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چكیده
خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سالمت جسمي افراد جامعه است .این پژوهش با هدف تحلیل بایدها،
نبایدها و ابعاد فقهي ،حقوقي ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت -پیامدهای آنها را تبیین
میکند .همخانگي بدون ازدواج پدیده ناهنجار ،غیرقانوني ،فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسالمي-ایراني است که به
عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است .ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفي مخصوصا در
ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل ،شرایط و فواید واقعي آن بررسي قرار گردد ،متوجه مي شویم که این ازدواج و
فلسفه وجودی آن برای جامعه اسالمي امری حیاتي است و مختص کساني است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج
دائم را ندارند ولي نیازهای جسمي و جنسي دارند .این تحقیق ،پژوهشي توصیفي-تحلیلي بوده که به روش کتابخانه
ای تالش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دیني ،حقوقي و اجتماعي آنها را با
وجود گسترش ،در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید
ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد.
واژگان كلیدی :نظام خانواده ،قوانین حقوقي و فقهي ،ازدواج موقت ،جامعه اسالمي ،ازدواج سفید.
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مقدمه
در جامعهی اسالمي امروز که عصر ارتباط فرهنگهای مختلف است ،تغییر سبک زندگي خانواده و دیدگاه جوانان
نسبت به ازدواج موضوعي است که از فرهنگهای غالب متاثر ميگردد .ازدواج از لحاظ فقهي از عقود امضایي است و
مورد پذیرش شارع مقدس قرار گرفته و این پیوند بین دو انسان و خانواده آنهاست که اجزاء اصلي آن ،زن و مرد
هستند و هر قدر بین این اجزاء هماهنگي و سنخیت بیشتری باشد ،آن پیوند استوارتر ،مستحکم تر و لذت بخش تر
خواهد بود .هر چه این تناسب کمتر باشد ،زندگي سستتر ،تلختر و ناپایدارتر خواهد بود .بنابراین ،ثبات خانواده یکي
از بارزترین وجوه بالندگي یک جامعه محسوب ميگردد (گرجيپشتي...و همکاران )1398 ،که این پایداری در سایه
حمایت قانون و شرع مستدام ميماند.
سنت ازدواج از ابتدا تاکنون از تشریفات و مراحل مختلفي تشکیل شده که نسل جدید این مراحل را دست و
پاگیر مي دانند ولي در هر زمان و مکان حتي با تغییر اشکال آن ،تالش شده مشروعیت آن همواره حفظ گردد که
همین ،عنصر اصلي دوام نکاح است.
ازدواج سفید از آغاز دهه نود به فرهنگ ایراني وارد شده و کمکم ضررهایي را به خانوادهها زده است چرا که این
طرز همخانه شدن دختر و پسر بدون ثبت رسمي با سبک زندگي جامعه ایراني اسالمي مغایرت دارد (نظافتي.)1396،
تعامل دختر و پسر در جامعه اسالمي و مسائل اجتماعي ازدواج از دغدغههای مهم معاصراست بطوریکه «مقام معظم
رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به آسیبهای اجتماعي 20 ،سال عقب هستیم ،این موضوع در 20
سال پیش باید بررسي مي شد ،لذا همه کساني که در حیطه موضوعات اجتماعي مسئولیت دارند ،باید اقدامات الزم را
انجام دهند» (خبرگزاری خبرآنالین.)1395 ،
اسالم برای این سنت پیامبر ،احکام و قوانین خاصي را طرح کرده و با به رسمیت شناختن گرایش فطری و
طبیعي دختر و پسر به یکدیگر که مورد پذیرش مکاتب فلسفي و مذاهب اعتقادی قدیم و جدید در جهان است ،بر
این برداشت مهر تایید نهاده است و فقه شیعه برای مدیریت رابطه دختر و پسر شیوههایي را ترسیم ميکند که با عنوان
«ازدواج دائم» و «ازدواج موقت» تعریف شده و مبتني بر یک چارچوب قانوني و شرعي است (نظافتي .)1396 ،در
اکثر کشورها ازدواج دائم امری پذیرفته شده و در برخي از آنها ازدواج موقت به گونهای نیز وجود دارد که در اسالم
نوعي پذیرش مسئولیت است.
در ایران کنوني برخي شکلهای زندگي ،به زیست مشترك دو شریک جنسي بدون ازدواج با یکدیگر اشاره مي-
کند و در این نوع ازدواج پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار میشود که فاقد مشروعیت حقوقي است از
این رو ،این مقوله در ایران به عنوان یک شوك فرهنگي مطرح شده و به هیچ وجه با آموزههای دیني و فرهنگي ما
همخواني ندارد (قنبریان.)1396،

74

نگرشي فقهي به نقش ازدواج سفید

ازدواج سفید به عنوان یک ارتباط غیرشرعي و غیرقانوني ،آسیبهای فراواني دارد که اکثر آنها درنتیجه عدم
آگاهي از جنبههای آسیبزای آن در میان نسل جدید ،بدیع بودن این ناهنجاری برای افراد جامعه و عدم توجه به
پیامدهای آن همچون کاهش میزان ازدواج رسمي ،رکود فرزندآوری و افزایش انحرافات اخالقي در میان جامعه
پدیدار شده است .این تحقیق در تالش است که جنبه های مضر ازدواج سفید و ابهامات موجود را از نظر فقهي،
حقوقي بررسي نموده و آنها را برجسته نموده و ازدواج موقت را نیز به عنوان یک راهکار مناسب مطرح نماید .برای
پیشگیری از میل به سمت ازدواج سفید و ترغیب ازدواج موقت ،با بهرهگیری از آیات و روایات ،راه حل های فقهي و
حقوقي را نمایان مي سازد و این تحقیق با روش توصیفي تحلیلي و با بهرهگیری از منابع مختلفي شامل مقاالت کتب
و اسناد و نرم افزار ها و سایت های اینترنتي اطالعات مورد نیاز خود را گردآوری نموده است.
خداوند رحمان زوجیت ،دوستي و رحمت را با برنامهای جامع و کامل بین زن و مرد وضع کرد .خداوند در قرآن
کریم مي فرماید «:برای شما از جنس خودتان جفتي بیافرید که در کنار او آرامش یافته و باهم انس گیرید و میان شما
رأفت و مهرباني برقرار فرمود(».روم ،آیه .)21لذا حکم نکاح برنامه مدون اسالم است که در صورت وجود شرایط،
بطور دائم و در صورت نبود آن شرایط گاه بصورت موقت انجام ميپذیرد.
در محافل علمي ایران و کشورهای دیگر ،مقاالتي در این حیطه به رشته تحریر درآمده که در اینجا ،برخي از آنها
را ذکر ميکنیم:
مقاله ازدواج سفید نوشته امیرعلي احمدی ،مقاله پذیرش یا رد ازدواج سفید ،خطاست نوشته اثمر فاطمي ،مقاله
زندگي مشترك زن و مرد بدون عقد ازدواج ،نوشته محسن اراکي ،مقاله پذیرش ابعاد حقوقي ازدواج سفید ،نوشته

