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اواســط خــرداد مــاه بــود کــه خبــر قتــل یــک دختــر نوجــوان بــه دســت پــدرش، بــه ســرعت در فضــای مجــازی پیچیــد و اذهــان 
ــودن ایــن اتفــاق، ســن پاییــن مقتــول و جنســیت آن از یــک ســو و انتشــار گســترده در فضــای  ــر کــرد. فجیــع ب عمومــی را متاث
اینترنــت از ســویی دیگــر آتشــی شــد در نیســتان افــکار عمومــی. خیلــی زود گفته هــا و نوشــته ها بــه ســمت تبعیض هــای جنســیتی 
در جامعــه ایــران رفــت و ریشــه ایــن حادثــه و نیــز اتفاقــات پــس از آن کــه در فضاهــای مجــازی منتشــر می شــد، همیــن تبعیض هــا 
ــان و  ــان زن ــای موجــود می ــوان تبعیض ه ــا می ت ــه آی ــان اســت ک ــا پنه ــدی از نظره ــن پرســش کلی ــان ای ــن می ــت. در ای ــام گرف ن

مــردان و نیــز فروتــر دانســتن مقــام زنــان در جامعــه را، علــت اصلــی وقــوع چنیــن اتفاقاتــی دانســت؟ 
ــی  ــا شــیوه های تربیت ــا پیــش ب ــران از مدت ه ــه ای ــه جامع ــرد ک ــد اشــاره ک ــدا بای در ابت
جدیــدی آشــنا گشــته کــه تاکنــون موفــق بــه ایجــاد ارتباطــی عقالنــی میــان روش هــای 
پیشــین و شــیوه های پیــش روی خــود نشــده اســت. نبــود ایــن رابطــه منطقــی، منجــر 
ــن و اولیــن ثمــره آن، آشــفتگی و  ــه گسســت اجتماعــی خواهــد شــد کــه اصلی تری ب
بالتکلیفــی در اجتمــاع اســت. نتیجــه ایــن بالتکلیفــی نیــز چیــزی جــز حاکمیــت 
بی قانونــی و خشــونت نیســت کــه یــک نمونــه از آن در حــوادث تلــخ یادشــده 
مشــاهده شــد. بدیهــی اســت در فضایــی کــه توصیــف شــد، حقــوق 
ــه  ــد ک ــد گردی ــع خواه ــه تضیی ــادی از جامع ــر زی ــا و عناص اعض
زنــان نمونــه بــارزی از آن هســتند. کــودکان، جوانــان، کارگــران، 
ــوان  ــا می ت ــه از آن ه ــتند ک ــری هس ــار دیگ ــان و... اقش معلم

نــام بــرد. 
دیگــر اثــری کــه ایــن آشــفتگی بــه آن دامــن می زنــد، 
ــه ها  ــه ریش ــی ب ــطحی و بی توجه ــص، س ــی ناق آسیب شناس
و علــل اصلــی یــک پدیــده خواهــد بــود. مشــابه آن چیــزی 
کــه در ابتــدای متــن بــه آن اشــاره شــد و وقــوع یــک قتــل و 
مــوارد مشــابه آن بــه وجــود تبعیض هــای جنســیتی مرتبــط 
شــد. در واقــع ســرایت دادن نــگاه جنســیت زده بــه مســائل، 
ــا  ــی پیــش پ ــه موضوعات ــا موجــب تقلیــل ریشــه ها ب صرف
افتــاده و بــه حاشــیه رفتــن مطالبــات و خواســته های 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــت ب ــد گف ــود و بای ــی می ش اصل
تقابــل بیــن دو نظــام 
تبعــات  و  ارزشــی 
ــی  ــه جای آن راه ب
ــرد.  ــم ب نخواهی
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»بــدن مــن، حــق مــن«؛ ایــن ســخنی اســت کــه شــاید بارهــا از مجاری 
مختلــف بــه گــوش هــر کــدام از مــا رســیده باشــد؛ اکنــون وقــت آن 

رسیدهاســت کــه دربــاره مفهــوم آن اندکــی بیشــتر تعّمــق کنیــم.
ــق  ــه از طری ــا توجی »جریان ســازی و تبلیــغ ســقط عمــدی جنیــن« ب
همیــن یــک جملــه، معمولتریــن مــوارد کاربــرد ایــن عبــارت اســت کــه 
اهــداف متعــدِد کالنــی را دنبــال میکنــد؛ از جملــه آن، تاثیرگــذاری در 

ــوان  ــت ج ــی جمعی ــد منف رش
یــک کشــور میباشــد! 

تخصیــص  آز ا دی، اختیــار  و حــق 
ــای  ــان در ج ــه انس ــاب ب انتخ
و  شــخصی  زندگــی  جــای 
اجتماعــی وی، از جملــه حقــوق 
ــق  ــِی متعل ــب اله ــه و مواه اولی
ــا  ــن ی ــر دی ــه ه ــت ک ــه اوس ب
قانــون اجتماعــی دیگــری در 
نــوع و تعریــف خــود کــم و 
بیــش بــه آن قائــل اســت و بــه 
نظــر مبنایــی کامــال اخالقــی و 
ــه  ــوالی ک ــا س ــانی دارد. ام انس
شــاید پرســیدن آن خالــی از 
ــه  ــن اســت ک لطــف نباشــد، ای
آیــا مــرز اخالقــی و انســانی 
بــودِن آن، آنقــدر وســیع هســت 

 

