


اولین یا دومین جمعه ی اسفند بود. دوستم اسم یک مستند معروف را آورد و 
گفت دیده ای؟! من هم گفتم: نه! بنا کردیم به دیدن. 

منطقه ای  از  جهادی  گروه  یک  روایت  می گفت.  جامعه مان  دردهای  از  مستند 
محروم که مردمان آن نه نان خوردن داشتند و نه رزق اندیشه! مردمانی مستعد و توانا 
که از انواع محرومیت های مادی و معنوی رنج می  بردند! مستند، سیر دقیقی داشت و از 
دنیایی که در آن زیسته و واقعیاتش را ندیده بودم، با جزئیات، پرده برمی داشت. اتفاقاتی را 

به تصویر می کشید که شاید با غرق شدن در کتاب و فرمول، به رسمیت نشناخته بودم شان!
با دیدن وضعیت مردم آن منطقه -چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی- حالم بد شد. 
فقط تاب دیدن ده دقیقه اول را داشتم. نفسم تنگ شد و سنگینی کرد. آن شب از درد خوابم نبرد و 
تصور آینده ی کودکانی که در مستند، با چهره ی معصومانه شان لبخند می زدند و فکر کردن به اینکه 
آن چهره ها قرار است چه مزه ای از مزه های  روزگار را بچشند و با کدام زندگی کنند، راحتم نگذاشت. 

حس غریب آن شب را با حیرت، محکم در حافظه ام حک کردم...
این اتفاق و آن شب، برای من مبدا دردمندشدن شد. هر روز می نشستم و صفحات روزنامه ها را باال و 

پایین می کردم. در تکاپو و جستجو که » این درد کدامتان دوا کند؟!« 
 سرتان را درد نیاورم! منجی این جامعه و ملت تاریک و پر درد، من بودم. قطعا من بودم. و هر بار که 
از گوناگونی نظریه ها خسته و سرد می شدم، حال و هوای آن شب، حیات جدیدی در من می دمید؛ 

و دوباره روز از نو و... .
گذشت و گذشت تا اینکه به این مضمون برخوردم:  »مسائل جامعه و به طور کلی علوم انسانی را 

تک فاکتوره دیدن، اصل اشتباه ماست!« 
از  زدیم.  گپ  باهم  فرستادم.  انسانی  علوم  نام  به  اساتید  از  یکی  برای  را  جمله  شدم.  متحیر  و  شوکه 
پروژه های میدانی اش گفت. من هم از دنیای خودم و دردهایم برایش حرف زدم. گفت درد داشتن تازه 
اول راه است! و اگر فقط درد بکشی، فایده ندارد! اگر درد کشیدنت با شتابزدگی و عجله و مقطعی 
دیدن همراه شود، درمان ندارد! درد کشیدن باید با بررسی و شناخت همراه شود. باید دید آیا یک 
راهکار، در همٔه بسترهای فرهنگی، یک جور نتیجه می دهد یا فرامتن های جوامع اند که نتیجه را 
تغییر می دهند؟! گفت تاریخ تکرار می شود و ما مکلف به بررسی آن هستیم. از راه های طی شدٔه 

غرب و شرق، عبرت آری، اما کپی نباید بگیریم!
با  و مدت هاست  دادم  ذهنم جای  نه چندان خوش بینانه گوشۀ  نگاهی  با  را  این حرف ها 
وسواس، به دنبال مثال نقض برای تک تک این واژگان هستم! اما تاکنون هر مدل و کار 
دفاع  قابل  نتیجه ای  است،  بوده  گزاره ها  این  فاقد  و  دیده ام  که  فرهنگی-انسانی ای 

ندارد!
شاید وقت آن رسیده باشد که دردها و دغدغه هایمان را به وسعت بینی و همه بینی 
با راهکارهای عجوالنه، امتحان پس داده، موضعی و کپی پیست  بزنیم و  پیوند 
شده از فرهنگ ها و دولت های مختلف، تا ابد خداحافظی کنیم و »خود« 
فکری به حال خویشتن کنیم و دردهای خود را خود دوا کنیم و یکتاگونه 

بایستیم برای ایران یکتای مان!
مریم محمدی،  ورودی 98 مهندسی مواد 
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کنیم، ابعاد قرآنی- اسالمی مرور  را  »زن«  واژۀ  از  ذهنی مان  داشته های  تمام  اگر 
احتمااًل به دو دسته یافته می رسیم؛ دستۀ اول با کلیدواژه هایی 
چون کرامت، عزت، ارزش و جایگاه واال همراه است و دستۀ دوم 
درست مقابل این ها و برگرفته از نگاهی ناقص، مادی و منحصر 
به جسم زن است و کاال انگاری آن را برای ما تداعی می کند.

امروزه نه تنها در غرب، بلکه با تالش آرام آرام آن برای گسترش 
این فکر در همه جای دنیا، یکی از مهم ترین وظایف زن این 
در معرض  را  یبایی های خودش  ز و  کند  است که جلوه گری 
التذاذ قرار دهد. جالب اینجاست که این ظلم در حق زن را 
با برچسبی به اسم آزادی معرفی کرده و سعی در اسیر نشان 
دادن کسانی دارند که از این حرکات، پیروی نمی کنند. این در 
حالی است که اسالم با احتجاب و پوشش زن، به دنبال ایجاد 
باارزش  وجود  این  احترام  و  آسایش  و  آرامش  برای  حریمی 
است. احترامی که بیش از هرچیز دیگر، الزمۀ حضور زن در 
آلوده است. نگاه  نوع  از هر  و واهمه  نگرانی  بدون  اجتماع، 

نتیجه ای  زن،  احیای حقوق  برای  سال ها تالش روشنفکران 
نامعادله ای نداشته که در آن مرد، به دست آورندۀ  ایجاد  جز 
نقش  نفع رسانی،  جهت  به  تنها  زن  و  منفعت هاست  تمام 
جایگاهی  با  دارد  فاصله  فرسنگ ها  نگاه،  این  می کند.  ایفا 
تا آنجا که قرآن وقتی می خواهد  که اسالم برای زن می بیند. 
معرفی  زن  الگوی  بزند،  مثال  نمونه  مومن،  جامعۀ  برای 
ِفْرَعْوَن«1   َت 

َ
اْمَرأ آَمُنوا  ِذیَن  ِللَّ َمَثاًل  ُه  اللَّ »َوَضَرَب  می کند؛ 

و  الگو  فقط   نه  را  زن  یعنی   . ِعْمَراَن«2  اْبَنَت  َیَم  »َوَمْر
می دهد. قرار  جامعه  کل  برای  بلکه  زنان،  برای  عبرتی 
اسالمی که معمار کبیر انقالب، بیش از چهل سال قبل برای 
احیا و تحققش در ایران به پاخاست، با نگاه جاهلیتی و ظلمی 
که در حق دختران و زنان روا می شد، مبارزه کرد و هویت و 
شخصیت حقیقی یک زن را برای همگان روشن نمود و نشان 

داد تفاوتی بین زن و مرد در قدرت رهبری و رسیدن به مقامات 
معنوی و رشد، وجود ندارد. مؤید این حرف وجود زنانی در 
تاریخ مثل حضرت فاطمه زهرا )س(، آسیه، مریم و... است.

رشد  می کند،  علمی  رشد  اسالمی  محیط  در  »زن 
سیاسی  رشد  می کند،  اخالقی  رشد  می کند،  شخصیتی 
صفوف  در  اجتماعی  مسائل  اساسی ترین  در  می کند، 
زن  می ماند.  باقی  زن  حال  عین  در  می گیرد،  قرار  مقدم 
افتخار  نقطۀ  یک  است،  امتیاز  نقطۀ  یک  زن  برای  بودن، 
محیط  از  را  او  که  زن  برای  نیست  افتخاری  این  است. 
کنیم.«3 دور  زنانه  اخالق  از  زنانه،  خصوصیات  از  زنانه، 
همۀ  کنار  در  بپردازیم  اسالم  در  زن  هویت  بازخوانی  به  اگر 
داشتن  با  که جز  واالتر می رسیم  به وظایفی  واال،  توصیفات 
صفات و برنامه ای که اسالم برای زنان در خانواده و جامعه و در 
کنار آن، برای دیگر افراد در نظر گرفته است، به نتیجه نمی رسد. 

محیط  حفظ  به  اهتمام  وظایف،  این  اساسی ترین  از  یکی 
امتیازات  بودن  دارا  بخاطر  که  است  زن  تنها  است.  خانواده 
خاص در سرشت خود، می تواند این وظیفۀ خطیر را به بهترین 
روزافزونی  تالش  غرب  که  نیست  عجیب  دهد.  انجام  نحو 
دارد.  و  داشته  اثرگذار  و  مهم  بنیان  این  زدن  برهم  برای 
و اما جدا از دو نوع نگاهی که در این زمینه وجود دارد، در 
جامعۀ اسالمی خود، در خصوص مسئلۀ زن، هنوز به جایی 
زن  حقیقت  کنیم  تالش  باید  و  نرسیده ایم  است  شایسته  که 
جامعۀ  برای  اول  قدم  در  آن،  تمام وجوهات  در  را  اسالم  در 
کنیم. روشن  جهانیان  برای  ادامه  در  و  بخشیم  تحقق  خود 

__________________________________
1: سوره مبارکه تحریم آیه 11
2: سوره مبارکه تحریم آیه 12

بیداری  و  »زنان  جهانی  اجالس  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  بیانات   :3
اسالمی«، 1391/04/21
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عالمه طباطبایي ضمن اینکه در آیه »اوالمستم النساء«)مائده: 6(، 
لمس زنان را کنایه از رابطۀ زناشویی می داند، در علت کاربرد چنین 
آیه و دربارۀ ویژگی کلی زبان قرآن در کاربرد کنایی  این  واژه ای در 
از  زبان  حفظ  و  ادب  رعایت  سبب  به  »خداوند  می فرماید:  الفاظ 
چیزی که طبع ها از تصریح به آن دوری می کند، آن را آشکارا بیان 
این ویژگی زبان قرآن کریم در کاربرد  به  نیز  نکرده است.«3قرطبی 
الفاظ در این حوزه به صورت تلویحی اشاره کرده است: »مالمسه به 
معنای نکاح است، ولی خداوند به کنایه صحبت می کند و به اینگونه 

واژه ها تصریح نمی کند.«4
در آیه 30 سورۀ یوسف در بیان احساس قلبی زلیخا نسبت به حضرت 
یوسف)ع(، عبارت » شغفها حبا«5 تعبیر ظریفی از نوعی احساس 
قلبی نسبت به جنس مخالف است که در قرآن کریم به صورت کنایی 
قلب«  »غالف  معنی  به  لغت  در  شغف  که  چرا  شده،  اشاره  آن  به 
است. این نمونه ای از لذت های قلبی است که به طور مستقیم نیامده 
است. از طرفی وقتی قرآن از یک صحنۀ خلوت در داستان یوسف و 
زلیخا خبر می دهد و با عبارتی کوتاه و کنایی آن ماجرا را بیان می کند، 
به حضور خداوند تصریح می نماید که نشان دهندۀ این است که توجه 
سویی  از  است.  اخالقی  انحرافات  همۀ  مانع  که  اوست  حضور  به 
دیگر طرز بیان این داستان به گونه ای است که بیش از پرداختن به 
کم و کیف عمل زلیخا، روی پاکدامنی و عفاف حضرت یوسف )ع( 

تاکید شده است.

ازجمله  بشری  در جوامع  امروزه  که  اجتماعی  آسیب های  از جمله 
ایران مشاهده می شود، رواج نوعی اباحه گری در تبیین مسائل جنسی 
اغلب کشورهای  در  رایج  فرهنگ  تأثیر  که تحت  معنا  بدین  است. 
غربی و به بهانۀ تربیت مصونیت بخش جنسی، از روش های تربیتی 
گاهی افراد در خصوص این مسائل استفاده  آسیب زا برای افزایش آ
ایجاد و گسترش زمینه های فساد جنسی در  آن ،  نتیجۀ  می شود که 
افراد است که در جوامع غربی قابل مشاهده می باشد. بنابراین الزم 
به آموزه های قرآنی، به بررسی روش تربیتی آن در  با مراجعه  است 
تبیین این مسائل پرداخت تا به این ترتیب، شاخصه های روش تربیتی 

درست را به دست آورد. 
در  قرآن  از  کلمه ای  هر  دارند  اذعان  متخصصان  که  همان گونه 
جای  اگر  و  گرفته  قرار  خود  جای  در  ممکن  شکل  مناسب ترین 
کلمه ای تغییر کند، آن هماهنگی از بین می رود و هر کدام از کلمات 
باید  و خاص خود هستند. همچنین  برجسته  مفهوم  دارای  قرآن، 
»کنایه«  پیام،  انتقال  در  قرآن  روش های  از  یکی  که  کرد  توجه 
روی  بی عفتی  اینکه  بدون  و  آن  از  استفاده  با  می توان  که  است 
بدهد، مقصود را با بیانی نیکو و در نهایت ادب و البته با دقت و 
ظرافت، رساند. برخی از لغت پژوهان، با پژوهش در آیات قرآن، 
تأکید کرده اند که تمامی الفاظی که در مورد مسائل جنسی است، 

در قالب کنایات هستند.1

البته الزم به ذکر است که ادبیات قرآن در این مسائل  با عرف آن زمان مطابقت ندارد و با اینکه عرف آن زمان عرب جاهلی، 
صراحت گویی و تفصیل و توصیف روابط عاشقانه و مسائل جنسی بود، اما زبان قرآن  ضمن رعایت همۀ اصول اخالقی و 
ظرایف روانشناختی، معانی را به گونه ای بازپروری کرده که هم مخاطب، معنا و مقصود را درمی یابد و هم از صراحت گویی 

در بیان لذت های جنسی پرهیز شده است.
منابع:  1: راغب، 1412ق، ج1، ص823/ 2: راغب 1412ق، ص 823/ 3: طباطبايي1407ق، ج5، ص227/ 4: قرطبی 1364ق: ج6، ص105
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تعابیر قرآن در مسائل جنسی، در سطح زبان و لهجه ویژگی خاصی دارد و کنایی و استعاری بودن تعابیر آن در 
این حوزه، نشان دهندۀ رعایت اخالق و عفت کالم در تعبیرات زبان وحی است.2 

صرف نظر از مطالبی که دربارۀ وجود استعاره و کنایه در قرآن وجود دارد، مراد راغب اصفهانی این است که قرآن 
درسطح زبان و لهجه در همۀ تعابیری که برای بیان مسائل جنسی به کار گرفته، از صراحت گویی و بی پردگی 
اجتناب نموده است و حریم هایی را که توجه به آنها در حیطۀ روانشناختی و جامعه شناختی جنسیتی الزم است، 

به صورتي اکید مورد توجه قرار داده است. در ادامه به ذکر مثال های قرآنی می پردازیم.