زهرا مینویي ،مقاله همخانگي و پیدایش شکلهای جدید خانواده در ایران ،نوشته تقي آزاد ارمکي ،مقاله ازدواج سفید
در تهران ،نوشته فهیم نظری ،مقاله دالیل گرایش به زندگي مجردی و ازدواج از نگاه برخي از نمایندگان مجلس،
نوشته آرزو فرشید ،مقاله ازدواج سفید از نگاه آمار در کشورهای مختلف ،نوشته شهریار شکروی ،مقاله همزیستي
سیاه ،نوشته مریم حسین آبادی ،مقاله عطا و لقای ازدواج سفید ،نوشته مریم انصاری ،مقاالت با عنوان ازدواج سفید
نوشته علي دیواني مدبر و مهدی زندی ،نوشته حمیدرضا حدادی و همکاران ،نوشته علي اکبر ابیض ،نوشته زینب

صداقتیان ،مقاله ازدواج سفید و پیامدهای آن در کشور ،نوشته افروز عبدی نیان ،مقاله بررسي زمینه های شکل گیری
پدیده ازدواج سفید در ایران ،همچنین مقاله ازدواج در محضر مدرنیته نوشته فاطمه حمزه لویي ،مقاله تاثیر زندگي
مشترك پیش از ازدواج بر فروپاشي ازدواج ،نوشته روث و همکاران ،مقاله نسخ شناسي الگوهای روابط جنسي پیش
از ازدواج ،نوشته مریم ایثاری ،مقاله تحلیل جنسیتي روابط هم خانگي مشترك در زنان و مردان ایراني ،نوشته فریبا

سیدان و مهسا مهدیه ،مقاله ازدواج سفید تهي شدن زندگي از معنا ،نوشته نجمه حسیني ،مقاله بررسي عوامل مرتبط با
گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج ،نوشته اکبر زارع شاه آبادی و همکاران ،مقاله گزارشي بر روند رو به رشد
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خانه های مجردی و ازدواج سفید ،نوشته سمیه باقری ،مقاله ازدواج سفید عملي مجرمانه است ،نوشته نفیسه صباغي،
مقاله جنسیت و ازدواج سفید ،نوشته عباس محمدی اصل ،مقاله ازدواج سفید در ترازوی اخالق ،نوشته دباغ ،مقاله
ازدواج سفید پیامدها و خطرات ،نوشته اعظم رحمت آبادی و الهام کاریزی ،مقاله ازدواج موقت و ارتباط سفید ،نوشته