ــراد  ــه اف ــا آســیب های فراشــخصی را ب ــت و ی ــل، جنای ــه مجــوز قت ک
بدهــد؟ بــه طــور مثــال آیــا فــرد را مجــاز بــه تکه تکــه کــردن موجــود 
زنــده دیگــری بــه واســطه همیــن قــدرِت اختیــار می کنــد؟ آیــا حــدود 
اختیــار و آزادی افــراد نبایــد بــا معیارهــای مشــخصی مرزبنــدی شــود 
ــار ســایرین تعــدی نشــود؟  ــه حــق آزادی و اختی ــه، ب ــن بهان ــا ای ــا ب ت
ــده  ــود زن ــر موج ــد ه ــز مانن ــادر نی ــدن م ــکل گرفته در ب ــِن ش جنی
دیگــری دارای جــان اســت؛ و حتــی اگــر بــه اشــتباه فــرض کنیــم کــه 
جــان یــک انســان صرفــا وابســته بــه هویــت مســتقل فیزیکــی اوســت، 
ــت  ــادر، دارای هوی ــه م ــتگی ب ــود وابس ــا وج ــز ب ــم نی ــن در رح جنی
اســت؛ لکــن پیــش از ورود بــه دنیــای بیــرون بــه صــورت وابســته ایــن 
ــوژی،  ــم فیزیول ــت ها و عل ــه ماتریالیس ــا ک ــت. از آنج ــت را داراس هوی
ــن بخــش  ــد و اولی ــز او می دانن ــت انســان را مغ ــرل و ماهی ــز کنت مرک
ــایر  ــا و س ــت، پ ــب، دس ــکیل قل ــش از تش ــن، پی ــده از جنی تشکیل ش
ــه صحــت فرضیــه  اندام هــا، مغــز اوســت، از ایــن دیــد نیــز می تــوان ب
»دارای هویــت بــودن جنیــن« مهــر تاییــد زد و شــاید بــه همیــن دلیــل 
باشــد کــه در صــورت نقــص ذاتــِی جنیــن -مثــال مشــکل در تشــکیل 
کامــل قلــب و...- بــه فرمــان همــان مغــِز کنترل کننــده، پیــش از تولــد 
ــود.  ــام می ش ــود انج ــدی و خودبه خ ــه صــورت غیرعم ــقط ب ــوزاد، س ن

ــی،  ــوم فعل ــهای مرس ــا روش ــوص ب ــی الخص ــدی عل ــقط عم ــذا س ل
ــت؛  ــاه نیس ــوم و بی گن ــداری معص ــردن جان ــه ک ــز تکه تک ــزی ج چی
کــه اغلــب از ســمت کســانی کــه علی الظاهــر حامــی حقــوق حیوانــات 
و جانــداران هســتند، حمایــت می شــود؛ امــا بــرای ایــن جانــدار، حتــی 

ــل نیســتند. ــات اســت، قائ ــه حــق حی ــن حــق را ک کوچک تری
ــی  ــی فراوان ــمی و روح ــکالت جس ــل مش ــن عام ــدی جنی ــقط عم س
محســوب  نیــز  مــادر  بــرای 
احتمــال  جملــه  از  میشــود؛ 
پســتان،  بــه ســرطان  ابتــال 
رحــم، تخمــدان و کبــد بــه 
هورمونــی  تغییــرات  دلیــل 
ــارداری  ــه ب ــی، خاتم غیرطبیع
ــه  ــر دهان ــب درمان ناپذی و تخری
ــم  ــدید رح ــوراخی ش ــم، س رح
تــا مرحلــه برداشــتن آن یــا 
آن  عــوارض  و  هیســتکتومی 
ماننــد پوکــی اســتخوان، پارگــی 
دهانــه رحــم، پاییــن آمــدن 
ــب  ــه موج ــم -ک ــت در رح جف
خطــر مــرگ قبــل و بعــد از 
زایمــان می شــود- خونریــزی 
و  عفونت هــا  مختلــف،  هــای 
لگــن  التهابــی  بیماری هــای 
ــوارِض  ــارج آن و ع ــم در خ ــت رح ــد باف ــا رش ــوز ی ــم، اندومتری و رح
ــد افســردگی،  ــب، درد شــکم و بیهوشــی و...، مشــکالت روحــی  مانن ت
پرخاشــگری و کج رفتاری هــای حاصــل از تغییــرات هورمونــی و روحــی 
کــه حتــی اگــر تمــام این هــا را بــا بی رحمــِی تمــام، تنهــا محــدود بــه 
شــخص مــادر بدانیــم، عــوارض و عواقبــی را کــه بــر معلولیــت فرزنــدان 
بعــدی اثرگــذار اســت، چــه خواهیــم کــرد؟ در صورتــی کــه روزی مــادر 
ــد  ــری از تولی ــد، جلوگی ــه کن ــددا تجرب ــادری را مج ــذت م ــد ل بخواه
نســل ســالم، حقــی اســت کــه ایــن بــار از یــک انســاِن مســتقل دیگــر 
ســلب می شــود. از طــرف دیگــر زخم هــای روحــی عمیقــی کــه 
ناخــودآگاه بــه ســبب از دســت رفتــن بخشــی از وجــود مــادر، بــر او وارد 
می شــود، افــزون بــر تاثیــری کــه بــر ابعــاد مختلــف زندگــی فــردی و 
اجتماعــی وی می گــذارد، همچنــان تاثیــرات مخــرب خــود بــر اجتمــاع 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــری ب ــده دیگ ــر پدی ــون ه ــز همچ را نی
بــا ایــن وجــود، آیــا همچنــان عقــل ســلیم حکــم می کنــد کــه »حــق 
ــادر تلقــی  ــرای م ــوان یــک حــق شــخصی ب ــه عن ســقط جنیــن« را ب
ــِق  ــا ح ــن، تنه ــدِن م ــه ب ــود ک ــد ب ــد معتق ــان بای ــا همچن ــم؟ آی کنی

مــن اســت؟

my body, my choice
your
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واژه تربیــت مــا را بــه یــاد تعابیــر مختلفــی می انــدازد: ادب، آمــوزش، 
پــرورش، تربیــت بدنــی، پــرورش گیــاه، حیوانــات تربیــت شــده و... 
ــر اســاس مبانــی فلســفی خــود، تعاریــف متفاوتــی  . هــر مکتبــی ب
ــن  ــف احتمــاال ای ــن تعری ــا جامع تری ــه داده  اســت؛ ام از تربیــت ارائ
ــوه  ــتعدادهای بالق ــت درآوردن اس ــه فعلی ــرورش دادن و ب ــت: پ اس
یــک جانــدار. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــچ موجــودی بــه انــدازه 
انســان آمــاده ســاخته شــدن نیســت. دقیقــا شــبیه بــه فلــز مذابــی 
ــوزش  ــا آم ــد ب ــت را نبای ــه تربی ــرد. البت ــر شــکلی را می پذی ــه ه ک
اشــتباه گرفــت. آمــوزش فراینــدی از خــارج بــه داخــل اســت؛ امــا 
ــاز  ــان روح او آغ ــای نه ــان و الیه ه ــود انس ــد از وج ــت را بای تربی
ــه  ــرمایه هایی ک ــا س ــه مســیر را ب ــا ادام ــازه داد ت ــه او اج ــرد و ب ک
ــخص کننده  ــت مش ــوع تربی ــال ن ــد. ح ــی کن ــار دارد، ط در اختی
مســیر پیــش روی اوســت. امــا تربیــت صحیــح و کارآمــد چیســت؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه ســوال دیگــری پاســخ داد؛ آن 
ــق از وجــود حقیقــی انســان،  ــدون شــناخت دقی ــا ب هــم اینکــه آی
میتــوان راهــکار تربیتــی صحیــح ارائــه داد؟ پاســخی کــه علــم طــب 