یافتن شاخصه های زبانی قرآن در این زمینه مي تواند الگویي را براي متانت گفتار در حوزۀ جنسی ترسیم کند. تحلیل کم 
وکیف متانت گفتاری قرآن، راهبردهای اخالقی را در راستای فضاسازی در ادبیات کالمی رسانه های عمومی و محاورات 
فردی و اجتماعی ارائه می دهد و از این طریق حتی می تواند سبب افزایش معنویت در عادت های گفتاری یک جامعۀ دینی 
شود. این متانت گفتاری، در سه سطح گزینش لغات و تعابیر مناسب، نحوۀ توجه به القای سخن به مخاطب با توجه به 

ویژگی های زبانی او و هماهنگی سیستمی زبان با جهان بینی قرآن مطرح است.



خجالت، حیا، وقاحت!
حیا یکی از کلیدی ترین هدایای فطری خداوند است که 
از عقل سرچشمه می گیرد و در کنار ایمان ، به آرامش و 
بر  آن عالوه  نادیده گرفتن  که  ثبات می رسد؛ فرشته ای 
را  اخالقی جامعه  و  فرهنگی  انحطاط  انسانیت،  افول 

نیز در پی دارد. 
حیا را می توان حد اعتدال دو ویژگی ناپسند پررویی و 
و  وقاحت  میانی  نقطۀ  عبارتی،  به  یا  دانست  کم رویی 
خجالت. وقاحت و خجالت هر دو حالت های هیجانی 
افراد  با  برخورد  در  ناتوانی  بیانگر  یک  هر  که  هستند 
اخالقی  پسندیدۀ  ویژگی  یک  حیا  اما  است؛  اجتماع 
حفظ  برای  رفتار  ارادی  کنترل  نشان دهندۀ  که  است 

حریم میان خود و دیگران است. 

عاقالنه یا جاهالنه
با مسائلی مواجه شده ایم و در  شاید همۀ ما در زندگی 
شرایطی قرارگرفته ایم که نمی دانیم باید راه شرم و حیا را 
در پیش گرفت یا حیا در آن موقعیت، جایگاهی ندارد. 
از آنجایی که حیا، نشأت گرفته ازعقل انسان است پس 
از  یکی  می توان گفت  و  نیستند  ازیکدیگر جدا  دو  این 
راه های تشخیص جایگاه مناسب کاربرد حیا، رجوع به 
نعمت  از  انسان ها  بهره مندی همۀ  باوجود  عقل است. 
عقل، دیدگاه های متفاوتی در مورد حیا وجود دارد. این 

تفاوت را چگونه می توان توجیه کرد؟ 
تشخیص  ابزارهای  کلیدی ترین  از  یکی  انسان  عقل 
عقل،  قوۀ  درکنار  اما خداوند  است  نادرست  و  درست 
و  کرده  عطا  انسان  به  را  »دل«  نام  به  دیگری  نعمت 
و دل خویش است.  بین عقل  درتقابل  انسان، همواره 
از  تدریج  به  و  شده  متمایل  »دل«  سمت  به  گاهی 
»عقل« فاصله می گیرد. اندک اندک گردوغبار بر روی 

عقِل دست نخورده می نشیند وآن را به فساد می کشاند. 
قائل  تمایز  نادرست  و  بین درست  نمی تواند  فاسد،  عقل 
قابل  و  راه گشا  نمی تواند  تنهایی  به  عقل  بنابراین،  شود. 
پاسخ  به  رسیدن  و  مشکل  این  حل  برای  باشد.  اعتماد 
صحیح سوال فوق، بهترین راه، رجوع به کسی است که 
کامل و بی عیب باشد و بتواند راه درست زندگی را به ما 
نشان دهد؛ یعنی خداوند، که ابزار هدایت بشر را در قالب 
دین به او عطاکرده است. دستورات دین به همراه عقل، 
راه را برای ما روشن می کند. به این ترتیب، برای تشخیص 
موقعیت مناسب حیا، باید از آنچه دین گفته در کنار عقل، 

بهره ببریم.
براساس احادیث بیان شده از معصومین)ع(، می توان 
تقسیم بندی  جاهالنه  و  عاقالنه  دستۀ  دو  به  را  حیا 
کرد؛ حیای عاقالنه برخاسته از خرد و قدرت و حیای 
است. نابخردی  و  ضعف  از  ناشی  جاهالنه، 

درازکردن  دست  گناه،  ارتکاب  از  حیا  عاقالنه،  حیای   
برابر کسانی  انجام کار خالف، حیا در  درمقابل دیگران، 
که احترام شان الزم است، حیا درمقابل نامحرم و... است 
گاهی و مطابق قوانین دین  که این حیا برگرفته از عقل و آ
است. این نوع حیا، رفتاری پسندیده و عاقالنه است که 
حیای  اما  می شود.  انسان  ارزش  و  کرامت  حفظ  باعث 
جاهالنه، حیا درکسب علم، پرسیدن و یادگرفتن، مشورت، 
خطابه، کارخیر، همنشینی با مستضعفان، احترام به پدرو 
مادر، دفاع از حق، درخواست ازخدا و... است که اگر 
سرزنش  مورد  دهد،  خرج  به  حیا  موارد،  این  در  کسی 
قرار می گیرد. امیرالمومنین)ع( می فرمایند: »کسی که از 
این نوع حیا،  گفتن حرف حق حیا کند، احمق است.« 
بنابراین،  اوست.  و عامل عقب ماندگی  انسان  مانع رشد 
کم رویی  و  خجالت  را  جاهالنه  حیای  دیگر  نام  می توان 
گذاشت. به عبارتی حیای عاقالنه، حیای به جا و حیای 

جاهالنه، حیای نابجاست.

گذرزمان، حیا را تغییر می دهد؟
شکل حیا با گذشت زمان دستخوش تغییر می شود 

اما از آنجایی که برخاسته از فطرت انسانی و نشأت 
گرفته از عقل اوست، اصل آن ثابت و بی تغییر است.

از عوامل تغییر شکل حیا با گذر زمان، می توان به گسترش 
درجامعه  )ناشناختگی(  گم نامی  افزایش  و  شهرنشینی 
اشاره کرد. درجوامع امروزی و به خصوص درکالن شهرها 
انسان ها  میان  روابط  دغدغه ها،  و  مشغله ها  افزایش  با 
بگیرد  قرار  درجمعی  انسان  وقتی  است.  یافته  کاهش 
نمی شناسد،  را  او  هم  کسی  و  نمی شناسد  را  کسی  که 
را  کارهایی  است  ممکن  و  نمی کند  شرم  ازحضورآنان 
اعمال  آن  به  هرگزدست  آشنایان،  درجمع  که  دهد  انجام 
نزند. بنابراین، رفتارهایی که درگذشته خطا و به اصطالح 
و  عادی  رفتارها  این  امروزه  می شد،  محسوب  بی حیایی 
گاهی ضروری به نظر می رسند. به عبارتی می توان گفت 
آنچه تغییر می کند، مفهوم »ُحسن« و »قبح« است. اما 
این تغییر مفهوم از خواهش های نفسانی و فاصله گرفتن 
می گیرد.  نشأت  دین  دستورات  به  بی توجهی  و  عقل  از 
رفته رفته آنچه که برخالف معیارهای الهی است به عادت 
در  مثال،  برای  برنمی انگیزد.  را  حیا  دیگر  و  شده  تبدیل 
محدودیت هایی  با  نامحرم  مرد  و  زن  بین  ارتباط  گذشته 
بیشتر همراه بود؛ از جمله اجتناب از شوخی کالمی، نگاه 
خیره، ارتباط غیرضرور و... که امروزه این موارد، عادی 

شده واگرکسی رعایت کند، به افراط متهم می شود.
نیز  گرفته  صورت  تغییرات  از  بعضی  که  نماند  ناگفته 
مثال  برای  است.  نگذاشته  زیرپا  را  دین  معیارهای 
درگذشته، پوشیه برای زنان امری طبیعی بود و اگر کسی 
بالعکس،  امروز  اما  توجه می نمود.  نمی زد، جلب  پوشیه 
همین  به  و  می شود  توجه  جلب  باعث  پوشیه  از  استفاده 
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ودیعه الهی
نگاهی بر انواع حیا و اثر گردش زمان برآن

دلیل بعضی از مراجع آن را جایز نمی دانند. طبق دستورات 
نزدن  و  نیست  صورت  گردی  پوشاندن  بر  لزومی  اسالم، 
تغییر  اگر  بنابراین،  نیست.  حیا  گذاشتن  پا  زیر  پوشیه، 
طبق  و  نشکند  را  اسالم  حدود  قبح،  و  حسن  مفهوم 
معیارهای الهی باشد، پذیرفتن این تحوالت مانعی ندارد. 

درغیراین صورت، بی حیایی تلقی می شود. 

عرف، معیار و ترازوی عمل؟!
عده ای از بین رفتن حیا را تغییرشکل آن می دانند و براین 
باورند که حیای امروزی مطابق عرف جامعه بوده و باید 
به شکل امروزی اجرا شود. اما عرف به چه معناست؟ آیا 

عمل به آن لزومًا کار درستی است؟ 
که  دانست  قواعد  از  مجموعه ای  می توان  را  عرف 
افراد یک  براثر تکرار، خود به خود میان  یج و  به تدر
جامعه، مقبول و مرسوم شده است. برخی از عادات 
و عرف ها که با مقررات اسالم هماهنگی دارد، توسط 
شرع تأیید می گردد و برخی دیگر نهی و رد می شوند. 
بنابراین، مالک و معیار عمل در جامعۀ اسالمی، احکام 
و قواعد اسالم است. همان طورکه گفته شد، شکل حیا با 
گذشت زمان تغییر می کند اما اگر این تغییر، مطابق دین 
تأیید  به شکلی که مورد  رد کرده و حیا  را  آن  باید  نباشد 
شود. جاری  حقیقی  مسلمان  یک  زندگی  در  است  دین 

حیا و رسانه
براساس  یا  و  نموده  بیان  را  واقعیت   می توانند  رسانه ها 
خط فکری خویش فرهنگ سازی کنند. در هر صورت، 
آراسته  پیام می تواند  این  پیام است.  ابالغ  ماهیت رسانه، 
به حیا باشد یا برهنه و تهی از زیبایی این ودیعۀ الهی. به 
عبارتی ساده تر، پیام رسانه می تواند باحیا یا بی حیا باشد. 
زمانی که رسانه به تبلیغ آنچه قبیح و نارواست می پردازد، 
و  ازعقل  برگرفته  حیا  و چون  است  زیرپاگذاشته  را  حیا 
را  انسانی  فطرت است، می توان گفت که عقل و فطرت 
نادیده گرفته است. ممکن است آنچه قبیح و ناروا خوانده 
رسانه  وظیفۀ  طبیعتًا  و  باشد  داشته  »واقعیت«  می شود، 
نیز انعکاس واقعیت هاست ولی هرواقعیتی، لزومًا مطابق 
را  قبیح  عمل  که  رسانه ای  بنابراین،  نیست.  حیا  و  شرم 

ترویج می کند، مطابق حیا عمل نکرده است.
منبع: پژوهشی درفرهنگ حیا از عباس پسندیده 



آبرو و  از دست دادن  از ترس فقر و نداری و  کشتن فرزندان 
احترام توسط اعراب جاهلی، جنایت در حق کودک بشمار 
می رود یا حمایت از والدین او؟ جلوگیری از ادامۀ حیات یک 
از مادر؟ چه  یا حمایت  از تولدش جنایت است  جنین پیش 
تفاوتی میان این دو وجود دارد؟ که احتمااًل اولی از مصادیق 
جاهلیت و دومی از مصادیق آزادی بشمار می رود؟ آیا اینطور 
نظر  از  می گیرد،  قرار  جنایت  مورد  که  موجودی  که  نیست 
ظالمانه تر  جنایت  باشد،  ناتوان تر  و  ضعیف تر  هرچه  دفاع 
متولد شده  فرزند  اینکه  یا  بود؟  خواهد  بی رحمانه تر  و 
کرد؟!  خواهد  تنگ تر  والدین  برای  را  فقر  عرصۀ  احتمااًل 
در قرآن، این کتاب آسمانی، فرموده شده :» فرزندانتان را از 
َخْشَیَة  ْواَلَدُکْم 

َ
أ َتْقُتُلوا  )َواَل  نکشید.«  تنگ دستی  و  فقر  بیم 

به  فرزند  نیاز  برای  چاره ای  اما  اسرا(  سوره   ۳۱ آیه  ِإْماَلٍق. 