محمدرضا نظافتي ،مقاله باز پژوهش فقهي ازدواج سفید ،نوشته موسي لشني ،مقاله بررسي ازدواج سفید در نظام
حقوقي ایران و غرب ،نوشته مهدی قنبریان ،مقاله تحلیل توصیفي درباره خانواده و ازدواج رسمي و ازدواج سفید در
ایران ،نوشته سعید سام و همکاران ،مقاله شناسایي عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به نوع جدید زندگي زوجین
همخانگي ،نوشته مهری افراشته و تکتم فرمانفرمایي ،مقاله حل بحران ازدواج سفید بر مبنای فقه اسالمي ،نوشته شادی
حسني ،مقاله بررسي جنبه های روان شناختي ازدواج سفید در میان جوانان ،نوشته امین صفایي .مالحظه ميگردد که
این پژوهشها نیز ازدواج سفید را از لحاظ روان شناسي و جامعه شناسي بررسي کرده اند ،لذا این تحقیق تالش دارد از
منظر فقهي و حقوقي این موضوع را تحلیل نماید.
اهمیت تفکیک حقوقي و تفاوت فقهي قائل شدن بین ازدواج موقت و ازدواج سفید ،جنبه بسیار مهمي است که
این تحقیق در تالش برای تبلور آن است .این دو مقوله مجزا گرچه شباهتهایي از بعضي جهات با هم دارند و آن
باعث شده برخي اینها را راه حل مذهبیون و افراد غیرمذهبي تلقي کنند (قنبریان .)1396،اما این دو ،تفاوتهای بنیادی
در چیستي خود دارند که قانوني و شرعي بودن ازدواج موقت و عدم مشروعیت ازدواج سفید که همان رابطه دوستي
با نامحرم و مذموم اسالم است ،را به خوبي روشن مي سازد .تفهیم درست جنبه های منفي ازدواج سفید ،آشکارسازی
عدم مشروعیت و عدم حمایت قانوني و رفع ابهامات و نا آگاهي ها از حقایق موجود آن ،باعث اصالح دید جامعه
نسبت به آن خواهد شد و باعث کاهش فراواني و عدم مقبولیت آن در بین جوانان امروزی میگردد که در اهداف این
پژوهش لحاظ شده است.
الف -تعریف ازدواج سفید:
عبارت ازدواج سفید ترکیبي از کلمات «ازدواج» و «سپید» است که در ابتدا ظاهری زیبا دارد و مهفوم یک ازدواج
ساده ،صمیمي را به ذهن مخاطب ناآگاه مي آورد اما در واقع داللت بر زندگي مشترك بدون خواندن صیغه عقد نکاح
را دارد که تعهد و استحکامي در آن نیست و سوء استفاده در آن زیاد است(قنبریان،1396،ش،17ص .)176وجه تسمیۀ
این نوع ازدواج ،سفید بودن شناسنامۀ طرفین و درج نشدن نام آنها در شناسنامۀ یکدیگر است (مینوی .)1393 ،این نوع
رابطۀ عاطفي-جنسي بین زن و مرد به معنای همخانگي و همبالیني نیز شناخته میشود(محمدی اصل )1393،که در هم-
خانگي ،پایبندی به شریک زندگي جنبه عاطفي دارد و بعد قانوني ندارد(گیدنز .)1373 ،همچنین ،وقتي زن و مردی به
دالیل شخصي خودشان زیر یک سقف و بدون ثبت رسمي و قانوني و حقوقي و مشروعیت دیني مذهبي در کنار هم
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زندگي ميکنند و همخانه ميگردند به این روابط که جنبه خصوصي و شخصي در غرب دارد ازدواج سفید گفته مي-
شود (اراکي.)1386 ،
ب -تاریخچه پیدایش و منشا ازدواج سفید:
در سال های اخیر خانواده در دنیا تغییرات فراواني داشته که اساس آنرا باید در اثر انقالب جنسي در اواخر دههی
شصت میالدی در کشورهای آمریکایي و اروپایي پیگیری کرد .زندگي بدون ازدواج یکي از شیوه های مرسوم در
غرب است .در فرهنگ کشورهای غربي واژه ایي به نام ازدواج سفید 1به معنای زندگي بدون پیوند قانوني و شرعي
وجود ندارد و آنها از واژه « »Domestic Partnershipاستفاده ميکنند (نظافتي )1396 ،و برخي منابع «همباشي »2را
به معنای ازدواج سفید و برقراری رابطه جنسي بدون ثبت پیوند ازدواج در نظر گرفتهاند (رضایي .)1394 ،در اواخر
دهه شصت بود که در گفتمان جنسي در کشورها عوض شد و رابطه جنسي را به امری عادی و معمولي تبدیل کرد که
به راحتي قبل از ازدواج دست یافتني بود (مارتین .) 1996 ،3این درحالي است که در دهه شصت ،نیمي از دختران
مجرد  19ساله هنوز رابطه جنسي نداشتند اما در اواخر دهه هشتاد میالدی نیمي از دختران در  17سالگي و دوسوم
آنان در  18سالگي رابطه جنسي داشتند (کوهن« .)1391 ،4گسترش پدیده همخانگي در اروپا نیز از شمال قاره آغاز
شد و در دهۀ هفتاد به کشورهای مرکزی آن و در دهۀ هشتاد به جنوب اروپا انتقال یافت و به تدریج از رفتار انحرافي و
نابهنجار به رفتاری بهنجار تغییر معنا پیدا کرد» (رحمت آبادی و کاریزی .)1396 ،طبق آمار آمریکا ،تعداد همخانگي
ها تا سال  2000ده برابر شده و امروزه همخانگي در کشورهای در حال توسعه نیز در حال فراگیر شدن است (نظافتي،
.)1396
مولفههای تشكیل دهنده:
در دنیای مدرن حساسیتهای مذهبي و سنتي به حاشیه رفته و عمالً دوران نامزدی ،توسعه زماني و مکاني یافت
و دیگر دختر و پسر نامزد ،به دلیل مشکالت اقتصادی ،اشتغال وتحصیل ،عجله ای در ازدواج رسمي نداشتند ،از طرف
دیگر ،با وجود تعهدات سخت در ازدواجهای سنتي و نیز تعهدات حقوقي-مدني(شروط ضمن عقد) در این
خصوص ،به تدریج دوران نامزدی طوالني تر از حد معمول شد ،بطوریکه بسیار اتفاق ميافتاد که زوج آینده پیش از
ازدواج رسمي دارای فرزند ميشدند .این همزیستي زوجین ،در کشورهای غربي طرفداران خود را دارد اما در جامعه
اسالمي به هیچ وجه به رسمیت شناخته نميشود ،گرچه در بین جوانان رواج یافته است بي آنکه پشتوانهی شرعي و
حقوقي داشته باشد( .قنبریان.)1396 ،

white marriage
cohabitation
Martin
Cohen

77

1
2
3
4

فصلنامه علمي ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال سیزدهم  /شماره  / 3پاییز1399

تمایل به این سبک از زندگي در جامعه کنوني ایران از عوامل مختلفي نشات میگیرد که به طور اجمالي میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 )1پذیرش آموزههای فمینیستي :از جمله بسترها و عوامل زمینه ساز گسترش ازدواج سفید در بین جوانان است.
اندیشمندان فمینیست در دفاع از آزادی تا آنجا پیش میروند که ازدواج و تشکیل خانواده را به بردگي تشبیه میکنند و
آن را تنها برده داری قانوني برمیشمارند (چراغچي کوتیاني.)1393 ،
 )2آزادیهای جنسي :افزایش تحصیالت دختران و ورود آنان به عرصه های اجتماعي به تدریج ،روابط دختر و
پسر را آسان کرده است .رابطه ای که امروزه به راحتي با تلفن همراه و شبکه های اجتماعي میسّر میشود و البته پنهان
شدني است .این خود یکي از عوامل زمینه ساز گسترش الگوی همخانگي است ( آزاد ارمکي.)1391 ،
 )3عدم تعهّد و مسئولیت پذیری :نهاد خانواده و ازدواج رسمي به خاطر اینکه توأم با مسئولیت پذیری جدّی
زوجین نسبت به یکدیگر است و طبعاً آزادی آنان را محدود میکند و رفته رفته کمتر مورد استقبال جوانان امروزی قرار
میگیرد ،در عوض ازدواج سفید چون نه الزام ًا در جایي ثبت میشود و نه تعهّد و مسئولیت مهمّي را ایجاد میکند و
همیشه بدون هیچ دلیلي قابل به هم زدن است ،محبوبیت بیشتری برای زنان و مردان جوان دارد(سمیعي.)1393 ،
 ) 4الگوبرداری از رسانه های غربي :وسایل ارتباط جمعي مانند ماهواره ،اینترنت  ،تلفن همراه و برنامه های آنها
در ایجاد تغییرات اجتماعي و روانشناختي در بین افراد جامعه خصوصا جوانان تاثیر بسزایي دارند ،اما جوانان این
تحوالت تدریجي در طرز زندگي خود را درنمي یابند و آن را تغییرات عادی در زندگي روزمره میدانند درحالیکه
ناآگاهانه درحال آموزش دیدن هستند(آزاد ارمکي.)1391،
 ) 5موارد دیگر :مولفه های فراواني را از ابعاد مختلف میتوان برای شکل گیری ازدواج سفید در نظر گرفت
همانند :کم اهمیت شدن باورهای مذهبي ،توجه صرف به ارضای نیازهای جنسي و مشکالت اقتصادی.
نكاح معاطاتی و ازدواج سفید:
نکاح معاطاتي در فقه و حقوق به معنای متفاوتي آمده است ،یکي از معناهای مرسوم آن عدم اجرای صیغه
ایجاب و قبول است .امام خمیني(ره) در تعریف نکاح معاطاتي ميفرمایند :اگر زن و مرد با هم گفتگو کردند ،و قصد
ازدواج کردند و زن با رفتن به خانه مرد به همراه جهیزیه ،زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن
درخانه اش قبول کند در این صورت ازدواج معاطاتي صورت گرفته است (موسوی خمیني .)1379،برخي در تعریف
نکاح معاطاتي مينویسند« :توافق و تراضي طرفین بسنده میشود و فاقد ایجاب و قبول لفظي است» (محقق داماد،
.)1385
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ازدواج سفید با نکاح معاطاتي انطباقي ندارد و شرایط ازدواج مانند طالق ،اذن پدر و عده ،درآن مالحظه نمي
گردد و مهمتر از همه این موارد اینکه در هر عقدی قصد انسانها ،از ارکان ضروری تشکیل دهنده آن است ،اما در
ازدواج سفید طرفین قصد زوجیت ندارند (ارجمند و همکاران.)1379 ،
نکاح معاطاتي ازدواجي است که به منظور تشکیل خانواده و روابط جنسي میان دو جنس مخالف برقرار میشود،
اما فاقد ایجاب و قبول لفظي است .در این ازدواج ممکن است طرفین بر مهریه ،نفقه و سایر حقوق بین زوجین توافق
کنند ،پس صحّت ازدواج سفید از نظر شرعي و قانوني وابسته به صحّت عقد نکاح معاطاتي است (رضایي .)1394،ولي
در فقه شیعه ،فقها در نهایت عقد نکاح معاطاتي را نپذیرفته اند .براساس مادّة  193قانون مدني ،معاطات جز در
مواردی که قانون استثناء کرده ،صحیح است .از جمله موارد استثناء شده ،عقد نکاح است .در مادّة  1062این قانون
آمده است « :نکاح به ایجاب و قبول به الفاظي که صریح ًا داللت بر عقد ازدواج کند ،واقع میشود» .به نظر بیشتر فقهای
شیعه ،مانند محقّق بحراني ،شیخ انصاری و امام خمیني ،بطالن نکاح معاطاتي مورد اجماع علمای شیعه و اهل سنّت
است (قنبریان . )1396 ،درنتیجه در نظام فقهي اسالم ،ازدواج سفید از مشروعیت برخوردار نیست و گناه محسوب
ميشود.

