
ظلم، عبور از عدالت و يكى از رذايل اخالقى است كه به معناى گذاشتن چيزى در غير موضع خود، ستم كردن و بى داد معنى شده است. خشونت نيز 
يكى از مصاديق ظلم و استفاده از زور فيزيكى به منظور قراردادن ديگران در وضعيتى بر خالف خواستشان است. خشونت مى تواند از اهانت و تمسخر 
تا درگيرى فيزيكى و جنگ گسترده شود. اما ظلم و خشونت همواره بروز فيزيكى و جسمانى ندارد بلكه يكى از بزرگ ترين ظلم هايى كه مى توان به 
انسان ها روا داشت، فراهم نكردن زمينه هاى الزم براى شكوفا شدن استعدادهاى فطرى آن ها و ناتوان ساختن آنان در دستيابى به نيازهايشان است 

و چه كسى مى تواند انكار كند كه سخت كردن مسير تحقق ازدواج نيز يك ظلم بزرگ است!
امن ترين جا براى هر انسانى خانه و خانواده است و اگر در اين محيط ظلم و خشونتى رخ دهد، اثر روحى و روانى آن به مراتب شديدتر خواهد بود 
چرا كه لطيف ترين شكل روابط انسانى در خانواده جريان دارد. اگر در خانواده آرامش برقرار نباشد؛ زن و مرد در محيط هاى ديگر نيز آرامش نخواهند 

داشت كه مى تواند منجر به آشفتگى و بى انگيزگى در ايفاى ساير نقش هايشان شود.
از آنجايى كه زن عنصر محورى در تركيب خانواده است و نقش آرامش بخشى و نشاط خانواده بيشتر متوجه اوست، مورد خشونت واقع شدن زن 
تبعات بيشترى به دنبال خواهد داشت و تعادل جامعه را بهم مى ريزد. از اين روست كه ظلم به زنان، نابودى جامعه است! حال اگر خانواده اى 
باوجود داشتن فرزند دچار تنش شده و در اين ميان به يكى از والدين ظلم شود؛ نمى توان انتظار داشت كودكى كه شاهد ماجرا بوده، تبديل به انسانى 

كامال متعادل و سالم بشود و يا الاقل راه سخت ترى درپيش خواهد داشت. راستى، آيا حواسمان به آينده ى جامعه هست؟!

سرمقاله
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مسئله ى خشونت  بر  ملل  سازمان  و  بين المللى  اسناد حقوقى  تاكيد  آيا 
بى توجه  مورد  اين  در  اسالم  كه  است  اين  نشان دهنده ى  زنان  عليه 
بوده است؟ براى پاسخ به اين سوال بايد بررسى تطبيقى انجام دهيم. در 
اين بررسى ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه مبناى علوم در غرب تجربه 
و استقراست به همين دليل معموال وقتى آفتى ايجاد شود به دنبال درمان 
است.  آفت  تحقق  از  قبل  پيشگيرى  دنبال  به  اسالم  دين  اما  هستند  آن 
تحقق خشونت  مانع  آن  به  عمل  كه  است  توصيه هايى  از  آكنده  اسالم 
مى شود. در اين يادداشت بطور اجمالى به موضوع منع خشونت در دين 

اسالم مى پردازيم.١
نگرش اسالم نسبت به مسئله ى نفى خشونت عليه زنان

على(ع)  حضرت  وصيت  روانى:  سالمت  بر  تاكيد  و  پيشگيرانه  ١-نگاه 
و خدمتكاران درنظر  زنان  درمورد  را  كه:«خدا  بود  اين  شهادت  هنگام 
بگيريد.» امام باقر(ع) نيز فرموده اند:«در مورد دو گروه كه در ضعف قرار 

گيرند تقوا پيشه كنيد: زنان و يتيمان.»
اين  از  يكى  زنان:  عليه  خشونت  زمينه ساز  فرهنگى  عوامل  با  ٢-مقابله 
عوامل، ترجيح دادن پسران بر دختران است و در زمانه اى كه پدران، 
دخترانشان را زنده به گور مى كردند، پيامبر(ص) وظيفه ى سنگينى برعهده 
اسالم  آموزه هاى  عمده ى  كنند.  اصالح  را  غلط  فرهنگ  اين  تا  داشتند 
در سيره ى پيامبر(ص) و چگونگى رفتار با دخترشان مشهود است. بعنوان 
تولد فرزند  از  فردى كه  به  پيامبر(ص)  امام صادق(ع)،  از  نقل  به  مثال، 
دختر ناراحت بود فرمودند:«دختر گلى خوشبو از گل هاى بهشت است 

كه از آن لذت مى برى.»
مبتنى  پرورش  به  اسالم  زنان:  عليه  خشونت  نفى  روش هاى  ٣-ترويج 
فرموده اند:«خداوند  بارها  پيامبر(ص)  رو  اين  از  دارد.  تاكيد  بر عدالت 
دوست دارد حتى در بوسيدن فرزندانتان عادالنه رفتار كنيد.» و يا «در 
هديه دادن به فرزندان مساوات را رعايت كنيد. اگر ناچاريد يكى را بر 

ديگرى ترجيح دهيد، دختران را ترجيح دهيد.» 
روا  خشونت  عمده ترين  خانواده:  زنان  عليه  خانگى  خشونت  ٤-نفى 
داشته عليه زنان، خشونت خانگى است كه اسالم در اين مورد آموزه هاى 

پيشگيرانه ى متعددى دارد:
دختران،  بر  پسران  برترى  فرهنگ  داشتن  رواج  دليل  به  دختر:   (٤-١
اسالم خواستار توجه ويژه به آنان شده است تا اين فرهنگ اصالح شود. 
پيامبر(ص):«هركس خداوند به او فرزند دخترى عطا كند و پسرش را بر 
او را وارد بهشت مى كند.» و يا «بهترين  نداند، خداوند  دخترش ارجح 

شما كسى ست كه براى همسر و دختران خود بهترين باشند.» 

فهرست:
صفحه ٥ / براى انسان  سد خشونت   صفحه ٢          / آمار مهلك   صفحه ٤  

اسالم و منع خشونت عليه زنان               / آمار درمورد تعرضات جنسى چه مى گويد؟  / بازتاب خشونت ديدن زن بر جامعه

معرفى كتاب   صفحه ٩     / / حواستان هست؟   صفحه ٨   اين ها ظلم است   صفحه٦  
/ معرفى رمان آفرت        / كودكان و خشونت خانگى     

صفحه ١١ اين ها مسمان نيستند   /  ظلم پنهان در كودك همسرى  صفحه ١٠  
جستارى در طرح افزايش حداقل سن ازدواج و زواياى پنهان آن   / پشت هر داستانى واقعيت نهفته است...

فاطمه خاورى / ٩٩ ارشد رياضى

٦ دقيقه و ٥ ثانيه

٤-٢) همسر: در اسالم توجه خاصى به همسر ارائه شده است و هر دو از 
حقوق ويژه اى برخوردارند. امام صادق(ص):«همين يك گناه براى مرد 
كافى است كه خانواده خود را اذيت كند.» و يا «هركس اردواج كند 
حق ندارد حق همسر خود را ضايع كند.» پيامبر(ص):«مردى كه با همسر 
خود بد رفتارى كند، هيچ حسنه اى از او پذيرفته نمى شود و اولين كسى 

است كه وارد آتش جهنم مى شود.» 
٤-٣) مادر: در اسالم به نيكى به والدين توصيه فراوان شده و بر محبت 
به شدت  بزرگان دينى  تاكيد شده است. همچنين  ويژه  به طور  به مادر 

فرزندان را از درشتى نسبت به مادر نهى كرده اند.
خشونت  بر  عالوه  خشونت:  معرض  در  زنان  از  خاص  ٥-حمايت هاى 

سد خشونت
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نيز ممكن است  اقتصادى و سياسى  خانگى، گاه خشونت هاى اجتماعى، 
رخ دهند كه باتوجه به آسيب پذيرى بيشتر زنان، روى كاهش اثرات اين 