ت؟ 
جنای

ت یا 
حمای

خوراک و پوشاک باید اندیشید. تضمینی 
بر این وجود ندارد که اگر بر فرض، زندگی 
یا مرگ کودک به انتخاب خودش باشد، 
او زندگی در نداری و بی چیزی را برگزیند. 
و  آنان  به  ما   «: فرموده شده  قرآن  در  اما 
َنْرُزُقُهْم  ْحُن  )نَّ دهیم.«  می  روزی  شما 
آیه( اگر روزی دهنده  ادامه همان  اُکْم.  ِإیَّ َو

الهی! امور  در  دخالت  نیست  سزا  پس  است،  خداوند 
احتمااًل مبتال بودن جنین به یک بیماری زمینه ای یا ناخواسته 
اما  باشد.  والدین«  نظر  »در  موجه  دالیل  دیگر  از  بودنش، 
همانطور که گرفتِن زندگی بیمارانی که بعضًا از بیماری های 
حیات  منِع  نیست،  قبول  قابل  می برند،  رنج  صعب العالج 
جنینی که بیم آن می رود بعد از تولد، بیماری خاص یا نقص 
عضوی داشته باشد، نباید بی اشکال باشد! فقط چون والد، 
خود را صاحِب زندگی فرزند می داند، »آزاد« نیست که باب 
فرموده  خداوند  که  همچنان  بگیرد!  تصمیم  آن  برای  میلش 
َکاَن  َقْتَلُهْم  )ِإنَّ  است.«  بزرگ  گناهی  آنان  کشتن  »یقینًا 
ِخْطًئا َکِبیًرا. ادامه همان آیه( با توجه به این آیه، این جنایت 
_ بخوانید قتل _ هم ردیف شرک به خداست.]هر دو گناه 
کبیره هستند.[ پس ضرورتی جز خطر جانی برای مادر، آن 
هم قبل از دمیده شدن روح، ارتکاب آن را توجیه نمی کند!

می رسد  بنظر  توجیه پذیر  بودن  ناخواسته  دستاویِز  هم  گاهی 
]و البته نیست![؛ از آن جهت که این تولد ثمرۀ عملی است 
نشوید  نزدیک  ]حتی[  آن  به   «: شده  فرموده  آن  دربارۀ  که 
َنا  الزِّ َتْقَرُبوا  )َواَل  است.«  بد  راهی  و  زشت  بسیار  کاری  که 
بهتر  آیا  اسرا(  سوره   ۳۲ آیه   . َسِبیاًل  َوَساَء  َفاِحَشًة  َکاَن  ُه  ِإنَّ
نیست بجای »در ظاهر« حمایت از منع حیات جنین و »در 
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بعد از شروع جریان دوم فمنیسم، عناوین »نه به خانواده «، »نه به تک همسری« 
و »نه به محدودیت«، با نام حقوق زنان علم شد. عالوه بر این، سرمایه داری که 
از هر چیز برای نفع خود استفاده می کرد، روابط آزاد را به نفع سودآوری خود دید. 
بعضی از مردم غرب نیز برای آزادی هرچه تمام تر، به گذشتن از روابط مقید، رأی 
دادند. در این قسمت می خواهیم این تفکر را با استناد به آیات قرآن به بوتۀ نقد 

بگذاریم و سعی کنیم نتیجۀ این عمل در یک جامعه را بفهمیم.

ُه َکاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیاًل«  َنا ِإنَّ »َوَل َتْقَرُبوا الزِّ
و و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد است. 

)٣٢سوره اسراء(

قرآن، زنا یا رابطۀ خارج از چارچوب دینی را به شدت نهی کرده و با لفظ 
»نزدیک نشوید«، به تأکید برآن پرداخته است. یعنی باید از هر چه که ممکن 
است انسان را به این امر سوء میل دهد، اجتناب کرد. سپس آن را فاحشه، 
یعنی »گناه بسیار زشت« و در »جنگ با خدا« خوانده است و همچنین آن را 
»راه بد« عنوان کرده است. این راه بد، همان طور که در تفسیر المیزان نیز آمده 
است، نابودی خانواده، نسل انسان و  روابط عاطفی خانوادگی را بدنبال دارد.

در تفسیر المیزان می خوانیم: 
ازدواج کمتر  به  افراد  به روز میل و رغبت  زنا، روز  راه  باز شدن  با   «
برآورد،  را  خود  حاجت  راه،  این  از  مي تواند  که  کسی  چون  مي شود، 
داعي ندارد، اگر مرد است محنت و مشقت نفقۀ عیال و اگر زن است 
زحمت حمل جنین و تربیت او را تحمل نموده و با محافظت و قیام به 

واجبات زندگي اش، جانش به لب برسد.
 چون غریزۀ جنسي که محرك و باعث همۀ اینها است، از راه دیگر هم اقناع 
مي شود، بدون اینکه کمترین مشکل و تعبي ایجاد کند. اگر این روش غربي  ها 
ادامه پیدا نموده و روز به روز به عدد فرزندان نامشروع اضافه شود، مسئلۀ مودت 
و محبت و عواطفي که میان پدران و فرزندان است به تدریج از بین رفته و باعث 
مي شود که این رابطۀ معنوي، از میان پدران نسبت به فرزندان رخت بربندد .« 
کبیره،  گناه  دینی،  چارچوب  از  خارج  رابطۀ  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
مانع بقای نسل انسان و مانع بروز استعدادهای انسانی بوده و عامل سلب 
برابر  انسان به حساب می آید؛ آزادی یعنی برداشتن موانع در  آزادی و رشد 
کوچکتر! محدودیت  رفع  برای  بزرگتر  مانعی  کردن  درست  نه  انسان  رشد 

نگار دین پژوه
فارغ التحصیل فیزیک،
 ارشد علوم قرآنی الزهرا

شود؟ گرفته  خداوند(  تعبیر  )به  بد  راه  و  زشت  بسیار  کار  این  جلوی  او،  حق  در  جنایت  باطن« 
براستی آدمیزاد با اتکا به کدام قسم از »آزادی«، بر ضعیف ترین افراد بشر رحم نمی کند؟ پس در این 
نظام فکری، اعطای آزادی به مادر یعنی سلب آن از جنین! شاید هم اینطور ادعا می شود که خواستِن 
مرگ برای آن کودک در مقابل زندگی منفوری که خواهد داشت، نوعی آزادی است! هرچند که خداوند 
فرموده :» هیچ موجودی در زمین نیست مگر اینکه خداوند به آنان روزی می دهد و او قرارگاه واقعی و 
ْرِض ِإالَّ َعَلی 

َ
ٍة ِفي اْل جایگاه موقتشان را می داند؛ و این همه در کتابی روشن، ثبت است.« )َوَما ِمن َدابَّ

ِبیٍن. آیه ۶سوره هود( البته نسبت دادن صفِت  َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُکلٌّ ِفي ِکَتاٍب مُّ َیْعَلُم ُمْسَتَقرَّ ِه ِرْزُقَها َو اللَّ
منفور به زندگی یک جنین پیش از تولدش نشان می دهد بشر می خواهد از امور خداوندی سر دربیاورد!

می
ـال
سـ

- ا
نی
قرآ

اد 
ابع

ابعاد قرآنی- اســالمی



حیا صفتی است که نقش پررنگی در کنش های اجتماعی ما 
دارد، به همین علت دارای اهمیت زیادی است و هر انسانی 
این گوهر خدادادی تالش  تعالی  برای  باید  از مرد و زن  اعم 

کند.

اول آقایان!
نیست!(  الزم  هم  تحقیق  )البته  شده  انجام  تحقیقات  طبق 
به  نسبت  مردان  افکار  حتی  و  رفتار  و  گفتار  در  بی حیایی 
قابل  هم  جامعه  سطح  در  متاسفانه  که  است  بیشتر  زنان 
نشان  مشاهدات،  و  تحقیقات  این  نتیجۀ  است.  مشاهده 
آنان  بیشتری دارد که  بانوان جالی  می دهد که گوهر حیا در 
می دارد.  برحذر  گفتار  و  رفتار  در  بی حیایی ها  اینگونه  از  را 
نفس  مراقبت  به  بیشتری  نیاز  که  هستند  مردان  این  بنابراین 
سورۀ   31 و   30 آیات  دارند.  بی حیایی ها  از  جلوگیری  برای 
ِمْن  وا  یُغضُّ ِلْلُمْؤِمِنیَن  »ُقْل  است:  مطلب  همین  مؤید  نور 
ْبصاِرِهْم َو یْحَفُظوا ُفُروَجُهم... َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت یْغُضْضَن 

َ
أ

ْبصاِرِهنَّ َو یْحَفْظَن ُفُروَجُهن«
َ
ِمْن أ

خداوند ابتدا به مردان مومن سفارش می کند که چشم های 
خود را فروببندید و بدن هایتان را حفظ کنید و بعد از آن و 

در آیۀ بعد، همین توصیه ها را به زنان مؤمن می کند.

فردی یا اجتماعی؟
می کند؛  پیدا  نمود  گوناگونی  شکل های  به  مردان  در  حیا 

نمودهای اجتماعی و فردی.
در  نجابت  به  می توان  حیا،  اجتماعی  نمودهای  باب  در 
در  نجابت  و  بانوان  با  رفتار( مخصوصًا  و  )گفتار  برخورد 
باعث  مردان  در  کرد. حیا  اشاره  در ظاهر  نجابت  و  نگاه 
از  ترس  بدون  و  امنیت  احساس  با  بانوان  که  می شود 

مزاحمت در اجتماع فعالیت کنند.
دینی  خواهران  برابر  در  را  او  مسلمان  مرد  غیرت مندی 
خود مسئول می کند؛ به گونه ای که خود را موظف می داند 
بستری همراه با آرامش را برای بانوان فراهم کند و اجازۀ 
سوءاستفاده به شهوت رانان را نمی دهد که فراهم کردن این 
شرایط، مستلزم رعایت حیا در ارتباطات اجتماعی است.  
پاکدامنی  به  می توان  حیاداری،  فردی  نمودهای  باب  در 
بسیاری  تاثیر  حیا،  کرد.  اشاره  مرد  برای  خودسازی  و 
واقع کسی  در  باحیا  مرد  دارد.  انسان  در رشد شخصیت 
یبایی های دنیا نمی کند و هرکاری  است که خود را بازیچۀ ز
که موجب لطمه خوردن عزت انسانی او می شود را انجام 
اخالق،  از  دور  اعمال  انجام  با  را  خود  دامان  و  نمی دهد 

الُمروَءِة  »َاصُل  می فرمایند:  علی)ع(  امام  نمی کند.  آلوده 
اش  میوه  و  حیا  مردانگی  ریشه  ُة؛«1  الِعفَّ َثَمَرُتَها  َو  الَحیاُء 

پاکدامنی است.

مثل شهدا...
 شهید ابراهیم هادی، یکی از نمونه های انسان های وارسته و 
خودساخته در پناه حیا است. یا شهید همت، که به گونه ای 
لباس می پوشید و رفتار می کرد که مبادا کسی با دیدن ظاهر 
او به گناه بیفتد و به گونه ای رفتار می کرد که مبادا در معرض 
گناه قرار گیرد و پاداش این جهاد اکبر را هم گرفت؛ شهادت.

تحمل سختی ها برای هدفی وال
متاسفانه حفظ حیا در زمانۀ کنونی بسیار سخت شده است، 
با  به گونه ای شده است که همه در حال رقابت  دنیا  شرایط 
یکدیگر هستند؛ رقابتی که میزبان و حامی مالی آن صاحبان 
برندهای مد هستند، هر روز انواع لباس ها در جامعه سرازیر 
سوی  از  می کند.  دشوار  را  آنها  از  تبعیت نکردن  و  می شود 
استفاده  تبلیغ  برای  زنان  از  فیلم ها،  و  رسانه ها  اغلب  دیگر، 
می کنند و سطح توقع مردان را از همسران شان باال برده اند و 
گوهر غیرت مرد مسلمان هم مورد حمله قرار گرفته است. اما 

مرد 
باید 
باحیا 
باشد  !

چرایی و
 چگونگی
نمود
حیا
در  
آقایان 

صدرا صادقی
ورودی 98مهندسی شیمی

برای رسیدن به هر هدفی، باید سختی های مسیر آن را به جان 
خرید. تا مردی نتواند چشم خود را در برابر نامحرم بپوشاند، 
چگونه می تواند در دعای ندبه، ندای »متی ترانا و نراک« سر 
دهد و جامعه را برای ظهور حضرت حجت)عج( آماده کند؟

پیدا  جامعه حضور  در  زننده  پوشش  با  مرد  یک  که  هنگامی 
را  حجاب  سختی  که  رود  می  توقعی  چه  بانوان  از  می کند، 
دیگران، حیا  با  گفتار خود  و  رفتار  در  مرد  اگر  کنند؟  تحمل 
از  و  کند  را حفظ  غیرت خود  می تواند  باشد چگونه  نداشته 

ناموس خود مراقبت نماید؟ 
برای  جامعه  کردن  آماده  و  واال  اهداف  این  به  رسیدن  برای 
را  راه  این  سختی های  باید  )عج(،  حجت  حضرت  ظهور 
علی رغم تمسخرها و فشارهای رسانه ای، تحمل کنیم. مدد 
گرفتن از توصیه های قرآن و الگوگرفتن از زندگی ائمه و شهدا 

در این راه به ما کمک خواهد کرد.
و در آخر باید بدانیم، انسان خودسازی می کند تا جریانی در 
جامعه به راه بیندازد، هدف اصلی انسان باحیا جریان سازی 
است  مهدی)عج(  حضرت  ظهور  برای  جامعه  آماده کردن 
از  مدد  با  بود  خواهد  حاضر  واال،  هدف  این  به  نیل  برای  و 

حضرت حق این سختی ها را تحمل کند.  
_________________________

1. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص258 ، ح 5503
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گاهی )Awareness( به معنی دانش داشتن و یا توانایی  آ
فهمیدن و درک کردن وقایع است.1یکی از حقوق انسان ها 
حیات،  وجود،  به  که  است  موضوعاتی  از  یافتن  گاهی  آ
روابطشان با دیگر انسان ها، محیط اطراف، سرنوشتشان 
و... مربوط می شود. در مقابل این حق هر فرد، افراد دیگر 
گاه  آ را  ذی حقان  آموزش،  طریق  از  می شوند  مکلف  نیز 
سازند. همچنین هر فردی در برابر خودش نیز مسئول است 
باشد. نیازمندی هایش  دانستن  و  وقایع  فهم  دنبال  به  که 
در طول تاریخ همواره انسان هایی بوده اند که به دلیل رشد 
بیشتر عقلی، تجربۀ  محیطی بیشتر و احساس مسئولیت 
گاهی بخشی را برعهده گرفته اند. در دین  فعال تر، عمل آ
اسالم نیز از »تعلیم« به عنوان یکی از رسالت های پیامبران 
نام برده شده است.2 هرچند در مقابل، افرادی نیز بوده اند 
که از تحت تعلیم قرار گرفتن سر باز زده و یا با عذرهایی 
همچون شرم و خجالت، فرصت یادگرفتن را از خود سلب 
کرده اند. در اسالم این نوع رفتار رد شده است و انسان ها 
از  کافی  گاهی  آ که  فردی  از  سوال هایشان  پرسیدن  به  را 
موضوع و روش آموزشش را داشته باشد، تشویق کرده اند. 
البته به رعایت حریم ها نیز توجه شده است. به عنوان مثال 
در صدر اسالم، حضرت زهرا)س( دوشادوش پیامبر)ص( 
در  را  زنان  آموزش  مسئولیت  علی)ع(،  امیرالمونین  و 
همان قدر  اسالم  که  چرا  داشته اند.  برعهده  خانه شان 

از جمله  آن  یادگیری اهمیت می دهد، در مورد ضوابط  به  که 
رعایت عفاف و عدم اختالط غیرضروری نیز حساس است.

