ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی ﻓﻘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻮدن زﻧﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون آن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮاﻋﺪی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
و زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ آن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۷۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﻜﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ﻓﻘﻬﺎ ارﺟﺎع داد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،روﯾﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺬﻫﺒﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻓﺘﺎوا ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺿﺪ زن دارﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺘﺎوا ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ« ﺿﺮورت ﻣﺬﻫﺐ »ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺘﺮاض ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﻗﺼﺎص در ﺳﺎل  ۰۶۳۱ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ارﺗﺪاد آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ.
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﮑﺮر ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎ اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﯾﻦ روﯾﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺒﺎری در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۷۶۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن داد« ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﺗﺼﻮر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻸ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
او ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺗﻔﺎوت در ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ« ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ »در اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﺎر را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮده ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﺘﻮای ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
روﯾﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽای رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ و اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ،او ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎرا از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﻓﻘﻬﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ،ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ در ﺣﮑﻤﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺼﯿﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ« :رﻗﺺ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺧﺎرج
ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﻓﻰﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻮز و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﮔﺮدد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮا ،زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ« ﻧﺸﻮز »و ﻣﺤﺮوم از
«اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ »ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ،اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ« ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﻓﻰﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ» ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﺖ :زﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻫﻢ اﺟﺎزه
او در اﺧﺘﯿﺎر وﻟﯽ ﻗﻬﺮیاش )ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری( اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽاش ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از دادﮔﺎه اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ ،زﻧﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ازدواج و ﻫﻢ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﺮدان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دادن ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮدان ،واﮔﺬاری ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ در ارث ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوت در دﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان از دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم،
ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ
)ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ دﯾﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آن دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد!
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۰۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻪ ﻗﺘﻞ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاه ﻋﻤﺪی و ﺧﻮاه ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﺖ.
در ﻣﺎده  ٢٠٩ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪاً زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ
وﻟﯽ زن ﻗﺒﻞ از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺎده  ٢١٣ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺼﺎص اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ «:در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﯽٌﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت
دﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎراتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارزش ﺟﺎن ﯾﺎ« ﻋﻀﻮ ﺑﺪن » زن ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻢ ﻣﺮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺒﺮان دﯾﻪ ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد!

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ
ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ« ﺗﻤﺘﻊ از ﮐﻨﯿﺰ »و ﻫﻢ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ )ﻣﺘﻌﻪ( را روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎح ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:اﺳﻼم در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽاش ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی زﯾﺮ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ -۱ :ازدواج داﺋﻢ -۲ ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ -۳ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ» [.ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ،
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۵۸۳۱ﺷﻤﺎره  ،۸۴ﺻﻔﺤﻪ ]۹۵
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﻮﮔﺮا ﺑﺮدهداری را اﻣﺮی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮدهداری را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی در ﮐﺘﺎب« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم» ،ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮدهداری اﺧﺘﺼﺎص داده و
در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن« آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهدارى در اﺳﻼم ﻓﻰاﻟﺠﻤﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ».
[ﺻﻔﺤﻪ ]۵۶۱
او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ« اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺟﻨﺴﻰ از ﻛﻨﯿﺰﻛﺎن ﯾﻜﻰ از دو راه ارﺿﺎی ﻣﺸﺮوع ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﻰ
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی« دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻧﻔﯽ ﻛﻠﯽ ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم »را ﻫﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻢ وﺟﻮد ﺟﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:اﺳﻼم
ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺸﺮوع ﻣﻰداﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن و اﺳﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن آن ﺗﺪﺑﯿﺮى اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ
دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻔﺴﺪه دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن و اﺳﯿﺮان در اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ روزاﻓﺰون
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻛﻔﺮ و ﺷﺮک و ﺟﻮر و ﻓﺴﺎد اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ .دوم آن ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
دوﺑﺎره در ﺻﺪد ﺟﻤﻊآورى ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﻣﻰآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ».
اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:در ﺟﻨﮓ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،
ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت درآورﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺣﻖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺸﻜﺮﯾﺎن
ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﻰ ﺑﻜﺸﻨﺪ».