بررسی فقهی نكاح معاطاتی:
تقریباً هیچ فقیه صاحبنامي یافت نشده که طرفدار صحت نکاح معاطاتي باشد بنابراین نظریه صحت نکاح
معاطاتي در فقه جایگاهي ندارد .در این مقوله نظر موافقان و مخالفان بررسي میگردد.
الف) مخالفان:
مخالفان ازدواج سفید به آیات قران و روایات استناد کرده و بیان مي کنند که در قران کریم ،راهکارهای
جلوگیری از این ناهنجاری مطرح شده که مي بایست به آن موارد بیش از پیش توجه شود و برای نسل نو و مسئوالن
پررنگ گردد .در آیه  32سوره نور خداوند میفرماید « :و البته باید مردان بيزن و زنان بيشوهر و کنیزان و بندگان
شایسته خود را به نکاح یکدیگر درآورید» .در این آیه خداوند از «وَأَنکِحُواْ » استفاده میکند با اینکه ازدواج یک
موضوع اختیاری و منوط به میل طرفین است ،مفهوم آن برقراری مقدمات ازدواج است (مکارم شیرازی .)1372 ،آیت
اهلل جوادی آملي میفرمایند :زماني شخصي ازدواج نمي کند و مشکل شخصي دارد که باید هدایتش کرد ،زماني جامعه
ازدواج نمي کند که در راه انقراض اند ،اگر یک جامعه اسالمي که پیرو قران وعترت است به ترك ازدواج به دلیل
مشکل مالي یا جهات دیگر مبتال شد ،بر حاکم شرع واجب است که اینها را وادار به ازدواج کند و این دیگر امری
فردی نیست(جوادی آملي.)1394 ،
مخالفان ازدواج سفید بر ترغیب به سادگي نکاح اذعان دارند و رواج یافتن جهزیه و مهریه های سنگین را یکي
از عوامل تمایل به ازدواج سفید میدانند ،در روایت از امام صادق (ع) بیان شده که روزی همراه همسر و فرزند است
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(کلیني .) 1407 ،پیامبر هم بر کم گرفتن مهریه سفارش فرمودند :بهترین مهریه ،سبک ترین آنهاست (پاینده.)1390 ،
امام علي(ع) نیز در این زمینه میفرمایند :مهریه زنان را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمني میشود(.حرعاملي،
.)1409
این گروه باز بیان مي کنند که تقوا یکي از اصول رفتاری ،اخالقي است که در قران کریم به آن توصیه شده که
این موضوع در غریزه جنسي بیشتر نمایان میشود ،امر به تقوا گزیني در غریزه جنسي مهمترین اصل رفتاری است که
در آیه  78سوره هود به آن اشاره نموده است.
همچنین ،مخالفان ازدواج سفید ذکر مي کنند که مکتب اسالم برای کنترل سالمت امت و پیشگیری از فراهم
شدن زمینه های فساد ،حضور زنان را در اجتماع و هرمحیط مختلط با شرایطي محقق مي دانند که نتیجه آن جهت
دهي صحیح به رابطه جنسي در مسیر ازدواج است که قران کریم در دوآیه  33سوره احزاب و آیه  60سوره نور تبرج
زنان را ذکر و از آن نهي کرده است(ابن فارس،1404،ج،1ص .)238همچنین در آیه  31سوره نور بر رعایت حجاب و
اصالح پوشش در جهت کاهش زمینه های تحریک جنسي تاکید دارد و در آیه  33سوره نور نیز بر راه پیشگیری تاکید
کرده و از زنان و مرداني که امکان ا زدواج را ندارند خواسته تا عفت پیشه کنند .در واقع ،مخالفان ازدواج سفید با
رویکرد قراني استناد مي کنند که ازدواج سفید از هرجهت قابل پیشگیری و فاقد مشروعیت است(مکارم شیرازی،
.)1372
در باب روایات مخالفان نکاح معاطاتي به روایتي از امام صادق (ع) استناد کردند که به روایت ابان بن تغلب
معروف است و در جای دیگر به روایتي از امام محمد باقر (ع) استناد کردند که به روایت محمد بن مسلم معروف
است
( کلیني.)1365،
برای اثبات بي اعتباری نکاح معاطاتي به اصول عملي نیز استناد شده است که اصل استصحاب و اصل احتیاط از
این دو مورد است .مرحوم نراقي میفرماید :در نکاح ،صیغه الزم است زیرا اصل آن است که بدون صیغه آثار زوجیت
مترتب نميشود (نراقي ) 1415 ،در اصل احتیاط ممکن است گفته شود نگاه بر خالف سایر عقود است و از اهمیت
خاصي برخوردار است .لزوم احتیاط در نکاح بر اهمیت مسئله ازدواج تاکید ميکند که نکاح به گونهای جاری شود که
در درستي آن اطمینان باشد در حالي که در صحت نکاح معاطاتي اطمیناني وجود ندارد (بجستاني و همکاران.)1398 ،
بسیاری از اندیشمندان اجتماعي ،مذهبي و سیاسي در جامعه اسالمي مخالف این مقوله هستند چون دارای پیامدهای
منفي زیادی در ابعاد فردی ،خانوادگي و اجتماعي و مذهبي است.
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ب) موافقان نکاح معاطاتي:
موافقان نکاح معاطاتي در اثبات نظر خود به آیات و روایات نیز استناد کردند یکي از مهمترین ادله صحت نکاح
معاطاتي لزوم وفای به عهد و پیمان است که در قرآن کریم در آیه  34سوره اسراء و در آیه  1سوره مائده به این
موضوع اشاره شده است .
طبق بیان در برخي کتب فقهي ،معاطات در مطلق معامالت و عقود جریان دارد ،اما مراد آن نیست که هر فعل یا
اشارهای مظهر است ،بلکه باید اسباب عقالیي مظهر صریح عقد باشند(موسوی خمیني.)1379 ،
بنابراین داللت آیات لزوم وفای به عهد و عقد کامل است و اشکالي بر انطباق آن بر نکاح معاطاتي به نظر نمي
رسد ،مگر اینکه دلیلي برای استثنای عقد نکاح و اخراج آن از عموم و اطالق آیات لزوم وفای به عقد وجود داشته
باشد (بجستاني و همکاران.)1398 ،
موافقان صحت نکاح معاطاتي نیز به تعدادی از روایات موافق دیدگاه خود استناد کردهاند که ميتوان از آنها بدین
گونه نام برد :روایت نوح بن شعیب (کلیني .)1365 ،و روایت محمد بن اسماعیل بزیع(طوسي.)1365 ،
بیشتر فعاالن اجتماعي غربي و آزادی طلبان بي بندوبار (مارتین )1996 ،از طرفداران همخانگي هستند چون در
این روابط معتقدند بدون قرارگرفتن در یک چارچوب حقوقي و مذهبي ،بدون مسئولیت ،به راحتي میتوانند شریک
جنسي برای خود انتخاب کنند و بدون توجه به نیازهای عاطفي و دلگرمي قانوني برای طرف مقابل ،فقط لذت میبرند
و اگر شریک جنسي با شرایط مناسب تری هم یافت شد هیچ الزامي برای ماندن در رابطه خود احساس نمیکنند و
راحتي و آرامش را درشهوتراني مي یابند (نظافتي.)1396،
بررسی ازدواج سفید از دیدگاه اجتهادی:
آشکار است که قرارگرفتن دو نامحرم در یک مکان آن هم با آزادی جنسي از دید اسالم حرام و مذموم بوده
خداوند در آیات  68و  69سوره فرقان به ناروا بودن زنا تاکید دارد .پیامبر اسالم(ص) ورود زنا به خانه را باعث از بین
رفتن برکت میداند(ابنبابویه،1376 ،مجلس  .)62حضرت رضا(ع) نیز زنا را بزرگترین گناه ميشمارد(دیلمي )1371،و
از نظر قوانین موضوعه ایران (مواد 221و  637قانون مجازات) نیز جرم به حساب مي آید در واقع ،ارضای نیازهای
جنسي درچارچوب قانون و شرع قابل قبول و مورد حمایت فقهي و حقوقي است ،همانطور که خداوند در آیه 87
سوره مائده میفرماید « :ای اهل ایمان ،حرام نکنید طیبات را که خدا بر شما حالل نموده ،و از احکام خدا تجاوز
نکنید ،که خدا تجاوزکنندگان را دوست نميدارد».