هم اکنون در سراسر دنیا نهادهای گوناگونی مسئولیت آموزش 
جمله  از  مختلفی  نهادهای  نیز  ایران  در  دارند.  عهده  بر  را 
وزارت  و  عالی  آموزش  پرورش،  و  آموزش  وزارت خانه های 
بهداشت و درمان در ساختار دولتی کشور برای آموزش افراد 
جامعه تعریف شده اند. اما یکی از انواع آموزش ها که در طی 
تربیت جنسی می باشد. سال ها کمتر بدان توجه شده است، 

دو لبۀ  یک تیغ
در سال های گذشته اگر خانواده ها و مراکز آموزش رسمی در 
فرزندان کوتاهی می کردند، هیچ جای دیگری  تربیت جنسی 
و  کودکان  گسترده،  صورت  به  و  خود  دلخواه  به  که  نبود  نیز 
تاثیر  تحت  جنسی  آموزش های  و  سواالت  با  را  نوجوانان 
گسترش  با  و  نیست  این طور  امروزه  اما  بدهد.  قرار  خود 
استفاده از گوشی های همراه هوشمند و فراگیر شدن استفاده 
اجتماعی،  شبکه های  یافتن  احاطه  و  بیگانه  رسانه های  از 
اختیار  در  را  آموزشی  هر  می تواند  لحظه ای  هر  در  کسی  هر 
آموزش ها  این  اغلب  نبودن  بدهد که کارشناسی  دیگران قرار 
بروز  عوامل  از  یکی  کشور،  فرهنگی  فضای  با  بیگانگی  و 
است.  گاه  ناآ و  جوان  کاربران  آینده   در  بسیاری  مشکالت 
همان طور که اگر قبال فاصله  تهران تا مشهد یک ساعت نبود، 
مرگ و میر انسان ها توسط سقوط هواپیما نیز پیش نمی آمد، 
باید قبول کنیم که شبکه های اجتماعی و رسانه ها اگرچه نقش 
به سزایی در راحت تر کردن کار ما، خصوصا در امور آموزشی 
کرده اند. مواجه  نیز  جدیدی  خطرات  با  را  ما  داشته اند، 
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هر انسانی حق دارد با کم و کیف نیاز به خوراک 
در خود آشنا شود و همان طور که غذای پاک هم 
رشدش  موجب  هم  و  می کند  برطرف  را  او  نیاز 
می شود، پاسخ مناسب به نیاز جنسی نیز سالمت 
باید  کرد.  تضمین خواهد  توامان  را  انسان  رشد  و 
برای  را  صحیح  جنسی  تربیت  بستر  اگر  بپذیریم 
فرزندانمان فراهم نکنیم، شبه آموزش های مسموم 
گاهی سالمت زیست جنسی آن ها را به  بیش از ناآ
خطر خواهند انداخت. ممکن است هر کودکی در 
باشد  ماهواره ای  شبکه  های  معرض  در  خانه اش 
روابط  نیمه عریان،  و  عریان  بدن های  تصویر  که 
بدون چارچوب و انیمیشن های حاوی نشانه های 
است  ممکن  یا  و  می دهند  نشان  او  به  را  جنسی 
نوجوان ما با در ظاهر کارشناسانی روبرو شود، که 
تنها  نه  را  خودارضایی  و  سفید(  هم باشی)ازدواج 
آسیب زا، حرام و ممنوع نمی دانند، بلکه آن را برای 
رفع نیاز او توصیه نیز می کنند. در چنین شرایطی اگر 
کودک و نوجوان تربیت نشده و آموزش های درست 
را دریافت نکرده باشند، هیچ تضمینی برای داشتن 
آینده ای پاک و بدون انحراف برای آنان نخواهد بود.
حال راه حل چیست؟ چون طی سال ها خانواده ها 
هر  بدهیم  اجازه  باید  کرده اند،  کوتاهی  مدارس  و 
نهادی به هر شکلی آموزش جنسی فراگیر بدهد؟ 
با  تخصصی  غیر  آموزش های  ارائۀ  خطرات  از  آیا 
گاه هستیم؟ اگر مهارت  نامناسب آ شکل و حجم 
نقاشی را غیر اصولی فرا بگیریم، نهایتا یک یا چند 
تابلو را خراب خواهیم کرد. اما اگر رانندگی را در 

طریق  از  نه  هم  آن  کودکی،  مثال  نامناسب،  زمان 
به  را  انسان ها  جان  بدهیم،  آموزش  آموزشگاه ها 
فرهنگی  آموزش های  ظرافت  نیانداخته ایم؟  خطر 
است؟ فوق  مثال  از  کمتر  جنسی  تربیت  جمله  از 
آهسته و پیوسته؛ رسمی و تخصصی
1. به گفتۀ  کارشناسان،3 تربیت جنسی باید از همان 
بدو تولد و با شناسایی زمان مناسب توسط خانواده 
آموزش ها  که  کرد  توجه  باید  قرارگیرد.  مدنظر 
نیازش  و  کودک  فهم  و  درک  سطح  با  متناسب 
جنسی  آموزش های  ارائۀ  از  باید  شدت  به  باشد. 
بیشتر از نیاز به کودکان پرهیز کرد. در کودکی و با 
تفاوت  جنسیت،  مورد  در  کودک  سواالت  شروع 
درمورد  باید  سواالت،  قبیل  این  از  و  پسر  و  دختر 
کودک  با  آن  از  حراست  و  بدن  خصوصی  نقاط 
و  پدر  به  اعتمادش  که  گونه ای  به  کرد؛  صحبت 
احساس  که  درصورتی  بداند  و  شده  جلب  مادر 
هستند. والدینش  مرجع  امن ترین  کرد،  خطر 
پیش  آموزش های  که  است  آن  نیازمند  امر  این   .2
فرزندآورِی  زمان  تا  و  شده  اصالح  ازدواج  از 
یابد. ادامه  حاذق  پزشکان  توسط  خانواده ها، 
3. با نمودار شدن نشانه های بلوغ، دیگر نباید منتظر 
سواالت شد و والدین باید اولین مرحلۀ  آموزش های 
به  می شود،  نیز  بلوغ  بهداشت  شامل  که  را  جنسی 
فرزند خود آموزش دهند. چرا که نوجوانان موجودات 
را  جنسی  مسائل  که  معنی  این  به  هستند؛  جنسی 
می فهمند و تحت تاثیر تکانه های آن قرار می گیرند.

نوجوانی  دوران  آخر  تا  15سالگی  حدود  از   .4
و  جدی  بطور  مدارس  توسط  باید  آموزش ها 
در  دختران  هم اکنون  شود.  پیگیری  رسمی 
قالب  در  دیرتر،  سال  یک  پسران  و  هفتم  کالس 
به  توجه  با  و  زندگی«  سبک  و  »تفکر  کتاب 
می کنند.4 دریافت  را  آموزش هایی  جنسیتشان، 
با  افراد  باید  دانشگاه،  به  ورود  با  سرانجام   .5
شوند.  آشنا  بزرگساالن  مخصوص  رفتارهای 
و  هماهنگ  آموزشی  سیستم  یک  در  بنابراین 
متکامل، یکی از وظایف آموزش عالی باید پرداختن 
به تکمیل تربیت جنسی و آماده ساختن جوانان برای 
خانواده  تشکیل  و  زندگی  یک  مسئولیت  پذیرش 
تنظیم  در کالس های  باید  منظور  این  برای  باشد. 
خانواده طرحی نو ریخت و از کارگاه های آموزشی 
تخصصی نیز بهره برد. حضور پزشک زنان در مراکز 
به  نظر می رسد. نیز ضروری  بهداشت دانشگاه ها 

6. البته باید به تنوع فرهنگی و اقلیمی کشور نیز توجه 
شهرسازی  برای  مثال  که  همان طور  درواقع  کرد. 
شکل  و  می شود  ترسیم  استانداردهایی  سری  یک 
خانه ها متناسب با فرهنگ و وضعیت آب وهوایی و 
... آن شهر است، مفاد تربیت جنسی نیز باید شامل 

یک سری اصول مشترک و روش های متنوع باشد.
بر  سوار  آموزش ها  که  کرد  توجه  باید  همچنین 
سایر  ناموفق  تجربۀ  که  چرا  باشد؛  دینی  محتوای 
برخی  و  آزاد  جنسی  آموزش های  در  کشورها 
در  تنها  می دهد  نشان  خودمان،  تجربه های 
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به  تمایل  بود  امیدوار  می توان  که  است  این صورت 
رفتارهای پرخطر کمتر و تمایل به ازدواج و داشتن 
به  اسالم  دیگر  از طرفی  بیشتر شود.  بادوام  رابطه  
به سالمت  انسان،  زندگی  برای  ابدی  آیینی  عنوان 
جنسی افراد جامعه نیز توجه داشته  است. از جمله 
این که توصیه می کند والدین در مقابل کودکان رفتار 
سالگی  پنج  از  بعد  نهایتا  یا  باشند  نداشته  جنسی 
محل خواب کودکان با یکدیگر و با والدین یک جا 
نباشد.5 از دیگر توصیه های اسالم نیز خودکنترلی 
یا همان تقوا است. درصورتی که انسان ها از همان 
آموزش  را  خویشتن داری  و  مراقبتی  خود  کودکی 
ببینند بهتر از زمانی که کنترلگری توسط والدین یا 
سایر افراد جامعه باشد موفق به داشتن رفتار صحیح 
در هر زمینه ای از جمله مسائل جنسی خواهند شد.

موج بحران رسیده است
چندین سال پیش وقتی کشور با یک میلیون پشت 
را  پدیده  این  نام  مسئولین  شد،  مواجه  کنکوری 
بحران نامیده و با بسیج کردن ارگان های مختلف، 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  چون  تدابیری  به 
پیام نور و... رسیدند. عجیب است که با توجه به 
اینکه فاصله  سن بلوغ و ازدواج به بیش از ده سال 
ازدواج  یازده میلیون جوان در سن  و  رسیده است6 
در کشور داریم و زنگ خطر رفتن به سمت پیری 
جمعیت نیز سال هاست که به صدا درآمده7، هنوز 
شناخته  رسمیت  به  کشور  این  فرزندان  مشکالت 
نشده و حتی با گذشت 15 سال از تصویب قانون 
و  اجرا  به  نهادی  هیچ  جوانان،  ازدواج  تسهیل 
نظارت صحیح بر این قانون مبادرت نورزیده است.

