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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ازدواج در آن ﻗﻮﯾﺎً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ارﮐﺎن ﺳﻨﺘﯽ رﯾﺸﻪدار و دارای
ﻋﻘﺒﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره رواﺑﻂ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار داده و در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
رﺳﻤﯽ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده( و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )ﺳﻨﻦ و آداب و رﺳﻮم( رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎری ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ« ازدواج »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻣﺎر ازدواج و ﺗﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ :ﺑﺤﺮان ﯾﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب؟
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ ازدواج در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ -ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ
ﭼﻮن ﺗﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻃﻼق و ازدواج ﺳﻔﯿﺪ -ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ و
در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ازدواج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر
ﻃﻼق در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه رﺳﻤﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۰۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،آﻣﺎر ازدواج ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل رو
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻋﻮض ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﻃﻼقﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺎداﻧﻪ در ﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن« اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان »ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده و ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ازدواج ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮدن زوجﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻗﻄﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘﯿﺎزات زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ آوردن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۵۹۳۱ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،رﺷﺪ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ازدواج ،ﺣﺮﺑﻪ ،اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﯾﺎ درﻣﺎن؟
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و… ( درﺑﺎره ازدواج و ﺿﺮورت آن ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ از« ﻧﺮﻣﺎل »و ﻋﺮف

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و« ﻣﻨﺤﺮف »ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻓﺸﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ« ﭼﺮا ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ» ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺤﯽ
دﯾﮕﺮ و ﻧﺎآﺷﮑﺎرﺗﺮ ،از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ« درﻣﺎن »ﮔﺮاﯾﺶ
ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
آﻣﻮزش ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزاﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزداﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﮋراﻫﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺎوز
رواﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد
ﻓﺸﺎری را ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺧﻼﺻﻪ رواﯾﺖ دو ﻧﻔﺮ )در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،از اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( از ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد.
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ :ازدواج ،ﺗﻮﺻﯿﻪ روانﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻮد
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،ﯾﻌﻨﯽ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻢ .از ﻫﻤﺎن ﺣﺪود  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ
اوﻟﯿﻦ رواﺑﻄﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۲۲ .ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از ﻻک ﺧﻮدم ﺧﺎرج ﺷﻮم و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮ و ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻮاده
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﻢ درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽای از
او ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺮار ﺷﺪ در وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮوم .ﻣﺎدرم ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را از روی دوﺷﻢ ﺑﺮدارد .اﻣﺎ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آنﭼﻪ روانﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖ! از ﻫﻤﺎن روز ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺳﻮال و ﺟﻮابﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮم .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺰا از ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ
اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ رﻧﺠﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ»…
آرﯾﺎ :ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری
آرﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:راﺳﺘﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽام ﺑﮕﻮﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺪﻫﻢ و ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام درﺑﺎره ﮔﯽ ﺑﻮدﻧﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻢ ،درﮔﯿﺮی ﻟﻔﻈﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رخ داد .ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺪرم ﻫﯿﭻ
ﻫﻤﺮاﻫﯽای ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻧﺮم ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده و ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارا در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺳﻮق
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﻦ را از اﯾﻦ“ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ”ﮐﻪ دﭼﺎرش ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی
رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .ﺗﻤﺎم دﯾﺪارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻠﺴﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎی ﺑﻌﺪش .دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدآوریاش ﻫﻢ ﻋﺬابآور اﺳﺖ».

