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 دهیچک 

 .باشد.هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه عرف در ازدواج سفید، از نظر فقه اسالم میهدف: 

-افتهیتحلیلی انجام شد. -ای و روش توصیفیاین پژوهش با استناد به منابع کتابخانه روش:

های غلطی مانند وضع از جمله علل روی آوردن به ازدواج سفید در ایران، بیکاری، سنت :ها

ین باشد. همچنهای سنگین، مخارج کمرشکن عروسی، فاصلۀ بین فقیر و غنی، و ... میمهریه

های نسلی، مهاجرت طلبی، تعارضهای مجردی در نتیجه استقاللچشمگیر خانهافزایش 

تی شناختوان از عوامل مهم شیوع ازدواج سپید در کشور از نظر جامعهشغلی و تحصیلی را می

کنند، از سالمت روانی کمتری نسبت به هایی که ازدواج سفید را انتخاب میدانست. زوج

ی ترنند، برخوردارند و سطح رضایت از زندگیِ بسیار پایینکافرادی که ازدواج رسمی می

ها و تعهدات در زندگی مشترک و توقع مشارکت مالی و دارند. مشخص نبودن مرز مسئولیت

گذاری اقتصادی و رشد مالی، از دیگر مسائلی تقسیم درآمد، هدفمند نبودن افراد برای سرمایه

عرف یا همان هنجارهای  گیری:نتیجهشوند. می است که افراد در ازدواج سفید با آن مواجه

جامعۀ اسالمی در ابتدا و سپس اخالق، شرع و قانون، ازدواج سفید را به عنوان یک پدیدۀ 

گیرد آن است که کنند. مهمترین علتی که این مهم، مورد رد و نقد قرار مینوظهور رد می

شد فردی و تعالی جامعه و ادامه این نوع ازدواج فقط دارای هدف شهوانی است و اثری از ر

نسل، در آن نیست. در این نوع ازدواج، زن به عنوان ابزاری برای ارضای غرایز شهوانی قرار 

گرفته و حق و حقوق قانونی و عرفی او )مهریه، نفقه و اجرت مثل( سلب شده است. باتوجه 

ن رویداد نوظهور کاماَل به تبعات شخصی و اجتماعی این مهم، عرف اسالم و کلیۀ ادیان، با ای

 مخالف هستند.
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 مقدمه

دارای اهمیت زیادی و نقش مهم  یدر جوامع امروزکه  مسائلی ترینیکی از مهم اسالم از منظر دین مبین

از قبیل روحی،  های مختلفاز جنبه مدنی و فقهیعنوان یک پدیده ه ب مزاوجت چرا که ؛باشد ازدواج استمی

 کاحنگیری مثمر و کارآمد نوع شکل .باشدمیمطالعه و تحقیق ل، مّتأ قابل روانی، ارث و دیگر مسائل فردی

 مشروع ازدواج ،صُحُف آسمانیدر  متعال شود. خداوندمیقلمداد  ضروری و اصولیو عوامل موثر برآن امری 

را به ازدواج  موکداً افرادنس و الفت بین زوجین معرفی کرده و اُ تکوینی مایهو  روانروح و ی آرامش را مایه

اشته د خوشایند و یا بالعکسهای بازتابتواند و انگیزه می ماهیت ،برحسب نوع مواصلت  .ه استنمودتوصیه 

 تیاهم باشد.حائز اهمیت میبصورت امروزی بسیار بررسی تغییرات اجتماعی  طور مسلّمهقطعاً و بباشد. 

 وندیآن پ یهابستر نیترقیرا به عم یزندگ یهاهیال نیتریاست که سطح نیدر ا مزاوجتمفهوم 

 و اجتماعی تحوالت از ناشی که غربی الگویی با سفید دانیم ازدواجهمانطور که می (7435)دیانی،.زندیم

 غربی پردازانِ نظریه زعم شماری از به وها خانواده بنیان و نهاد دگرگونی و رخ داده میالدی 02 قرن اقتصادی

بسیاری  توجه کانون اخیر هایسال غرب، طی در مدرنیته بازتاب عنوان به این شالوده و اساس، فروپاشی

شهرها( روبرو شده )عمدتاً در برخی کالن« ازدواج  سفید»ای به نام کشور ما نیز با پدیده .است گرفته قرار

ای بارز از سبک زندگی مدرن غربی که تقریبًا هیچ سنخیت و تناسب شاخصه است. ازدواج سفید به عنوان

 (.7435ای، )قبله های دینی، فکری و فرهنگی نداردتمعناداری با انتظارات، اقتضائات و زیرساخ

آید که این قوانین در طول هایی به سبب گذر زمان بوجود میگاهگاهی در میان قوانین دینی و اساسی تهی

زمان بایستی به سبب رفتارهای گوناگون اجتماعی افراد و یا گروه کثیری از آحاد )نسل جدید( تکامل یابند 

پذیری آنها اجازه بازنگری به قوانین ندهند عملکرد اجتماعی و رویه قوای و هنگامی که در مقابل انعطاف

ای از قوانین فقهی و حقوقی اجرا نشدن ماده (.7483آنها انعطاف الزم را خواهد بخشید )گرجی، عمومی به

برند یعنی آنها را همانند شود تا برخی از فقها و حقوقدانان از آنها به عنوان عرف سازگار نام میسبب می

عرف در ازدواج  یتعامل گاهیجامطالعه  (.7485پندارند )جعفری لنگرودی،آور میی و حقوقی الزاممنابع فقه