نوع خشونت ها تاكيد فراوان شده است:
٥-١) حمايت از زنان در مناقشات مسلحانه: يكى از توصيه هاى پيامبر(ص) 
و امام على(ع) در زمان حكومت دارى و در جنگ ها اين بوده است كه به 
زنان و كودكان آسيبى نرسد. امام على (ع) خسارت هاى واد شده ناشى 
و  ترس  ازاى  به  و حتى  را جبران كردند  بنى جزيمه  قبيله  به  از جنگ 

وحشت وارد شده به زنان و كودكان، حقى به آن ها بخشيدند.
٥-٢) حمايت از زنان آسيب ديده بواسطه مناقشات مسلحانه: براى حفظ 
برخورد  نيازمند  على(ع)  امام  و  پيامبر(ص)  اسالمى،  حكومت  تثبيت  و 
قاطعانه با دشمنان بودند. بنابراين زنانى بودند كه مرداِن خانواده شان در 

جنگ ها كشته مى شدند و الزم بود مورد حمايت قرار گيرند. 
٥-٣) حمايت از زنان مظلوم و ستم ديده: خداوند در قرآن مى فرمايد: 

چرا در راه دفاع از مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى جنگيد؟!
از خدمتكاران زن و  و حمايت  بى سرپرست  از دختران  ٥-٤) حمايت 
زنان نيازمند و سالمند و آسيب ديده ى عاطفى نيز از ديگر موارد تاكيد 

شده در معارف اسالمى ست.

هدف اسالم از محو خشونت
از  بخشى  فقط  دنيا  انسان موجودى جاودانه معرفى شده كه  اسالم  در 
اخروى  حيات  به  رسيدن  براى  ابزارى  و  مى دهد  تشكيل  را  او  زندگى 
مى باشد. از اين رو برخالف اهداف اسناد بين المللى، در اسالم هدف 
زندگى انسان ها و به طور خاص زنان، تعالى مى باشد نه توسعه. هر 
نيز  را  دنيايى  آسايش  تا  مى كوشد  اسالم  اجتماعى-اقتصادى  نظام  چند 
براى افراد فراهم كند؛ اما هدف نهايى اين نبوده و تنها مقدمه و رسيدن 

به سعادت ابدى است.
در  ولى  يكسانند  خويش  انسانى  هويت  در  مرد  و  زن  جنس  هرچند 
تفاوت هايى هستند به همين دليل  و روانى داراى  ويژگى هاى جسمانى 
نياز به قوانين متفاوتى دارند. اسالم هدف اساسى براى انسان ها را برابرى 
ذكر نمى كند بلكه بر عدالت تاكيد دارد بنابراين با وضع حقوق و تكاليف 

متناسب با جنسيت، سعى در برقراى تعادل در زندگى خانوادگى دارد.

راهكارهاى اسالم براى محو خشونت
خشونت زا  اجتماعى  موقعيت هاى  برخى  در  حضور  از  زنان  اسالم  در 
باز داشته شده اند و به همين دليل جهاد بر آنان واجب نيست در حالى 
بايد  نيز  زنان  برابرى،  اصل  بنابر  و  بين المللى  حمايتى  قوانين  در  كه 
مكرر  اعالميه هاى  كنند.  مشاركت  جنگ ها  در  و  نظامى  پست هاى  در 
بين المللى كوشيده اند تا دردهاى موجود در جامعه زنان را حتى المقدور 
قبل  پيشگيرى  موضوع  به  اديان  يادآورى كرد كه  بايد  اما  كنند  درمان 
سياست گذارى هاى  در  موضوع  اين  كه  پرداخته اند  بيشتر  درمان  از 
بين المللى كمتر مورد توجه است. به عنوان نمونه برخى احكام و قوانين 
دينى سبب مى گردد زنان از خشونت جنسى در اجتماع محفوظ بمانند. 
از  استفاده  آلوده،  نگاه هاى  از  پرهيز  به  زنان  و  مردان  التزام  جمله  از 
پوشش مناسب، غيرت مطلوب مردان نسبت به همسرشان، منع اكيد روابط 

عوامل  از جمله  ازدواج،  وسيله  به  آن  ساختن  ضابطه مند  و  آزاد  جنسى 
بازدارنده ى خشونت جنسى عليه زنان در جامعه مى باشد. 

با  رابطه  در  الهى  تقواى  رعايت  و  خدا  ياد  به  دينى  مكرر  توصيه هاى 
جنس مكمل سبب مى شود تا مسلمانان به دليل انگيزه ى قوى دينى، رفتار 
با زنان را بر مبناى عدالت قرار دهند. بر خالف توصيه هاى عمدتا سكوالر 
و بين المللى كه سعى مى كنند با وضع قوانين بشرى و با قدرت نيروهاى 
انتظامى و پليس مانع برخورد خشونت آميز عليه زنان گردند و براى آنكه 
خصوصى  حوزه ى  از  را  خانواده  نشوند؛  خانگى  خشونت  گرفتار  زنان 
خارج كرده و پليس را تا زواياى پنهان كانون خانواده داخل مى نمايند. 
ترس از پليس با اطمينان به عدم اطالع او از برخى كج رفتارى ها، منعى 
از ظلم به زنان ايجاد نخواهد كرد ولى ترس از خداوند با يقين به علم 

خداوند نسبت به تمام رفتارها، مانع ستم به زنان خواهد شد.

ضمانت اجرايى
قوانين پس از تدوين، نياز به ضمانتى براى اجرا دارند كه باعث شود فرد 
از تخلف در اجراى آن خوددارى نمايد. در قوانين داخلى هر كشور، 
است  انتظامى  ماموران  و  پليس  عهده  بر  متخلفين  با  برخورد  مسئوليت 
ولى مصوبات بين المللى راهكار چندان مناسبى ارائه نمى دهند. مسمانان 
معتقدند كه در صورت تخلف از قوانين الهى، خدايى كه ناظر بر پنهان و 
آشكار آدميان است از جرم متخلف آگاه بوده و او را كيفر خواهد داد 
و هيچ امرى نمى تواند مانع اجراى اراده الهى گردد. در جايى كه تنها 
كه  موقعيتى  در  باشد  پليس  از  ترس  نادرست،  رفتار  از  بازدارنده  اهرم 
پليس از خطاى انسان مطلع نگردد و يا بتوان با تطميع او را از مجازات 
منصرف كرد، افراد به جرم خويش ادامه خواهند داد و به همين دليل 
قوانين انسانى هر چقدر هم سفت و سخت باشند، به دليل نداشتن 

روح توحيدى، ضمانت اجرايى كافى پيدا نخواهند كرد.

١-اين يادداشت خالصه اى از بخش «خشونت عليه زنان» صفحات ٣٩٥ تا ٤١٨ كتاب «حقوق زنان، برابرى يا نابرابرى» نوشته ى زهرا آيت اللهى است. براى 
دستيابى به متن اصلى آيات و روايات به كتاب مرجعه فرمائيد. الهى  تقواى  رعايت  و  خدا  ياد  به  دينى  مكرر  توصيه هاى   ،،

دليل  به  مسلمانان  تا  مى شود  سبب  مكمل  جنس  با  رابطه  در 
انگيزه ى قوى دينى، رفتار با زنان را بر مبناى عدالت قرار دهند.  ،،
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تعريف خشونت و آزار جنسى، تعرض جنسى، تجاوز جنسى 
مسائل  به  مربوط  خشونت هاى  در  كنيم  ذكر  است  الزم  بحث  ابتداى  در 
جنسى  آزار  و  خشونت  عام  معناى  به   «sexual harassment» جنسى، 
است. «sexual violence» نيز نقريباً در همين معنا به كار مى رود. به طور 
كار  به  جنسى  اذيت هاى  و  آزار  مورد  در  بيشتر   «harassment» دقيق تر 
 «sexual assault» .مى رود كه بار فيزيكى كمترى دارند، نظير تعرض كالمى
نيز مشابه كلمات قبلى است كه در اين مطلب آن را به واژه «تعرض جنسى» 
ترجمه نموده ايم. اما به طور دقيق تر، «assault» به مواردى گفته مى شود كه 
داراى بار فيزيكى بيشترى است، مانند لمس كردن قربانى بدون رضايت او. 
اما «rape» به معناى تجاوز و رابطه جنسى بدون رضايت قربانى است كه 
خشن ترين و فيزيكى ترين نوع خشونت جنسى است. بنابراين در بيان آمار، 

«harassment» شامل «assault» و «rape» نيز مى شود.