ــی ســت. ــد منف ــن پرســش می دهن ــه ای و روانشناســی ب
وجــود انســان همــان فطــرت اوســت کــه تمایــالت و خواســته هایش 
ــز  ــد فطــرت او چــه چی ــد دی ــرای تربیــت بای را معیــن می ســازد. ب
ــاره فطــرت انســان  ــه درب ــی ک ــد. اصــل مهم ــور می طلب ــه ط را چ
ــن  وجــود دارد و پلــی میــان فطــرت و تعریــف تربیــت می باشــد ای
ــرد؛ بلکــه اقدامــی  ــار مســتقیم تاثیــر نمی پذی ــا گفت اســت کــه او ب
ــا آن رشــد می کنــد کــه قــوه تحلیــل  بــرای او خوشــایند اســت و ب

ــی  ــکل ذات ــه ش ــان ب ــه انس ــرا ک ــدازد. چ ــه کار بین ــر او را ب و تفک
ــه در  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــت. بنابرای ــر اس ــتار تفک خواس
مــوارد بســیاری تربیــت صرفــا از طریــق گفتــار بــه شــکل بی پــرده 

ــرد.  ــی نمی ب ــه جای راه ب
ــردان  ــان م ــل می ــل مشــکالت موجــود در تعام ریشــه مســائلی مث
و زنــان در جامعــه، انحرافــات جوانــان و نوجوانــان، گسســته شــدن 
ــواده، تجاوزهــا، قتل هــا و ... کــه بســیاری از کشــورهای  ــان خان بنی
ــح  ــازی صحی ــدم آگاه  س ــتند، ع ــا هس ــر آن ه ــم درگی ــرفته ه پیش
جنســی اســت. عــدم توجــه بــه ایــن امــر مهــم در خانــواده، مدرســه 

ــاک بســیاری دارد.  و دانشــگاه پیامدهــای خطرن
نکتــه مهــم در آگاه ســازی جنســی ایــن اســت کــه بایــد بــه 
ــه آمــوزش. حساســیت و ظرافــت ایــن مســئله،  ــم ن تربیــت بپردازی
ــبه  ــک ش ــق ی ــه تزری ــد؛ ن ــالش می طلب ــزی و ت ــال ها برنامه ری س
ــار  ــا انتظ ــرده ب ــه و بی پ ــدون مالحظ ــات ب ــادی از اطالع ــم زی حج
ــان  ــرای انس ــرت معناگ ــورد فط ــن م ــر! در ای ــازی و تغیی فرهنگ س
ــوزادی او  ــد از ن ــه بای ــی ک ــد. تربیت ــب می کن ــاص را طل روشــی خ
آغــاز شــود و تــا جوانــی ادامــه یابــد. ایــن تربیــت کــه یــک بعــدی 
ــن  ــزی شــود. اولیــن و مهمتری ــواده پی ری ــد در خان هــم نیســت بای
ارزشــی کــه فــرد بایــد بیامــوزد و فطــرت او نیــز پذیرنــده آن اســت، 
ارزش حــد و مــرز داشــتن اســت. او بایــد یــاد بگیــرد کــه بــه حریــم 
ــه  ــن اینک ــا گفت ــا ب ــا آی ــذارد. ام ــرام بگ ــران احت ــی دیگ خصوص
ــرام بگــذار«  کارســاز  ــم خصوصــی دیگــران احت ــه حری ــدم ب »فرزن
ــال اینکــه  ــه او آموخــت؟ مث ــن را ب ــی ای ــا عمل ــد ب ــا نبای اســت؟ آی
ــادرش در  ــدر و م ــاق پ ــه ات ــرای ورود ب ــد ب ــی بدان انســان از کودک
ــراد  ــه اف ــوزد ک ــه او نمی آم ــرد، ب ــازه بگی ــد اج ــاعاتی از روز بای س
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حریــم خصوصــی دارنــد؟ ادامــه مســیر را تفکــر انســان تعییــن می کنــد 
و مســائلی کــه الزم اســت بدانــد را در وقــت درســت خــودش می آمــوزد.
ــده ای  ــل ع ــا قب ــه مدت ه ــتیم ک ــتباهی هس ــکاب اش ــال ارت ــا در ح م
مرتکــب شــدند و حــال نمی داننــد چطــور تبعــات آن را مدیریــت کننــد. 
ــل  ــم؛ غاف ــازی داری ــد آگاه س ــی قص ــائل جنس ــرده مس ــان بی پ ــا بی ب
ــگاه  ــج ن ــراد و تروی ــان اف ــم می ــردن حری ــن ب ــال از بی ــه در ح از اینک
جنســیت زده هســتیم. تاثیــرات ایــن نســخه ها روی کــودکان و نوجوانــان 
کــه ســبب بلــوغ زودرس آنــان و در نتیجــه درگیــر شــدن بــا ایــن مســائل 
و از دســت رفتــن تمرکــز و قــدرت تفکرشــان هــم مســئله مهمــی اســت 
کــه تــا بــه حــال مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. آیــا در یــک جامعــه 
کــه هــر کــس بــه دیگــری نــگاه جنســی دارد، می تــوان پیشــرفت کــرد؟ 
آیــا وقتــی نــگاه یــک مــرد بــه یــک زن واقعــا نــگاه بــه یــک زن باشــد نــه 
ــن ســخنان  ــود؟ ای ــده ای روشــن ب ــوان در انتظــار آین ــک انســان، می ت ی
بدیــن معنــی نیســت کــه غرایــز طبیعــی موجــود در زن و مــرد را از بیــن 
ــی  ــاظ روان ــالم از لح ــی س ــه فضای ــت ک ــن اس ــود ای ــه مقص ــم؛ بلک ببری
فراهــم کنیــم بــدون آن کــه حریــم و چارچــوب افــراد را بــر هــم زنیــم. 
آمــوزش جنســی و تعریفــی کــه از آن ارائــه شــد، بــر ایــن اســاس اســت 
ــن  ــه ای ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــخصی هم ــر ش ــود اگ ــور می ش ــه تص ک
ــد  ــدم برخواه ــت ق ــیری درس ــد، در مس ــق بدان ــور دقی ــه ط ــوزه را ب ح
ــرت  ــا فط ــی آن ب ــدم همخوان ــر ع ــن تفک ــکال ای ــن اش ــت. مهم تری داش
ــت و  ــن امنی ــال تامی ــه دنب ــر ب ــت. اگ ــودی اوس ــت وج ــان و حقیق انس
ــن  ــه و تاثیرگذارتری ــت جامع ــی از جمعی ــرای نیم ــرفت ب ــرایط پیش ش
ــرای تربیــت جنســی برنامــه ای  ــان هســتیم، بایــد ب عنصــر آن، یعنــی زن