 یقتمهم و نیقرار گرفته است و ا مباالتییمورد ب لیکه بدون دل از اموری بودهجامع،  ندیفرا کیدر  و نکاح

 انسان اتیح یهاه( همه شئون و حوزیو وضع یفی)تکل یکه احکام شرع میبدان دیآیتر به نظر میضرور

 .دینمامیرا در بر گرفته و بر آن اعمال نظر  یمکتب

به زندگی زناشویی بدون ازدوج نیز معروف است، یک شیوه جایگزین این نوع از زندگی که   :ازدواج سفید 

دختر و پسر بدون  ،در غرب است که در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی رواج  دارد. در این نوع رابطه

ها در بسیاری از کشورها ازدواج (.7483ها، کنند )حکیمیهیچ توافق رسمی و مشخصی رابطه را شروع می

ها در کانادا کاهش شدید میزان ازدواج ضعیف و هم خانگی در حال تقویت است؛ برای مثال شاخصدر حال ت

درصد در  35سالگی، از باالی  52دهند. در این کشور، میزان ازدواج زنان تا در چند دهه اخیر را نشان می

ی در کانادا رشدی رسیده است. در مقابل، میزان هم خانگ 0224به کمتر از شصت درصد درسال  7395سال 

رسیده  0222درصد در سال  52به نزدیک 7392درصد در اواخر دهه  75دهد و از درصدی را نشان می 422

است. این تغییرات به آمریکای شمالی و اقیانوسیه محدود نمانده و اروپا نیز روندهای مشابهی از آن را تجربه 

نیز به علل گوناگون  7392بل از انقالب جنسی دهه جدیدی نیست و ق دیدۀکرده است. هم خانگی در اروپا پ
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شد. البته در آن زمان عملی غیرقانونی، مشمول مجازات و نادر بود در برخی جوامع اروپایی یافت می

 (.7437)دادمرزی، محقق داماد، 

:  ایيالف( مرحله آشن اند از:این پدیده نوظهور اجتماعی پنج مرحله دارد که عبارت :مراحل ازدواج سفید

شوندف سپس به افشا های دیگر با یکدیگر آشنا میدر این مرحله دختر و پسر در خیابان و یا در مکان

گذارند. های مکرر خود را با یکدیگر در میان میها و طرد شدنپردازند و دردها و محرومیتوضعیت خود می

کنند تا حس ترحم و دلسوزی فی میها معرور در مشکالت و بدبختیدر بیشتر موارد طرفین خود را غوطه

های شمار، محنتکه دو طرف از دردهای بیپس از آن: ب( مرحله عاشق شدن دیگران را تحریک کنند.

جاد شوند. این نزدیکی منجربه ایفراوان و مصائب پرتعداد خود گفتند، بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می

 گردد، بلکه عشقی که به جهتقی که موحب تعالی و رشد میشود؛ البته نه عشآمیز میعلقه و ارتباط محبت

که طرفین احساس کردند یکدیگر پس از آن: ج( مرحله به هم پیوستن های گذشته است.جبران محرومیت

اند و وجدان گیرند؛ لیکن چون به صورت کامل اجتماعی نشدهفهمند تصمیم به با هم زیستن میرا می

 (.7487گیرند )درودیان،ارند. برای با هم زیستن راه کج روانه و ناهنجار را پیش میاخالقی )سوپر اپگو( قوی ند

د، دهنبینی کرد افرادی که تن به این رابطه میتوان پیشبه وضوح می: مرحله بروز تعارض و تنشد(

 پاید که عشق ودنیایی سرشار از تعارض، درگیری و مسائل حل نشده دارند. به همین جهت، دیری نمی

ه(مرحله  .دهدگری میبازد و جای خود را به نفرت و کینه و خود سرزنشعاطفه اولیه به تمامی رنگ می

ی اپاید؛ چرا که به گونهزیست سیاه مشترک دیری نمی: خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری

نی های منطقی و عقالگیری از سازوکارها دو طرف قادر به بهرهناهنجار شکل گرفته است. با پیدا شدن تعارض

های پدید آمده و اختالفات ظاهر شده نیستند. در نتیجه به این رابطه خاتمه برای از میان راندن تعارض

ماند )درودیان، دهند و چیزی جز احساس شرم و شکست برای طرفین، خصوصاً برای زن باقی نمیمی

7487.) 

ای را با مشکل های اجتماعی که هر جامعهین آفتتریکی از مهم: عوامل موثر بر گرایش به ازدواج سفید

اعتمادی در روابط اجتماعی و اعتمادی میان اعضای جامعه است. گسترش بیسازد، بیجدی مواجه می

گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساساً 

 (.7430دچار شک و تزلزل کرده است )سلیمی،  کیفیت ارتباط با دیگران را
و کالهبرداری و تجربیات تلخ دیگران در این موارد که هر روزه در صفحه حوادث  یارکافزایش اعتیاد، فریب

ی شهرنشینی و افزایش جمعیت که افراد را با هم بیگانه کرده کمّ ، در کنار توسعۀشودها منتشر میروزنامه

عطف و حساس این مسئله در ازدواج و وصلت با دیگری  شود که نقطۀافراد می اعتمادییاست، موجب ب

های عاطفی و زناشویی که به واسطه اعتماد کاذب و خوشبینانه به چه بسیار شکست دهد.خود را نشان می

شود. بدیهی است هر قدر اعتماد ها منتشر میای از آن از طریق رسانهدهد که فقط گوشهدیگری رخ می

