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 شماره 1306
 شنبه  28خرداد 1401

ن .محمدی
حرف از «خوشبختی» که به میان میآید،
اولیــن واژهای را کــه در ذهنمان تداعی
میکنــد« ،حس امنیت» اســت .امنیتی
که بنیانهای روانــی ،عاطفی ،اقتصادی و
اجتماعی پایههای اساســی آن را تشکیل
میدهند.
امنیتی که در گذشــته مــا ،در خانوادهای
پایبند به اصول اخالقی تأمین میشــد.
البته این جمله به آن معنا نیســت که در
گذشته صرفاً این«احساس ایمن بودن» در
پناه خانواده ،خوشبختی کامل را برای افراد
تداعی میکرد ،بلکه منظور این اســت که
تعهد و مســؤولیت افراد در قبال یکدیگر،
میتوانســت تضمین کننده امنیت آنها
باشــد .هیچ کس منکر نیازهای عاطفی،
روانی ،جســمی ،جنسی و حتی اقتصادی
انسان نیســت .نیازهایی که باید به آنها
پاسخ مناســبی داده شود ،نیازهایی که در
جامعه ســنتی ما در ســایه بنیان خانواده
تأمین میشد .گرچه فرهنگ پدرساالری،
مرد ســاالری و در موارد زیادی ،گذشت و
فداکاری زنان سبب شده بود تا نقش افراد
خصوصاً بانوان در انتخاب و تصمیمگیریها،
بســیار کمرنگ جلوه کند و گاهاً برخی از
این نیازها بدون پاسخ مناسب بماند ،ولی
بــاز هم به گونهای بود کــه نیمه پُر لیوان
بیشتر به چشم میآمد و به نظر میرسید
زنان از این وضع راضی هستند و با شرایط
کنار آمدهاند .گذشت زمان ،پیشرفتهای
رســانهای و صد البته تبادالت فرهنگی به
واسطه راه یافتن دنیای مجازی به زندگی
واقعــی افراد توانســته اســت هنجارهای
دینی ،اعتقادی ،اجتماعــی و اقتصادی را
چنان دستخوش تحول کند که گرچه در
برخی موارد شرایط بهبود یافته ،ولی انگار
آنچه به واسطه این تغییرات بیشتر نمود
پیدا میکند ،فاصله گرفتن افراد از فرهنگ
اصیــل خانوادگــی و کاهــش پایبندی،
تعهدات و احساس مســؤولیت نسبت به
یکدیگر است.
متأسفانه پیشــامد بسیار ناگواری که هیچ
وجه اشــتراکی با ارزشهای اصیل دینی
و فرهنگی ما نــدارد ،تأمین نیازهای افراد
خصوصاً نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی
در کانونی اســت که اساس آن بر پایههای

ازدواج سفید ،پیمانی بدون ثبت و تعهد
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شــرعی ،وجدانیُ ،عرفی و قانونی بنا نشده
است .کانونی که گذشته و دین ما آن را به
هیچ وجه نمیپذیرد ،ولی به نظر میرسد که
کم کم دارد جلوهای عادی به خود میگیرد.
نمونــهای از ایــن اتفاقــات «ازدواجهای
سفید»ی است که آمار آن در حال افزایش
است .پیشامدی که گر چه تبعات فردی و
اجتماعی جبرانناپذیری دارد ،ولی اقدامی
جهت پیشگیری از آن صورت نمیگیرد و
همگان بر آن چشم بستهاند .این توجیه که
«هر کس اختیار خود ،ارتباطات و زندگی
یاَش را دارد» میتواند یکی از دالیل
شخص 
خــودداری اجتماع در برخورد قاطع با این
پدیده باشــد .توجیهی که اثرات نامطلوب
فــردی و یــا اجتماعی ،ازدواج ســفید را

بیاهمیت جلوه میدهد و مصداقی است بر
این جمله که« هر کسی را در قبر خودش
میخوابانند».
«ازدواج ســفید»! ...اتفاقــی که گرچه نام
مقــدس ازدواج را به یدک میکشــد ولی
ّ
در واقع زیر یک ســقف رفتنی اســت که
هیچگونه تعهد و مسؤولیتی را برای طرفین
در قبــال یکدیگر ایجاد نمیکند .ازدواجی
بدون ثبت و یا رســمیت قانونی و شرعی.
آغازی بــدون مقدمه ،صرفاً برای پاســخ
دهی مقطعــی به برخــی نیازها خصوصاً
نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی .درست
مثل خوردن ُمس ّکن برای کاهش درد یک
بیماری مزمن ،بدون علتیابی و یا درمان
قطعی ناخوشی .مس ّ ِکنی که کمی آرامشی
ِ