ــن  ــا ای ــد، ســخت باشــد، ام ــت ترســیم کرده ان خشــونت خانگــی و خیان
»مــا« اســتثناء نیســت. صــد البتــه کــه صــرف ثبــت ســند ازدواج در قبــل 
ــد.  ــل نمی کن ــم تبدی ــبختی ه ــده ی خوش ــه قاع ــالگی، آن  را ب از ۱۸س
ــدی  ــخه ی واح ــن ازدواج، نس ــوص س ــه درخص ــرای کل جامع ــع ب درواق
ــر از شــرایط فــردی، خانوادگــی، بومــی و  ــدارد. ایــن ســن، متاث وجــود ن
ــه  ــم ک ــنی دیده ای ــراد هم س ــان اف ــا در اطرافم ــود. قطع ــد ب ــره خواه غی
بــه ســبب تفــاوت در شــهر، فرهنــگ، محیــط خانــواده، ترکیــب فرزنــدان 

ــی یکســانی نداشــته اند.  ــادر، رشــد عقل ــدر و م ــی ســواد پ و حت
انســان از بــدو تولــد مســئولیت دارد و ایــن مســئولیت در ســنین مختلــف 
ــا  ــال، لزوم ــر ۱۸س ــان زی ــر انس ــس ه ــود. پ ــرات می ش ــتخوش تغیی دس
کــودک بــه شــمار نمــی رود. ضمنــا قوانیــن جامعــه ی بین المللــی، 
تقــدس ندارنــد و لزومــا بــرای هــر فرهنگــی، کارکــرد نخواهنــد داشــت.
ــاد  ــی در ابع ــرای ازدواج آمادگــی کاف ــه ب ــری ک ــه طــور خالصــه، دخت ب
مختلــف دارد، اگــر ازدواج نکنــد، دیــر خواهدبــود اگرچــه ۱۶ ســاله باشــد 
ــت- ــد، زود اس ــر ازدواج کن ــدارد، اگ ــی را ن ــن آمادگ ــه ای ــری ک و دخت

اگرچــه ۳۰ســاله باشــد.

 

ــا توجــه  »مایــی کــه قبــل از ۱۸ســالگی تصمیــم بــه ازدواج گرفتیــم و ب
ــه  ــا بلــوغ اجتماعــی و فکــری آن ســن داشــتیم، ب ــه معیارهایــی کــه ب ب
پســری جــواب مثبــت دادیــم کــه همســو و همــراه مــا باشــد، مایــی کــه 
ــم، ســر کار  ــی درس خواندی ــار مســئولیت ســنگین زندگــی متاهل در کن
ــد  ــان ق ــار همســر و فرزندانم ــم، کن ــح کردی ــادر شــدیم، تفری ــم، م رفتی
ــام  ــل تم ــه مث ــی ک ــم. مای ــه کردی ــد را تجرب ــش و رش ــیدیم و آرام کش
ــا،  ــل همــان زندگی ه ــن داشــتیم و مث ــاال و پایی ــی، ب ــای متاهل زندگی ه
ــان  ــه ســند ازدواجم ــه صــرف اینک ــی ک ــم. مای ــم مدیریتشــان کردی باه
قبــل از ۱۸ســالگی صــادر شــد، افســرده نشــدیم، مــورد خشــونت خانگــی 
واقــع نشــدیم، بــرای فرزندانمــان مــادری کردیــم و اســباب خاله بازیمــان 
نبودنــد، و خالصــه ی ماجــرا، مایــی کــه عمرمــان حــرام نشــد و زندگــی 

ــم...« کردی
شــاید درک متــن بــاال، بــا توجــه بــه ارتبــاط نادرســتی کــه برخــی افــراد 
ــم و  ــران و ظل ــالگی در دخت ــل از ۱۸س ــن ازدواج قب ــدا بی ــا عم ــهوا ی س

درخــور بیابیــم. بــه ایــن منظــور بایــد ویژگی هــای انســان در هــر ســنی 
ــی  ــی توانای ــش ماهگ ــوزاد در ش ــه ن ــیم ک ــع باش ــال مطل ــم. مث را بدانی
تشــخیص تفاوت هــای ظاهــری پــدر و مــادرش را دارد، کــودک در ســن 
۳ تــا 4 ســالگی در اوج کنجــکاوی اســت و بایــد از او بــا ظرافــت مراقبــت 
نمــود. در دوران نوجوانــی عــالوه بــر کنجــکاوی حــس شــهوت نیــز بیــدار 
ــد.  ــدا می کن ــادی پی ــت زی ــوان اهمی ــی نوج ــوراک روح ــود و خ می ش
ــه نیازهــای نوجــوان، درســت  عــدم آمــوزش صحیــح و توجــه نکــردن ب
ــه فــرد گرســنه بدهیــم و از  مثــل ایــن اســت کــه غذاهــای لذیــذی را ب
او بخواهیــم بــه آن هــا نزدیــک نشــود. اگــر در دوران کودکــی آموزش هــا 
ــود،  ــخ داده ش ــت پاس ــای او درس ــرد و کنجکاوی ه ــورت گی ــت ص درس
نوجــوان مســیر فطــری و طبیعــی خــود را طــی خواهــد کــرد. امــا اگــر 
غیــر از ایــن باشــد چنــان کــه امــروز در جوامــع می بینیــم، او را از مســیر 
ــن  ــه ای ــی نتیج ــم و گاه ــرف کردی ــخصیتی اش منح ــح ش ــد صحی رش