نند کتر از پیش اقدام به این کار میشود و افراد محتاطان افراد جامعه بیشتر باشد، ریسک ازدواج باالتر میمی

 (.7437)برات دستجردی و عرفان، 

آید ای که از طریق ازدواج سفید بوجود میشناسان معتقدند رابطهروان: شناسي و ازدواج سفیدروان

کند و خالء روانی برای دختر را در وه سطح زندگی افراد تغییر میشود، به عالموجب کاهش فرزندآوری می
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هایی مانند اعتیاد سوق پی دارد و همچنین ممکن است شانس مادر شدن او را کاهش دهد و حتی به آسیب

بینند. در چنین ای کمتر آسیب میپیدا کنند، این در حالی است که مردان در صورت ترک چنین رابطه

میلی کند و این امر دارد که یکی از طرفین هر لحظه نسبت به ادامه این رابطه اظهار بی مکانهایی اازدواج

شود چرا که آنان برحسب موجب وارد شدن صدمات روحی قابل توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان می

، اید )قبلهگذاری عاطفی کنند که از ارزش الزم برخوردار باشطبیعت خود دوست دارند روی فردی سرمایه

7435.) 

 دهند.طور مکرر و ارادی انجام میهآن را ب ،معین ۀجامع ست از عملی که غالب مردم درا عرف عبارت :عرف

 این معنی مبنا و توجیه عقـلی شود. عرف درنامیده می« سیره عملی»یا  «البنای عق»در تعبیر فقها این امر 

 عرف گردد، این توجیه را ندارد. در فقه،سن بلوغ نیز میولی عادت که شامل مسائل طبیعی مانند  دارد.

قواعدی را که بدون مداخله  ،هنگامی معتبر است که کتاب و سنت در موردی ساکت باشد. در بحث حقوقی

ای حقوقی درآمده باشد، عرف صورت قاعدهههای اجتماعی استخراج شده و بگذار از میان پدیدهقانون

 (7432)عبدی،م.نامیمی

ای مرسوم و معمول شود که به اعتقاد آنان گونههخود بهای بایستی بین مردم خودببرای ایجاد عرف، قاعده 

اعتقاد به )و روانی  (یالنعادت مرسوم بین عموم برای مدت طو)عرف دارای دو رکن مادی  آور باشد.الزام

هذا باید عشود، ممدون شناخته می باشد. با آنکه حقوق ایران به عنوان حقوقمی (الزامی بودن رعایت آن

ای موارد از جمله موارد پاره به این معنی که در حقوقی سهم بسزائی دارد. دانـست که عـرف در میان قواعد

 رسدطور ضمنی. ضمناً به نظر میهآن اشاره شده و در مواردی دیگر ب صراحتاً به (0)قانون مدنی 000و  740

می و الحکم موردی را بیان ننموده یا مفاد آن مجمل باشد و از منابع اس که قانونکه دادرس در مواردی

 (آیین دادرسی مدنی 4ماده . )عادت مسلم استفاده کند تواند از عرف وفناوری نتوان حکم قضیه را یافت، می

معین  ایجامعه ای بین مردم درای خاص، رعایت قاعدهرو شدن با واقعههبرای ایجاد عرف، باید هنگام روب

در اینجا اشاره به این نکته ضروری . آور باشدها الزاممرسوم شود و این رسم چنان قوت بیابد که به اعتقاد آن

نظران علم حقوق که گـروهی آن باشد نه عرف صاحبعرف در اینجا عرف توده مردم می است که منظور از

ل معین ای از اصانشمندان حقوق در برابر واقعهنمایند. توضیح اینکه گاه درا به اصـول کلی حقوقی تعبیر می

بران نباید بدون ج هیچ ضرر"از قبیل :  شمارند.عنوان اصل کلی حقوقی محترم میهکنند و آن را بپیروی می

را متحمل نمنتفع از منافع باید زیان آ"و یا  "جهت کندال کس نباید به زیان دیگری استفاده بهیچ"و  "بماند

جایگاه عرف در ازدواج سفید از  یبه پرسش اساس ییپژوهش ضمن پاسخگو نیدر ا (.7432 )عبدی، ."شود

ر کننده د نییبه عنوان بخش مهم تع ی و حقوقشرع احکامعرف،  یرگذاریتأث گاهی، به جانظر فقه اسالم

 نماییم. می نییتب ازدواج سفید رابر  عرفنسبت و پرداخته  ازدواجدر  یعمل یدهایو نبا دهایبا

 

 روش پژوهش

تحلیلی، ضمن تجزیه و تحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع  -حاضر، با روش تحقیق توصیفی در پژوهش

مورد نظر از طریق سؤاالت در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطالعات گردآوری شده از طریق مطالعات 

 ای و اسنادی اقدام گردید. کتابخانه
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 هایافته

ترین عوامل گرایش به این رابطه های جدیدی و نوپدیده جامعه ایران است. مهمازدواج سفید یکی از چالش

تغییرات فرهنگی جامعه ایران، مشکالت مالی جوانان، محک زدن رابطه، آشنایی بیشتر، عدم اعتقاد به ازدواج، 

و زنان بیوه ناشی از طالق، الگوبرداری از ماهواره و سست شدن اعتقادات مذهبی، افزایش مردان تنها 

برند، توقعات باالی دختران، قطع وام ازدواج و هرگونه های بیگانه که قبح این نوع رابطه را از بین میرسانه

کمک مالی به پسران از سوی نهادهای مالی، تعهد مالی کمتر در این رابطه، و رهایی از هفت خوان ازدواج 

کند. های اجتماعی و روانی زیادی برای جامعه، طرفین و خانواده آنان ایجاد میاین ازدواج آسیب رسمی است.