______________________________
longman dictionary /1. فرهنگ لغت عمید

2.  )سوره جمعه آيه2(
3. اين 6 بخش برگرفته از صحبت های خانم دکتر خوئی و 

آقای دکتر آذين در مستند مناظره لیبیدو است.
 4. http://www.salamatnews.com/news/145236
5. https://hawzah.net/fa/Article/View/84695
6. http://rajanews.com/node/28150
7. http://tn.ai/2185475



آغاز  از  انسان ها  همۀ  که  است  واقعیتی  شخصی  حریم  مسئلۀ 
دنبال  به  حوا  و  آدم  که  آنگاه  داشته اند.  توجه  آن  به  بشری  خلقت 
َلُهَما  »َبَدْت  کریم  قرآن  تعبیر  به  ممنوعه  شجرۀ  میوۀ  خوردن  گناه 
که  بود  این  کردند  که  کاری  اولین  افتاد،  اتفاق  برایشان  َسْوآُتُهَما«1 
بودند.  یکدیگر  چشم  از  خود  بدن  پوشانیدن  برای  راهی  دنبال  به 
این احساس ناشی از حس مالکیت بر حریم خصوصی و شخصی 
انسان است که از آغاز خلقت در رفتارهای بشر نمود داشته است.
به همین نسبت، اموری که در ارتباط با منطقۀ خصوصی از جسم 
و شخصی  در حکم حریم خصوصی  انسان  برای  می باشد،  انسان 
اوست و انسان ها تمایل دارند اتفاقات و مشکالت مربوط به این دست 
مسائل را به صورت غیرعمومی و هر چه خصوصی تر، مورد حل و 
بررسی قرار دهند. مثال برای عموم انسان ها خوشایند نیست که در 
حال قضای حاجت، کسی آنها را مشاهده کند و یا حتی در ارتباط 
با اتفاقات و امور مربوط به این مسئله در جمع به گفتگو بنشیند.
حفظ  بر  مبنی  پروتکل هایی  جوامع  از  بسیاری  در  زمینه،  این  در 
اینکه  مثال  است.  شده  تدوین  افراد،  شخصی  و  خصوصی  حریم 
شکل  به  خود  پزشک  با  را  خود  بیماری  مشکالت  بتواند  بیمار 
چه  هر  شرایط  در  را  درمانش  پروسۀ  و  نماید  مطرح  خصوصی 
می باشد. غیرقابل انکار  و  مسلم  حقی  کند،  طی  غیرعمومی تر 
اصل  ضمن  در  نیز  بهداشتی  مسائل  آموزش  و  بهداشت  بحث  اما 
قابل  مسئلۀ  خود  انسان،  شخصی  و  خصوصی  حریم  رعایت 

دوراهی آموزش جمعی و حفظ سالمت روانی

افراد،  سالمت  و  بهداشت  به  مربوط  مسائل  اینکه  است.  توجهی 
خصوصی  حریم  به  ورود  حس  تا  شود  مطرح  جامعه  در  چگونه 
که  چرا  است؛  مهم  بسیار  ندهد،  دست  افراد  به  شخصی  و 
و  خصوصی  حریم  به  احترام  خوشایند  احساس  و  روانی  امنیت 
است. برخوردار  اهمیت  از  باالیی  درجۀ  از  خود  افراد،  شخصی 
آموزش های  از  اجتماع  عقب افتادگی  بهانۀ  به  برخی  اینکه 
مسائل  زمینۀ  در  پرده  بدون  مطالب  انتشار  به  اقدام  بهداشتی، 
مسئله  این  و  می نمایند  افراد  خصوصی  حریم  به  مربوط 
می کنند،  معرفی  مدرنیته  و  تمدن  از  نمودی  عنوان  به  را 
است. انسانی  روانی  امنیت  از  دور  بسیار  و  ناشیانه  کاری 
به خطر  را  امنیت روان  بهانۀ سالمت جسم،  به  نیست که  این  هنر 
بیندازیم، بلکه باید روش هایی هوشمندانه و متمدنانه را بیابیم که در 
کنار آموزش، سالمت امنیت روانی انسان ها نیز زیر پاگذاشته نشود.

آموزشی  و  مشورتی  سامانه های  ایجاد  مکتوب،  محتواهای  تولید 
مراکز  در  بهداشت  مشاوران  حضور  غیرحضوری،  و  حضوری 
تا  که  است  بوده  راهکارهایی  و...  مدارس  در  و  بهداشت 
لزوم  که  البته  و  است  گرفته شده  نظر  در  آموزش  امر  برای  کنون 
است. اهمیت  حائز  همیشه  نوین،  روش های  ایجاد  و  ارتقاء 

البته این واقعیت وجود دارد که نیازمند آموزش افراد در زمینۀ لزوم 
بیشتری  تبلیغات  باید  و  امکانات هستیم  این  از  استفاده  و  مراجعه 
در ارتباط با مراجعه به این منابع موثق برای یادگیری مسائل مورد 
نیاز افراد صورت گیرد. سوال کردن و پرسش گری در تعالیم اسالم 
همواره مورد توجه و مورد توصیه بوده و توجه به سالمتی و آموختن 
احتیاج  بدان  معنوی  و  مادی  سالم  زندگی  برای  انسان  که  آنچه 
و  تبلیغات  صورت  در  بنابراین  است.  شده  شمرده  واجب  دارد، 
گاه سازی کافی جامعه، در زمینۀ وجوب پرسش گری و روش های  آ
بهره گیری از امکانات آموزشی موجود، نیاز جامعه برطرف خواهد 
را  جامعه  اکثریت  -که  جامعه  وضعیت  از  سیاه نمایی ها  و  شد 
تلقی  شخصی  و  خصوصی  بهداشتی  نیازهای  از  گاهی  آ فاقد 
کنیم و به تبع آن به خود اجازه دهیم که به بهانۀ آموزش، به حریم 
خصوصی و شخصی افراد بی توجهی کنیم- بسیار نابخردانه است.

___________________________
1. سوره اعراف، آیه ۲۲

مجموعٔه  را  فرهنگ  انگلیسی،  انسان شناس  تایلور،  ادوارد 
اخالقیات،  قوانین،  هنرها،  باورها،  دانش ها،  از  پیچیده ای 
خویش  جامعٔه  از  عضوی  عنوان  به  فرد  که  هرچه  و  عادات 
فرامی گیرد، تعریف می کند1. این مجموعه، متأثر از پدیده های 
گوناگونی همچون دین و آداب ورسوم تاریخی ملت ها می باشد. 
تأثیرپذیری  و  آموزش  طریق  از  نسل ها  طول  در  پدیده  این 

محیطی، منتقل شده و می شود.
قرمز مجموعٔه  و خطوط  فرهنگ، حساسیت ها  هر  در  اساسًا 
و  حدود  نامرئی  قوانینی  مانند  فرهنگ،  آن  دارای  انسان های 
البته  می دهند.  شکل  را  فرهنگ  آن  بر  مبتنی  رفتارهای  ثغور 
تعیین  نوعی  به  که   - حساسیت ها  این  تفاوت  مهم ترین  شاید 
قوانین،  با  نابه هنجاری های جامعه هستند-  و  کنندٔه هنجارها 
در نوع اعمال آن هاست. گویی پیرامون این حد و مرزها نظارتی 
آن،  و  است  جاری  حاکمان،  پایین  به  باال  نظارت  از  واالتر 
آن فرهنگ خو  به  یکایک اعضای جامعه ای است که  نظارت 
گرفته اند. از دیگر سو، شاید وجه بسیار مهم و جلوه ای اصلی از 
هر فرهنگ را می توان در محل اعمال این حساسیت ها، میزان و 

شدت بروز و میزان همه گیری آن ها یافت. 
از  مهم  مشخصه ای  و  فرهنگ  از  مختصر  تعریفی  با  که  حال 
اصالح  مقولٔه  به  پرداختن  شاید  شدیم،  آشنا  آن  بروز  و  ظهور 
فرهنگی قدری میسرتر باشد. عرصٔه اصالح فرهنگی، متفاوت 
با عرصه های اصالحی در اقتصاد و یا صنعت و ... است، به 
نوعی پایٔه  آن هاست. پیچیدگی های بیشتری دارد و هرگونه ورود 
نابه جا و بدون دقت های الزم ممکن است تا مدت ها آثار مخربی 
از  بعضی  به  می خواهم  ذیل  در  بگذارد.  جای  به  جامعه  در  را 

مالحظات مهم ایجاد اصالحات فرهنگی بپردازیم.
یکی از مهم ترین نکاتی که برای اصالح فرهنگی بایستی مدنظر 
قرار بگیرد، احترام به اصل وجود همین خطوط قرمز فوق الذکر 
است. در واقع نباید فراموش کرد که حضور چارچوب هایی ولو 
ناقص و دارای اشکاالت، خود چندین مرتبه بهتر از شلختگی 
آن حدود  بلبشوی فرهنگی است. در جامعه ای که اعضای  و 
رفتارهای  ارزیابی  برای  همه پذیر،  تقریبًا  و  ثغوری مشخص  و 
بنای  یا  اصالح  برای  چیزی  اساسًا  ندارند،  ذهن  در  انسان ها 

پایه های صحیح فرهنگی بر آن وجود ندارد. 

مسئلٔه بسیار مهم دیگر در این عرصه، رعایت اصل تدریج در 
اعمال اصالحات فرهنگی است. باید توجه داشت رویکردهای 
جامعه  هر  در  فعلی  چارچوب های  به  بی محابا  حملٔه  و  دفعی 
تا  و فرهنگی، ممکن است زمینٔه اصالحات فرهنگی را گاهی 
دهه ها عقب بیاندازد. چه بسا اگر در عرصٔه اصالح فرهنگی، با 
روند چکشی و ضربتی ورود کنیم، با در هم شکستن ساختارهای 
موجود، بنیان های الزم برای استوار ساختن هنجارهای صحیح 

را نیز از بین ببریم و به برزخ بی حد و مرزی بکشانیم. 
شامل  آن  هنجارهای  و  فرهنگ  داشت،  توجه  باید  آخر  در 
همٔه افراد یک جامعه می باشد. در واقع حین اصالح و ایجاد 
هنجارها باید توجه داشت حالتی را می توان بهینه در نظر گرفت 
که برآیند وجود یا عدم وجود هنجارها برای همٔه افراد جامعه را 
در نظر گرفت. باید در نظر داشت جامعه هیچ گاه از انسان های 
فرهنگی،  هنجارهای  و  شد  نخواهد  خالی  سوءاستفاده گر 
ابزارهایی برای کم کردن برآیند آسیب ها هستند ولو این که خود 
جلوگیری  اقشار  برخی  برای  آزادی ها،  و  امتیازات  برخی  از 
کنند. توجه به این نکته نیز ضروری است که این  هنجارها، ابزار 
پی نوشت  هیچ  بدون  و  است  جامعه  انسان های  همه  کاربردی 
اندازٔه کافی  به  باید  و پیوستی در اختیار آن ها قرار می گیرد لذا 

جامع و مانع باشند.

_____________________________________
1. کتاب فرهنگ ابتدائی )Primitive Culture(، ادوارد تایلور

فرهنگ؛ عرصه تدریج
توضیحی بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد در آموزشچند  و چون اصالحات فرهنگی
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خاطره  مرور  هم  هنوز  رساند.  خانه  تا  مرا  و  داد  را  سوال هایم  تمام  جواب  بود،  لذت بخش تر  بسیار  هم 
با من طوری  برایم آرامش بخش است. فردایش هم وقتی فیزیک داشتیم، معلم عزیزم  آن شب 
سالم و احوال پرسی کرد که انگار نه انگار دیشب درباره خصوصی ترین مسائل زندگی ام، با هم گفت و گو 
کردیم. این نهایت آرامش برای من بود؛ هم جواب پرسش هایم را گرفته بودم و هم انگار هیچ کس 
از آن مسائل باخبر نبود. اآلن خود معلم شده ام و در ذهنم، خودم را روبروی خودم روی چمن های پارک 
تصور می کنم و با خود فکر می کنم چرا من باید از رازداری معلمم خوشحال می شدم؟ چرا از بی پرده درباره 
این مسائل حرف زدن بدم می آمد؟ آیا این ها فقط احساسات تحمیلی از هنجارهای جامعه بود یا 
فطرت انسان به این نوع گفت  و گوها با هرکسی راضی نمی شد؟ اصاًل برداشته شدن این حریم ها و 

هنجارها واقعاً ضرری داشت؟ 
مطرح شدن بعضی مسائل، اگر کسی فردی را ببیند و به یاد آن ها بیفتد بدترین اتفاق ممکن است. 
زیرا انسانی که می خواهد استعداد هایش شکوفا و به تبع دیده شود، توجه باقی به سمتی می رود که اتفاقاً 

نامربوط   ترین، به انسانیت انسان است. گفت و گو درباره این دست از مشکالت، تا جایی صحیح 
است که جلوی بروز استعدادهای انسان را نگیرد و با ایجاد کردن دل مشغولی های شخصی، مانعی بر 
سر راه حضور اجتماعی انسان نشود. اما گفتمان شدن این ها، که به دنبالش تصور عمومی در جامعه ای 
محدود، درباره این مسائل دارد، اتفاقاً توجه اجتماعی را به جای ویژگی  های انسانی )آن  ویژگی هایی 

که به خاطرش انسان را از حیوان جدا کرده اند(، به این مسائل می کشاند. 
هر عقل و فطرت انسانی  ای حتی بدون استدالل درک می کند صحبت از این مسائل، در صورتی که 

دو طرف تعرف عمیق و صمیمی و اعتمادی اطمینان آور  نسبت به هم نداشته باشد، امری مذموم است. 
)عموم جامعه با پدر و مادر، یکی از معلم ها، برادر یا خواهر و یا روحانی محل چنین رابطه ای دارند.(

 یا اینکه یک طرف از یک جایگاه حقوقی و نه حقیقی مثل مجتهد علوم دینی یا متخصص این دست از 
علوم  با فرد دیگر تخاطب کند؛ که حتی در آن صورت هم هم جنس بودن هردو طرف ارجح است.

همانطور که از متن  هم پیدا بود، ما به طور مطلق، مخالف گفت و گو درباره این مسائل نیستیم؛ اما هر 
سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

 
 االگاندرسون،

 یکی از هزاران
 دختری است

 که به دنبال
 زندگی  متفاوتی
 است؛ دختری
 ۱۳ ساله که در

 ۱۱ سالگی بخاطر
 نیافتن شلوار

 مناسبی توسط
 خواهرش که

 تنگ یا کوتاه
 نباشد و برخورد

 فروشنده، به
 یک فروشگاه

 لباس فروشی به
 نام نردستروم
 نامه می نویسد

 و از فروشندگان
 می خواهد
 لباس های

 مناسب تری
 بفروشند. هر
 چند، چندماه

 بعد نامه ای
 از فروشگاه

سال سوم دبیرستان بابت استرس  های ناشی از نزدیکی کنکور و چالش هایی از جنس روابط انسانی  
که برای هر نوجوانی در آن سنین به وجود می آید، مشوش شده بودم و البته به سختی افتادن برای 
هرکسی  با  را  کدام  هیچ  نداشتم  هم  دوست  آن ها.  پرسیدن  از  شرم  خاطر  به  احکام  برخی  به  عمل 
مطرح کنم؛ چون می دیدم بعضی از بچه ها به راحتی درباره این مسائل صحبت می کنند و می خندند، 
ذهنم  در  همچنین  می شدند.  مسخره  زده بودند،  که  حرف هایی  بعضی  خاطر  به  آن ها  خود  بعداً  اما 

معلمم جواب سوال هایم را داد

نگاهی به شخصیت آن ها داشتم که دوست نداشتم خودم دچار همچین تصویری در ذهن دیگران 
بشوم. البته به جز همه این ها، حسی درونی  هم داشتم که مانع از صحبت درباره چالش های دوستانه 

و خصوصی ام می شد.