اشــتباهات هالکــت اوســت. 
ارائــه آمــار در ایــن بحــث تقریبــا کاری بیهــوده بــه نظــر می رســد؛ چــرا 
کــه تربیــت جنســی معمــوال بــر روح و روان افــراد موثــر اســت و شــاید 
ــارهای  ــن فش ــا در باط ــد ام ــته باش ــی داش ــی خوب ــان زندگ ــرا انس ظاه
زیــادی را تحمــل کنــد؛ بــه نظــر می رســد اگــر اصــول و قوانیــن فطــری 
و طبیعــی را رعایــت کنیــم، انســان را بــا ربــات اشــتباه نگیریــم و تــالش 
ــانی اش،  ــته های نفس ــاس خواس ــان و براس ــرت انس ــالف فط ــم برخ نکنی
ــانیم، بســیاری از مشــکالت را حــل  ــا بکش ــارج از چارچوب ه ــه خ او را ب

کرده ایــم. 
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عــدم امادگــی بــرای ازدواج و نااگاهــی در انتخــاب فــرد مناســب، معضــل 
ــه  ازدواج در قبــل از ۱۸ســالگی نیســت. پــس، سیاســت گذاری مربــوط ب
آن هــم نبایــد بــه ایــن ســن محــدود شــود. و البتــه بــرای جلوگیــری از 
طــالق، نمی تــوان ازدواج را منــع کــرد؛ بایــد بــا روش هــای صحیــح، ایــن 

آگاهــی بــه جامعــه تزریــق شــود. بســتر ایــن آمــوزش، می توانــد در 

ــر  ــدن نظ ــاری ش ــش از ازدواج، اجب ــای پی ــه، کالس ه ــواده، مدرس خان
مشــاور پیــش از ازدواج بــرای برخــی مــوارد و... باشــد. البتــه الزم اســت 
عوامــل ایــن دســته  از ازدواج هــا مرتفــع گردنــد. ایــن عوامــل می تواننــد 
حاصــل فرهنــگ نادرســت ماننــد نــگاه منفــی مــردم منطقــه بــه تجــرد 
دختــران از ســنی بــه بعــد، یــا نبــود زیرســاخت مناســب ماننــد امــکان 
ــا  ــر و ی ــود کار دیگ ــت نب ــا بعل ــردن صرف ــل و ازدواج ک ــه ی تحصی ادام
ــت  ــا دق ــه ها ب ــن ریش ــت ای ــه ضروری س ــد ک ــر باش ــته های دیگ از دس

بررســی و رفــع شــوند.

 

ــاد  ازدواج در شــرایطی کــه اختــالف ســنی زوجیــن درحــد نامعقــول زی
ــت،  ــت اوس ــدم رضای ــواده و ع ــار خان ــه اجب ــر ب ــا ازدواج دخت ــت و ی اس
قطعــا مذمــوم اســت. امــا الزم اســت نگاهــی واقع گرایانــه بــه آمــار ایــن 
دســته از ازدواج هــا داشــت و تمــام ازدواج هــای زیــر ۱۸ســال را بــا یــک 

چــوب نــزد!
در گام بعــد پاســخ بــه ایــن پرســش ضــروری اســت: آیــا قانــون می توانــد 
ــه  ــور ب ــف مجب ــای مختل ــه علت ه ــود را ب ــر خ ــه دخت ــواده ای را ک خان
ازدواج می کنــد، کنتــرل کنــد؟ یــا صرفــا حقــوق قانونــی دختــر را ســلب 
می کنــد و خانــواده از راه دررو ایــن کار را انجــام می دهــد؟ آیــا ماحصــل 

ایــن قانــون افزایــش ازدواج هــای غیرثبتــی نخواهــد بــود؟
ــد،  ــاز باش ــوارد کارس ــن م ــدادی از ای ــرای تع ــون ب ــن قان ــر ای ــی اگ حت
ــی  ــگ بوم ــا فرهن ــه ب ــی ک ــتثنائات درصورت ــاس اس ــذاری براس قانون گ

ــود.  ــد ب ــران نخواه ــز خس ــزی ج ــد، چی ــازگار نباش ــه س جامع
ــد، الزم  ــم می باش ــه ه ــا درد جامع ــه قطع ــل ک ــن معض ــل ای ــرای ح ب
اســت ریشــه های ایــن نــوع ازدواج بــه دقــت بررســی شــده و راهکارهــای 
موثرتــر و کم ضررتــر درنظــر گرفتــه شــود و بــا ایــن نــوع اجبــار، برخــورد 
جــدی و متناســب صورت گیــرد؛ وگرنــه آنچــه در آینــده شــاهد خواهیــم 
بــود، نوعــی ظلــم جدیــد علیــه دختــران اســت. ظلمــی کــه صرفــا لبــاس 

ابریشــمی بــر تــن دارد!

  



ــای  ــواده« از کتاب ه ــن خان ــون ام ــه ی »کان ــم کلیش ــر می کن    فک
اجتماعــی دوران مدرســه، در یــاد همــه باقیســت. امــا ایــن روزهــا در 
پــی حادثــه ای تلــخ، مفهمــوم امنیــت و کانــون گــرم و نــرم خانــواده، 
ــا،  ــا دختره ــرای م ــه راســتی ب ــزل شده اســت. ب دچــار تناقــض و تزل
ــا دختــر،  ــا زن؛ پســر ی ــرای مــا انســان ها، مــرد ی ــرای مــا زن هــا، ب ب

ــون چیســت؟ ــواده کان خان
 اصــال کانــون بــودن یعنــی چــه؟ یعنــی توقــع داریــم چــه اتفاقــی در 
آن چهاردیــواری - کــه محــل اجتمــاع افــرادی از یــک خــون و نــژاد 
اســت - رخ بدهــد تــا کانــون باشــد؟ آن هــم کانــون امنیــت و آرامــش!

