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راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ،رﻧﺞآور و ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻟﺬﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا
آرام ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد .در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدم و ﻫﺮ ﺑﺎر واﻟﺪﯾﻨﻢ دوﺑﺎره ﻣﺮا
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﮔﺮدم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﻮﻫﺮم ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﻮدم را از اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻤﻮم و رﻧﺞآوری ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ وﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم در آن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ».

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻠﺦ یک زن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد داده ﺑﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ« ﺑﻪ اﺻﺮار و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده»
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻌﻀﻠﯽﺳﺖ
ﺟﺪی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﮔﺮﺑﺎش ﺳﺘﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﺧﻢ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﻣﺪام ﭼﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و درد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر آدمﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭼﺮک ﻣﺪاوم ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ راهﺣﻞ ﯾﺎ« درﻣﺎن »ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
ازدواج از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر :ﻃﺮح ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ازدواج
ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت – ازدواﺟﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ،ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﺮ دو ﻓﺮد رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
در واﻗﻊ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﮏ« زﻧﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ »ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدش.
ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ و در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ را اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ او را ﻧﯿﺰ در ﻋﺬاب و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و او ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ آﮔﺎه ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽدﻫﺪ .او از ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮش آﮔﺎه ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ «:ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮزﻧﺪ
دﮔﺮﺑﺎش ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ از ﻳﮏ ﻣﺮد
ﺟﻮان  ٣٧ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻳﺰ از ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
ﻏﻴﺮﻫﻤﺠﻨﺲ داده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ دﻟﻴﻠﺶ را از او ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﯽ در اﻃﺮاﻓﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ذﻟﻪ ﺷﺪم و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﻴﺮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ از ﻣﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼص ﺷﻮم».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ازدواج اﺟﺒﺎری و ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ -ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان -ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪ رﺷﺖ ،در ﭘﯽ آﻧﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭘﺴﺮ  ۸۱ﺳﺎﻟﻪاش
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ ،روی ﺧﻮدش و او ﺑﻨﺰﯾﻦ رﯾﺨﺖ .ﺧﻮدش زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮش درﮔﺬﺷﺖ».
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﺒﺎر دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ
ازدواج ﺳﻨﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ازدواج در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮاﯾﻂ آن را دارد ﮐﻪ ذﯾﻞ اﺻﻄﻼح« ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از دو ﻃﺮف اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ».
زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ،ﻓﺸﺎر دوﭼﻨﺪان
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮای دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ
زنﺳﺘﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل – ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪای دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ زن ﻟﺰﺑﯿﻦ در اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد.
رﻫﺎ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻮن اﯾﺮان «،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﻄﺐ دارد ،ﻣﺮد و زن .ﺑﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻌﻘﻮل )ﯾﻌﻨﯽ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽدارﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎروری ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب دوﺗﺎﯾﯽ و دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ».
رﻫﺎ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ از اﺻﻄﻼح« ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا »ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ-ﺟﺎﻣﻌﻪ-
ﺧﺎﻧﻮاده »و اﯾﻦ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ازدواج زن ﺑﺎ ﻣﺮد را ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و زﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرت و ﻗﻮت اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان دﮔﺮﺑﺎش« ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ رواﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎ »ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ازدواج ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮاس ﺧﻮد ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﭼﺎر
ﯾﮏ« ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎی ﭘﻨﻬﺎن »ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻦ دوریﮔﺰﯾﻨﯽ از ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ،او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ازدواج ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ :راﻫﯽ ﺑﺮای« درﻣﺎن» .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎ و ازدواج ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ درد و ﺗﺸﺪﯾﺪﮔﺮ درد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮآﻣﺪه از
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻦ ﺑﺎ آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام .ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺣﺸﺖ از ﻃﺮد ﺷﺪن ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ وارد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮد و ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﺧﻮدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ازدواج اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﻢ ﻋﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮد».
دو ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور او و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ داﺧﻞ اﯾﺮان دارد ،اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ.
او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «:ﺗﻬﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﭼﻪ؟»
ﻧﮑﺘﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ او ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮدن داﯾﺮه ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ را در
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ دوم را ﺧﻮد او اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،آدمﻫﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺟﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را دﯾﺪ».

وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﯾﻢ
●

ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ روﺣﯽﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ  ۵۱ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽام ﯾﮏ
دروغ ﺑﻮده و زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽام از ﻣﻦ رﺑﻮده ﺷﺪه .ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻤﺒﻮد دارم ﯾﺎ زﯾﺒﺎ
و ﺑﺎﻫﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﭼﺮا او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ،ﺳﺎﮐﺖ و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و ﺗﻘﺼﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.

ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﻀﺎی ﺗﻠﺦ و ﺧﺸﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﮐﻮﺑﺎﻧﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً درﺻﺪ زﯾﺎدی از آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﻦ دﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ« آﺑﺮو»ی ﺧﻮد را در ﺳﺮﮐﻮب
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﺖ .راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﮔﺮﺑﺎش زن ﯾﺎ ﻣﺮدی« ﻣﺠﺒﻮر »ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﻋﺎﻃﻔﯽ-ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮد.