معلم فیزیکی داشتیم که از دوران راهنمایی به شکل های مختلف با ما در ارتباط بود؛ اردوهایمان را 
می آمد، یک سال مشاور بود و بعضی شب ها هم ما را به هیئت می برد. اتفاقاً در همین شریف هم 
درس می خواند. کالً در مدرسه ما، برای هر نوع شخصیت، حداقل یک معلم یا مشاوری بود که همه 
بچه ها با او بتوانند بهتر ارتباط برقرار کنند و در مدرسه آرامش داشته باشند. یک شبی در ایام محرم، 
بعد از هیئت به آن معلم فیزیکم زنگ زدم و خواستم بیاید، تا مشکالتم را با او مطرح کنم؛ اول گفت 
نمی توانم، من اآلن افسریه هستم و تو در اتوبان صدر، اصال به هم نمی رسیم. با ناامیدی گوشی را قطع 
کردم، پیاده به راه افتادم. گذشت و بعد از پنج دقیقه معلم عزیزم زنگ زد و گفت: »طه، آدرس دقیق 
بده تا من خودمو بهت برسونم.« سریع از ترس اینکه یک وقت پشیمان نشود آدرس را فرستادم 
به  بود،  کرده  رانندگی  سرعتی  چه  با  نمی دانم  که  ربع  یک  از  بعد  نشستم.  و  کردم  پیدا  پارکی  همانجا  و 
من رسید. همانجا روی چمن نشستیم و دو  سه  ساعت  صحبت کردیم؛ از چالش هایی که با دوستانم 
نکردنشان  مطرح  می کردم  حس  چون  کردم؛  مطرح  ولی  خجالت،  با  هرچند  که  مسائلی  تا  داشتم 
آرامشم را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. اما او با عوض کردن ضمایر به سوم شخص، که برای من 

محمدطه علی نژادروایتی از یک پرسش و پاسخ صمیمانه
ورودی 97 مهندسی عمران



گاهی بخشی هایش!  آ پی  می رود  و  می کند.  انتخاب 
چه  نکند؛  فرقی  آنقدر  برایش  هم  ابزارش  شاید  حال 
نشریه! چه  و  کانال  در  یادداشت  چه  باشد،  کلیپ 

به  رسیدن  اطالعات،  شدن  گم  پیامد  بزرگترین 
است.  سیاست گذاری  برای  سطحی  پاسخ های 
بر  مبتنی  سیاست گذاری های  آسیب  آنکه  حال 
در  است،  نکرده  پیدا  را  اصیل  اطالعات  که  آماری 
و  پژوهشگر  وظیفۀ  این  و  می دهد!  نشان  رخ  درازمدت 
کند  استفاده  آمار  از  گونه ای  به  که  است  سیاست گذار 
بماند. امان  در  آن  خطرناک  پیامدهای  از  جامعه  که 

میدان  این  در  کسی  چه  را  آمار  گوی  اما 
سیاست گذار! و  پژوهشگر  است؟  انداخته 

پردۀ چهارم: یک خاطره؛ لطفًا اطالعات 
یابی کنید! حقیقی را باز

پژوهشگر  و  نویسنده  کاربی،  جیل   2017 سال  در 
»شاید  می گوید:  میل  دیلی  روزنامه  در  خانواده  حوزۀ 
قرن ها  برای  اما  است.  واضح  خیلی  موضوع  کنید  فکر 
و  می کرد  فکر  موضوع  این  برعکس  دقیقًا  دولت 
جنسی  رابطۀ  خطرات  دربارۀ  نوجوان ها  به  می گفت 
نوع  این  شدن  کم  شاهد  و  بگویید  نشده  محافظت 
نشان  دانشگاهی  تحقیقات  حاال  اما  باشید.  رابطه 
است!« بوده  کننده  گمراه  تفکر  این  چقدر  که  می دهد 

دنبالش  به  و  شده  دیده  محیط  در  مخاطراتی  احتمااًل 
میان  به  پرسش نامه ای  است.  شده  انجام  پژوهش هایی 
آمده و داده هایی مبتنی بر آن گردآوری شده است. احتمااًل 
دربارۀ خطرات  دانستن  به  آیا  که  است  بوده  این  پرسش 
رابطۀ جنسی محافظت نشده پیش از ازدواج نیاز دارید 
می خورید؟  شام  است،  شب  که  حاال  بگویم،  بهتر  یا 
محیط  چون  بله  گفته  البد  هم  مخاطب  و 
الزم! شام  شب  هنگامۀ  در  و  بوده  ناامن  اطرافش 

شروع  راستا  همین  در  هم  سیاست گذار 

آموزش! حیطۀ  در  قانون گذاری  به  است  کرده 
 در حالی که اطالعات حقیقی از میل واقعی آنها در پس این آمار، 
آن پیش فرض است، مخفی مانده! ناامن در  که وجود محیط 

آنها  ترجیح  میزان  از  پرسش نامه  در  اگر  آنکه  حال 
پاسخ ها،  می شد،  سؤال  امن تر  محیطی  داشتن  به 
می زد! رقم  دیگر  گونه ای  به  را  جامعه  سیاست گذاری های 

پردۀ آخر: بادام هندی را پیدا کن!

گرفتن  درنظر  بدون  آنکه  از  قبل  بیایید  نشده.  دیر  هم  هنوز 
آموزش  برای  سیاست گذاری  به  دست  گمشده،  اطالعات 
در  که  بار  چند  هر  کنیم.  پیدا  را  هندی  بادام های  بزنیم، 
شام  به  میل شان  دربارۀ  جامعه  از  شب،  گرسنگی  هنگامۀ 
هندی  بادام  به  جامعه  حقیقی  عالقۀ  نمی توانیم  کنیم،  سوال 
بگیریم!  نادیده  تصمیم گیری هایمان  در  را  زمان  هر  در 
مخاطب  که  هنگامی  پرسش نامه،  پرسش های  در  وقتی 
الجرم  بپرسید،  شام  به  میل  دربارۀ  او  از  است،  شام  منتظر 
کمکی  هیچ  پاسخ  این  و  کرد!  خواهید  دریافت  مثبت  جوابی 
نمی کند. هندی  بادام  به  مخاطب  واقعی  تمایل  دانستن  به 
جامعۀ  تمایل  و  ترجیح  حقیقت  که  این جاست 
می کنید! گم  را  هندی  بادام  یا  شام  به  آماری 

برای  پژوهش ها  روش  و  پرسش ها  نوع  انتخاب  در  باید 
و  پیچیده  عوامل  با  که  حیطه هایی  در  سیاست گذاری 
ترجیحات  نمی توانیم  راحتی  به  و  هستیم  رو  روبه  درهم تنیده 
دهیم،  تشخیص  را  مسائل  حقیقی  علت های  و  جامعه  اصلی 
جنسیت  گوناگونی  از  برآمده  مخاطرات  آموزش  نحوۀ  مثل 
کنیم. عمل  بیشتری  حساسیت  و  دقت  با  جامعه،  در 

معکوس  جواب  که  سیاست گذاری هایی  جهانی  جامعۀ  در 
کرات  به  داشته اند،  دنبال  به  بیشتری  منفی  آثار  یا  داده اند 
می گیرد! درس  تجربه ها  از  عاقل  و  شده اند  تجربه 
با  تا  سپرد  کاردانش  دست  به  را  کار  اساسًا  باید 
پس  در  گمشده  اطالعات  بیشتر،  چه  هر  ظرافت 
ماست.  از  را  مو  که  آنگونه  بکشد،  بیرون  را  آمار 
سر  چیز  همه  از  هستیم،  شریفی  چون  نیست  قرار 
کنیم. موشکافی  را  عالم  پیچیدگی های  همه  و  درآوریم 

هندی  بادام های  زودتر  چه  هر  که  باید  آخر،  در  و 
و  شد  خواهد  صبح  هم  شب  که  کنیم  پیدا  را 
خورد. نخواهد  شام  کسی  صبح  هنگامۀ  در 

ن
ی                  را پیدا ک

هند
بادام        

می خواهم،  هندی  بادام  اول:   پردۀ 
اما نمی خورم!

کژرفتاری  کتاب  از  قسمتی  در  تیلر  اچ.  ریچارد 
است،  کرده  مشغول  را  ذهنش  که  سؤالی  دربارۀ 
می گوید: »وقتی در انتظار شام هستیم، با این که در 
حقیقت خوردن بادام هندی خواست اصیل ماست، 
از ترس آنکه با خوردن این آجیل سیر شویم و نتوانیم 
انتخابی می زنیم که در تضاد  به  شام بخوریم، دست 
با خواست و ترجیح حقیقی ما یعنی »خوردن بادام 
می کشیم.« بادام دست  از خوردن  و  است  هندی« 

آنچه  و  می خواهیم  واقعًا  آنچه  بین  تمایز  این  به 
در  می کنیم،  انتخاب  مختلف  موقعیت های  در 
که  چرا  است.  نشده  توجهی  مدرن،  اقتصاد  علم 
آنچه  به  توجه  با  تنها  ما  ترجیحات  علم،  این  در 
عقیده  به  می شوند.  تعریف  می کنیم،  انتخاب 
می شود:  گفته  راحت  خیلی  شرایط  این  در  تیلر 
می کنند.«  آشکار  را  ترجیحات  »انتخاب ها، 
در  می شود  باعث  تمایز،  این  به  توجه  عدم 
واقعی  ترجیحات  آماری،  پژوهش های  بعضی 
سیاست گذاری ها  در  و  نشود  شناخته  جامعه 
به  ما  رساندن  جای  به  که  برسیم  راهبردهایی  به 
جامعۀ مطلوب، ما را هر چه بیشتر از آن دور کند.

پردۀ دوم: وقتی آمار به گم شدن اطالعات 
کمک می کند!

بر  که  دیده ایم  را  پژوهش هایی  آمده  پیش  بسیار 
از  پرسش نامۀ  یک  به  مخاطبین  پاسخ های  اساس 
آورده اند.  بدست  را  نتیجه ای  شده،  طراحی  پیش 
انسان ها  تجارب  درک  هدف  با  که  پرسش نامه ای 
ترجیحات  نه  شده اند  طراحی  انتخاب هایشان  از 
از  شاید  که  انتخاب هایی  حقیقی شان.  خواست  و 
ندادن  دست  از  برای  هندی،  بادام  نخوردن  جنس 
شام بوده اند. در این پژوهش ها، اطالعات گمشده ای 
وجود دارد از ترجیحات و خواست واقعی انسان ها. و 
آماری که از این پرسش نامه ها به دست آمده، بر اساس 
انتخاب های انسان ها در موقعیت هایی خاص هستند!
با این حال، همین پژوهش ها می شوند مبنایی برای 
تصمیم گیری ها و گاهی اوقات، قانون گذاری هایمان! 
دائمًا  جامعه مان  برای  می شود  باعث  گاه  ناخودآ و 

شب!  چه  باشد،  صبح  چه  کنیم...  تجویز  شام 
که  می شود  چه  است:  مطرح  واضحی  سؤال  اینجا 
برنامه ریزی هایمان،  در  گمشده،  اطالعات  این  از 
نادیده می گیریم؟  را  آن  راحتی  به  و  چشم می پوشیم 
خواست  اصالت  سیاست گذاران،  که  می شود  چه 
می کنند؟ فراموش  را  جامعه  توسط  هندی  بادام 

پردۀ سوم: این گوی و این میدان!

پرسش ها  می کند.  مشخص  را  آماری  جامعۀ 
خود  مخاطب  که  می کند  طراحی  گونه ای  به  را 
به  دست  و  کرده  تصور  خاص  موقعیتی  در  را 
می کند  طراحی  را  پرسش نامه  می زند.  انتخاب 
پژوهش! برای  میدانی  میدان.  دل  به  می زند  و 
اصلی  ترجیحات  می پرسد،  که  را  سوال 
پشت  ناخواسته،  یا  خواسته  مخاطب، 
می شود.  پنهان  آمده  دست  به  داده های 
انسانی  علوم  پژوهشگر  یک  نمی کند  فرقی 
دانشگاه  در  فنی  دانشجوی  یک  یا  باشد، 
دانسته  میدان،  این  در  گوی  این  انداختن  شریف! 
رساند. نخواهد  مقصد  به  را  او  نادانسته،  یا 

اکتفا نمی کند و یک قدم جلوتر می گذارد  به همین 
همین  اساس  بر  سیاست گذاری  صحنۀ  وارد  و 
داده ها  همین  در  را  مسئله  پاسخ  می شود.  داده ها 
پاسخ  همین  با  متناسب  راهبردی  و  کرده  پیدا 
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الهام پوالدی
ارشد  برق،  مهندسی  التحصیل   فارغ 
صادق امام  دانشگاه  آموزشی  مدیریت 
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     گاهی اتفاقاتی برای اطرافیان ما رخ می دهد 
از طرفی حس  و  نیست  ما خوشایند  برای  که 
شعله ور  درون مان  از  هم  هم یاری  و  همدلی 
می شود. می خواهیم به آن ها کمک کنیم اما 
هنگام عمل، نه تنها دردی را دوا نمی کنیم که 
دردی هم بر دردهایش می افزاییم. دغدغه ها و 
حوزۀ  در  رسانی  اطالع  با  رابطه  در  سوالتی 
زن و خانواده برای مان ایجاد شده بود که برای 
شبهات،  برخی  رفع  و  مسیر  پیمودن  درست 
گفت وگویی با حجت السالم حاج سیدجوادی 
انجام دادیم که قسمتی از آن  را در اینجا با شما 

یم. به اشتراک می گذار

حدود اطالع رسانی به افراد در چه حد 
می باشد؟ آیا تمام حقوق افراد، نیاز به 

اطالع رسانی دارد؟
اطالع رسانی نسبت به حقوق و حتی ظلم هایی 
اضافی  هجمه های  اگر  می شود،  ایجاد  که 
مطالبی  کنید  فرض  است؛  خوب  نکند،  پیدا 
دارند  افراد حق  ارائه شود،  اطالع رسانی  برای 
یک سری  این  از  جدا  اما  کنند،  مطالبه گری  
محدودیت ها نیز به ناحق اعمال می شود. گاهی 
هزینه بردار  شده،  انجام  اطالع رسانی های  هم 
است، ممکن است بعضی از خواسته ها تبدیل 
افراد  برای  به نقطۀ تنش شده و هزینۀ اضافی 
ایجاد کند. در واقع هنر اطالع رسانی این است 
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که حقیقتی بیان شود و دیگران بهره مند شوند. 
و آن اطالع رسانی که به این بهره مندی کمکی 
اطالع رسانی  ببرد،  باال  را  حساسیت  و  نکند 
مقدماتی  کاری  اطالع رسانی  نیست.  خوبی 
باشد. حقوق  تأمین  جهت  در  باید  که  است 

باتوجه به اینکه مسائل بهداشت زنان 
در آموزه های فقهی و پزشکی، به طور 
این  آموزش  است،  کامل مطرح شده 
چگونه  باید  افراد  عموم  برای  مطالب 

انجام شود؟
عبادی  ُبعد  از  مسائل  این  به  فقه  رویکرد 
مسئله  تربیتی.  بعد  از  نه  و  است  تکالیف  و 
تربیتی اش یک مسئله جداست، و نگاه خاص 
قرآن  در  آن  از  بخشی  که  دارد،  را  خودش 
السالم  علیهم  معصومین  کالم  در  بخشی  و 
کرد. بررسی  جداگانه  را  آنها  باید  پس  است. 