آمار و ارقام مربوط به انواع تجاوزات و تعرضات جنسى 
اروپا

تا ١٠٠ اينديپندنت منتشر شد، ٨٠  طى آمارى كه در سال ٢٠١٦ توسط 
بزرگسالى حداقل  در دوره  كه  داشتند  اذعان  دانمارك  و  مردم سوئد  درصد 
يكبار آزار جنسى را تجربه كرده اند. ٦٠ تا ٧٩ درصد مردم آلمان، فرانسه و 
انگلستان نيز اين موضوع را بيان كرده اند. اين در حالى است كه سوئد در 
كل جهان، پيشتاز امر آموزش هاى جنسى از سنين كم بوده و در حال 

حاضر نيز اين آموزش ها در اكثر نقاط اين كشورها برقرار است.١

به گزارش يورونيوز در اروپا بيش از ٥٥ درصد از زنان از ١٥ سالگى آزار 
جنسى را تجربه نموده اند. هرچه يك زن تحصيل كرده تر يا از جهت شغلى در 

جايگاه باالترى قرار داشته باشد، احتمال اين كه مورد آزار جنسى قرار بگيرد، 
بيشتر است. زنان مدير ارشد يا دارندگان مدرك دانشگاهى، دو برابر بيشتر 
از سايرين (٧٥ درصد از اين زنان) در معرض تعرض جنسى هستند. فرانسه، 
رتبه يك آزار جنسى زنان تحصيل كرده و دانمارك و سوئد رتبه يك و دو آزار 
جنسى در محل كار را دارند. به گفته يكى از زنان سوژه ى اين گزارش كه 
قربانى آزار جنسى است، ٩٠ درصد زنانى كه آزار جنسى را گزارش مى دهند؛ 

اخراج و يا مجبور به استعفا مى شوند.
انگلستان

بنابر گزارش پليس لندن، در سال ٢٠١٧ و فقط در شهر لندن، ٧٦١٣ مورد 
تجاوز جنسى به پليس گزارش شده است. در انگلستان و ولز تقريباً در هر 
سال ٨٥٠٠٠ زن و ١٢٠٠٠ مرد مورد تجاوز جنسى و تقريباً نيم ميليون نفر 
مورد تعرض جنسى قرار مى گيرند. تنها ١٥ درصد از موارد خشونت جنسى به 
پليس گزارش كه از بين موارد گزارش شده هم ٥.٧ درصد به نتيجه رسيده و 
مجرم، گناهكار شناخته مى شود. در سال ٢٠١٢، ٢٢٦٥٤ مورد جرم جنسى 

بر عليه كودكان و نوجوانان زير ١٨ سال به پليس گزارش شده است.٢
از  درصد   ٢٠ انگلستان،  آمار  ملى  اداره  سايت  در  شده  منتشر  آمار  طبق 
زنان اين كشور، حداقل يكبار در دوران بزرگسالى، تعرض جنسى را تجربه 
نموده اند. ٨٣ درصد قربانيان نيز تجربه خود را به پليس گزارش نمى كنند. بر 
اساس آمار پليس انگلستان، در سال ٢٠١٧، ١٢١٠٠٠ مورد تجربه جنسى 
ثبت ١٧ داشتن  نظر  در  با  كه  گزارش شده است  تجاوز جنسى  و ٤١٠٠٠ 

مورد جرم جنسى در سال  مى توان عدد ٧١١٠٠٠  درصدى جرائم جنسى، 
٢٠١٧ را برآورد نمود. از ٤١٠٠٠ مورد تجاوز ثبت شده نيز، تنها براى ٥١٠٠٠

مورد دادگاه تشكيل شده و در ٢٩٠٠ مورد، متهم محكوم شده است.٣

سوئد
به  جنسى  جرم   ٢٢٠٠٠ و  جنسى  تجاوز  مورد   ٦٨١٠،  ٢٠١٧ سال  در 
پليس اين كشور گزارش شده است. از مجموع ٢٠٢٨٤  مورد جرم جنسى 
از  و  مجرم شناخته شدند  متهم،  تنها ١١٩٠  در سال ٢٠١٦،  گزارش شده 
مجموع ٢٨٨٣ مورد تجاوز گزارش شده به پليس، تنها در ١٧١ مورد، متهم، 

مجرم شناخته شده است.٤
آمريكا

نفر در طول عمر  از هر شش زن، يك   ،rainn اعالم سايت رسمى  طبق 
خود مورد تجاوز جنسى قرار گرفته كه ١٤ درصد آنان تجاوز جنسى كامل 
را تجربه نموده و مابقى در معرض تالش براى تجاوز كامل قرار گرفته اندكه 

محقق نشده است.

زهرا كرمى / ٩٨ مكانيك

٤ دقيقه و ٤٤ ثانيه

آمار مهلك
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٥

جرائم  ثبت  عمومى  و  ملى  (مركز   NSOPW رسمى  مركز  را  آمار  اين 
جنسى آمريكا) تاييد نموده است. طبق آمار اين مركز، ٢٠ ميليون نفر از زنان 
آمريكايى، تجاوز جنسى را تجربه نموده اند كه معادل ١٨ درصد از جمعيت 
جنسى  جرائم  ثبت  عمومى  ملى  مركز  اعالم  طبق  است.  كشور  اين  زنان 
آمريكا، تنها ١٦ درصد از كل موارد تجاوز جنسى به مراجع قانونى گزارش 
داده مى شود. تنها در سال ٢٠٠٦، ٣٠٠٠٠٠ دانشجوى زن مورد تجاوز قرار 
گرفته اند كه ١٢ درصد از اين تعداد گزارش شده است. ٢٨ درصد از تجاوز 
جنسى مردان مربوط به اشخاصى است كه اولين تجربه شان مربوط به ١٠

سالگى يا قبل از آن بوده است. از هر شش پسر، يك نفر و از هر چهار دختر، 
يكى در سن زير ١٨ سال سوء استفاده جنسى را تجربه نموده اند. تنها ٣٠

درصد از تجاوزات جنسى (به معناى عام تر: assault) به مسئولين و مراكز 
از  استفاده جنسى  پرونده سوء  گزارش مى شود. در سال ٢٠١٢، ٦٢٩٣٩  

كودكان گزارش شده است.٥
حدوداً ٧٠ درصد تجاوزات، مربوط به فاصله سنى ١٢ تا ٣٤ سال است:

Metoo «جنبش «من هم همين طور
كه  است   Metoo جنبش  تجاوزات،  بحث  در  مرتبط  رويدادهاى  جمله  از 
از آمريكا آغاز و به ساير نقاط دنيا كشيده شد. خالصه ماجراى اين جنبش، 
شكايت (رسمى يا صرفاً رسانه اى) بسيارى از بازيگران زن هاليوود از مردان 
فعال هنرى به دليل تجاوز و تعرض جنسى است. بسيارى از بازيگران و حتى 
غير بازيگران هم به اين جنبش پيوستند و اذعان داشتند كه همگى مانند «رز 
مك گوان» مورد تعرض جنسى قرار گرفته اند. تعدادى از هنرمندان و مديران 
نيز در پى اين افشاگرى ها مجبور به استعفا شده يا بركنار شدند (نظير هاروى 
واينستين و كوين اسپيسى). اين موج پس از مدتى به اروپا نيز كشيده شد و 
بسيارى از زنان اروپايى به ويژه بازيگران، تجربيات مشابهى را بيان كردند. 
اين هشتگ در بازه اى كوتاه، ترند اول توييتر شد و افشاى تجاوزات جنسى 

در قشر هنرمندان اروپا و آمريكا و حتى غير هنرمندان همچنان ادامه دارد.٦
1-https://www.independent.co.UK/news/worl/europe/sweden-and-denmark-have-highest-number-of-sexual-assaults-in-eu-

rope-a6800901.html

2-https://rapecrisis.org.UK/statistics.php

3-https://www.ons.gov.UK/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/sexualoffencesinenglandandwales/year-

endingmarch2017

4-https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/rape-and-sex-offences.html

5-https://www.nsopw.gov/en/Education/FactsStatistics?AspxAutoDetectCookieSupport=1

٦-گردآورى شده از: دوره توانمندسازى كنشگران حوزه خانواده، جرائم جنسى، مدرس:آقاى محمدعلى صادقى

يك راست سر اصل مطلب برويم! آيا حفظ خانواده براى ما، يك دغدغه و يك 
ارزش، تلقى مى شود؟!