های اضافی بر جامعه برای پرورش ها عبارتند از: کم شدن حس مسئولیت، تحمیل هزینهترین آسیبمهم

دن شادی و نشاط فرزندان این رابطه، کم شدن اعتماد زوجین به یکدیگر، زیاد شدن احتمال طالق، کم ش

زوجین به خصوص در زنان، کاهش فرزندآوری، کاهش شانس مادر شدن دختران و ایجاد خالء روانی برای 

 (.7432توان نام برد )سیدی بنایی، هر دو طرف را می

 ازدواج سفید در عرف
این شت است؛ اما بوده و تا امروز نیز ادامه داای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان ازدواج پدیده

گیری است که نه تنها مطابق شرع و قانون روزها در کشور، نوع دیگری از زندگی مشترک در حال شکل

بلکه عرف جامعه هم تمایلی به پذیرش آن ندارد. این نوع زندگی مشترک میان جوانان کشور به  ؛نیست

 شود و این روزها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم. ازدواج سفید تعبیر می

ای برخوردار است و اسالم فقط ازدواج را مشروع به گزارش قانون نزد اسالم پیوند زن و مرد از اهمیت ویژه

قرار داده و از هر نوع پیمان دیگر خارج از چارچوب شرع ممانعت کرده است. به طور کلی اسالم ازدواج را 

ای (. ازدواج سفید را باید پدیده7482نیا، داند )هدایتجتماعی میهای اسنتی از سنتپیوند طبیعی و 

های اخیر دامنگیر جامعه ایرانی شده که به نوعی فرار غیرشرعی و غیرقانونی دانست که افزایش آن در سال

یده در این پد شود.ازدواج رسمی شرعی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تشکیل خانواده نیز محسوب می

مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دائم یا موقت و همچنین بدون 

ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی کرده که کامالً غیرشرعی و غیرقانونی است. این 

ماندن ندارند حتی اگر یکی از طرفین پیوند غیرقانونی و غیررسمی که در آن طرفین تعهدی برای کنار هم 

تمایل جهت ادامه رابطه داشته باشد با عدم رضایت طرف مقابل احتمال بر هم خوردن این سبک زندگی 

ایی، )سیدی بنکند.بسیار باال است و عدم حمایت قانونی از این نوع وصلت عدم تعهد طرفین را دو چندان می

7432) 

 که بیشتر توقعشناسان با ایندر برابر طرف خود ندراند. و طی آمار جامعه ها هیچ تعهد حمایت مالیاین زوج

قانونی  هایشان با وفاداری باشد اما خیانت جنسی در این روابط بسیار بیشتر از زوجدارند که زندگی جنسی

وع ین نشود و در اشود. در واقع هیچ محدودیت و یا مسئولیت پذیری رسمی و قانونی را شامل نمیدیده می

 (.7430شود )رضایی، هیچ انگاشته میها و تعهدهای مالی که در نکاح دائم است ازدواج مسئولیت

های مختلف، رابطه با جنس مخالف، اشکال و ابعاد متنوعی به در طول تاریخ بشری و در جامعه و فرهنگ

ر کشورمان به خصوص در های اخیر دخود گرفته است. یکی از انواع جدید و رو به گسترش آن که در سال
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کالن شهرها شاهد آن هستیم، ازدواج سفید است. شروع زندگی مشترک زیر یک سقف با توافق دو طرفه 

ونی شود. ازدواج سفید، پیوندی غیرقانبین زن و مرد بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی ازدواج سفید گفته می

خانگی بدون ازدواج هم ماندن ندارد. به عبارتی همو غیررسمی است که در آن دو طرف هیچ تعهد برای کنار 

که نآکنند، بییا ازدواج سفید پدیدهای است که دختر و پسران به عنوان هم خانه با یکدیگر زندگی می

ها پیوند رسمی ازدواج و رابطه زن و شوهری باشد. این روزها هشدارهایی در خصوص رواج مخفیانه میان آن

های اصیل شنویم. اتفاقی که نه از نظر سنت و نه از نظر شرع برای خانوادهان میازدواج سفید در کشورم

ایرانی پذیرفتنی نیست. در دنیای غرب، با توجه به تغییر سبک زندگی و در کنار آن، افزایش فشارهای 

ز و یاقتصادی، به طور کلی میل به ازدواج شرعی و رسمی کاهش یافته و روابط، بیشتر بر پایه ارضای غرا

 (.7430گیرد )سلیمی، ش گونه شکل میآزمای

 ازدواج سفید در قوانین فقهي و حقوقي ایران
ارتباط بین زن و مرد را بدون علقه زوجیت منع نموده  ،در قوانین حقوقی و فقهی در جمهوری اسالمی ایران

نون حمایت خانواده قا 07(. در ماده 7483و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است )امامی و همکاران، 

ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت  7437مصوب 

یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. چنین ارتباطی را اگر نتوان به عنوان زنا مطابق تعریف 

ع مادون زنا مورد توجه و تقنین قرار داده و طبق گذار مورد مجازات قرار داد، به عنوان رابطه نامشروقانون

قانون مجازات اسالمی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف  942ماده 

شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی می

بینی شده حق دریافت نفقه نخواهد بود و از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیشنخواهند برد و همسرش مست