البته ناگفته نماند که آتش ازدواج سفید ،قدری هم از گور
اوضاع اقتصادی ،بیکاری ،تجمالت و صد البته گرانیها برمیخیزد .
اوضاعی که اقدام برای ازدواج در مسیر مناسب را به قدری دشوار
کرده است که با یک حساب سرانگشتی ساده ،اگر تمام تجمالت را
نیز حذف کنیم در حداقل هزینهها ،به اعدادی خواهیم رسید که
پرداخت آن از عهده یک جوان کامًال خارج است

زودگــذر را ایجــاد میکند ولــی در واقع
جدی بیماری.
سرپوشی اســت به عوارض ّ
البته در بیشتر مواقع این شروع نامناسب
و بیاساس ،توســط طرفین با این جمله
توجیه میشود که« :با این همخانه شدن
میخواهیم به شــناخت کاملی نسبت به
یکدیگر جهت ازدواج دائم دســت یابیم».
هم خانه شــدنی که بالتبع شریک شدن
بدون ثبت و عدم تعهد در مسائل جنسی
را نیز به دنبال خواهد داشت .اتفاقی که در
کشــورهای غربی رواج زیادی دارد .البته
قانونمندتر از شــکلی که در ایران در حال
گسترش است .شاید بتوان گفت که آنها
نســبت به همخانهی یکدیگر در مقایسه
با ما قدری تعهد بیشــتری دارند ولی در
ایران این امر گاهاً تبدیل به «از این شاخه
به آن شاخه پریدن» ،به دنبال تنوعطلبی
شده است.
ریشــهها و علل ازدواج ســفید را میتوان
در معضالت اجتماعــی ،روانی ،خانوادگی
و مهمتر از همه اقتصادی جســتجو کرد.
متأســفانه خانوادهها علیرغم این که سعی
دارند شرایط مناسبی را برای زندگی و آینده
فرزندانشان ایجاد کنند و خود را نسبت به
سرنوشت آنها حساس جلوه میدهند ،ولی
با نادیده گرفتن برخی ظرافتها ،نا آگاهانه

مسیر انحراف و تسهیل ازدواجهای سفید
را هموار میکنند .رواج فرهنگ غرب و باز
شدن پای شبکههای ماهوارهای به محافل
خانوادگی ،کاهش اعتقادات دینی ،با کالس
و متمدن نشان دادن ،تقلیدهای کورکورانه
از هنجارهــای بیگانه کــه در فرهنگ ما
چیزی جز ناهنجاری نیستند ،میتواند از
مهمترین دالیل ازدواجهای سفید باشد.
گذشــته از آن اختالفات خانوادگی و بگو
مگوهــای والدین در مقابــل فرزندان و به
کارگیری این جمله که« اگر قبل از ازدواج
بیشــتر با تو آشنا شــده بودم هرگز این
اشتباه را مرتکب نمیشدم!» این تفکر را در
ذهن فرزندان ایجاد میکند که برای ازدواج
مناسب باید به شــناختی رسید که هرگز
اتفاق نمیافتد مگر با همخانه شدن و زیر
یک سقف رفتن! ...که مطمئناً به همبستر
شدن هم ،خواهد انجامید .در واقع ایراد ما
ِ
پدر و مادرها این است که در جمع خانواده
و در مقابل فرزندان با هم بحث و در نهایت
قهر میکنیم و در خَ فا آشــتی! کاری که
دلهرهای را از انتخاب همسر و تعه ِد نسبت
بــه او ،در فرزندانمان ایجــاد میکند .در
حالی که نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی
آن همچنان به قوت خود باقی است .پس
در این شــرایط ،فرزندان تن به ازدواجهای
سفید خواهند داد فقط و فقط برای تأمین
مقطعی نیازهایشان بدون تعهد در قبال
یکدیگر ،تا هر وقت که دلشان خواست و
از شرایط ناراضی بودند به راحتی همدیگر
را فراموش کنند بدون هرگونهمسؤولیتی.
البته این همهی ایراد خانوادهها نیســت،
یک سوی دیگر ماجرا ،آزادیهای نابجای
فرزندان خصوصاً داشتن خانههای مجردی
است که شرایط مناسب اینگونه ارتباطات
را فراهــم میکنــد .از آنجایــی که اکثر