بعيد است جواب اين سوال ، يك «نه» ى محكم باشد و بر سر قوام و باالبودن 
شان خانواده، اتفاق نظرى ميان عمده ى ما، وجود دارد. چرا؟ چون احتماال بخش 
به تجربه  اين كه  بعالوه   گرفته است.  ما» حول خانواده شكل  «كيستِى  عمده ى 
ديده ايم كه افراد جامعه ى سالم، خروجى هاى خانواده ى سالم هستند. دعوا اما 
اين حرف  اگر  اول  ديد  در  كنيم؟!»  را حفظ  خانواده  اين است كه «چطور  سر 
را ياد سمينارها و مقاله ها و طرح هاى كالِن كم بازده نيندازد، عجيب است!  ما 
هم  عقل مان  در  وقت ها،  بعضى   كه  غريب  عجيب  و  كاريكاتورى  راهكارهايى 

نمى گنجد! (اما به هرحال خانواده را بايد حفظ كرد!!)
به اطراف مان با دقت بيشترى بايد نگاه كنيم. نديده ها را بيشتر ببينيم. عناصر 
خانواده ى  متركردِن  مشغول  زمانى كه  و...  كنيم  پررنگ  را  اهميت  پر  كم رنِگ 
سالم بوديم، چه معيارهايى از چشم ما پنهان مانده؟ چه نكاتى را طبق عرف 
موارد، آن  از  يكى  قطعا  گذرانده ايم؟!  تيغ  دم  از  پوسيده مان،  ذهنيت هاى  و 
آن موارد، نقش  از  قطعا يكى  بوده است!  خانواده  در  زن  و سكونت  آرامش 
بسيار پررنگ و خوش رنگ زنان، در خانواده و نشاط بخشى به اعضاى خانواده و 
به تبع آن، جامعه بوده است! چرا اين ها را نديده ايم؟! نمى دانم! شايد توجه ما، 

مديريت شده است...! 
جايگاه  و  كرامت  و  امنيت  عدم  خانه،  در  زنان  آرامش  سلب  عوامل  از  يكى 
متناسب با شان يك زن، در خانه است. خشونت خانگى عوامل متعددى مى تواند 
اجتماعى، عدم  فقر و شرايط  باشد. جهل، عدم فرهنگ سازى مناسب،  داشته 

كه خشونت  و...، عوامل متعددى هستند  زنان  براى  قوانين مصونيت آور  وجود 
خانگى را موجب مى شوند. يكى از مواردى كه كم تر تابه حال شنيده ايم؛ فقدان 
يك روح توحيدى بر افعال و كارهاى زندگى است! روحى كه مجوز كوچك ترين 
ظلم و ناحقى اى را ندهد و «اّن اكرمكم عنداهللا اتقيكم» را ريِل همه ى حركات 
دقيقا  غيرتوحيدى،  روح  و  مى كند  بهشت  را  زندگى  توحيد،  روح  بداند.  بعدى 

همين آمارها و اتفاقات عجيب و غريب سراسر دنيا را نمايانگر است!
از همه ى اين ها كه بگذريم، بايد توجه كنيم كه پرداختن ما به موضوعى چون 
«آرامش زن» چقدر ضرورى ست؟ چقدر مهم است؟ چقدر در اولويت است؟ آيا 
وقت تلف كردن نيست كه به اين موضوع، بها بدهيم؟! يا دقيق تر بپرسيم! توجه 
به آرامش زن در خانه، ما را به هدف نهايى مان نزديك تر مى كند يا خير؟ جواب 
تمدن  همان  ما،  قله ى  اين كه  نه  مگر  كجاست؟  ما  قله ى  است!  واضح  نسبتا 
اسالمى ست؟ پس توجه مان به اين مباحث هم، از جنس تمدن سازى ست؛ در 
رقابت كوركورانه با دنيا نيست كه به خودكم بينى دچار شويم! دكورى نيست كه 

به معضالت پيشين گرفكار شويم و...
ما همان سبك  راه  كلمه، كم تر؛  نه يك  و  بيش تر است  كلمه  يك  نه  ما،  راه 
زندگى اسالمى ست كه يكى از الزامات اساسى اش، آرامش زنان و منع خشونت 
عليه آنان در محيط خانه است. «انسان» مهم ترين هدف سيستم سبك زندگى 
محقق  سالم  خانواده ى  يك  وجود  با  جز  انسان،  يك  سالمت  و  اسالمى ست 
نمى شود و زن، در اين جا يكى از عناصر مهم نيست و اتفاقا مهم ترين عنصر است. 
هر چه در اين راه، تالش كنيم كم است چرا كه تالش براى «انسان»، هدف ماست!

مريم محمدى / ٩٨ مواد

٢ دقيقه و ٣٩ ثانيه

انسان براى 







سكانس اول 
ساعت ٨ شب هوا بارانى است. پدر كمى دير كرده است احتماال به 
حوصله ى  مادر  مى رسد  نظر  به  است.  بارانى  روزهاى  ترافيك  خاطر 
از  نه خبرى  تازه است و  از عطر چاى  نه خبرى  ندارد چون  را  چيزى 
برنج در حال دم كشيدن. كودك صداى مادر را كه با فردى پشت تلفن 
صحبت مى كند، مى شنود. صداى مادر پر از بغض است. به فرد پشت 
گوشى مى گويد ديگر خسته شده است و تحمل اين ميزان از بى تفاوتى 
را ديگر ندارد. مى گويد شايد جدايى او را نجات دهد. كودك در خود 
فرو مى رود. با خود مى گويد مگر پدر او بى تفاوت است؟ همين هفته ى 
آرزوهايش را خريد يك عروسك  برايش عروسك  پدر  كه  بود  پيش 

موفرفرى با دامن آبى پُرچين...

سكانس دوم 
جمع  پارچه هاى  تكه  با  هستند.  جمع  مادربزرگ  خانه ى  در  بچه ها 
شده ى حاصل از خياطى مادربزرگ عروسك درست مى كنند قرار است 
نفر... كودك در  پدر و يك  نفر  مادر مى شود يك  نفر  كنند. يك  بازى 
انتهاى بازى سعى مى كند داستان عروسك ها را به يك دعوا و شايد يك 
جدايى ختم كند. هم بازى اش مى گويد: خسته نشدى از اينكه اين قدر 

به دنبال جدايى در بازى ها هستى؟ جمله در خاطر كودك مى ماند.
سكانس سوم 

ساعت ٩ صبح اولين زنگ تفريح مدرسه، كودك در حياط راه مى رود. 
كودكى ديگر از پشت به او حمله مى كند و سعى دارد مقنعه او را بكشد. 