 (.7420است )مطهری، 

 از دیدگاه فقها سفید ازدواجبطالن 
نظریه بطالن سفید در فقه امامیه از اعتبار زیادی برخوردار است. تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح 

اند. به عنوان نمونه، امام خمینی)ره( در این خصوص قبول تأکید نمودهاند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و شده

النکاح علی قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول »اند: داشتهاظهار 

لفظین؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول 

 (7432)سیدی بنایی، « باشد لفظی

کند و معاطاتی که در غالب نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفایت نمیایشان در ادامه تأکید می

توان استفاده نمود که ازدواج سفید رضایت کند، از این نظر میمعامالت جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی

ود شنابع فقهی مشاهده میشد یا مشابه آن در بسیاری از م کند. عبارتی که نقلقلبی طرفین کفایت نمی

 ()همان

دون ب اند که نکاحح تا بدانجا پیش رفتهبعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکا

طاه، اأن الفروج ال تباح باالباحه و ال بالمع»انند شیخ انصاری که نوشته است: اند. مصیغه را سفاح )زنا( خوانده

ود شو بذلک یمتاز النکاح عن السفاح ألن فیه التراضی أیضا غالبا؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حالل نمی

 (7430)خویی، « و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است
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یرا میان نکاح معاطاتی و سفاح رسد، زاین مطلب از فقیه بزرگی چون شیخ انصاری قدری عجیب به نظر می

با تراضی تفاوت بسیاری وجود دارد. در ازدواج سفید، تراضی در زوجیت است و این تراضی قلبی به طریقی 

شود؛ در حالی که در سفاح، تراضی بر زوجیت نیست و طرفین قصدشان زنا است. در این صورت اعالم می

د. مرحوم خویی در نقد سخن شیخ انصاری بیان داشته، تفاوت توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرچگونه می

میان نکاح و سفاح در لفظ نیست، زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهی بدون لفظ، 

رابطه آن دو نکاح است. از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سفاح، یک امر اعتباری است)مکارم شیرازی، 

که مرد، زن را زوجه اعتبار نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار کند. یعنی این دن؛اعتباری بو (.7480

 کند.ها زنا صدق نمیکند و بر سایر تماسهمچنین سخن شیخ تنها در فعل خاص مواقعه صدق می

اهلل اند. آیتشمردهاز نظر فقهای معاصر نیز ازدواج سفید اعتباری ندارد و آنان نوع ایجاب و قبول لفظ را الزم 

از نظر فقهی، « معاطات درمورد نکاح نیست»اند: بهجت در پاسخ سوالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته

 )دادمرزی، محقق داماد، گوناگونی ارائه شده است ح بدون صیغه ازدواج سفید، دالیلبرای اثبات بطالن نکا

7437.) 

 بطالن ازدواج سفید در آیات
سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از  07اند آیه کوشیده بعضی از فقها

 گیرد.اعتباری ازدواج سفید را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میآن بی

نا و ائما و إن اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطاراً فال تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتا» -

مبینا و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظاً؛ و اگر تصمیم گرفتید که 

ای، چیزی از آن همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی )به عنوان مهر( به او پرداخته

س شوید؟ و چگونه آن را باز پو گناه آشکار می را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت

ام ها پیمان محکمی )هنگاید و )از این گذشته( آنکه شما با یکدیگر آمیزش کامل داشتهگیرید، در حالیمی

 (.07)نساء/ « اند؟ازدواج( از شما گرفته

از پرداخت مهر، همسر پیش از اسالم رسم بر این بود که اگر مردی قصد ازدواج مجدد را داشت، برای فرار 

گرفتند تا زن مهر خود را ببخشد و کرد و بر همسر خود سخت میخود را به اعمال منافی عفت متهم می

 طالق بگرد.

خود کارشکنی در ازدواج  ،شان نزول این آیه در بطالن اعمال ناپسند دوران جاهلیت است. این اقدام جاهلین

هم خوردن ازدواج سفید از سوی مرد یا زن، با  عقد، و امکان بر بود. در ازدواج سفید به لحاظ نبود صیغه

:  7483کریم،)قرآن توجه به شان نزول آیه در کارشکنی ازدواج، ازدواج سفید با دقت در این آیه نهی شده است

 (.ایترجمه الهی قمشه

روف یا تسریح به امساک به مع»به عهد خداوند از زوج مبنی بر « میثاق غلیظ»در بعضی روایات، کلمات 

 ارتباط است. مطابق روایتدر ارتباط میان مرد با همسرش تفسیر گردیده است که به این بحث بی« احسان

ر)ع( باق گوید: از اماممی« »دیگر، این کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است. بریدبن معاویه عجلی

ا المیثاق هی الکلمه التی عقد به» سیدم امام فرمود: پر« و اخذن منکم میثاقاً غلیظاً»به تفسیر عبارت، راجع

 (.7437شود )ارمکی، ای است که با آن نکاح واقع میالنکاح؛ میثاق همان کلمه
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آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده بریدبن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می

ز کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته اهلل خویی اباشد. آیتاست، معتبر می

نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ و می

 (.7489معین داللت واضحی دارد )محقق داماد، 

البته ارزش اثباتی آن کمتر است. ولی  م صیغه بنامد.مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را موید لزو

اند: آیه فوق نافی اعتبار گروهی دیگر از فقها در داللت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته

ه تعبیر نماید. بنکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفسیر ذکر شده، مورد متعارف و شایع را بیان می

باشد. میاعتباری نکاح بدون صیغه ننماید و این مستلزم بیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات میدیگر آی