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن راه ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد )اﺳﺘﺮﻗﺎق( در ﻓﻘﻪ ،ﺑﻪ« ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮوع »ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ« ﺟﻨﮓ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺒﺎحﯾﺰدی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاخ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺮان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن
درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺳﺘﺮﻗﺎق ﯾﺎ ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻦ از راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮدهداری در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ» ،روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻦ را اﺳﺘﺮﻗﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﻠﺐ
)آدمرﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ زور و آوردن ﻓﺮد رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ،اﺳﺘﺮﻗﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪن از اوﻟﯿﺎء )ﺧﺮﯾﺪن از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ( ،ﺳﺮاﯾﺖ
رﻗﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،رﻗﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺮار )ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮده ﺑﺪاﻧﺪ( ،رﻗﯿﺖ ﻟﻘﯿﻂ داراﻟﻜﻔﺮ )ﮐﻮدک ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن
در داراﻟﮑﻔﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺮﻗﺎق ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﺮﻗﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن آدمرﺑﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآورد «:اﮔﺮ اﻓﺮادی از داراﻟﺤﺮب -اﻋﻢ از ﺳﺎﻛﻦ داراﻟﺤﺮب ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن -از راه ﺳﺮﻗﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﻏﺎرت،
اﺳﺎرت و زور از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل زور و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪون ﺟﻨﮓ رﺑﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم آورده

ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻜﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ آﻧﺎن ،ﻣﻠﮏ رﺑﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮف در آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ».
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﺷﺮط اﺳﺘﺮﻗﺎق در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ اول ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮدن ﻓﺮد رﺑﻮده ﺷﺪه در اول ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ روشﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻗﺖ و ﺧﺪﻋﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ،ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ اﺣﻜﺎم در
ﻣﺤﺪوده اﻣﻮال ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﻟﺬا ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺘﺮام ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻨﻘﺎذ آن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﺣﺮام ،ﺧﺪﻋﻪ ﺣﺮام ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺮام و … ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺒﺼﺎر و
ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﺎن ﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﻠﺐ و زور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺼﯿﺐ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﺎﺣﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۷۵۳۱و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ آﻓﺘﺎب ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «:ﺑﺨﺸﯽ از دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺗﻦ ﻓﺮوش ،اﻓﺮاد
ﻣﻌﺘﻘﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﺪه ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .دﺧﺘﺮان ﻃﺮد ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ روی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺤﺸﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ »ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ:
«ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ازدواج داﺋﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻫﺮزﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺴﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اﺳﺖ» [.ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۵۸۳۱ﺷﻤﺎره  ،۸۴ﺻﻔﺤﻪ
]۷۵
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
ﻗﺴﻤﺖ« اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ »ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ازدواج ﻣﻮﻗﺖ »ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺒﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺖ ،از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ زد .او
در اواﺳﻂ دﻫﻪ  ،۰۶ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪداری در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ،از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در اواﯾﻞ دی ﻣﺎه
ﺳﺎل  ۱۶۳۱راهﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ازدواج ﻣﻮﻗﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮانﻫﺎ ﻋﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻔﺖ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ».
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﻣﺘﻌﻪ را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ
آﻟﻮده ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ».
او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد «:ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ زﻧﺎﮐﺎری را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﻮد».
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،در ﺳﺎل  ۶۸۳۱و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮد ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺮوﯾﺞ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت
در ﮐﺸﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻮد».
ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ« ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رواﺑﻄﯽ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ» ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ

ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع .آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻼ ﺣﺎﺋﺮی ،اﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﺘﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری آن در دوره ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده.
ﺣﺎﺋﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪن رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻮده و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ« ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ روزﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزد» [.ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و
ﺿﺮورت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺼﺮ ،ﺳﯿﺪ وﻟﯽ رﺿﺎ ﻧﺼﺮ ،اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۷۳۱ﺷﻤﺎره  ،۱۴ﺻﻔﺤﻪ ]۶۳۱
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﻪ دﻫﻪ  ۰۶ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای رواﺑﻂ آزادﺗﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮﻗﺎق و ﺗﻤﺘﻊ از ﮐﻨﯿﺰ و ﻫﻢ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،زﻣﯿﻨﻪای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎ
در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪان آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎ را ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ،۰۸ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﻄﺮح و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،وﻋﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را
داد .او در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸۳۱اﻋﻼم ﮐﺮد «:ﺷﻌﺎر دو ﺑﭽﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۴ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ».