در ازدواج رسمي ،زن و مرد براساس نظام حکیمانۀ عالم و براساس آنچه خداوند قرار داده وارد زندگي جدید
ميشوند و نسبت به هم شدیداً عالقه پیدا میکنند؛ همان عشقي که خداوند در آیه  21سوره روم آنرا توصیف میفرماید.
برخي در بیان آزادی های نامحدود در غرب ،ازدواج بدون پیوند قانوني و شرعي را تبلیغ مي کنند و آنرا آسانترین
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روش ،بدون تحمل تکالیف ازدواج به رسمیت مي شناسند و به جوانان ما هم انتقال مي دهند (سیف .)1386 ،امام
صادق (ع) در این زمینه مي فرمایند خداوند به یکي از انبیا وحي فرمود به مؤمنان بگو « :جامۀ دشمنان من را نپوشند و
غذاهای آنها را نخورند و شیوة آنان را به کار نگیرند که در این صورت مانند آنان دشمن من میشوند» (ابن بابویه،
.)1413
درقران کریم باز به جایگاه موثر ازدواج اشاره شده و در آیه  189سوره اعراف بر اهمیت آن تاکید مي کند.
ازدواج سفید که نتیجه هوسراني و لذت لحظه ایي است در همه ابعاد از گذشته تاکنون مشروعیت نداشته است حتي
پیامبر(ص) نیز در این مورد فرمودند« :چه بسیار شهوت لحظهای که اندوه و غم طوالني به بار آورد» (حرعاملي،
 .)1409هوسراني دل را از محبت و رحمت خدا دور ميگرداند که ازدواج سفید و همخانگي از مصادیق بارز شهوتند.
امام حسن مجتبي(ع) در این باره میفرمایند :خداوند به حضرت داود وحي کرد :ای داود یارانت را از حب شهوات
برحذر دار و انذار بده؛ زیرا وابستگي قلوب به شهوات دنیا موجب دور شدن قلبها از من میشود (نوری.)1408،
در جامعه اسالمي ایراني ما ،گرچه قانون به الزام ثبت ازدواج برای زوجین اذعان دارد ،اما باید درنظر گرفت که
قباله فقط جنبۀ مدني دارد .لذا ،گاهي پسر و دختر به دلیل نرسیدن به سنّ قانوني یا به دلیل ازدواج موقّت یا دلیلي
دیگر ،فقط به طور شرعي ازدواج میکنند اما ازدواج آنها ثبت رسمي نمیشود؛ پس صرف وصلت و ارتباط زن و مرد
بدون ثبت قانوني ،نمیتواند مفهوم درستي از ازدواج سفید باشد ،زیرا ازدواج با وجود صیغۀ عقد اما بدون ثبت قانوني،
مشروع است(بستان.)1392 ،
بررسی ازدواج سفید از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران:
الف -نگاه فقهی:
از دیدگاه فقها مخصوصا آیت اهلل مکارم شیرازی اصل براین است که همخانه شدن بدون ازدواج رسمي ،از نظر
دیني هیچ فرقي با زنا ندارد و به هیچ عنوان نميتوان ویژگي های ازدواج را در آن یافت (مکارم شیرازی.)1387 ،
بنابراین فرزندان متولد از ازدواج سفید از نظر حقوقي و نسبي فاقد پشتوانه خواهند بود .در چنین مواردی حتي
اگر زن ادعا کند که صیغه بوده است ،در صورت انکار مرد ،ادعای زن ،به خاطر ثبت نبودن ،قابل اثبات نیست (نظافتي،
 .)1396بارداریهای ناخواسته و عوارض بهداشتي ناشي از سقط جنین غیرقانوني از تبعات دیگر است .در ازدواج سفید
وضعیت ارث فرزندان متولد شده و همچنین وضعیت ارث بردن زوجین از همدیگر مشخص نیست .حتي سایر حقوق
کودکان نامعلوم است و معمو ًال کسي حضانت آنان را بر عهده نمیگیرد ،مگر اینکه مراحل پیچیده قانوني طي
شود(قنبریان.)1396 ،