 تا(.برید داللتی بر موضوع بحث ندارد )نجفی، بی بدین ترتیب روایت

 بطالن ازدواج سفید در روایات
وجه اند که مورد تاستناد کردهجمعی از فقها برای ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح به روایاتی 

 گیرند.قرار می

گوید: این پارچه را بخر و به آید و میکند که به امام صادق)ع( گفتم: مردی مینقل می« خالد بن الحجاج»-

کند و اگر خواست طور نیست که اگر خواست ترک میدهم. امام فرمود: آیا اینتو چنین و چنان سود می

ال بأس به انما یحل الکالم و یحرم الکالم؛ مانعی ندارد، » ین است. امام فرمود:: گفتم: آری، چن گیرد؟می

 (.7434نماید )رضایی، کند و این کالم است که حرام میهمانا این کالم است که حالل می

کالم را محلل و محرم نامیده است و با توجه  ،نحوه استدالل به روایت فوق آن است که امام در این روایت

شود. در نتیجه فقط کالم است که محرم است و غیر آن اثری ندارد. در روایت حصر معلوم می« انّما»کلمه  به

 )همان(دهد. از سوی دیگر اگرچه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می

ابد. یجمله عقد نکاح جریان میبنابراین مفاد آن مبین یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از 

بر ضعف سند  های فوق، عالوهبر استدالل در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است.

نخست (؛ 7437های متعددی وارد شده است)اسدی، ، اشکال«ابن حجاج»به دلیل مجهول بودن  ،روایت

شیخ انصاری درمورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. آن

که تنها براساس یک احتمال، سخن امام نافی معاطات در عقود است و این است که مراد از کالم در سخن 

یرد گامام، لفظ دال بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می

گردد. ایشان در تضعیف این م یا با قصدی که افعال بر آن داللت نماید محقق نمیو با قصد مجرد از کال

آید. زیرا در اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر الزم می»نویسد: احتمال می

وال ن سبسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میا

 (.7437)ارمکی،  «رودراوی و پاسخ امام از بین می

توان بطالن نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی

 اند.دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدالل بر بطالن نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده

ید: از امام صادق)ع( پرسیدیم، اگر خواستیم زنی را به نکاح موقت درآورم چه بگویم؟ گوابان بن تغلب می-

تقول أتزوجک متعه علی کتاب اهلل و سنه نبیه... فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی » امام در پاسخ فرمود: 
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ت ر او..؛ اگر گفامرأتک و أنت أولی الناس بها؛ بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامب

 (.7434بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی )جعفری لنگرودی، 

نحوه استدالل بر روایت فوق در مورد بحث این است که راوی از چگونگی ایجاد رابطه زوجیت پرسید و امام 

قد نکاح لفظ الزم است. این روایت اگرچه این روایت مفید آن است که در ع« انزوجک»به او فرمود بگو: 

شود. زیرا اگر در نکاح به نکاح منقطع است، ولی از آن لزوم لفظی بودن عقد نکاح دایم نیز معلوم میراجع

 (.7489موقت لفظ الزم است در نکاح دایم به طریق اولی الزم است )اراکی، 

یت ادعا شده تمام نیست و بین نکاح موقت و دایم زیرا اولوت فوق نیز بر مورد بحث تمام نیست؛ داللت روای

 ها این استهایی وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله این تفاوتتفاوت

که در نکاح دایم چنین نیست که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروری است و بدون آن عقد باطل است، در حالی

به خاطر آن باشد که راوی پرسیده « انزوجک» فرماید: که میسخ امام مبنی بر اینافزون بر آن ممکن است پا

یعنی راوی از لفظ پرسید و امام نیز پاسخ را روی الفاظ برد مگر اینکه ادعا « کیف أقول لها» بود. چه بگویم 

م بوده است. شود، راوی از آن رو از نحوه تلفظ سوال کرد که اصل مسأله لفظی بودن ایجاب و قبول مسل

روایات دیگری در جوامع روایی وجود دارد که تماماً از همین باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه 

 )همان( تلفظ به آن است.

رسد، از این روایات ممکن است بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول استدالل شود و گفته شود به نظر می

و قبول مسلم و مفروغ عنه بوده است، از این رو نحوه تلفظ بیان  که چون اصل ضرورت لفظی بودن ایجاب

ها ناظر به شده است. ولی دلیل قابل اعتمادی بر این ادعا وجود ندارد و بعید نیست که این سوال و جواب

به  که قایلمورد غالب و شایع در زمان صدور احادیث باشد. شاید به همین دلیل بسیاری از فقها با وجود این

 (.7435ای، اند )قبلهاند، ولی برای مدعای خود به روایات تمسک نکردهاعتباری ازدواج سفید شدهیب

 مسلمین ازدواج سفید از نظر اجماع و سیرۀ طالنب
یخ اند. شجمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظ بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده

أجمع علماء » اجماع علمای اسالم بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: انصاری با اشاره به 

طور نهما -کما صرح به غیر واحد علی اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسالم اجماع دارند -اإلسالم

 (.432)بنایی، «. که در عقد نکاح صیغه الزم استبر این -اندکه جمعی به آن تصریح کرده

 (.7433صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است )کاظمی، 

 صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است.

اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بیاز نظر جمعی از فقهاء مهم

ه نظر ب» اند: است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشتهعقد، اجماع فقها و سیره مسلمین 

المسلمین من االمامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه رسد عمده دلیل همان تسلم بینمی

« ندکیفقه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید م«. انداند و سراغ شرایط صیغه رفتهگرفته

این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در » 

 (.7487دست نیست )درودیان، 

یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر 

ای که شود که آیا اجماع و سیرهتعبدی است. لذا این سوال مطرح میایشان اجماع ادعا شده در این مسأله 
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ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد بر بطالن نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه

 و عهد مقابله نماید؟

 سازد:یشود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه ماموری که به آن اشاره می

بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به  -الف

دم قیام ع» اند: طور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نمودهاعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همان

 دلیل علی هذا الحکم و عدم حجیه مثل هده االجماعات.

 اعتبارینظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بیء در مورد مفهوم معاطات اتفاقفقها -ب

وان تها به قدر متیقنی نیز نمیکنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقیمعاطات در حالی که اجماع

نه نیست که جمعی از فقهای که گوتواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟آیا ایندست یافت، می

 اند؟ روشن است کهدانستهاند،؛ به این جهت بوده است که اساساً مطاعات را عقد نمیلفظ را ضروری دانسته

 با این احتماالت نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست.

ه غایت احتیاط باشد. بلکبعید نیست سیره مسلمین در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها برای -ج

طور است، در این صورت چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد نکاح را ظاهراً همین

 با ایجاب و قبول کتبی محقق نموده است را باطل بدانیم؟

که در  باشداعتنایی به وسایلی مثل کتابت، به این دلیل ممکن است اعتماد به لفظ در اعالم اراده و بی -د

اند، در این صورت دلیلی ندارد ترین وسیله اعالم اراده، الفاظ بودهحال صریحترین و در عینصدر اسالم، رایج

که با رواج کتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ایجاب وقبول مکتوب در نکاح باطل باشد. در نهایت رعایت 

گیری و افراط در احتیاط و زیاد نظر دور داشت که سخت احتیاط در نکاح، شرعًا مطلوب است، ولی نباید از

رایط کردن شکردن تشریفات آن نیز شرعا مذموم است. بنای شرع مقدس اسالم، بر آسان کردن نکاح و سخت

که در طالق، حضور شهود ضروری است، در نکاح غیرضروری طالق است و به همین دلیل با وجود این

 (.7432باشد )بنایی، می
 

 گیریبحث و نتیجه

ها و هنجارهای جدیدی را از طریق ابزارها و عواملی دگرایی در جوامع بشری، ارزشتردید فرایند تجدّبی

کند. ورود جریان تجددگرایی به ساختار بر جوامع بشری تحمیل می .ها، سواد و..چون: شهرنشینی، رسانه

ها به وجود در هنجارها و ارزش تغییراتی را ،ایرانی بالطبع ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی و جامعۀاجتماعی 

 آورده و تأثیراتی بسیار شگرف بر چگونگی ازدواج بر جای گذاشته است

شود که فاقد مشروعیت اجتماعی و پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می ،ازدواج سپیددر 

های بسیاری دارد تفاوت ،تعریف شده در حقوق ایران حقوقی است. این نوع ازدواج با ازدواج دائم و شرعیِ

 ،دگیخانوا ، ازدواج سفید و قوانین مربوط به این پدیدۀدر نظام حقوقی غربآن شرعی نبودن آن است.  که اهمّ

ت این پدیده به دلیل عدم ثب ،ولی در نظام حقوقی و فقهی ایران باشد؛ول محاکم قضایی و قانونی میمورد قب

مسئولیت حقوقی و عدم مشروعیت فقهی این نوع رابطه و همچنین بارداری ناخواسته و عوارض  شرعی و عدم

  .باشدبهداشتی ناشی از سقط جنین غیرقانونی می
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 های متعدد وهای ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنینجرایم ارتکابی بارداریمسئلۀ مهم در این میان، 

ست. اما در صحت یا بطالن ازدواج ا ایسالمت هر جامعهکنندۀ  ت تهدیدغیرقانونی و... است که همگی به شد

 ،انیث باید قائل به بطالن این ازدواج بود. امام خمینی)ره( و شهید ،سفید با توجه به دالیل فقهی و حقوقی

وجوب  توانسوره نساء می 07قت در آیه اند و نیز با دوجوب لفظ ایجاب و قبول را در عقد نکاح الزم دانسته

 صیغه در نکاح را تأیید کرد.

قانون مدنی، وقوع عقد نکاح را منوط به ایجاب و قبول صریح دانسته است. پس به استناد ماده  7230ماده 

شود. با توجه به دالیل فقهی و حقوقی مطرح شده که مذکور، عقد نکاح با اعالم ایجاب و قبول محقق می

وان بطالن ازدواج سفید را نتیجه گرفت. در این میان، برخی، تتشریح آن در پژوهش از نظر گذشت، می

دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. ازدواج سفید را معادل نکاح معاطاتی می

یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی قصد انشاء زوجیت شرعی است، 

داند. عرف، همواره به ها را صریح در اراده این زوجیت میرفتارهایی که عرف متعارف و معقول، آن با ابزار و

که معاطات، عنوان یکی از طرق و ابزارهای شناخت احکام مورد توجه بوده و به آن استناد شده است، چنان

است، در مورد نکاح نیز ممکن ها و احتیاج به مبادالت بوده گیری تمدنسیره مستمره عقالئیه از زمان شکل

های متفاوت، افعالی را مخصوص عقد نکاح قرار دهد که به معنای تغییر ماهیت ها و مکاناست عرف در زمان

 نکاح نیست.