را  خود  بى اندازه ى  اضطراب  دليل  و  مى كند  گريه  بى صدا  تنها  كودك 
نمى داند و دوباره در خود فرو مى رود. ناظم باالخره به داد او مى رسد. 
سوار سرويس مى شود. در ذهنش مى گذرد چرا دفاع نكرد؟ وارد خانه 
مى شود منتظر است مادر بيايد تا داستان را برايش تعريف كند. حدود 
ساعت ٢ مادر مى رسد. كمى بعد كودك حادثه روزش را مى گويد اما 

مادر متوجه اين زنگ خطر نمى شود.
سكانس چهارم 

 كودك حاال نوجوان شده است. زنگ آخر مى خورد. براى آخرين بار 
خودش را در آينه ى جيبى اش چك مى كند. لبخندى مى زند. به نظرش 
به پرايد  را  از شادى يواشكى خودش  پر  با چشمانى  زيبا شده است. 
هاچ بك پشت مدرسه مى رساند. خدا را چه ديدى؟ شايد توانست در 
اين ماشين و كنار اين فرد حس هاى جبران نشده در كنار والدينش را 

جبران كند. چه جبرانى هم!!! 
سكانس پنجم 

دوباره صداى دعوا مى آيد. او ديگر عادت كرده است كه هنگام دعواها 
به اتاقش برود كه با هزار ترفند مثل آهنگ گوش دادن، مثل پنجره را 
باز كردن كه صداى ماشين ها بيايد مثل... ديگر صداى دعوا را نشنود. 
آخر او از اينكه ميان دعوا مجبور شود قضاوت گر دعواى مادر و پدرش 
شود مى ترسد، از اينكه قرار باشد حرف هاى مادرش را كه شايد قلب 
او را به درد مى آورد به گوش پدرش درون اتاقى ديگر برساند و متقابال 
جواب را مانند كبوتر نامه رسان براى مادرش بياورد، مى ترسد. آخر مگر 

قرار بود در سن نوجوانى شب هايش اين گونه بگذرد؟

طلوع، نشريه واحد زنان و خانواده، سال دوم، شماره دهم، دى ٩٩
٨

زينب بينات / ٩٧  شيمى كاربردى

٤ دقيقه و ٤٧ ثانيه

حواستان هست؟



سكانس ششم 
كه  مى آيد  بلندگو  صداى  هم زمان  مى خورد.  تفريح  زنگ   ٩ ساعت 
مى گويد: خانم ن.ح به دفتر! مقنعه اش را صاف مى كند.. تق تق.. صداى 
بلكه  نيست.  ناظم  از  خبرى  مى شود.  وارد  مى آيد.  آرامى  به  بفرماييد 
مشاور با او كار دارد. به نظر مى رسد سر مشاور خيلى شلوغ است. چون 
و دوباره مشغول مى شود.  را باال مى آورد. سالمى مى كند  تنها سرش 
بلكه  نبود،  مشاور  تنها  آن ها  مدرسه  در  مشاور  چون  نمى كند  تعجب 
گاهى كارهاى پرورشى انجام مى داد، گاهى كارهاى ادارى مدرسه را 
آن قدر  مشاور  مشاور.  جز  بود  هرچيزى  شايد  خالصه  مى داد،  انجام 
سرش شلوغ بود كه انتظارى نمى رفت به سياهى زير چشمانش دقت 
او  درون  كودك  بگذريم،  بنشيند.  بگويد  مى توانست  شايد  ولى  كند. 
دوباره به خاطر ترس گوشه ى دلش كز مى كند. مشاور باالخره به حرف 
مى آيد. از او مى پرسد چرا نمرات ميان ترم او اين گونه شده است؟ براى 
فرار از بحث، از همان اول مى گويد كه جبران مى كند. مشاور مى گويد آيا 
مشكلى دارد؟ او با سر و زبان مى گويد نه. مشاور ديگر پيگيرى نمى كند و 
اجازه مى دهد برود و امان از اين پيگيرى نكردن هاى سهل انگارانه مان...
دهيد؟  قرار  ما  نيمه كاره ى  داستان  درون  را  خودتان  توانستيد  چقدر 
احتمال دارد خودتان اين داستان را تا پايانش تجربه كرده باشيد و يا روح 
لطيفتان هيچ وقت اين داستان را تجربه نكرده باشد كه در اين صورت 
باز هم با شما كار داريم شايد حتى بيشتر. تا به حال به بازخوردهايتان 
هنگام دعواى والدينتان دقت كرده ايد؟ اگر مادر يا پدر هستيد، تاثيرش 
را بر روى فرزندتان دنبال كرده ايد؟ يا اين قدر مشغول هستيد كه وقتش 
را نداريد؟ شايد هم فرزندتان در تخيلتان آن قدر قوى هست كه روحش 
در مقابل دعواهايتان آسيب نبيند. اما واقعيت چيست؟ واقعيت اين است 
كه تاثير دعواى والدين در اين گونه مسائل گاهى بسيار پنهان است. 
مشاهده  قابل  كودك  بازى  سناريوهاى  در  آن  تاثير  است  ممكن  مثال 
باشد ولى آيا اين قدر تيزبين هستيد؟ و يا ممكن است به داليلى چون 
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نفس،  به  اعتماد 
بازيگوشى  تنبلى، 
ربط  فرزندان  و... 
والدين  دهيد. 
به  ما  داستان  
به  ناشيانه اى  طرز 
دعواى  تاثيرات 
خود توجه نداشتند 
ناشيانه تر  و 
خود  فرزند  اينكه 
دعواى  وارد  را 
و  كرده بودند  خود 

در غيابش  ديگر  والد  از  بدگويى  به  والد شروع  دو  از  يكى  نيز  گاهى 
مى كرد. شايد به خيالش با فرزند خود درد و دل مى كرد. اين كار از دو 
جهت داراى مشكل است: اول اينكه ممكن است فرزند نسبت به والد 
از  ناشى  استرس هاى  اينكه  دوم  و  شود  تنفر  داراى حس  خود  ديگر 
صحبت هاى شما به او منتقل شود. پس لطفا فرزندانتان را وارد دعواى 

خود نكنيد و براى حل مشكالت خود به مشاور مراجعه كنيد. 
از گوشه گيرى هاى كودك هنگام  را مى توان  تاثيرات دعواى والدين 
هم  مواردى  در  فهميد.  دعوا  زمان  در  او  گريه ى  برعكس،  يا  و  دعوا 
كودك دچار ترس مى شود و ممكن است اين مسئله براى او در شرايط 
ديگر نيز پيش بيايد مانند دعوا بين هم سن و ساالن خودش كه ممكن 
سرش  به  هرچه  برابر  در  و  باشد  داشته  منفعل  نقش  دعوا  در  است 
مى آيد واكنش خاصى نشان ندهد. اگر والد هستيد دعواى خود را در 
زمان عدم حضور فرزندتان انجام دهيد اگر فرزند نداريد، نقطه امنى 
شويد و مراقب كودكان نزديكتان باشيد. در آخر برمى گرديم به سوال 

اولمان حواستان به زنگ خطرهاى كودكان اطرافتان هست؟

فرقى  همين  براى  است.   ٥٠ و   ٤٠ دهه ى  دختركان  رنج هاى  داستان  آفرت١ 
داستان  اول  نقش  كرمانشاه  از  يا فرنگيس  روايت شود،  تهران  از  كه  نمى كند 
زندگى  داستان  است،  آبادى  قادرى حاجى  ناهيد  نوشته ى  كه  رمان  اين  باشد. 
دخترى ُكرد به نام فرنگيس است كه در خانه سرهنگى كار مى كند و خرج زندگى 
خانواده اش را از اين راه در مى آورد. فرنگيس بيست ساله به لطف دختر سرهنگ، 
دارد ديپلم مى گيرد و اميدى براى ازدواج ندارد چراكه در ِده آن ها مردها دوست 
با دخترى ازدواج كنند كه زندگى اش را با كلفتى خانم و آقاهاى شهرى  ندارند 
گذرانده و هزار جور رنگ و رو ياد گرفته، هرچند خود فرنگيس هم به خاطر چند 
كالس سوادى كه دارد ديگر عالقه اى به ازدواج با مردهاى آبادى ندارد. اما اين 
نااميدى با سر رسيدن مهمان سرزده اى به خانه ى سرهنگ تغيير رنگ مى دهد و 

تبديل به مبارزه اى عاشقانه مى شود.
در بخشى از كتاب مى خوانيم:« چقدر دلم مى خواهد ببينم چه مى گويد. كدام آدم 
است كه دو ماه از غم مسلمانى نخوابد. چقدر دلم مى خواهد ببينمش و از دردهايم 
برايش گريه كنم. چقدر دلم مى خواهد من هم گاهى مثل او باشم. روسرى هديه ى 
حاج نصرت را مى گيرم. خوش به حال حاج نصرت و فرهاد! خوش به حال من! 
براى چيزهايى كه دارم و مى خواهم تك تكشان را بخوانم و گوش دهم. من اين 

آقا را دوس دارم. آقايى كه دنيا آرزويش نيست و خدا را همه جا مى بيند.»
اين رمان در سال ١٣٩٦ برنده جايزه قلم زرين شده است.