خانوادهها در حال حاضــر بیش از یک یا
دو فرزند ندارند ،آن قــدر با مقوله ازدواج
آنهــا ،ایــدهآل گرایانه برخــورد کرده و
منتظر «شاهزاده ســوار بر اسب سفید» و
یا «ســیندرال» مانده و از نیازهای طبیعی
فرزندانشان غافل میشــوند که فرزندان
خــود دســت به کار شــده و بــرای رفع
نیازهایشــان تن به ازدواجهای ســفید
مخفیانه میدهند.
نکته دیگــری که باید بــه آن توجه ویژه
داشــت عدم حمایــت روحــی ،روانی و
عاطفــی جوانان از جانب خانوادههاســت
خصوصاً دخترها .در چنین شــرایطی این
امــکان وجود دارد که فرزنــدان در بیرون
از خانه به دنبال تأمیــن نیازهای عاطفی
خود باشــند و از محیط متشــنج خانواده
فراری و به محض اینکه دســت نوازشی
بر سرشــان کشیده شــود ،بالفاصله وارد
مســیری می شــوند که فرجامش ممکن
اســت بــه ازدواجی ســفید ختم شــود.
البته ناگفته نماند که آتش ازدواج ســفید
قدری هم از گور اوضاع اقتصادی ،بیکاری،
تجمــات و صد البته گرانیها برمیخیزد.
اوضاعــی که اقدام برای ازدواج در مســیر
مناســب را به قدری دشوار کرده است که
با یک حساب سر انگشتی ساده ،اگر تمام
تجمــات را نیز حذف کنیــم در حداقل
هزینههــا ،به اعدادی خواهیم رســید که
پرداخت آن از عهده یک جوان کام ً
ال خارج
اســت .علیرغم اینکه نیازهای او همچنان
بدون پاسخ و به قوت خود باقیست.
آنچه اما نباید از آن چشم پوشید پیامدهای
جبرانناپذیــر اینگونــه ازدواجهاســت.
پیامدهایی کــه نه تنها اجتماع ،بلکه تمام
جنبههای زندگی فــرد را نیر تحت تأثیر
قرار میدهــد و مطمئناً زنان در این موارد

️️ و کالم آخر اینکه ،النهی امن ،تعهد میخواهد و مسؤولیت،
کاشانهی گرم ،پذیرش اجتماع و خانواده را میطلبد و البته
شر ع را ! ..آشیانهمان را در مسیر تندباد بنا نکنیم! ..یادمان باشد
رنگ سفید همیشه هم نشان پاکی ،یکرنگی و صداقت نیست گاهی
سفید بودن چیزی نیست جز تیرگی ،تاریکی و سردرگمی...
رخت سفید شاید زیبا باشد ولی ازدواج سفید هرگز!

به مراتب بیشــتر از مردان آسیب خواهند
دید .افسردگی ،اعتیاد ،انتقال بیماریهای
آمیزشــی ،خشــونت علیه زنان ،پذیرفته
نشــدن از جانــب خانواده و عــدم امکان
پیگیری قانونی -حقوقــی که در اینگونه
روابــط ،پایمال شــده از پیامدهای ازدواج
ســفید اســت .ازدواجی که در ابتدا شاید
طرفین مانند دو کبوتر عاشق وارد یک النه
شوند و نخست چهرهای رؤیایی ،عاشقانه،
بیقید و شرط ،بدون مسؤولیت و تعهد را از
خود نشان دهد ،ولی در نهایت که تب این
عشــق قدری فروکش کند ،نقاب از چهره
افتاده و آنچه بروز خواهد کرد آسیبهای
جدی و خطرناک همین بیتعهدیهاست.
ّ
آنچــه در اینگونه ازدواجهــا کمبودش
به شدت احساس میشــود ،سست بودن
بنیانها و سطحی بودن روابط است .بنیانی
که به دنبــال کوچکترین اختالفی از هم
خواهد پاشید.
اینگونــه افــراد پس از خــروج از چنین
زندگیهایــی در شــرایطی وارد اجتماع
میشــوند که گرچه از نظر قانونی مطلقه
محســوب نمیشــوند و در قبال یکدیگر
تعهــدی ندارند ،ولــی از درد زخم عمیق
صدمات جبــران ناپذیر روحــی ،روانی و
جسمی رنج خواهند برد .ناگفته نماند که
حتی در برخی موارد ممکن اســت ازدواج
سفید به معضل بزرگ تولد فرزند نیز ختم
شود .تولد انسانی بیگناه از پدر و مادری که
هیچگونه اشتراک و تعهد رسمی ،شرعی و
قانونی نسبت به یکدیگر ندارند .حال چگونه
میتوان از آنها توقع تعهد در قبال فرزند
را داشت؟!
آنچه واضح اســت اینکه توجه عمیق از
جانب خانــواده و اجتماع درکاهش عوامل
مســبب ایجاد ازدواج سفید
زمینهســاز و
ّ
میتوانــد جوانان را به ســمت ازدواجهای
قانونــی و شــرعی تحت نظــر خانوادهها
ســوق دهد .کالم آخر اینکه النهی امن،
تعهد میخواهد و مســؤولیت ،کاشــانهی
گر ِم پذیرش اجتماع و خانواده را میطلبد
و البته شرع را ! ..آشــیانهمان را در مسیر
تندباد بنا نکنیم! ..یادمان باشد رنگ سفید
همیشه هم نشان پاکی ،یکرنگی و صداقت
نیست گاهی سفید بودن چیزی نیست جز
تیرگی ،تاریکی و سردرگمی ...رخت سفید
شاید زیبا باشد ولی ازدواج سفید هرگز!...