رویکرد هرکدام )فقه و قرآن(، متفاوت است. 
مثاًل فقه به سقط جنین کاماًل حقوقی پرداخته 
چه  در  جنین  سقط  که  شکل  این  به  است، 
نیست؟  حق  شرایطی  چه  در  و  حق  شرایطی 
تربیت  و  آموزش  نشریه،  اصلی  کارکرد  اما 
نیست. خاصیت مهم رسانه برجستگی است؛ 

نوعی به رخ کشیدن. 
حال به رخ کشیدِن مسائلی که ذاتًا الزمۀ بیان و 
پیگیرِی آنها این است که در یک آرامشی اتفاق 
بیفتد، می تواند مشکل ساز باشد. مثاًل در مورد 
تربیت کودک ناهنجاری های فراگیر اجتماعی 
خانواده ها  اهمال  مثل  است،  آمده  وجود  به 
بتوان  است  ممکن  کودکانشان،  سالمت  در 
داد،  انجام  پررنگ  رسانه ای  عملیات  یک 
مسئله ای  کودکان  سالمت  مسئلۀ  طبیعتًا  اما 
پیگیری شود  باید در محیط خانواده  که  است 
کار  یک  با  اوقات  گاهی  است حتی  ممکن  و 
فراری شوند، چون  آن  از  تبلیغاتی، خانواده ها 

این  دارد  امکان  شود.  می  پرحاشیه  خیلی 
در  که  نباشد  این  خدمت  در  برجستگی سازی 
و  پیگیری  مناسب خود مسئله  بستر  و  محیط 
حل شود. بلکه به یک مسئلۀ  چالشی و مورد 
تبدیل شود و هر کسی بخواهد در مورد  تنش 
فرعی  درگیری  یک  وارد  کند،  صحبت  آن 
ظرفیت  فقط  دانشگاهی  نشریۀ  یک  شود. 
برجسته سازی مسائل محیط خودش را دارد و 
باید در خدمت حل مسائل  آن  برجسته سازی 
باشد. نشریه، کارکرد آموزشی و تربیتی نداشته 
و این به عهده نهادهای دیگر می باشد؛ مانند 
هم  اگر  خانواده .  نهاد  و  عمومی  آموزش  نهاد 
می خواهیم از رسانه کمک بگیریم، باید سراغ 
رسانه های تخصصی برویم؛ یعنی رسانه ای که 
می کند.  فعالیت  سالمت  حوزۀ  در  تخصصی 

نوع  این  آموزش  برای  شما  پیشنهاد 
مسائل چیست؟

ما،  سنتی  کارکرد  آن،  از  بخشی  برای 
خانواده محور بوده است اما در آموزش عمومی 
هم بخشی از آن را می توان پیگیری کرد، که االن 
در حال انجام است. به بخشی از آن هم می توان 
ادبیات  با  پرداخت؛  تخصصی  رسانه های  در 
خاص خودش و توسط افراد متخصص. شاید 
کافی نباشد اما تا حدی آموزش داده می شود. 
مسائل  این  دربارۀ  گاهی  آ در  ما  جامعۀ  حتمًا 
نسبت به ۵۰ سال پیش خیلی جلوتر است، اما 
است  ممکن  خیر،  هست؟  کافی  اندازۀ  به  آیا 
آن  اتفاقًا  اما  باشد.  کم  خیلی  محیط هایی  در 
محیط هایی که اطالعاتشان دربارۀ این مسائل 
جدید  ابزارهای  این  به  اصاًل  است،  ناکافی 
دسترسی ندارند و شما نمی توانید با رسانه های 
رقم  برایشان  را  گاهی ها  آ و  رشد  آن  جدید، 
که  شوید  متوسل  ابزارهایی  به  باید  لذا  بزنید. 
مناطق  در  مثاًل  دارد.  وجود  محیط ها  آن  در 

اگر  ما،  شهر  حاشیه نشین 
دانشجویی،  نشریۀ  یک  در 
یک  یا  تلگرامی  کانال  یک 
این  به  اینستاگرامی  صفحۀ 
مناطقی  در  بپردازید،  مسائل 
دارد،  وجود  چالش  واقعًا  که 
چون  نمی کند.  پیدا  مخاطبی 
این  مصرف کننده  اصاًل  آنها 
نیستند.  فرهنگی  محصوالت 
که  جامعه  آن  با  متناسب  الگویی  از  باید  لذا 
بیشترین آسیب را متحمل می شود و بر اساس 
دارد،  وجود  آنجا  در  که  اجتماعی  ارتباطات 
کلی  الگوی  یک  است  ممکن  کرد.  استفاده 
ببینید  می توانید  شما  باشد.  نداشته  وجود  هم 
بر  مبتنی  کاماًل  هم  اجتماعی  امدادگری  که 
اجتماعی شخصی سازی شده است  ارتباطات 
رسانه ای. ارتباطات  یک سری  اساس  بر  نه  و 

سمت  به  افراد  که  دلیلی  از  یکی 
نابرابری  و  فقر  می روند،  روسپیگری 
با توجه به  داخل اجتماع بوده است. 
یک  صورت  به  موضوع  این  اینکه 
تبدیل  و  درآمده  اجتماعی  معضل 
می شود  اجتماعی  بحران  یک  به 
معضل،  این  قربانیان  می دانیم  و 
افرادی هستند که شاید از نظر حقوق 
نادیده  اطرافیانشان  بین  اجتماعی 
بخواهند  حتی  اینکه  و  شوند،  گرفته 
اینجا  در  شما  شوند،  دیده  کمتر 
می بینید؟  چطور  را  قوانین  سکوت 
در  و  موضوع،  این  دربارۀ  قانون  آیا 
برابر حقوق این افراد که با یک معضل 
یا  کند؟  سکوت  باید  شدند،  مواجه 
معنی  به  قوانین  این  وجود  اینکه 
رسمیت بخشیدن به این معضل است 
فرآیند  یک  را  مورد  این  یم  دار ما  و 
می گیریم؟ درنظر  جامعه  در  عادی 

قضیه  آن  شبیه  مسئله،  این  با  درست  مواجۀ 
درمان  و  پیشگیری  رابطۀ  مورد  در  که  است 
که  اجتماعی  آسیب های  مورد  در  می گویند. 
برای  باید  می شوند،  زنان  تن فروشی  به  منتهی 

موضوع  این  در  مثاًل  کرد.  پیدا  حل  راه  آنها 
پیشگیری در مورد معتادها، یعنی زنانی که دچار 
بگویم  می خواهم  باشد.  باید  می شوند،  اعتیاد 
پرداخته  آنها  به  و  باید حل شود  که  مسئله ای 
شود، مسائلی از جنس اعتیاد است، از جنس 
مسائل زنانی است که بی سرپرست هستند، یا 
دختر  فرار  تجربۀ  که  خانواده هایی  کنید  فرض 
را  خانواده  بدسرپرستی  دلیل  به  خانواده  از 
به  باید  الزامات اجتماعی  دارند، آن چیزی که 
زاویه  این  کند،  حل  را  موضوع  و  بپردازد،  آن 
است. بعد از اینکه تا حد قابل قبولی صورت 
مسئله حل شود، باز ممکن است کسانی فراتر 
از این، روی بیاورند به اینکه تن فروشی کنند. 
آنجا می شود برخورد حقوقی قطعی کرد. اواًل 
تعداد افراد جمعیت آن خیلی کاهش پیدا کرده، 
آنها برداشته شده.  از روی  این زمینه ها  و بعد 
این فرد با اختیار خود دارد این کار را می کند. 
است،  کارآمدتر  خیلی  حقوقی  ابزار  آنجا 
اجتماعی  آسیب های  زمینۀ  که  وقتی  ولی 
گسترده ای وجود دارد که افراد را به این عرصه 
نیست. الزم  حقوقی  برخورد  می کشاند، 
جامعه  در  بنیادینی  چالش های  ما  نظرم  به 
چالش های  یعنی  هم  بنیادی  چالش  داریم، 
این  طالق،  شاید  و  اعتیاد  مانند  فراگیری 
نقطه  که  اساسی،  چالش های  عنوان  به  دو 
تن فروشی  آسیب پذیر در حوزۀ  زایش جمعیت 
می شوند، هستند. اگر ما نتوانیم به این مسائل 
نظام حکمرانی  نظر من جامعه و  به  بپردازیم، 
خیلی دربارۀ آنها وظیفه دارد. در آن اگر بتواند 
آن وقت  کند،  به وظیفۀ خودش درست عمل 
جنسی،  انحراف  الیۀ  می شود  که  حوزه ای  در 
داشته  سخت  برخوردهای  می تواند  قدرت  با 
برخوردهای  نمی توانیم  ما  االن  اینکه  باشد. 
نتوانستیم  این است که  به خاطر  سخت کنیم، 
کنیم. برطرف  را  اجتماعی  آسیب های  آن الیۀ 

با حل نشدن معضالتی در بعد اجتماع 
مثل طالق زوجین و یا اعتیاد، گاهی 
غیر  یا  و  ارادی  روابط  درگیر  افراد 
که  قرار می گیرند  در شرایطی  ارادی، 
را  جنین  سقط  گزینۀ  می شوند  وادار 
انتخاب کنند. نظر شما راجع به قانونی 
چیست؟ جنین  سقط  مقولۀ  شدن 

قانون سقط جنین داریم، اینکه قانون موردپسند 
ما هست یا خیر بحث دیگری است. قانونی بودن 
سقط جنین نشان می دهد مسئله مهمی است و در 
پرداختن به آن اهمال کاری صورت نگرفته است. 
آزادسازی و  به معنای  قانونی شدن سقط جنین 
خالف  آن  از  محدودیت  و  نظارت  هرگونه  رفع 
شرع است. قانونی شدن سقط جنین به این معنا 
که هر فرد با مراجعه به مراکز بهداشت و درمان، 
درخواست سقط جنین بدهد و آن مرکز بدون در 
کند،  سقط  به  اقدام  مختلف  عوامل  گرفتن  نظر 
مورد تأیید شرع نیست. در بسیاری از کشورهای 
برای  مجوز  آسانی  به  اخالقی  نظر  از  هم  دیگر 
سقط جنین به افراد داده نمی شود و کشور ما تنها 
کشوری نیست که از این حکم پیروی می کند. در 
خیلی از کشورهای دنیا سقط جنین  )به عنوان 
مثال( هشت ماهه صورت نمی گیرد و به این شکل 
مراکز  به  مراجعه  فردی  هر  زمان  هر  که  نیست 
درمانی داشته باشد و درخواست وی برای سقط 
مورد تأیید پزشک قرار بگیرد، مگر اینکه سالمت 
جسمانی خود فرد تحت الشعاع قرار بگیرد. لذا 
سقط جنین در کشور ما با لحاظ کردن یک سری 
نظر  در  قانونی  شرعی  و  اخالقی  هنجارهای 
هیچ  جنین  سقط  مطلق  آزادی  و  می شود  گرفته 
قائل  حق  جنین  برای  هم  اسالم  نداریم.  جایی 
حق  تضییع  باعث  ندارید  اجازه  شما  و  می شود 
و  اخالقی  کاماًل  موضوع  جنین  سقط  بشوید. 
اجتماعی است و وجدان جمعی در یک اجتماع 
لذا  می دهد.  نشان  واکنش  پدیده  این  به  نسبت 
در همۀ کشورها و در همۀ جوامع انسانی نسبت 
می شود.  نگریسته  منفی  نگاه  با  موضوع  این  به 
در  را  حیوانات  کشتن  آزادسازی  اگر  حتی 
حق  تضییع  بارز  مصداق  که  بگیرید،  نظر 
تصمیم  این  نتیجۀ  در  است،  جاندار  یک 
حیوانات  حقوق  از  دفاع  راستای  در  انسان ها 
می دهند. سر  را  خود  اعتراض  صدای 
 چه طور می توان برای جنین حق و حقوقی قائل 
نشد و به آسانی مطالبۀ آزادسازی آن در اجتماع را 
کرد؟ یک پزشک متخصص در این جهت تربیت 
شده که با درنظر گرفتن شرایط مختلف مراجعین 
تصمیم به سقط جنین بگیرد. این مطالبه درواقع 
تصمیمات  است.  پزشک  وجودی  فلسفۀ  ضد 
تأمین  جهت  در  که  پزشکان  و  درمانی  مراکز 
افراد می باشد، کاماًل قابل دفاع است. سالمتی 