١-آفرت در گويش كلهرى به معناى دختر است.(از كتاب)

فاطمه اشرفى / ٩٧ م.شيمى

١ دقيقه و ١٢ ثانيه

معرفى كتاب
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دولت دوازدهم همچون سال ٩٩ در 
حال اتمام است. دولتى كه معاونت 
كه  همراهى  ياران  كنار  در  زنانش 
در فراكسيون زنان مجلس داشت، 
توجه ويژه اى بر تغيير قانون حداقل 
ناشى  خشونت  رفع  و  ازدواج  سن 
متمركز  پايين  سنين  در  ازدواج  از 
از  سال  چهار  گذشت  با  كرده بود. 
يادداشت  اين  در  ماجرا،  اين  آغاز 
شده  طى  مسير  كرده ايم  تالش 
پرسش ها  اين  به  و  كرده  مرور  را 
افزايش حداقل سن  آيا  كنيم:  فكر 

در  مگر  مى دهد؟  كاهش  را  پايين  سنين  در  ازدواج  از  ناشى  خشونت  ازدواج 
سنين كمتر از ١٦ و ١٨ سال چه خشونتى روى مى دهد كه براى بيشتر از آن 
رخ نخواهد داد؟ آيا ازدواج اجبارى محدود به رده ى سنى خاصى است؟ و آيا 
اساسا تالش براى باال بردن حداقل سن ازدواج به منظور كاهش ازدواج هاى 

اجبارى بوده است؟

ماجرا چه بود؟١
تالش براى افزايش حداقل سن ازدواج، در واقع از نيمه ى دوم سال ٩٥ و با 
رونمايى از كتاب طنين سكوت (درمورد ازدواج زود هنگام در ايران) نوشته ى 
آقاى كاميل احمدى در ١٢ مهرماه آغاز شد. مجموعه ى رسانه اى توانا كه درمورد 
در  را  رونمايى  اين  خبر  دارد٢؛  وجود  زنى هايى  گمانه  بودجه اش  تامين  محل 
صفحه ى فيس بوكش منتشر و براى اولين بار از عنوان ازدواج كودكان استفاده 
كرد.٣ در آن نشست ادعا شد كه آمار ازدواج دختران به اجبار يا اكراه با مردان با 
فاصله ى سنى بيست، سى، يا پنجاه سال در ايران بسيار باالست. همچنين آمار 
طالق باال، مرگ و مير باال در باردارى هاى زير ١٨ سال و... نيز از تبعات ازدواج 

در سن پايين برشمرده شد.
در ٢٠ آذر همان سال، جمعيت امام على(ع) اولين سمينار كودك همسرى را 
با بررسى ٥٩٤ مورد برگزار و همان ادعاها را تكرار نمود. در ٢٣ آذرماه، برخى 
همدانى  نورى  و  شيرازى  مكارم  تقليد،  عظام  آيات  نزد  مجلس  نمايندگان  از 
و  ارائه شده  آنان  به  قبل  ماه  يك  گزارش نشست هاى  جلسه،  اين  در  رفتند. 
ذوالقدر  خانم  مى شود.  سوال  دختران  سال   ١٣ زير  ازدواج  ممنوعيت  درمورد 
با  زير سن ١٣ سال  دختران  ازدواج  حاضر  حال  در  مى كنند:  روايت  اين گونه 
تبصره اى امكان پذير است و ٤٢٠٠٠ ازدواج در رده سنى زير ١٨ سال داريم 
كه مشكالت زيادى دارند. آيت اهللا مكارم شيرازى مى گويند: از نظر من اين فتوا 
اشكال دارد و آيت اهللا نورى همدانى موضعى نمى گيرند.٤ به اين ترتيب مثلث 
تحقيق علمى، پژوهش آمارى و شرع كامل مى گردد تا اعضاى فراكسيون زنان 

مجلس و رسانه ها با خيال راحت و دست پر، كار را جلو ببرند.
جلوگيرى  ساله   ٩ دختر  يك  از عروسى  مشهد  دادستان   ٩٧/٦/٧ تاريخ  در 
از  بايد  زير ١٣ سال  دختران  ازدواج  براى  فعلى،  قانون  طبق  چرا كه  مى كند. 
دادگاه حكم رشد گرفته بشود و درصورتى كه اين كار صورت نگيرد، از ازدواج 
و  ناگهان خانم ها سلحشورى، ذوالقدر، سياوشى  آمد.  به عمل خواهد  ممانعت 

ابتكار از معاون دادستان بابت اين اقدام معمولى و قانونى تشكر مى كنند.
مصاحبه اى  در  وقت)  فرهنگى  كميسيون  سياوشى(عضو  خانم   ٩٧/٦/١٢ در 
و  بزرگ تر  افراد  همسرى  به  كودكان  از  زيادى  تعداد  ساالنه  مى كنند:  اعالم 
مسن تر از خودشان در مى آيند دو سوم اين كودكان دچار بيمارى هاى سرطانى 
مى شوند.٥ سپس با خانم ابتكار و آقاى احمدى و برخى ديگر، جلساتى مى گذارند 
تا طرحى را در اين مورد به مجلس برسانند. در ٤مهر سال ٩٧، طرح افزايش 

سن ازدواج در مجلس مطرح مى شود.

با مطرح شدن گزارشات مربوط به كتاب آقاى احمدى، نتيجه ى سمينار جمعيت 
امام على(ع) و نظر آيت اهللا مكارم شيرازى در كنار اين طرح، يك فوريت آن 
در صحن مجلس راى بااليى مى آورد و به كميسيون حقوقى و قضائى و مركز 

پژوهش هاى مجلس ٣ ماه وقت بررسى داده مى شود.

اما گزارش مركز پژوهش ها چه بود؟٦
سنى  رده ى  كه  شد  مشخص   ٩٥ سال  به  مربوط  آمار  طبق  امر،  ابتداى  در 
با  سال   ٢٤ تا   ٢٠ رده ى سنى  و  مورد   ١٩٦٥٢٩ با  سال   ١٩ تا   ١٥ دختران 
فراوانى ٢٠٤٢٠٢ مورد ازدواج، باالترين آمار ازدواج در كشور را دارند. همچنين 
ازدواج هاى زير ١٤ سال چند سال اخير را كه بررسى مى كنيم تغييرى كه بشود 
مشاهده  احوال،  ثبت  آمار  بررسى  با  نمى بينيم.  كرد؛  ياد  بحران  بعنوان  آن  از 
مى شود برخالف آنچه ادعا شده بود، از ٤٠ هزار ازدواج زير ١٤ سال ٢٢ هزار 
مورد، فاصله سنى ١٠ تا ١٤ سال داشته اند و تنها در ٦ مورد اختالف سنى باال 

و حدود ٥٠ سال است.