82

نگرشي فقهي به نقش ازدواج سفید

احكام فقهی ازدواج سفید از نظر مراجع عالی قدر معاصر:
در سایت خبرآنالین ،آیت اهلل شبیری زنجاني و آیت اهلل جعفر سبحاني به پرسش هایي درباره این ازدواج در استفتاء
شفقنا پاسخ داده اند(خبرگزاری خبرآنالین.)1393 ،
نظرات آیت اهلل شبیری زنجانی:

 -1فارغ از سایر شرایط از جمله رضایت دختر و پسر در ازدواج سفید برای بودن با یکدیگر ،در ازدواج دائم و
موقت ،خواندن صیغه الزم است.

 -2در صورتي که خواندن خطبه به زبان عربي فصیح مقدور نباشد و زوج و زوجه بنا به دالیلي نظیر حفظ آبرو
نتوانند موضوع را با دیگری در میان بگذارند ميتوانند به زبان مادری خطبه را جاری کنند(گرجي پشتي و همکاران،
.)1398
 -3خطبه را به هر زبا ني که بخوانند و معنای «زوجتک» و «قبلت» را برساند صحیح است .مثال برای ازدواج دائم
به فارسي به زن بگوید :به عقد دائمي درآوردم خودم را برای شما در مقابل مهریهای که توافق کردیم و سپس مرد
بگوید :قبول نمودم این عقد دائم را براساس مهریهای که توافق کردیم.

 -4اگ ر دختری با پسری بدون رضایت پدر و یا بدون اطالع پدر همبستر شده باشد و اطالعي از اینکه باید خطبه
عقد خوانده شود نداشته و یا نميدانسته رضایت پدر واجب است و عقدشان صحیح نیست.

 -5اگر صیغه جاری نشده باشد محرمیت ایجاد نشده ،بنابراین باید جدا شوند البته اگر در چنین شرایطي پدر و
جد پدری مصلحت دختر را در ازدواج مراعات نکنند اذن ایشان برای ازدواج جدید ساقط است.

 -6اگر مرد و زن ندانند که ازدواج بدون صیغه باطل است و با یکدیگر ازدواج کنند بچهای که از آنان به دنیا
آمده ،حالل زاده است و تمام احکام اوالد را دارا مي باشد و اگر یکي از مرد و زن نداند که ازدواج باطل است ،بین او
و بچهای که به دنیا مي آید تمام احکام اوالد جاری است ،ولي دیگری که مي دانسته ازدواج باطل است از بچه ارث
نميبرد و بچه هم از وی ارث نمي برد ولي این دو به هم محرم اند و احکام محرمیت را دارا ميباشند و ازدواج آنها با
یکدیگر جایز نیست (خبرگزاری خبرآنالین.)1393 ،
نظریات آیت اهلل جعفر سبحانی:
 -1ازدواج سفید همان ازدواج معاطاتي است و شرعا کافي نیست و باید اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده
شود و مهریه معین شود .متاسفانه موضوعي که شبیه زنا رایگان است نام ازدواج به خود گرفته است.
 -2همانند زوجیت دائم و زوجیت موقت باید عقد خوانده شود و حد وحدود روشن شود.
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 -3در عقد موقت در صورت اجتماع شرایط عقد فارسي کافي است؛ اگر زوج و زوجه نتوانند صیغه را به عربي
صحیح بخوانند باید کسي را که ميتواند وکیل کنند و اگر چنین شخصي نبود باید خودشان به غیر عربي بخوانند و
باید لفظي بگویند که معني«زوجت و قبلت» را بفهماند.

 -4در صورت جاری کردن خطبه به زبان مادری باید انشاء زوجیت شود و آنچه در رساله ها آمده است به
فارسي خوانده شود.

 -5اگر شرایط دختر و پسری که بدون صیغه همبستر شدهاند به گونهای باشد که جدا شدن عوارض جدی برای
شرایط فعلي و آینده طرفین یا یکي از طرفین داشته باشد و هر دو یا یکي از طرفین در عسروحرج بیفتند و در این
حال اطالع به پدر نیز عوارض خطرناك داشته باشد ،باید توجه داشت که باالخره ازدواج این دو تا آخر نمي تواند
برای پدر پنهان بماند و خواندن صیغه عقد مشکل را حل نخواهد کرد (خبرگزاری خبرآنالین.)1393 ،

نظریات آیت اهلل مكارم شیرازی:
در سایت خبرگزاری رسمي حوزه ( )1393نظریات ایشان به این شرح است:
 -1بدون شک رضایت قلبي برای عقد کافي نیست و چنین ارتباطي ،ارتباط نامشروع و حرام است و به عقیده ما
نام ازدواج بر آن صحیح نیست خواه سفید یا سیاه باشد.
 -2ازدواج دختر باکره (موقت یا دائ م) بدون کسب اجازه ولي دختر جایز نبوده و ازدواج باطل است و منظور از
باکره دختری است که قبال با اجازه ولي شوهر نکرده است ،خواه عضو بکارت موجود باشد ،یا نه.