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ «:ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪا روزی را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺪهای ﺑﺎ
ﺣﺮفﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ».
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﯾﺮان را  ۰۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺖ.
او ﮔﻔﺖ «:ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر – ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری – روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره آن
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد – ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ،دو ﺑﭽﻪ – ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر را ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .رﻗﻢ  ۰۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن را
اول اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ – و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ – ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﻗﻢﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۹۳۱در ﺷﻬﺮ «ﺑﺠﻨﻮرد» ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و از اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.

او ﮔﻔﺖ «:ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻋﺮض ﺑﻜﻨﻢ؛ ﯾﻜﻰ از ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻛﺮدﯾﻢ – ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺳﻬﯿﻤﻢ – اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۰۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ،ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﻻزم ﺑﻮد ،ﻟﯿﻜﻦ از
اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۰۷ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻜﺮدﯾﻢ؛ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .ﻋﺮض ﻛﺮدم؛ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮر در اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻬﯿﻢاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻨﺪه
ﺣﻘﯿﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻬﯿﻤﻢ .اﯾﻦ را ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای از
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۰۷۳۱اﻧﺘﻘﺎد ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ از آن دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۷۶۳۱ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ،از واﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻋﻀﺎی ﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
«ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮادری »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از« ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ« ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮاﻟﯿﺪ در
ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ در ﻣﻮاﻟﯿﺪ »را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از« ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺎ از اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۰۹ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺮﺧﺸﯽ  ۰۸۱درﺟﻪای ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻃﺮح ﻣﺤﺪودﺳﺎزی روشﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری »اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻋﻘﯿﻢﺳﺎزی ،دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی داﺋﻤﯽ از ﺑﺎرداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺑﻌﺎدی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و دارد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﮋادی ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اراﺋﻪ داد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ« ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ »ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﻮام ﺳﻨﯽﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻣﻨﻔﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ در  ۵۱ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪای از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و … ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟»
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ «:ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺗﻌﺎدل
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  ۰۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﺳﺆال واﻗﻊ ﺷﻮد».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری و ﺑﭽﻪداری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪداری اﺳﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،آﻧﺎن را از ﮐﺎر اﺻﻠﯽﺷﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری
اﺳﺖ ،ﻣﻨﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۹۳۱اﻋﻼم ﮐﺮد «:اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای زن ﮐﻪ او را از ﻣﺤﯿﻂ
زﻧﺎﻧﻪ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺎﻧﻪ ،از اﺧﻼق زﻧﺎﻧﻪ دور ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻪداری را ،ﻓﺮزﻧﺪداری را ،ﺷﻮﻫﺮداری را ﻧﻨﮓ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ».
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﻧﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ -ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ -را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

در دوران رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان،
از ورود ﮔﺴﺘﺮده دﺧﺘﺮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان از  ۷۷رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در  ۶۳داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش« رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﯿﻤﯽ
ﻣﺤﺾ و دهﻫﺎ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ »ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ دﻓﺎع
ﮐﺮد و آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ او ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اوﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روز  ۰۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﮔﻔﺖ «:ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ زن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺐ اﯾﻨﻬﺎ را
دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ زن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داﻧﺸﮕﺎه و
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ».
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر دوﻟﺖ دﻫﻢ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ،اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در دوره او ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۲۹۳۱زﻫﺮا ﺳﺠﺎدی ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،از اﯾﻦ ﻃﺮح دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ:
«ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل در واﻗﻊ ﺑﺤﺚ اداره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ
اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﻋﺎً در دﯾﻦ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدان اﺳﺖ».