در سال هاى  ساله ها  ازدواج ١٠-١٤  به  نسبت طالق  مى گويد  آمار  همچنين 
٩١ تا ٩٥، تنها در حدود ٣ درصد بوده است. درحاليكه در رده ى سنى باالى ٣٠
سال، آمارها ٣٠ تا ٥٠ درصد طالق نشان مى دهند! و برخالف ادعايى كه عمدتا 
با عنوان: كودك همسران آماده ى زايمان يا نه؟ به ذهن متبادر مى شود؛ مرگ و 

مير مادران زير ١٨ سال هنگام زايمان، تنها يك درصد از كل آمار است!٧
عامل  را  شرع  و  مختلف  نهادهاى  فشار  زنان  حوزه ى  هوچى گران  هرچند 
مركز  كه  آمارى  پژوهش  با  و  ترتيب  اين  به  خواندند؛  طرح  اين  نياوردن  راى 
پژوهش هاى مجلس ارائه نمود، ادعاهاى طرح شده براى لزوم افزايش يافتن 

منصوره جعفرى / فارغ التحصيل فيزيك

٦ دقيقه و ٢٧ ثانيه
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حداقل سن ازدواج زير سوال رفته و اين طرح در دى ماه ٩٧ در مجلس رد شد.
اما نكته ى جالب آنجاست كه پس از سه سال، خانم ابتكار در تاريخ ٩٨/٦/٩
برگزار شده بود؛  اصفهان  در  كه  كودك  كنفرانس تخصصى حقوق  هفتمين  در 

گفتند كه آمار كودك همسرى در ايران كم است و اصال معضل عمده نيست!!٨

پس اصل ماجرا چه بود؟!
باوجود اين اظهار نظر خانم ابتكار و آمارهاى موجود، سوالى كه پيش مى آيد 
اين است كه اگر ازدواج دختران زير ١٣ سال معضل عمده ى كشور نيست، پس 
چرا سه سال از وقت مجلس پايش صرف شد؟ چرا بجاى تمركز روى حل كردن 
مشكل ازدواج ميليون ها جوان بيست و چند ساله و اجرا كردن قانون تسهيل 
ازدواج، اين سياست اتخاذ شد؟ پاسخ ساده است! كنوانسيون هاى بين المللى! 
را  از  آن ها  بسيارى  بين المللى كه دولتى هاى ما آشكارا و مخفيانه  طبق اسناد 

پذيرفته و اجرايش مى كنند؛ ازدواج افراد كمتر از ١٨ سال از آنجا كه به زعم 
تا  تالش شد  همه  اين  دليل  همين  به  ممنوع شود.  بايد  هستند،  كودك  آن ها 
حداقل سن ازدواج قانونى در كشور به ١٦ سال براى دختران و ١٨ سال براى 
پسران، افزايش پيدا كند. حال آن كه در كنوانسيون حقوق كودك ذكر شده است 

كه سن بلوغ متناسب با قوانين كشورها مى تواند كمتر از ١٨ نيز تعيين شود!

ظلم نفهته در كودك همسرى كه هرگز ديده نشد!
را  كودك  ازدواج  سن  افزايش  عرصه ى  تالش گران  فهميديم  آنكه  از  پس 
ماده ى  اصالح  آيا  است.  ديگر  پرسش هاى  وقت  حاال  كرده اند،  معنى  چگونه 
١٠٤٧ قانون مدنى ازدواج هاى اجبارى را خاتمه خواهد داد؟ آيا قانونى كه در 
تهران تصويب مى شود روى عشيره هاى بزرگ دور از مركز كشور نفوذ اجرايى 
مهم ترين  اين  ازدواج،  در  اجبار  مخالف  عاقلى  انسان  هر  مانند  هم  دارد؟ من 
تصميم زندگى هستم. اما آيا با غير قانونى كردن ازدواج هاى كمتر از ١٣ سال 
مى توان جلوى ازدواج اجبارى دختران بيست و چند ساله را هم گرفت؟ باوجود 
قانون فعلى و ممنوعيت ازدواج دختران زير ١٣ سال چرا هنوز هم ازدواج غير 
ثبتى داريم؟ آيا غير از اين است كه با ايجاد ممنوعيت قانونى، دور زدن قانون 
و ازدواج هاى شرعى ولى ثبت نشده، عموميت بيشترى مى يابد؟ آيا به از دست 
رفتن پشتوانه ى قانونى دخترانى كه در اين سنين ازدواج مى كنند فكر شده است؟ 

دخترى كه به اجبار ازدواج كرده آن هم غير ثبتى، چگونه مشكلش را حل كند؟
كاش مسئولينى كه سنى ازشان گذشته و دگرگونى هايى كه در زيست جنسى 
جوانان كشور بوجود آمده است را درك نمى كنند به اين سوال پاسخ بدهند كه 
اگر تنها راه عقلى، تعهددار و شرعى ارضاى نياز جنسى را محدود كنند؛ با وجود 
فاصله ى بسار زيادى كه بين سن بلوغ و ميانگين سن ازدواج هست (بيش از 

١٠ سال)، چه راهكار جايگزينى براى جامعه دارند؟
راى  مى گيريم،  گواهينامه  سالگى   ١٨ از  كه  آنجايى  از  مى كنند  ادعا  برخى 
مى دهيم و... پس چه بهتر كه ازدواج هم از آن به بعد رخ دهد. اما آيا واقعا منطقى 
است؟ مگر زمانى براى رفع نياز به آب و غذا مشخص مى كنيم كه براى تنها راه 
شرعى پاسخگويى به نياز عاطفى و جنسى حداقل سن تعيين مى كنند؟ بياييد 
و ببينيم تكليف آن دختران و  از عناوين جعلى رسانه ها خالى كنيم  را  ذهنمان 
پسرانى كه تن به دوستى هاى بى سرانجام نمى دهند، گول دوگانه ى خودارضايى 
سالم و ناسالم را نمى خورند و مى خواهند متعهدانه باهم زندگى كنند، چيست؟ 

آيا افزايش حداقل سن ازدواج، ظلمى در حق آنان نيست؟!٩
١-مطالب روايى از سخنرانى مرحوم حامد جاللى در سرى نشست هاى آزادانديشى «بهشت شهر» در سال ٩٨ اقتباس شده است.

2-https://icjournal.ca/post/us-funded-iran-disinformation-slandering-pro-peace-iranian-american-canadian-activists-journalists

3-https://www.facebook.com/tavaana/posts/1531456450233696

4-https://www.irna.ir/news/3646933

5-https://www.icana.ir/Fa/News/401463

٦-باتوجه به انتشار سالنامه ى آمارى ٩٧، در تصاوير آمار جديدتر آورده شده است. آمار موجود در متن، در سالنامه ى آمارى ٩٥ قابل دسترس است.
7-https://www.isna.ir/news/94050502324

8-https://www.irna.ir/news/83451971

9-https://www.roshangari.ir/video/56037

از خانه بيرون آمدم. خانه اى كه در آن به دنيا آمده و بزرگ شدم و حاال كه به دهه سوم 
زندگى ام رسيده ام، آن را آخرين مامن خويش در اين دنيا مى يابم. جايى كه مرا پروراند 
ولى با نفرت. نفرت از تمامى اهالى آن. از همان بدو تولدم درگير بودم، درگير تعصباتى 

كه اعراب جاهليت داشتند! َمرد پرستى. 
به خاطر امكانات پايين پزشكى تشخيص دكتر از جنسيت من، پسر بود. براى خاندان 
بزرگ شهريارى كه تك پسرى داشت و او را ادامه دهنده ى نسل خويش مى دانست؛ 
تولد اولين فرزند آن هم پسر مايه ى مباهات و شادى بود. اميد در آن روزها بيش تر يافت 
مى شد ولى همه اين اميد پوچ با تولد من نابود شد. چرا؟ساده است. من پسر نبودم. 
را بر دوش نمى كشيدم. آه هاى تمامى اين ساليان پدرم و نگاه هاى  فاميلى خانوادگى 

حسرت بار مادرم مخصوصاً پس از تولد خواهرم، ماريا؛ مرا در اين سال ها كشت.
اهميت جايگاه جنسيت پسر به حدى بود كه پدرم توسط عموى خود مسخره مى شد و 
حتى كم كم نام او به اندازه پيش از تولدم محترم و گرامى شمرده نمى شد. حق او توسط 
پسر عموهايش خورد مى شد و چون او را مقطوع النسل مى دانستند، او حتى خودش را 

از حق اعتراض محروم كرده بود. مقطوع النسل؟! مگر من و خواهرم فرزندان او نبوديم؟ 
در نظام محاسبه گرى آن ها تنها پسر، فرزند شمرده مى شد. 