 -3درصورت یکه دختر و پسری قبال با جهل به لزوم خواندن عقد ازدواج و بدون اطالع پدر دختر رابطه جنسي
داشته اند برای حفظ آبرو مي توانند بدون اطالع پدر دختر در حال حاضر خودشان عقد شرعي بخوانند و عقد بدون
اذن ولي دختر صحیح نیست.

 -4در زناشویي به هرصورت باید صیغه خوانده شود و تنها راضي بودن زن و مرد کافي نیست و صیغه عقد را یا
خود زن و مرد ميخوانند ،یا دیگری را وکیل ميکنند که از طرف آنان بخواند(خبرگزاری رسمي حوزه.)1393 ،

ب -نگاه حقوقی:
در جمهوری اسالمي ایران ،تنها ازدواج هایي به رسمیت شناخته مي شوند که در آنها تکالیف دو طرف مشخص
است و در دفاتر ازدواج ثبت شوند در ازدواج رسمي مسئولیت طرفین کامال مشخص است و در صورت بروز اختالف
یا موارد قانوني پیگیری میشود .اما در قانون جمهوری اسالمي به تبع دین اسالم ،ازدواج سفید به رسمیت شناخته نشده
و جرم محسوب ميشود .طبیعتا وقتي قانون اصل این ازدواج را جرم ميداند هیچ گاه مسئولیت پیگیری تبعات آن را بر
عهده نميگیرد و با تبعات آن نیز همانند جرم برخورد میکند (طاهری.)1384 ،
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درصورت عدم ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي ،مطابق مادهی  64قانون مجازات اسالمي برای زوج ،مجازات
تعزیری تا یک سال حبس ،مقرر شده است و در مادهی  21قانون حمایت خانواده مصوب  1391ثبت نکاح موقت در
صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامي
شده است.
بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگي مشترك را انتخاب کنند ،چنین توافقي برخالف نظم
عمومي ،اخالق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده ی  637قانون
مجازات اسالمي قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف ميشود که از حقوق
اجتماعي از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعي خود ارثي نخواهند برد و نباید انتظار
داشت قانون برای هر ناهنجاری ،یک لباس قانوني بپوشاند و در این زمینه ،خال قانوني نداریم.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به آمار ثبت ازدواج دائم اشاره نموده و تصریح کرد316 :هزار و 716
واقعه ازدواج در شش ماهه ابتدای سال  98داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل  9درصد کاهش یافته است
(سایت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور )1398 ،و این درحالي است که مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای
اجتماعي بهزیستي کشور با اشاره به بروز تغییراتي در ساختار و کارکردهای خانوادهها در ایران ،از ثبت  2ازدواج
موقت به ازای هر  10ازدواج دائم در کشور خبر داد (باشگاه پژوهشگران جوان.)1394 ،
راهكارهای مقابله با ازدواج سفید:
دین اسالم بعنوان یک دین جامع و کامل درجهت حذف ازدواج سفید ،بهترین و ایدهآل ترین راهکار را ازدواج
دائم ميداند که شرا یط خاص و مشخص خود را دارد .اما در شرایطي که ازدواج دائم به دالیل معیني برای افراد مقدور
نیست .اسالم بهترین راهکار دیگر مقابله با ازدواج سفید را ازدواج موقّت قرار داده و آن را جایگزین مناسبي ميداند.

ازدواج موقّت در مقایسه با ازدواج دائم در بردارندة تعهّدات کمتری است ،اگر زن و مرد در شرایط خاصّي به
دالیل منطقي مایل باشند ضمن فراهم کردن امکان ارتباط جنسي مشروع از تعهّدات ازدواج دائم شانه خالي کنند،
ازدواج موقت راهگشا است (بستان.)1392 ،
ازدواج در اسالم امری مقدس است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است .پیامبر اکرم (ص)مي فرمایند:
«هیچ بنایي در اسالم نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست» (نوری.)1408،
ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعي ازدواج است که زن با قرائت صیغهای ،خود را برای
زماني معین و محدود به ازدواج مرد در ميآورد .واژة متعه اسمي برای بهره مند شدن و لذت بردن است .بهرههایي که
همیـشگي نبـوده و به زودی پایان ميیابد (حسیني زبیدی.)1414 ،
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دربیان دیگر ،ازدواج موقت عبارت است از اینکه زن آزاد و کامل خود را به ازدواج مردی به مهریه معیني و تا
زمان مشخصي درآورد که بین این دو رضایت و اتفاق نظر وجود داشته باشد (رضواني .)1382 ،در قرآن کریم ،کتب
حدیث و روایات ،از عنوان متعه برای ازدواج موقت استفاده شده که در سوره نساء آیه  24و همچنین آیه  87سوره
مائده بر مشروعیت ازدواج موقت داللت دارد.
نکاح متعه در زمان جاهلیت پیش از اسالم نیز مرسوم بود .اسالم بر بسیاری از رسمها و مقررات جاهلیت خط
بطالن کشید ولي برخي از آن ها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتي اصالح و تأیید کرد .نکاح متعه هم از رسمهای پیش
از اسالم بوده که اصالح و تصحیح گردید و آنها را در حوزه قوانین امضایي محسوب نمود و این آیه هم طبق
محاورات عرفي آن زمان نازل گردیده است.
در کتاب جاهلیت و اسالم درباره ازدواج موقت آمده است« :ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد
میان مرد و زن غیر باکرهای انجام مي گرفت که به موجب آن ،تا زمان معیني در مقابل بهره از زن پول معیني پرداخت
ميشد و چنین ازدواجي با سرآمدن زمانش پایان ميیافت( ».نوری.)1360 ،

مخاطبین ازدواج موقت:
آیین اسالم و قوانین پویای ایران برای همه افراد جامعه چه زن و چه مرد با هر شرایط سني جوابگو است .لذا ،هر
شخصي با هر وضعیتي که نیازمند ازدواج موقت باشد درصورتیکه مانعي نداشته باشد ،مي تواند مخاطب ازدواج موقت
قرار گیرد .در خصوص این مخاطبین میتوان به موارد زیر اشاره کرد (نظافتي.)1396 ،
 -1پسراني که به دلیل نداشتن شغل و درآمد یا تحصیل و یا مراقبت از پدر و مادر مسن ،شرایط ازدواج دائم را
ندارند.
 -2مردان و یا زناني که به واسطه طالق و فوت همسر با وجود داشتن فرزند تنها مانده اند و فرزندان ،فرد دیگری
را به جای مادر یا پدر نمي پذیرند ،در حالیکه نیاز جنسي آنها قابل انکار نیست.