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن راهﺣﻠﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺒﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج ﯾﺎﻓﺘﻪ .آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ازدواج اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﻦ ازدواج و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽرود ،ﺷﺎﯾﺪ
اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﺑُﻬﺘﺶ ﻣﯽزﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ درس ﭼﻨﺪ درﺻﺪ در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ
و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟»
از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «:ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه وارد ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
آنﭼﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری درﺑﺎره زﻧﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺬف
زﻧﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و راﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻮی ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ دﻓﺎع از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۷۵۳۱ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۷۵۳۱ه.ش ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده ،زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺎزهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  ۳۵۳۱ه.ش ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎز
ﻫﻢ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ:
«در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از  ۵۱ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و
رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺳﻦ ازدواج ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺎﻧﻮن« اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن »ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۳۱۳۱ه.ش ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬار ﺷﺪه.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺤﺎرم رﺿﺎﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻋﻘﺪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ »ﯾﺎ« زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ زوﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺮدی
دﯾﮕﺮی درآﻣﺪه و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻓﺮاق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ».
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﻘﻬﯽ را در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪای ﮔﺸﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻓﻘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎح ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۳۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﻧﮑﺎح اﻧﺎث ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻧﮑﺎح ذﮐﻮر ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻣﻊذﻟﮏ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺎﺛﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ذﮐﻮری ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم دارﻧﺪ».
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۰۴اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﺪوی زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی در ﻣﺠﻠﻪ زن روز در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از« ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ »اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻇﺮات در ﺳﺎل  ۵۴۳۱ه.ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از« ﻓﻘﻪ» ،ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ
«ﻓﻘﯿﻬﺎن »درﺑﺎره ازدواج دﺧﺘﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻬﺪوی زﻧﺠﺎﻧﯽ اﻣﺎ در اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۳۴۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
«ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺎ دﺧﺘﺮ را در ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﺻﻮﻻً ﻣﻌﻨﯽ ازدواج و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻦ را ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ازدواج ﻣﯽداﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﺒﺰی ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧﺪارد ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﻣﻄﻬﺮی اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد:
«ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی در ازدواج ﺷﺮط
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ ازدواج و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ».
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد:
«آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺪران ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎردار ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮ را در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان آﯾﻨﺪهاش،
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج از ﻧﺰاﮐﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮ – ﮐﻪ ﻟﺰوم آن از ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ – ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﻋﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻮغ
دﺧﺘﺮ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮان در دﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء رﺷﺪ دﯾﻨﯽ دﺧﺘﺮ را ﺷﺮط ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻦ دﺧﺘﺮی ﺗﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اوﻟﯿﺎء اﻃﻔﺎل و ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﻋﺎتﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و
ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ -ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ -ﮐﺮد» [.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺟﻠﺪ ،۹۱ﺻﻔﺤﺎت  ۵۹و ]۶۹
اﻇﻬﺎرات ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،۷۵۳۱ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻄﻬﺮی اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان را ﺑﺮای ازدواج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ« آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮان »ﺑﺮای
ﺟﺎری ﮐﺮدن ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ «:ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﻋﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼ اﺛﺮ اﺳﺖ».
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ« ﺟﻮاز ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر »اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر )ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن( را ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ﻗﻬﺮیاش ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﯾﻦ ازدواج ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ را
ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،اذن و رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻧﮑﺎح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ« وﻃﯽ »ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻟﻌﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ و از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﺎواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم »و دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ روحاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲۱از ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎح در
ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زوﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن  ۹ﺳﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻧﮑﺎﺣﺶ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ـ و اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺬتﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺷﻬﻮت و ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻔﺨﯿﺬ او ﺣﺘﯽ در ﺷﯿﺮﺧﻮار ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد» [.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺟﻠﺪ دوم ،اﺣﮑﺎم ﻧﮑﺎح،
ﺻﻔﺤﺎت  ۷۵۲و ]۸۵۲
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،از ﺷﺎﮔﺮدان روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻃﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺘﻮای اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ:

«ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت از زوﺟﻪ ﺻﻐﯿﺮه ،اﺻﻞ اﺑﺎﺣﻪ و ﺟﻮاز دﻻﻟﺖ دارد و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺮوع و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﮑﺎح ﺻﻐﯿﺮه در ﺷﺮع،
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺟﻮاز آن ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ».
او اﯾﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ «:اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻃﯽ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،اﻟﺰام ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ
ﺟﻌﻞ و ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﻧﻬﯽ ﺷﻮد» [.ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻤﺘﺎع از زوﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن ،زﻣﺴﺘﺎن
 ،۲۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۲۶ص]۷۸۱
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر )ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن( ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ« اﺳﺘﻤﺘﺎع »و
ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد ازدواج ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل و در واﻗﻊ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ
اﻣﺮوز دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ*
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﺎت
دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻓﺬ در اﯾﺮان ،ﺳﻮﯾﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ
زﻧﺎن دارﻧﺪ.
از ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،زﻧﺎن ذﯾﻞ اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ دوم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ دﺳﺖاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ« ﻣﻬﺮﯾﻪ »زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه از آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﺑﻌﺪ از اﺳﻘﺎط ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ذﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻟﺨﻮاه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان دﯾﺪه
و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﺑﺰاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺪرت زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎده  ۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  ۱۹۳۱ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۰۱۱ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن،
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﯿﻔﺮی را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن از ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
«ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در دوره رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺎﻟﺖ
«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﺮ  ،۵۸۳۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ازدواج را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد
ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ را در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ازدواج ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ» ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﯿﺪ
زوﺟﻪ ﺑﺮ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن آن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در اﯾﺮان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ،ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ
«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ از آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ در دادﮔﺎه
اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۷۷۳۱و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش در وﺿﻌﯿﺖ اِﻋﺴﺎر
)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ( ﻗﺮار دارد و ﭘﺮداﺧﺖ دُﯾﻮﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ« ﻋُﺴﺮ و ﺣَﺮَج »او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرضاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن داﻧﺴﺖ.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ «:ﺑﺪون ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول زوﺟﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ،ﺟﻨﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم
اﻗﺴﺎط ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ  ۰۴و  ۰۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻃﺮف ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ» [.اﯾﺴﻨﺎ]۸۹۳۱ /۲ /۴ ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ :اوﻟﯿﻦ وﺟﻪ آن ،ﻧﮕﺎه ﺷﯽﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎب« ﻣﻌﺎﻣﻼت »ﺑﻮده ،در اﯾﻨﺠﺎ زن را ﻧﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﺎوای ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ،زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ آن از« ﺣﻖ ﺣﺒﺲ »ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﻧﮑﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای زﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ وارد ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵۸۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ «،ﺣﺎل ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ،ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ
«ﻧﻔﻘﻪ »او را ﺑﭙﺮدازد.
اﮐﻨﻮن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدان ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻗﺴﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
«ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ اﺣﺮاز ﺷﺪه و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از ادﺑﯿﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن،
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن اﺳﺖ.

ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اول دی ﻣﺎه  ،۷۹ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان )اﯾﻠﻨﺎ( اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﯽ  ۶۳ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﻮی ﺳﻌﺪی اﻫﻮاز ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن روز ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﻃﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ «:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﺳﻮزی در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ ]…[ و دﻟﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺪود  ۰۱اﻟﯽ  ۵۱درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺳﻮزی
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۰۵زن ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،۴۹۳۱در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،زﻫﺮا ﺣﻀﺮﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎدان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ رﺗﺒﻪ اول ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ.
او« ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ،ﻓﻘﺮ ،ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ »را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز
!ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ”ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ“ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺻﺪﻫﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺳﻮزی ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۸۳۱ﺗﺎ  ۰۹۳۱ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی را اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻮﻫﺮ »ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در« ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ رﺟﻮع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ازدواج ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را دارد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۷۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻼم« ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ »اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای
ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻣﺴﯿﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،زﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﺪارد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
آن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان «،ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ »و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و« داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﺑﺮای آﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده و از اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺗﻨﺪرو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻧﺎن از ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ «:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ادارهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد».
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد «:اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر .ﻣﺮد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دارد و از اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.

در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻧﯿﺰ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد« :اﮔﺮ آﻣﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ».
ﭘﯿﺶ از او و در ﺳﺎل  ۷۸۳۱آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد« داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪن
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ »ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ «:ﯾﻌﻨﯽ درس ﭼﻨﺪ درﺻﺪ در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ دارد اﺧﻼق ،دﯾﻦ ،ﺻﺒﻮری و ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺟﻪ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﻮد و آن آﻗﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد آن ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺧﻮد
را دارﯾﺪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﻢ در اﺛﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﮔﺎه از ﺗﺒﻌﯿﺾ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان دﻓﺎع ﮐﺮده و ﮔﺎه اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن را« ﺧﺎﻧﻪداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری »داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﺮان ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج آﻧﺎن از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ از« روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻣﺮدان »در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش« ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺮد و زن ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  ۷۹۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﻧﺪی ﮐﺎﻫﺸﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ».