باشم،  پسرها  شبيه  كنم  و سعى  بگيرم  فاصله  خودم  دنياى  از  باعث شد  اينها  همه 
پسرانه لباس بپوشم و رفتار كنم. حتى احساسات خود را كنار گذاشتم چون بايد پسر 
مى بودم و نبودم. تبديل به دخترى پسرنما شدم كه احساسات خودش را فرو خورده 
بود. تصميم گرفتم هيچگاه فرزندى به دنيا نيآورم تا نكند دست مردمانى كه اين بال را 
بر سر من آورده اند به موهاى دخترم بخورد و احساساتم را تجربه كند و به تصميمات 

من برسد.
به راستى خدا در آن دنيا چگونه حقم را خواهد داد؟ چگونه اين انسان ها ستم هايشان 
را جبران خواهند كرد؟ قتل نفس، گاهى قتل احساسات يك انسان است. راست راستى 
اين ها مسلمانند؟ ايمان آورده به پيامبرى كه خود دختر خودش را ام ابيها مى خواند و 
حد محبتش به او ساحل نداشت، براى او از جا بلندمى شد، دستانش را مى بوسيد و... 

نه مسلمانى كه به ريش بلند و تسبيح در دست داشتن نيست. اينها مسلمان نيستند.

چكاوك

١ دقيقه و ٤٩ ثانيه

اين ها مسلمان
نيستند!



ماهنامه طلوع
نشريه واحد زنان و خانواده انجمن اسالمى دانشجويان مستقل

صاحب امتياز : انجمن اسالمى دانشجويان مستقل
صفحه آرا و ويراستار:منصوره جعفرى سردبير: فاطمه سادات رضوى   مديرمسئول: فاطمه اشرفى   

همكاران اين شماره: فاطمه اشرفى، زينب بينات، منصوره جعفرى، فاطمه خاورى، زهرا كرمى، مريم محمدى
تبريك! با خواندن اين نشريه، شما ٣٠ دقيقه و ٣٤ ثانيه از زمان خود را صرف مطالعه نموده ايد.

@SutTolouAdmin :درصورت تمايل براى همكارى با بخش هاى مختلف نشريه، به شناسه ى زير در تلگرام پيام بدهيد

   mostaghelsharif@با ما در ارتباط باشيد:

در گوگل سرچ مى كنم: خشونت عليه زنان. ٥٦٠ هزار صفحه پيشنهاد مى كند كه اين عبارت در آن ها به كار رفته است. مى روم 
سر ميز حنيف. زبانش خوب است. به حنيف مى گويم: خشونت عليه زنان به انگليسى و عربى چه مى شود؟ مى گويد. يادداشت 

مى كنم. دوباره مى نشينم جست وجو مى كنم. حاال كار به چند ميليون صفحه كشيده است. به چهار، پنج صفحه ى اول شان نگاه 
مى اندازم. خبرى نيست. در  فارسى دوباره سرچ مى كنم ٢٠ صفحه ارجاعى اول را نگاه مى كنم. خبرى نيست... با همين 

خشونت عليه گل
حامد عسكرى

منتشر شده در روزنامه جام جم دو شنبه ٨ دى ١٣٩٩
مدت زمان مطالعه: ٢ دقيقه و ٥١ ثانيه

عبارت روى قسمت تصوير گوگل كليك مى كنم. زنانى با چشم هايى ورم كرده، صورت هاى زخمى و چهره هايى غمگين را تحويل 
مى گيرم. نه، تقريبا مى دانستم چيزى دستگيرم نمى شود، اما گشتم كه يقين كنم. گشتم كه اين هم سندى باشد بر بزرگ ترين و غمگين ترين 
خشونتى كه عليه مادران مان صورت گرفت و هيچ كس جيكش در نيامد... همه ى مدافعان حقوق زنان ، همه ى فمنيست ها، همه را صدا كنيد، 

مى خواهم از يك خشونت حرف بزنم عليه زنى كه سيده زنان جهان بود. عصاره هستى بود. با خشمش خدا خشمگين  و با رضايتش خدا راضى مى شد. 
١٨سالش بود. بار شيشه داشت. قرار بود آقامحسن توى بطنش، پدربزرگ يك سوم سيدهاى جهان باشد.

پدرش كه به رحمت خدا رفت ديگر روز خوش نديد. على، دست تنها مشغول تكفين و تدفين بود. فكرش را هم نمى كرد اين جورى كنند آن هم با 
اين سرعت! على ”اسمع افهم“ مى خواند و شانه ى پسر عمويش را در خاك تكان مى داد كه جايى آن طرف شهر جلسه گذاشتند، كودتا و جانشين تعيين كردند. 

على آمد غدير را گفت. احد را گفت و هزار فاكتور و سند ديگر رو كرد. هيچ كدامشان را قبول نكردند. ناراحت شد. بلند شد آمد بيرون. به بيعتش نياز داشتند. بايد 
بيعت مى كرد. بايد تاييدشان مى كرد. به مهر و امضاى على نياز داشتند. على اسير اين بازى ها نمى شد. حق چيزى نبود كه بشود زيرش زد. آمدند در 

خانه شان كه خانه ى وحى بود. خانه اى كه هر روز نبى اكرم مى آمد به خانه و اهلش سالم مى داد. آمدند به زور بيعت كنند. قبول نكرد. هيزم آوردند 
و شد آنچه نبايد مى شد... اين ماجرا يك طرف. ماجراى سند فدك و كوچه يك طرف و نامردمى اهالى مدينه هم اضافه شد. غصه، مهمان دلش بود. شب و روز 
گريه مى كرد. طاقت گريه هايش را نداشتند. على براى اندوه هايش خانه اى ساخت خارج مدينه. حاال مى گويم خانه فكرتان نرود سراغ اين كه چه عمارتى بوده. يك نخل بوده و 

چند شاخ و برگ كه آفتاب بى رحم مدينه ريحانه ى بهشتى مصطفى را اذيت نكند. همين را هم طاقت نياوردند. ريختند همان نخل را هم از ريشه درآوردند.
دلش گرفت. عزيزكرده ى خدا دلش شكست. خانه نشين شد. رنجور بود و بيمار. محسنش را گرفتند. نحيف شد. تمام مدت را دستمال به سر بسته در بستر بيمارى افتاده بود.

به خودشان آمدند. فهميدند چه كار كردند. به على پيغام دادند مى خواهيم بياييم معذرت خواهى. دست خودم نيست. به اين فكر مى كنم كه مى خواستند بيايند ببينند كار تمام است يا 
نه؟ على امام است. پيغام را منتقل كرد. جواب شنيد: خانه، خانه ى توست و من هم كنيز تو... و دل على نريخته؟ حتما ريخته... آمدند. جواب شان را نداد. نفرين شان كرد. 

رفتند. على را صدا كرد. گفت: نمى خواهم كسى در تدفينم حاضر باشد. نمى خواهم كسى بفهمد كجا دفنم مى كنى... و آه كه على چه كشيد... من راستش تا همين جاى اين متن هم 
نفسم در نمى آيد. توى مشامم بوى هيزم پيچيده و سر انگشت هايم مى سوزد. از پوست كلفتى هم بوده تا حاال اين همه فاطميه آمده و رفته و دق نكرده ام. شما همين قدر را از من 

بپذيريد.از داغ مادرديده بيش از اين توقع نداشته باشيد...


