ازدواج ﻣﻮﻗﺖ :اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺴﻮی آزادی
ﺟﻨﺴﯽ؟

ﺳﭙﯿﺪه ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
”ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود اﻫﺪا ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ را دارﯾﻢ .زﯾﺮا اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن!( ” ﻧﯿﭽﻪ ” ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ زرﺗﺸﺖ)”
ﻣﺘﻌﻪ ﯾﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ“ ﺻﯿﻐﻪ ”ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﮑﻠﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺷﺮع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺸﻬﻮد در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از
ازدواج ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اراﺋﻪ“ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﯿﻐﻪ ”و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ،آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻧﮑﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاه از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ دارد.
ﭼﺮا ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻣﺬﻫﺒﯽ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در رﻧﺠﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺒﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻪ
ای دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻬﺮه ای“ ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﯽ ”از ﺑﺸﺮ و ﺗﺼﻮری اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ
“ﭘﺪﯾﺪه ای ﻗﺒﯿﺢ ”ﺑﻪ ﻧﺎم“ ﺻﯿﻐﻪ ”در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت
و ﯾﺎ زﯾﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺰاح ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎ را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ
ﭘﺎﮐﯽ ﮔﺮاﯾﯽ

●

اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل از ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص“ ﺻﯿﻐﻪ ”ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ام رﯾﺸﻪ در اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدآﮔﺎه و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دارد ﮐﻪ“ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،و اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺖ ،ﮐﺜﯿﻒ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ” .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن
”“Puritanismﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ“ ﭘﯿﻮرﯾﺘﻦ ” ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﮔﺮا و ﯾﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ ﮔﺮاﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺖ ،ﮐﺜﯿﻒ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺎک ،ﺗﺼﻮری ﺑﻪ ﺷﺪت ” ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﯽ ”اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ رﯾﺸﻪ در
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻨﯽ دارد ،ﮔﺮﭼﻪ در ادﯾﺎن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آن و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب و ﯾﺎ“ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب ”ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ دارﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر و ﯾﺎ اﻧﺪام

ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ و ازﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آن ﺷﺮم دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯽ در ﭘﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶ
ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و دون ﺷﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ رود و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن رﻧﮓ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ زﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ“ ﭘﯿﺮوﺗﻦ ”ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺪ
دﯾﻦ ﮐﻪ“ ﭘﯿﻮرﯾﺘﻦ ”ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان،
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاه ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺧﻮاه ﻻﻣﺬﻫﺐ و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺒﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ازوﺟﻮد ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮا ”در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎزﺗﺮ و ﺻﺤﺒﺖ از آن ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻨﺰ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻫﻨﻮز ،در رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آزاداﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ و ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﯾﺸﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از
ﺟﻨﺲ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻮازن در اﻧﺘﺨﺎب

●

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮده داری ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ زﻧﯽ )و ﯾﺎ ﻣﺮدی( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ای ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﯽ داد ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺮاﻣﺖ آن ﻓﺮد ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻏﻞ)و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان( اﮔﺮ
دارای اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽ دادﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮازن ﻗﺪرت در راﺑﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﻓﺮد اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آرﻣﺎﻧﯽ از ”زن ﻓﺎرغ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ”اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد“ زن ”ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ از ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ“ ﺳﻮژه ”ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺨﺎﻟﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان“ ﺟﻨﺲ دوم ”ﯾﮏ ﺳﻮژه ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺴﯽ وی ”آﯾﻨﺪه و زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ؟ ”ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت از زﺑﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ“ ﺻﯿﻐﻪ ”ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ” ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮی دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮدت ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻪ؟ ” و ﯾﺎ ” اﯾﻦ ﺑﺮای اون زن ﺑﺪه ،آﺧﻪ ﮐﯽ دﯾﮕﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاد زﻧﯽ رو ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ
ﺷﺪه ﺑﮕﯿﺮه؟ ”در اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﺤﺎت ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺬف ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺧﻮب و ﯾﺎ زﺷﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮد و ﻋﻠﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ در ﺑﻄﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ -ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی آن -ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎط در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ دارای
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ رﺳﺪ وﺗﻤﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺷﺎﯾﺪ رواج آن آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﺮا ﺑﺸﺮی ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺗﻘﻠﯿﻞ زن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮژه ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
رواج ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﮑﻮﻫﺶ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮدن ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،
ﺳﻌﯽ در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﺎر ،آﯾﺎ اﯾﻦ وﺣﺸﺖ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺴﯽ
و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮب ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻦ
ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ داﺋﻤﯽ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ( ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ“ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی”
اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روی ﺑﯿﺎورد و ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻗﺐ آن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد؟ آﯾﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﺟﺒﺎر ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﺣﺸﺖ و وﺳﻮاس ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺮای وﻓﺎداری اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﻗﺼﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ را از زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ آزادﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺴﯽ

●

در ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواج ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زن ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻ زن ﯾﮏ ﺳﻮژه
و اﺑﮋه ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی وی ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ رﯾﺸﻪ در ﺷﺮم ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ازدواج ﻣﻮﻗﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زن را
ﻫﻤﭽﻮن ازدواج داﺋﻢ در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﺮی از ازدواج داﺋﻢ دارد ،ﻣﻮرد ﮐﺮاﻫﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻦ دﯾﻮار ﺗﺮس از ازدواج ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را زﯾﺮو رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺎز و
ﻗﺎدر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ دادن
اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻮء و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ

●

ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺘﻤﺎن از ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎزی ” “Shamingﺷﺪه اﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮔﺰﯾﻨﻪ ای دم دﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ،اﯾﻦ ﺷﺮم ﺳﺎری را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎه
آﻧﻘﺪر در ﻣﺰﻣﺖ و زﺷﺘﯽ“ ﺻﯿﻐﻪ ”و ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﮐﺮاﻫﺖ آن ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﮐﺮاﻫﺖ داﻣﻦ ﻫﻤﺎن زﻧﺎن و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ”ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دوم و ﭼﻨﺪم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن
و ﺣﺘﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻬﻦ ﺗﺮ دارد .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮودﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دردی را درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﺑﺪون ﻣﯿﻞ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎوت و ﺗﺤﻘﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن ﻧﺪارد .ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ روح و ﺟﺴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد دارای اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﺪان وی را ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ
اش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮع ﻗﺮاداد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد .در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ رود ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ازدواج ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ
و واﺑﺴﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ رود
ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای دوره ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮑﯽ اززﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺗﺸﻮﯾﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ روز ﻫﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﻪ“ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺮه ﺣﺎﻣﻞ ذﻫﻦ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎﮐﺮه اﻧﺪ” .