ــه ی زیســتن  ــا تجرب ــم ســراغ خاطــرات و تجربیاتمــان؛ همــه م  بروی
ــه  ــرادی ک ــم. اف ــی را داری ــا برادران ــر ی ــدر، خواه ــادر، پ ــار م در کن
ســال های ســال در کنارشــان در یــک خانــه زندگــی کــرده یــا 
می کنیــم. اولیــن بــار یــاد گرفته ایــم آنهــا را دوســت داشــته 
باشــیم، بــدون اینکــه مســتقیما بــه مــا آمــوزش بدهنــد. اولیــن لقمــه 
ــار  ــن ب ــم. اولی ــان گرفته ای ــا پدرم ــادر ی ــت م ــز را از دس محبت آمی
ــای  ــه اولین ه ــا هم ــم و اساس ــم کرده ای ــا تقدی ــه آنه ــه ای را ب هدی
احســاس و عقلمــان بــا آنهــا و کنارشــان شــکوفا شده اســت. خانــواده 

ــان  ــتن را تقدیم م ــه زیس ــا از تجرب ــه م ــت اولی ــواه دریاف ــواه ناخ خ
کرده اســت. اگــر پــدری ســخاوتمند باشــد، فرزنــدش نیــز بخشــیدن 
ــز حــدود  ــدش نی ــار باشــد، فرزن ــادری کج رفت را می پســندد و اگــر م

ــد. ــت نمی کن ــی اش رعای ــی را در زندگ اخالق
   پــس ایــن محفــل کوچــک و خودمانــی کــه شــاید خیلی  هــا 
ــای  ــات و رفتاره ــه خلقی ــدا هم ــد، مب ــدی نمی گیرن ــاد آن را ج زی
انسان هاســت و از زاویــه دیــد جامعه شناســی، منشــاء خوشــبختی یــا 
ــد  ــکیل می دهن ــان هایش تش ــه را انس ــت. جامع ــر اس ــیه بختی بش س
ــر از  ــده ای و پُ ــر عق ــند، اگ ــل باش ــالم و عاق ــن انســان ها س ــر ای و اگ
حســرت و کینــه رشــد نکــرده باشــند، می تواننــد موجــب پیشــرفت 

و ســعادت جامعــه بشــوند.
   حــال اگــر تــالش کنیــم نقــش خانــواده را در پــرورش افــراد جامعــه 
ــم  ــز در چش ــم، دود آن ج ــن ببری ــی از بی ــا حت ــم ی ــگ کنی کم رن

همیــن جامعــه ای کــه محــل زندگــی ماســت، کجــا مــی رود؟
   حقیقــت آن اســت کــه ســوزاندن پــر و بــال خانواده هــا در جوامــع 
بشــری، نتیجــه ای جــز ســوختن ریشــه های انســانیت، اخــالق، 

 
         



ــال  ــواده دریچــه انتق ــه خان ــگ و تمــدن، نداشــته اســت. چراک فرهن
ــت. ــز هس ــد نی ــل بع ــه نس ــلی ب ــی از نس ــا و آداب تمدن فرهنگ ه

ــا نقــش خــود را در  ــا همــه خانواده ه ــن اســت: آی    حــال ســوال ای
ــا از  ــا همــه خانواده ه ــد؟ آی ــا می کنن ــه درســتی ایف تربیــت انســان ب
ــر اســت!  ــد؟ پاســخ مســلما خی ــف سنگینشــان برمی آین عهــده وظای
ــاد  ــه نه ــز، از جمل ــه چی ــه هم ــده آل ک ــه ای ــه آن جامع ــیدن ب رس
خانــواده دقیقــا ســر جــای خــودش قــرار داشــته باشــد، فعــال در حــد 

ــه واقعیــت. آرمــان و هــدف اســت، ن
   امــا مســئله و محــل اختــالف اینجاســت: آیــا بایــد بــه خاطــر ایفــای 
نقــش ناقــص بعضــی از خانواده هــا، بــه کلــی صالحیــت آن را در رشــد 
ــی  ــت وجــود مثال های ــه عل ــا ب ــت؟ آی ــده گرف ــراد، نادی ــرورش اف و پ
معــدود از رفتــار غیرانســانی و پلیدانــه یکــی از ارکان خانــواده - یعنــی 
ــای  ــداری از اعض ــه نگه ــوان وظیف ــر - می ت ــا همس ــادر ی ــا م ــدر ی پ
ــه جــای همــه  ــر آســیب های اجتمــاع، و دلســوزِی ب ــواده در براب خان

والدیــن یــا زوجیــن را از آنهــا ســلب کــرد؟
   هیــچ عقــل ســلیمی چنیــن برداشــتی از حــوادث اینچنینــی نخواهد 
داشــت. حتــی اگــر بخواهیــم از اســتدالل اســتقرایی چنیــن نتیجــه ای 
بگیریــم، تعــداد خانواده هــای صددرصــد معیــوب جامعــه آنقــدر زیــاد 
ــی  ــه تمــام خانواده هــای ایران نیســت کــه بتوانیــم ایــن وضعیــت را ب
تعمیــم بدهیــم و آنــگاه بــرای حــل ایــن معضــل)!( چــاره بیندیشــیم. 
پــس بیاییــد بــه جــای حــذف صــورت مســئله، به حــل آن بیندیشــیم.

ــا  ــواده«. اساس ــن خان ــون ام ــه »کان ــان کلیش ــه هم ــم ب    برگردی
ــدی  ــت و رش ــر تربی ــتر ه ــت و بس ــر فعالی ــام ه ــه انج ــت الزم امنی
ــر انســان  ــاز ه ــوی نی ــی و معن ــت فکــری، روان ــراری امنی اســت. برق
بــرای بلــوغ و شــکوفایی اســت. حــال اگــر جامعــه را بدنــی متشــکل 
ــواده را بــه مثابــه یــک ســلول فــرض  از میلیون هــا ســلول و هــر خان
ــه  ــه ب ــت ک ــن سلول هاس ــک ای ــک ت ــت ت ــالمت و امنی ــم، س کنی
ــه  ــت ک ــواده اس ــود. خان ــر می ش ــه منج ــالمتی جامع ــت و س امنی
ــک از  ــر ی ــرای ه ــژه را ب ــتار وی ــوکل و پرس ــتن دو م ــکان داش ام
ــن  ــه همی ــد و ب ــم می کن ــی، فراه ــره خاک ــن ک ــا انســان ای میلیارده
دلیــل نقــش منحصــر بــه فــردی را ایفــا می کنــد کــه از عهــده هیــچ 

