عوامل جسمی و ژنتیکی.۹سن و
شغل.
ازدواجی که بدون توجه به عوامل فوق انجام پذیرد سعادت و خوشبختی در آن احتمالی و نگران کننده است .دختر و پسری که
از نظر اجتماعی اختالف سطح داشته باشند،از نظر فرهنگی،تحصیالت،وضعیت مالی،اخالقی و ...وضعیت ناهماهنگی داشته
باشند در زندگی مشترک نمی توانند به هماهنگی برسند

 - -5انواع ازدواج
ازدواج خارجی :بعضی از ملل های متمدن مثل هند،چین و قبایل وحشی بر این نظر هستن که نباید با افراد خانواده یاقبیله ازدواج کرد و باید با افرادی غیر از افراد قبیله یا خانواده ازدواج کرد.
ازدواج داخلی :بعضی از اقوام و ملل هم بر این باور هستند که باید با افراد خانواده یا قبیله خود ازدواج کنند.ازدواج میراثی :در کشور گاین در آفریقا سابقا بعد از مرگ شوهر زن یا زنانشان به وراث تعلق داشتن اند و آن ها می توانستهاند برای خود نگهدارن یا این که به ملل دیگر آن ها را بفرستند.
ازدواج اجباری :این ازدواج به صورت فروش یا اسارت دختران بوده است .اما امروزه با بهبود وضعیت زنان در جامعه شاهدکاهش این نوع ازدواج در جوامع مختلف هستیم.

. Entekhab.ir
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ازدواج رسمی:امروزه در تمام ملل متمدن،چون ازدواج اساس تشکیل خانواده و پایه سازمان اجتماعی هر کشور است،بنابراینموضوع ازدواج،امری رسمی قلمداد شده است و کیفیت آن تحت نظارت و مراقبت قانون قرار گرفته است.

 - - 1عوامل بازدارنده ازدواج
.1فقر و تهیدستی .امکانات زنا و لواط .8ناتوانی جنسی مرد و سرد مزاجی زن .4گذشت زمان و افزایش سن دختروپسر
.۹فاصله مکانی و مهاجرت .۹شیوه های تربیتی متفاوت .۹فرهنگ های بسیار متفاوت و متناقض .3اختالف عقیدتی و مذهبی
وعوامل دیگر.

 -3نتیجه گیری
در تحقیقات انجام شده برسی ازدواج سفید نشان می دهد تاثیرات از لحاظ عاطفی و روحی در بین دختر و پسر متفاوت می
باشد.می توانیم بگوییم برای جلوگیری از ازدواج سفید مهمترین عامل فرهنگسازی است؛به نظر میآید الزم است ،با فراهم
کردن زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی راهکارهای مقابله با چنین پدیدهای ،در قدم اول ،آگاهسازی و اطالعرسانی عمومی
انجام شود؛ بدینصورت که تأثیرگذارترین و کوتاه ترین راه مقابله با هر ناهنجاری و رفتار غلط اخالقی ،اجتماعی ،آگاهسازی و
اطالعرسانی دقیق و اقناع افکار عمومی است .دومین راه ،تسهیل و آسانسازی زمینهها و مقدمات ازدواج و شکلگیری خانواده
و سومین آن ،افزایش میزان پایبندی جوانان به ارزشها و باورهای دینی و فرهنگسازی و تشویق جوانان به ازدواج دائم
میباشد ،که می توان از میزان تمایل جوانان به روابطی مانند ازدواج سفید کاست و جامعه را از عوارض چنین پیوندهایی سیاه و
شومی مصون نگه داشت .امید است مسئولین امر به این پدیده شوم در جامعه توجه کرده و جلوی ترویج آن را بگیرند زیرا که
کشور ما یک کشور اسالمی می باشد و نباید از این گونه ناهنجاری های در آن وجود داشته باشد .یکی دیگر از عامل های
گرایش به ازدواج سفید را می توان ماهواره دانست زیرا با توجه به فیلم هایی که می گذارد و ترویج بی بندباری هایی که انجام
می دهد جوانان را تحریک به چنین رفتار های غیر اسالمی می کند .مهمترین عاملی که می توان برای ازدواج سفید در حال
حاظر بیان کرد شاید شبکه های اجتماعی باشد زیرا که بستری برای به وجود آوردن ازدواج سفید می باشد.

تشكر و قدردانی
با تشکر قدر دانی از زحمات صمیمانه ی پدر و مادرم عزیزم که در تهیه این مقاله مرا یاری نمودند.
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