 -3برخي از دختراني که به هر دلیل خواستگار مناسب نداشتند و یا به دلیل شرا یط حاکم بر خانواده ی آن ها ،از
ازدواج دائم بازمانده اند و اقبال کم تری برای ازدواج دارند.
تفاوتهای بین ازدواج موقت  ،دائم و سفید:
ازدواج موقت با توجه به برخورداری از حمایت قانوني ،شرعي و عرفي و با درنظر گرفتن ویژگیهای خاص آن
نسبت به ازدواج سفید برتری دارد .ازدواج موقت بر اساس ماده  1076قانون مدني دارای مدت کامال معین است و
مشخص بودن مدت امتیاز ویژه ازدواج موقت در مقابل ازدواج سفید است (کاتوزیان.)1378 ،
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فرق اساسي ازدواج موقت با ازدواج سفید در حق دریافت نفقه برای زنان و فرزنداني است که از رابطه موقت –
مشروع -بوجود ميآیند که طبق ماده  1107ذکر شده است و براساس ماده  1113قانون مدني در نکاح منقطع شوهر
ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست ،مگر اینکه دادن نفقه شرط شده باشد یا عقد مبني بر آن جاری شده باشد
(کاتوزیان.)1378 ،
نتیجه گیری:
در نظام حقوقي وفقهي ایران ازدواج سفید به دلیل عدم ثبت شرعي وعدم مسئولیت حقوقي وعدم مشروعیت
فقهي این نوع رابطه وهمچنین بارداریهای ناخواسته و عوارض بهداشتي ،غیرقانوني میباشد .ازدواج سفید که معادل
همخانگي یا زندگي مشترك بدون ازدواج است ،از شیوههای رایج در غرب بوده که در نقاط متعدّد جهان نیز در حال
گسترش است و به هیچ وجه با آموزههای دیني و فرهنگي جامعۀ اسالمي همخواني ندارد .از جمله علل روی آوردن
جوانان به این نوع به اصطالح ازدواج ،مشکالت اقتصادی و ناامني شغلي ،پذیرش آموزههای فمینیسمي ،گسترش
روابط آزاد جنسي،گسترش سکونت انفرادی ،عدم پذیرش تعهّد و مسؤلیت پذیری از عوامل مهمّي است که در پیدایش
الگوی ازدواج سفید دخالت دارند.

در ازدواج سفید اصل مشروعیت در زندگي ،قانون ،اصل آینده نگری ،اصل اخالق ،اصل انسانیت و حریّت نادیده
گرفته شده و افراد با بسیاری از مشکالت دست و پنجه نرم ميکنند و با بوجود آمدن مشکالت اصلي ،فشارهای رواني
افراد افزایش مییابد ،حریم و حرمت افراد خدشه دار میشود ،زمینۀ رشد معنوی و کماالت انساني فراهم نمیشود،
بسیاری از افراد بيمسئولیت شده و از فواید ازدواج پاك محروم ميمانند و اینجاست که تفاوت فاحش میان ازدواج
شرعي و ازدواج بي پایه و اساس ،روشن میشود .این پدیده آثار مخرّب خانوادگي نظیر افول ازدواج ،فروپاشي نهاد
خانواده را نیز در پي دارد .دین مقدّس اسالم در وهله اول ازدواج دائم که بر اساس آن ،خانوادهاى تشکیل ميشود و به
عنوان یک بنیاد پایدار اجتماعى به شمار ميآید و در مرحله بعد ازدواج موقّت را برای کساني که امکان ازدواج دائم
ندارند ،مطرح مي کند که از آن در فرهنگ اسالمى به صیغه موقت هم تعبیر ميشود و بر پایه آن رابطه زناشویى موقتى
با مدّت و مهریه مشخص و با یک سری تعهدات معین شرعي و قانوني طي مدتي معلوم بر افراد بار مي کند که هردو
طرف تابع آن هستند و تبعات ازدواج سفید را نیز از هر لحاظ نخواهد داشت و این را بهترین راه حل و جایگزین این
نوع الگوی ازدواج ميداند .عدم آگاهى از تعریف صحیح نکاح موقت و ماهیت آن ،موجب مشکالت فراواني شده
است.
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Jurisprudential attitude to the role of white marriage and the place of temporary
marriage in the evolution of the laws of the family system in the Islamic society
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Abstract
The family is the most significant foundation affecting the identity and physical health of
individuals in the community. The purpose of this study is to analyze the pros and cons of
white marriage and to provide an alternative approach -permanent and temporary marriageswith their jurisprudential and legal implications. Cohabitation is an abnormal, illegal,
illegitimate, and anti-Islamic phenomenon which has grown as white marriage between
individuals. Temporary marriage has initially created a negative image, especially in the minds
of women in society, but if its real causes, conditions, and benefits are examined, we find out
that marriage and its existential philosophy are crucial to Islamic society. This marriage is for
those who do not qualify for permanent marriage but still have physical and sexual needs.This
research is a descriptive-analytical research which has attempted in a library-based way to
address most of the jurisprudential and lawful aspects of white marriage and then,
distinguishing these two issues is so significant. Due to lack of religious and social legitimacy
despite its prevalence and negative consequences for individual and family, the necessity and
the benefits of permanent and temporary marriages as alternatives in today's society are
indicated.
Keywords: Family System, Legal and Jurisprudential Laws, Temporary Marriage, Islamic
Community, White Marriage.

1- PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan),
Isfahan, Iran.Email: azeinali30@gmail.com
2- Associate Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran.(Corresponding
Author).Email: masoudraei@yahoo.com
3-Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Yasouj
Branch, Yasouj, Iran.
Email: mohamadamerinia@gmail.com.

91