ــد. ــری برنمی آی ــاد دیگ ــگاه و نه جای
ــزت  ــت و ع ــم و کرام ــی بدهی ــه را ترق ــن جامع ــم ای ــر بخواهی    اگ
افــرادش را حفــظ کنیــم، جــز بــا رفــع مشــکالت خانــواده و 
ــرای  ــت. ب ــم داش ــدرت را نخواهی ــن ق ــی، ای ــامانی های خانوادگ نابس
طراحــی  بــه  نیــز،  خانــواده  نابســامانی های  ریشــه های  یافتــن 
طرح هــای بلندمــدت بــا نگــرش صحیــح و انســانی، نیــاز داریــم. امــا 
ــت مدار  ــده ای سیاس ــد ع ــه بدانی ــد ک ــب باش ــما جال ــرای ش ــاید ب ش
و بوقچی هایشــان، نانشــان را در روغــن حــذف جایــگاه خانــواده 
می زننــد! اگــر می بینیــد اتفاقــی تلــخ را کــه شــاید از میــان 
ــد،  ــار رخ می ده ــک ب ــال، ی ــد س ــر چن ــواده و در ه ــا خان میلیون ه
َعلَمــی می کننــد بــرای لطمــه زدن بــه نقــش اساســی خانــواده، یقینــا 
از ســر دلســوزی یــا احســاس تکلیفشــان نیســت. اگــر واقعــا دلســوز 
بودنــد، دســت بــه تدویــن قوانینــی نمی زدنــد کــه بــا هیــچ دانســتن 
نقــش خانــواده در صیانــت از اعضایــش، بــا آن مشــابه ظالمــی رفتــار 

ــواده را دارد. ــراد خان ــد اف ــرکوب و تهدی ــد س ــط قص ــه فق ــد ک کن
   هــر کجــا خانــواده را از حیــز انتفــاع خــارج کردنــد، روابــط ســالم و 
متعــادل اعضایــش نابــود شــد و مــرد، زن و فرزنــدان آســیب دیدنــد و 
آواره شــدند؛ امــا ایــن لطمه هــا و ویرانی هــا کــه در بلندمــدت بیشــتر 
خودنمایــی می کننــد، بیشــتر متوجــه روح و جســم زنــان و دختــران 

می شــود.

ــکا و آرامــش و  ــواده، محــل ات ــی خان ــی کــه عنصــر اصل    همــان زن
ــواده اســت، بیــش از همــه از فروپاشــی  ــی خان محــور مدیریــت درون
ــادر،  ــم از م ــواده اع ــی در خان ــر جایگاه ــرد. زن در ه ــج می ب آن رن
همســر، دختــر و خواهــر، همــان کانــون امنــی اســت کــه بــه وجــود او 
ــواده و  و ویژگی هــای ذاتیــش، تکاپوهــا و آشــوب های روح و روان خان
ــواده  خــودش، آرام می گیــرد. اگــر نقــش اساســی و رفیــع زن در خان

ــع مشــکالت آن قدمــی برداشــت. ــرای رف ــوان ب درک نشــود، نمی ت
   الزمــه تقویــت نقــش خانــواده و جایــگاه زن در آن، اســتیفای حقــوق 
ــره  ــا گ ــن شــکی نیســت. ام ــوان اســت و در ای ــی بان ــرعی و قانون ش
ایــن مشــکالت کــه ریشــه در عرف هــای غلــط فــارغ از شــرع دارنــد و 
خالء هــای قانونــی نیــز بــه آنهــا دامــن می زنــد، بــه دســت دلســوزان 
واقعــی زن و خانــواده و جامعــه، برطــرف خواهــد شــد. افــرادی 
ــات و  ــات، خلقی ــاوت روحی ــرد، تف ــی زن و م ــای طبیع ــه تفاوت ه ک
توانایی هــای آنــان را در پــازل تکمیــل و هماهنگــی خانــواده و جامعــه 
ــه  ــرد ب ــل نقــش زن و م ــرای تبدی ــالش ب ــا ت ــرادی کــه ب ــد؛ اف بدانن
ــر هــم زدن تعــادل  ــان و ب یکدیگــر، ســعی در ناقــص نشــان دادن زن

حیــات طبیعــی انســان، نداشــته باشــند.
   عدالــت الزمــه اداره هــر نهــاد و جامعــه ای، از جملــه خانــواده اســت. 
امــا عدالــت بــه آن معنــی کــه هــر چیــز درســت ســر جــای خــودش 
قــرار بگیــرد و هــر شــخص بــه حقــی کــه دارد برســد، هیــچ گاه منجــر 
بــه بــر هــم زدن تعــادل و تکامــل نقــش زن و مــرد در پــازل جامعــه و 
ــواده، نمی شــود. عــده ای معتقدنــد کــه همــه نقش هــای اساســی  خان
زن در خانــواده ظلــم بــه او و بــه معنــای محبــوس کــردن و اســارت 
اوســت و ولنــگاری و رهایــی بــی قیــد و شــرط او در جامعــه را حق او و 
بــه نفعــش می داننــد. حــال آنکــه تجربــه بحران هــای اخالقــی، فســاد، 
فروپاشــی خانــواده و بی هویتــی فرهنگــی در جوامعــی کــه ایــن راه را 
طــی کرده انــد، حــرف دیگــری می زنــد و ســندی از ظلــم بیشــتر بــه 
زن، تجــاوز بــه حقــوق طبیعــی اش و تنهایــی آزاردهنــده او را نشــان 
ــروم  ــر کاری مح ــام ه ــه از انج ــرا در جامع ــه ظاه ــی ک ــد. زن می ده
ــد داشــتن  ــی اساســی اش مانن ــای فطــری و طبیع ــا نیازه نیســت ام
ــه، از  ــواده و عاطفــه ای بی ماننــد و متعهدان ــام خان ــه ن ــم امنــی ب حری