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۸۳۱ﺗﺎ  ۴۹۳۱ﺣﺪود  ۰۰۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۵ﻫﺰار زن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺣﺬف زﻧﺎن از ﺑﺎزار ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺛﻤﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻧﺎن از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن و ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﺗﺴﻠﻂ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ« اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ» ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
را در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺘﯽ« ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ »زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ« ﻧﺎﺷﺰه »ﺑﻮدن ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از

ﺣﻘﻮق ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
«ﻧﺸﻮز »در ﻓﻘﻪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ آن ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ زن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺣﻘﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .در
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،زن در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت« ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺮد »را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺸﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای در دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ،ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﻮز و ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ زن در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﺷﺰه ﺑﻮدن زن ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻋﺎم
را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻮز ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زن در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮﻫﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺴﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
«اﺳﺘﻤﺘﺎع و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن» ،ﺧﺮوج زوﺟﻪ از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اذن زوج ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﻧﺸﻮز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﻻزم اﺳﺖ و اﯾﻦ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ و از
ﺣﻘﻮق ﺷﻮﻫﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .ﺗﻨﺒﯿﻪ زوﺟﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۷۸۳۱ﺻﺺ
 ۷۷۱و (۸۷۱
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ« ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ »ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ« ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻦ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﻼم ﯾﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن »ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زوﺟﻪ ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۴۹۳۱ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و
ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ص ،(۶۴اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻬﯽ ،ﮐﺘﮏ زدن
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد!
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺿﺮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺿﺮب ﻧﺎﺷﺰه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود زن ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن
ﻏﺮض ،ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎدهروی ﮐﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت اﻧﺪک اﻧﺪک زﯾﺎد ﺷﻮد».

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز
!ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ”ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ“ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ «:در ﻫﻨﮕﺎم زدن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺮس اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ،ﮐﻤﺮ،
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎزک زﯾﺮ ﺷﮑﻢ و … و ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ زده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻼح اﺳﺖ».
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ «:رواﻧﮑﺎوان اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن
دارای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺎزوﺷﯿﺴﻢ )ﻣﺎزوﺧﯿﺰم( »)آزارﻃﻠﺒﯽ([ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ]ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در
آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ راه آراﻣﺶ آﻧﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ آراﻣﺶﺑﺨﺶ دارد و ﯾﮏ ﻧﻮع درﻣﺎن رواﻧﯽ اﺳﺖ)» .ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زوﺟﻪ ،ص(۴۵
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﮐﺘﮏ زدن و ﺿﺮب آﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﺸﺎن از« رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ »ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت در ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎزوﺷﯿﺴﻢ ]![اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮔﺎه در دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺳﯿﻄﺮه ﻓﻘﻪ در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :از ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺎ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ارﺳﺎل ﺷﺪه و اﺟﺮای آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ« ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ »را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ
اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻮر اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎل  ،۱۹روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﮏ زد؟» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۴۳ﺳﻮره ﻧﺴﺎ درﺑﺎره ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد «:ﺧﺪا ﺑﻪ آﻗﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .زدن ﺑﺮای زن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻣﻈﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای زن ﻧﺎﺷﺰه اﺳﺖ .زن ﻧﺎﺷﺰه ﯾﻌﻨﯽ زﻧﯽ[ ﮐﻪ ]ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺮدش را
ﺑﺪون ﻋﺬر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق آن ﺑﺤﺚ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﺮدی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ،
ﺧﺎﻧﻤﺶ را دوﺳﺖ دارد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ زن او ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدش ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ».
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآوردن ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖﺑﺎزی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا اوﻟﻮﯾﺖ اول
ﺑﺮای ﻣﺮد ﻏﺮاﯾﺰش اﺳﺖ .ﯾﮏ وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای آﻗﺎ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﭘﺰد ،آﻗﺎ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯽرود و ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﯿﻠﯽ آﻓﺖ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺎز ﻏﺮاﯾﺰ ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف آﻗﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ آﻗﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﺸﻮد و دود اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﯽرود».