دستاورد مهم تحقیق، این است که ادله بطالن و از آن جمله دلیل اجماع بر لزوم لفظ برای نکاح، به نحو 

در جستجوی راهی برای اعالم صریح قصد باطنی هستند و به همین دلیل  تعبدی نیست، بلکه بیشتر فقها

اند، به جهت صریح نبودن غیر لفظ در انشاء و از اند و اگر آنان غیر لفظ را معتبر ندانستهبه لفظ روی آورده

باب احتیاط برای جلوگیری از رواج و اشاعه فساد جنسی است که خود در مقابل اصل صحت و حمل برای 

بنابراین دلیلی وجود ندارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد  ؛رواج ازدواج است لمان بر صحت ومس

نکاح را با فعل صریح محقق نموده، باطل باشد؛ بلکه نکاح معاطاتی طبق قاعده، صحیح و مشروع است و آثار 

ی عقد نکاح موجود باشد، شود و در هر زمان و مکانی که فعل صریح در انشانکاح صحیح بر آن مترتب می

ادله نکاح صحیح شامل نکاح معاطاتی خواهد بود و چنین چیزی غیرممکن نیست. با توجه به ادله که بررسی 

ها مشروع خواهد بود و حد ازدواج مرد و زنی از نوع نکاح معاطاتی باشد، ارتباط آن گردید در صورتی که بین

 شود.زنا و رابطه نامشروع ساقط می

 
 تعارض منافع

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.این پژوهش بین نویسندگان این مقاله هیچ
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 .70-40 :0لوم انسانی ومطالعات فرهنگی، دانشجویان، پژوهشگاه ع

 تهران: گنج دانش.(، ترمینولوژی حقوق، 7485ی لنگرودی، محمدجعفر، )جعفر

-00 :0و حقوقی، مجله پزشکی قانونی، (، جرم صدور گواهی خالف واقع؛ ابعاد قانونی 7483ها، سعید )حکیمی

7. 

 .مدینه العلمقم: ، منهاج الصالحین، جلد  دوم و سوم(، 7430خویی، ابوالقاسم، )

ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق (، بررسی مقایسه7437و محقق داماد، سیدمصطفی ) ،.دادمرزی، سیدمهدی

 .43-59 :97های حقوقی تطبیقی، موضوعه، مجله پژوهش

دانشکده حقوق و  ، تهران:)قواعد عمومی قراردادها( 4(، تقریرات درس حقوق مدنی 7487درودیان، حسنعلی )

 .علوم سیاسی دانشگاه تهران

 .بنیاد حقوقی میزان تهران:حقوق خانواده، چاپ سوم، (، 7435)دیانی، عبدالرسول، 

 :07المی، (، نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا، پژوهشنامه حقوق اس7430سلیمی، مهدی، سلطانی، عباسعلی)

59-40. 

، فصلنامه تخصصی فقه «هبررسی نکاح معاطاتی از منظر فقه و حقوق موضوع(. »7432سیدی بنایی، سیدباقر )

 .774 -82  :(04)2و مبانی حقوق اسالمی، 

 هی و حقوقی ازدواج سفید در ایران، تهران: بنیاد حقوقی میزان.(. بررسی احکام فق7435)ای، خلیل. قبله

 ن.تهراانتشارات دانشگاه  :انواده، تهرانبررسی تطبیقی حقوق خ(، 7483)گرجی، ابوالقاسم و همکاران. 

 تهران: نشر سمت.(، حقوق قراردادها در فقه امامیه، 7485). محقق داماد، سیدمصطفی

 )ع(.مدرسه امام امیرالمؤمنینچاپ سوم، قم: القواعدالفقهیه، ق(، 7377)مکارم شیرازی، ناصر، 

 .مؤسسۀ دارالعلم: قم چاپ اول، تحریر الوسیله،تا(، )بی ،هللموسوی خمینی، روح ا

 چاپ هفتم، شـیخ عبـاس قوچـانی، ، محقـق:المسالافی شرح شرایع المجواهرالکتا(، )بی محمدحسن، نجفی،

 .داراحیاء التراث العربی: بیـرو
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Abstract 
Aim: The purpose of this study is to investigate the place of custom in white marriage 

from the point of view of Islamic jurisprudence. Method: This research was done based 

on library sources and descriptive-analytical method. Results: Among the reasons for 

turning to white marriage in Iran are unemployment, wrong traditions such as heavy 

dowries, back-breaking wedding expenses, the gap between the rich and the poor, etc. 

Also, the significant increase in single households as a result of independence, 

generational conflicts, occupational and educational migration can be considered as one 

of the important factors of the spread of white marriage in the country from a 

sociological point of view. Couples who choose white marriage have less mental health 

than people who get married officially, and have a much lower level of life satisfaction. 

Not being clear about the boundaries of responsibilities and obligations in joint life and 

expecting financial participation and income sharing, people not being targeted for 

economic investment and financial growth are other issues that people face in white 

marriage. Conclusion: The custom or the norms of the Islamic society at first, followed 

by morality, law and law, reject white marriage as an emerging phenomenon. The most 

important reason why this matter is rejected and criticized is that this type of marriage 

only has a sexual purpose and there is no effect of individual growth and the excellence 

of the society and the continuation of the generation in it. In this type of marriage, the 

woman is placed as a tool to satisfy her sexual instincts, and her legal and customary 

rights (dowry, alimony, and similar wages) have been taken away. Considering the 

personal and social consequences of this matter, the custom of Islam and all religions 

are completely against this emerging event. 
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