ــت. ــغ شده اس او دری
ــاِی ســنتی  ــه عرف ه ــی و کاســتی هایی ک ــای قانون ــارغ از خالءه    ف
غلــط منشــاء آن هســتند، اســالم همــان قــدر کــه رشــد و شــکوفایی 
ــد، آنهــا  علمــی، معنــوی، اقتصــادی و اجتماعــی را حــق مــرد می دان
ــه  ــیدن ب ــا رس ــمارد. ام ــز می ش ــی زن نی ــلم و حتم ــوق مس را حق
ــرد  ــه ف ــر ب ــی و منحص ــای اساس ــا نقش ه ــی ب ــوق منافات ــن حق ای
ــا  ــن بالندگی ه ــام ای ــه تم ــدارد؛ بلک ــواده، ن ــرد در داخــل خان زن و م
ــر و  ــی میس ــرای زن، زمان ــم ب ــرد و ه ــرای م ــم ب ــکوفایی ها ه و ش
ــن،  ــالم و ام ــواده ای س ــتر خان ــه از بس ــود ک ــد ب ــت یافتنی خواه دس

رشــد و نمــو خــود را آغــاز کننــد و ادامــه دهنــد.
   بنابرایــن هرگــز نمی تــوان بــه اصــالح مشــکالت خانــواده و حقــوق 
ــاوت  ــات متف ــت و روحی ــه پرداخــت، و از بررســی طبیع زن در جامع
ــودی  ــت نتیجــه ای جــز ناب ــن غفل ــه ای ــل شــد؛ چراک ــرد غاف زن و م
نقــش خانــواده را بــه دنبــال نــدارد. در عرصــه قانون گــذاری و اصــالح 
قوانیــن مرتبــط بــا حقــوق زنــان نیــز، بــا بهــره گرفتــن از ایــن نــگاه 
همه جانبــه و متعــادل - بــه دور از تعصب هــای جنســیتی – می تــوان 
ــدی نشــریه  ــماره های بع ــرد. در ش ــرف ک ــا را برط مشــکالت و گره ه
ــورد،  ــه م ــورد ب ــه صــورت م ــن قوانیــن و مشــکالت ب ــه بررســی ای ب

خواهیــم پرداخــت.
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ــگار  ــن زن روزنامه ن ــی، نام آورتری ــا فاالچ اوریان
و  ایتالیایــی  برجســته  نویســنده   جهــان، 
صاحــب کتاب هــای پرفــروش؛ کــه از نظــر 
مذهبــی یــک بی خــدا بــه شــمار می آمــد 
ــه دســت زن هــا  ــد ب ــا بای ــود:» دنی و معتقــد ب
اداره شــود.« گرچــه وی خــود را فمنیســت 
نمی دانســت امــا نگاهــی کــه نســبت بــه 

ــد. ــدا باش ــه او هوی ــن جمل ــاید از همی ــت ش ــگاه زن داش جای
ــت  ــی اس ــه گزارش ــود ک ــف« خ ــس ضعی ــاب »جن ــمتی از کت وی در قس
ــه  ــورک ک ــه نیوی ــفر ب ــد از س ــان، بع ــف جه ــاط مختل ــان نق ــع زن از وض
زنــان در آن جــا بیــش از هــر نقطــه دیگــر در جهــان فرمانروائــی دارنــد )!(، 

می نویســد:
» درون ســاختمان های غــرق در نــور نئــون، کــه هرگــز نــور خورشــید بــه 
داخــل آن هــا راه نمی یافــت، هــزاران تــن از زنــان، متحــد و علیــه مــرداِن 
ــروا، ولــی  شــرم زده، در تکاپــو و مبــارزه بودنــد و خــود را نیرومنــد و فرمان
ــرف  ــرای ص ــه ادارات ب ــگام ظهرک ــد. هن ــاس می کردن ــا احس ــخت تنه س
ــم زده  ــگِر غ ــاِر پرخاش ــون آبش ــان همچ ــن زن ــود، ای ــی می ش ــار خال نه
از اتاق هــای خــود فرومی ریختنــد و در بارهــا مقابــل یــک همبرگــر 
ــر و  ــه همبرگ ــک لقم ــالل ی ــد. در خ ــرار می گرفتن ــاالد ق ــداری س و مق
یــک بــرگ کاهــو گاهــی ســر خــود را می گرداندنــد تــا بــا مــردی کــه در 
مقابــل همبرگــر و ســاالدش نشســته بــود ســخنی مبادلــه کننــد. ســپس به 
ســرعت بــه ادارات غــرق نــور خــود بازمی گشــتند تــا بــار دیگــر آن مبــارزه 
تمســخر آمیــز خــود را علیــه جنــس مرد،کــه خواهــی نخواهــی موفقیــت 

ــود، از ســرگیرند. آمیــز ب
شــامگاهان هنگامــی کــه متــرو آنــان را همچــون اژدهایــی بــه درون خــود 
ــه  ــن هم ــول ای ــا پ ــه ب ــی ک ــل آپارتمان ــان را در مقاب ــا آن ــرد ت ــرو می ب ف
ــم  ــد. غ ــرو ریزن ــود ف ــاره از درون خ ــد، دوب ــرده  بودن ــداری ک آزادی خری
ــر  ــار دیگ ــت و ب ــرا می گرف ــان را ف ــب و مغزش ــی قل ــردگی جانکاه و افس
ــن پیــروزی کــه توجــه تمــام  ــخ مــی اندیشــیدند: ای ــن حقیقــت تل ــه ای ب
جهانیــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت، تــا چــه انــدازه بــرای آنــان گــران 

ــود. ــام می ش تم
ــی درمنشــی های خودشــان  ــه در زن، حت ــی ک ــن مردان ــل ای آری؛ در مقاب
ــراوان و  ــوذ ف ــی نف ــان آمریکای ــد، زن ــادر را تجســس می کنن ــک م ــا ی تنه
ــه دل  ــی در عیــن حــال از ت ــد؛ ول ــه دســت آورده ان ــی شــایانی ب خودکفای
ــد و  ــرور می کردن ــین غ ــی را جانش ــود فروتن ــوب ب ــه خ ــد چ آرزو می کنن
در ایــن جهــان مــرد وفــاداری داشــتند؛ زیــرا درســت اســت کــه هیــچ کــس 
ــن  ــی در عی ــی بخشــد، ول ــه رهای ــن جامع ــد خویشــتن را از قوانی نمی توان
ــش،  ــات خوی ــد احساس ــان نمی توان ــه انس ــت ک ــح اس ــال صحی ــال کام ح

ــد.« ــال کن ــش را پایم ــاده ترین عواطــف خوی ــی س حت
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