و اﯾﻨﮑﻪ « :ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﮔﺮدش را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎﮔﺮد اﺳﺖ»…

ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺣﺪود  ۰۹درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮآزاری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت درﺑﺎره ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﺳﺎل  ۶۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۹ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﻤﺴﺮ آزاری در ﺳﺎل  ،۶۹۳۱ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار و  ۹۲۷ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ ۷۷ ،ﻫﺰار و ۹۵
ﻧﻔﺮ و ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۷۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزارﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن »ﺷﺪهاﻧﺪ) .روزﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺮان ۳۲ ،ﺗﯿﺮ )۳۹۳۱

روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ« ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﭘﺎرﺳﺎل از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻧﺪ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۹درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ را از اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻃﻨﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز
ﺷﺎﯾﺪ“ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ ”ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ!
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺤﻮه ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۵۹۳۱وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ »راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻤﻊآوری ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺗﺎ دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺣﺪود  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ
آزاری و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮآزاری ،ﻣﯿﺰان ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ را ﮔﺰﯾﻨﻪ« ﺑﻪ ﻧﺪرت »ﯾﺎ« ﮔﺎﻫﯽ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را« ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ »ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
«روانﺷﻨﺎس از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اوﻣﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽﮔﻢ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮآزاری اﮔﺮ در ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﺘﮏ
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﯿﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت رو ﺑﺰﻧﯽ ﻣﯽﮔﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ،ﻫﻤﻪ زنﻫﺎ رو ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻪ».
ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« :ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ ،ﯾﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ داره واﺳﻪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ،ﺑﻌﺪ اﮔﻪ در ﺟﻮاب آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮت ﮐﺘﮑﺖ
ﻣﯽزﻧﻪ ،ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽده .ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺷﻮﻫﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻨﮓ ﻫﺮ روز ﺳﯿﺎه ﮐﺒﻮد ﮐﻨﻪ ﮐﻪ اون ﻋﻘﺒﯿﺎ ﺣﺎل ﮐﻨﻦ».
ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ »وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﯿﺰان« ﻣﺠﺎز»! ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ« ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه »آﻧﺎن را
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ «:واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﻤﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ رواﺑﻂ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺶداوری و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ».
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ از ﻗﻮل ﺧﺎﻧﻤﯽ  ۷۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ «:ﺷﻮﻫﺮم
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدش را .ﻣﻦ زﻧﮓ زدم ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱و ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺪ .ﺷﻮﻫﺮم رﻓﺖ دم در ،دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ رو
ﻗﺮآن آﺑﺮو دارﯾﻢ و … ﭘﻠﯿﺲ رﻓﺖ! ]…[ ﻣﻦ زﻧﮓ زدم از ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﺣﺮف ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ اﮔﺮ ﻣﻦ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮو! ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪار! »)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در
ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﺳﻬﯿﻼ ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﺴﺎﯾﯽ ،آﺗﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻬﺎر  ،۱۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۶۲ﺻﺺ  ۹۹و (۰۰۱
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« :ﺳﺎل  ۳۸دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺘﮑﺶ ﻣﯽزد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد داﺧﻞ ﺣﻤﺎم و زﻧﮓ زده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺸﺖ
ﺧﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ،ﻣﻨﻢ اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻢ دﯾﮕﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ رو ﺑﻪ زﻧﻢ ﻣﯽزﻧﻢ».
در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ «:ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺰهﮐﺎران ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
آﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «:ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺘﺮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ[ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ]ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺸﺎ آن ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل اﻣﮑﺎن وﻗﻮع دارﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ،ﻗﺬف ،ﺿﺮب و
ﺟﺮح دارای ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺮم از
ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ)» .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻮان ،ﻋﻠﯽ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ،ﻟﯿﻼ ﺳﺠﺎدی،
زﻣﺴﺘﺎن  ،۲۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۶۱ص(۲۴
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻖ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی( ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﻴﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را“ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ”ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ «:ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﯽ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ،ﻗﺒﻞ و ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺗﺨﺎذ
ﺷﻮد» (.ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻣﻮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر« ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﮕﺎری »اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻣﺮد در اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و وﻻﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.