متخصص چه می گوید؟
مصاحبه با حجت االسالم سیدفرید حاج سیدجوادی

فاطمه شجاعی
ورودی98مهندسی مکانیک

ابعاد اجتماعی-فرهنگی   



»آیا  هستیم؛  روبه رو  ساده  سوال  یک  با 
جنسی  حوزۀ  در  محدودیت ها  کاهش 
کاهش  باعث  روابط  این  عادی سازی  و 
حوزه  همین  ناهنجاری های  سایر 
ساده  پرسش های  خب،  اما  می شود؟« 
ندارند.  هم  ساده ای  جواب های  همیشه 
کارکشته  پژوهشگر  دو  می گفت  بزرگی 
از  می توانند  متفاوت  سوگیری های  با 
کاماًل  نتیجۀ  دو  واحد،  آماری  منبع  یک 
مخالف هم را استنتاج کنند! خیلی ساده 
می توان  کلمه  چند  تغییر  کمک  به  و 

این  به  پاسخ  گزاره هایی ضد همدیگر در 
داریم  بنا  اینجا  در  کرد.  تولید  پرسش 
کرده  بررسی  را  گزاره ها  این  از  چندتایی 
و با عبور از آن ها رهیافتی ناظر به جامعۀ 

خودمان بیابیم.
و  میل  به  منجر  بیشتر،  محدودیت 

عالقه بیشتر می شود.
این  بنیان گذار  گفت  می توان  جهاتی  از 
تئوری در حوزۀ روابط جنسی، »زیگموند 
حوزه  همین  مشهور  نظریه پرداز  فروید« 
که  »جایی  می گفت:  که  آن جا  است، 
خشونت هایی  و  آزادتر  جنسی  روابط 
باشد،  اندک تر  اخالقی  حس  ناشی از 
بیماری های  گرفتاران  و  مبتالیان  مسلما 
دیگر  جاهای  از  کم تر  آن جا  در  عصبی 
هست  هم  عربی  مثل  بود.«1.  خواهد 
ما منع«؛ )که  که »االنسان حریص من 
برخالف دیدگاه عامه نه آیۀ قرآن است و نه 
ادعای کوچک تری  این مثل،  حدیث!(؛ 
صحت  برفرض  دارد.  فروید  ادعای  از 

اعمال  گفت  می توان  تنها  مثل،  این 
محدودیت در حوزۀ روابط انسانی منجر 
نتیجه  نمی توان  اما  می شود،  تمایل  به 
احتمال  محدودیت ها  کاهش  که  گرفت 
گسترش آن را کاهش می دهد. چه بسیار 
محدودیت ها  کاهش  با  که  پدیده هایی 
گسترش  و  یافته  مطرح شدن  اجازه 
این  که  دیگر  بسیاری  چه  )و  یافته اند 
گونه نبوده اند(. امروز اما بررسی صحت 
نیست،  مشکل  چندان  فروید  تئوری 
اروپایی  کشور  جین  دو  یکی  سرگذشت 
را  فروید  تئوری  قوت  با  آمریکایی  و 
رد  داشت(،  او  که  اطمینانی  با  )حداقل 
تئوری  عکس  می توان  آیا  حاال  می کند. 

فروید را نتیجه گرفت؟ مسلمًا نه! 
سال های  طول  در  ایران  ما  کشور 
محدودکنندۀ  سیاست های  به  اخیر 
مطابق  اما  است،  ادامه داده  خود 
آماراین محدودیت ها منجر به کاهش 
نشده است. جنسی  ناهنجاری های 

این گزاره هم به لحاظ منطقی مشکل چندانی 
ندارد. آمارها در کشور ما از افزایش روزافزون 
ناهنجاری های جنسی در کشور اطالع می دهد 
عنوان  به  آن  از  عده ای  حتی  که  جایی  تا 
می توان  آیا  اما  می کنند.  یاد  جنسی"  "انقالب 
با هدف  که  نتیجه گرفت  آمارها  این  استناد  به 
جلوگیری از بروز ناهنجاری باید سیاست های 
این  مشکل  گذاشت؟  کنار  را  محدودکننده 
نتیجه گیری آنجاست که تنها یک متغیر مسئله 
مانند  اثرگذاری  متغیرهای  از  و  درنظرگرفته  را 
در  اجتماعی  شبکه های  خصوصًا  و  رسانه 
حوزۀ فرهنگ و هم چنین متغیرهای اقتصادی 
ازدواج«  »سن  مسئله  روی  اثرگذاری  با  که 
غفلت  می کنند،  نقش آفرینی  این خصوص  در 
کرده است. درواقع فعاًل نه این نتیجه  گیری و نه 

خالف آن را نمی توان استنتاج کرد.

اخیر  سال  های  طول  در  غربی  کشورهای 
پی  را  محدودکننده  سیاست های  کاهش 
در  جنسی  ناهنجاری های  اما  گرفته اند، 

آن ها افزایش یافته است.
است.  صحیح  آماری  لحاظ  به  نیز  گزاره  این 
سوءاستفاده  انسان،  قاچاق  روزافزون  رشد 
جنسی و تجاوز، که مثال هایی از آن در ادامه 
است.  موضوع  این  تأییدکنندۀ  می شود،  ذکر 
جرائم  شمار  انگلستان  پلیس  ادعای  مطابق 
جنسی کودکان در چهار سال گذشته، دوبرابر 
هم  سال  ده  زیر  کودکان  شامل  این  که  شده 
با  فیلم های  از  استفاده  به  اعتیاد  می شود. 
محتوای جنسی در آمریکا تا آن جا باال رفته که 
ایجاد »کمپ های ترک اعتیاد جنسی« به یک 
شده است.  تبدیل  تضمین شده  سرمایه گذاری 

 حصر قانونی یا تحدید 
 دسترسی؟

  باز تعریف مفهوم محدودیت
 و بررسی اثرات آن در حوزه

مسائل جنسی

در  نتیجه گرفت  می توان  آیا  وجود  این  با  اما 
صورت افزایش محدودیت های قانونی در این 
کشورها شاهد کاهش ناهنجاری های جنسی 
خواهیم بود؟ باز هم نه! محدودیت های قانونی 
)به  جنسی  حوزۀ  در  جرم انگاری  افزایش  و 
عنوان مثال تحریم همجنس بازی( تنها یکی 
از متغیرهای مؤثر در این زمینه است، اینجا 

هم نباید از هول حلیم داخل دیگ افتاد!
بازتعریف مفهوم محدودیت

برای تحلیل یک مسئله که شامل متغیرهای 
وجود  متنوعی  راه حل های  است،  متعددی 
از  هریک  دقیق  تعریف  درصورت  دارد. 
خروجی  بین  صریح  رابطۀ  وجود  و  متغیرها 
مسئله و آنها می توان اثر هریک از این متغیرها 
از  نوع  این  اما  کرد.  بررسی  تنهایی  به  را 
بررسی بیشتر برای مسائل فنی-  مهندسی که 

متغیرهای آن به صورت »کمی« دراختیار 
برای  آن  از  استفاده  و  دارد  کاربرد  است، 
دشواری های  با  اجتماعی  حوزه  مسائل 
مسائل  حوزۀ  در  است.  همراه  بسیاری 
به  ممکن  حد  تا  می بایست  اجتماعی 
متغیرها  کاهش  و  مسئله  ساده سازی 
»محدودیت«  مفهوم  تقلیل  آورد.  روی 
تنها  نه  قانونی«  »محدودیت های  به 
با  را  ما  بلکه  نمی کند،  رفع  را  مشکلی 
معضل ازدیاد متغیرها روبرو می کند، که 
عدم توان تصمیم گیری مناسب از نتایج آن 
است. جالب این جاست که سازمان های 
گاهی نسبت به این مسئله  بین المللی با آ
»محدودیت های  روی  تنها  بازهم 

قانونی« تأکید دارند! 
یافته  نمود  باال  تصویر  در  که  آنچه  نظیر 
مورد  را  جنسی«  انگاری  »جرم  میزان  و 
بررسی قرارداده است. رنگ قرمز؛ شامل 
به  مربوط   ،  ... و  اوکراین  چین،  ایران، 
رنگ  سخت گیرانه،  قوانین  با  کشورهای 
و...  استرالیا  هند،  روسیه،  شامل  زرد؛ 
، مربوط به کشورهای با قوانینی ساده تر 
انگلستان،  آمریکا،  شامل  سبز؛  رنگ  و 
با  کشورهای  به  مربوط   ،  ... و  کانادا 
قوانین بسیار سهل در زمینۀ جرم انگاری 

جنسی می باشد. 
برای ساده ترشدن تحلیل، بهتر است مفهوم 

به آن معنا که  بازتعریف کنیم؛  را  »محدودیت« 
مفهوم محدودیت را به جز حوزۀ »جرم انگاری« 
به حوزۀ »دسترسی« نیز تعمیم دهیم. مهم ترین 
تمامی  یکسوشدن  مفهومی  تعمیم  این  فایدۀ 
کشورها در کاهش محدودیت هاست! به عنوان 
طی  محدودکننده  قوانین  ما  کشور  در  مثال، 
اما  نکرده است؛  چندانی  تغییر  اخیر  سال های 
جنسی،  محتوای  به  افراد  دسترسی  درمقابل، 
و  باشد  حاکمیت  سهل انگاری  از  ناشی  چه 
افزایش  آن،  با  مقابله  توانایی  عدم  از  ناشی  چه 
معناداری داشته است  و با تعریف جدید می توان 
در  چه  جنسی  حوزه  در  »محدودیت  گفت: 
کشور ما و چه در سایر کشورها در این سال ها 
با کاهش روبه رو بوده است.« اینجا اولین جایی 
محدودیت  کاهش  این  گفت  می توان  که  است 
سرتاسر  در  جنسی  جرائم  روزافزون  افزایش  با 
جهان همراه بوده است. نکتۀ جالب دیگر ارتباط 
از  استفاده  میزان  و  قانونی  محدودیت های  بین 

محتوای جنسی در کشورهای مختلف است. 
  با مقایسۀ نمودار سمت چپ برای سال 2018 
با نقشۀ میزان محدودیت های قانونی در جهان، 
کشورهایی  که  دریافت  روشنی  به  می توان 
به  بیشتر  دارند،  سهل انگارانه تری  قوانین  که 
حتی  دارند.  اعتیاد  جنسی  محتوای  از  استفاده 
رتبۀ سوم کشور هند در این رتبه بندی )که در رده 
قرار  متوسط  محدودکننده  قوانین  با  کشورهای 

دارد(، با توجه به جمعیت باالی آن قابل قبول 
است. 

سیاست های  افزایش  گفت  می توان  آیا  حال 
محدودکننده درکشور ما لزوما به کاهش بروز 
نه! مسلمًا  باز هم  جنایات جنسی می انجامد؟ 
فرهنگی  انگاره های  قانون،  مقولۀ  جز  به 
اما  هستند.  اهمیت  حائز  مورد  این  در  هم 
آمارهای  استناد  به  گفت  می توان  دست کم 
محدودیت های  هم زمان  کاهش  جهانی، 
قانونی و محدودیت دسترسی منجر به کاهش 

ناهنجاری های جنسی نخواهدشد.
___________________________

1.کتاب »آينده يک پندار«، زيگموند فرويد
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ی به روای
آزااد

فائزه اسکندری
فارغ التحصیل ارشد 

مهندسی عمران
و  اســت  برخوردار  بــاالیي  ارزش  از  فرهنـگ هـا  اکثر  در  باروري 
انساني  محرك هاي  اساسي ترین  از  یکــي  فرزنــد  داشــتن  آرزوي 
ممکـن  شـود،  مواجه  شکست  با  حاملگي  بـراي  تـالش  اگـر  است. 
اسـت بـه یـك احساس مخرب و یك واقعۀ تنش زا بدل گشته و منجـر 
به مختل شدن سالمت رواني فرد شود. سقط جنین، شایع ترین رویداد 
از دست دادن حاملگی است، به طوری که ساالنه حدود 42 میلیون زن 

در جهان دچار آن می شوند.1

شرایط  از  متأثر  که  دانست  پزشکی  اجتماعی-  پدیده ای  می توان  را  جنین  سقط 
به  و  است  بارداری  خاتمه  معنای  به  سقط  هست.  نیز  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی 
سقط  است.  تفکیک  قابل  درمانی  و  فراموش شده  اختیاری،  خودبه خودی،  انواع 
مداخلۀ  با  به سقط  اختیاری،  و سقط  گاهانه،  آ اقدام  بدون  به سقط  خودبه خودی، 
حیات  فاقد  محتویات  که  است  حالتی  فراموش شده،  سقط  می شود.  گفته  تعمدی 
حفظ  منظور  به  درمانی  سقط  و  بماند  باقی  رحم  داخل  در  مدت ها  برای  بارداری 
تناسلی و  اتفاق می افتد. خونریزی، آسیب دستگاه  یا مشکالت جنین  سالمت مادر 

حتی مرگ، از عوارض سقط، به ویژه در صورت ناامن بودن آن است.

برآوردها از آن حکایت دارد که ساالنه حدود 26 تا 53 میلیون سقط در دنیا انجام 
می شود، که سقط های ناسالم، در شرایط غیربهداشتی و با وسایل خطرناک، ساالنه 
حدود 50 تا 100 هزار مادر را به کام مرگ می کشاند. همچنین حدود 13 درصد از 
مرگ مادران در دنیا به علت عوارض ناشی از سقط است. در ایران نیز برآوردها از آن 
حکایت دارند که بیش از پنج درصد مرگ مادران ایرانی به سقط و عوارض ناشی از 

آن برمی گردد.2
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در ایران این پدیده به دلیل چارچوب های دینی، با محدودیت هایی در حیطۀ قانونی 
به عنوان یک  و  نمود  تغییر  قانون سقط جنین  انقالب اسالمی  از  بعد  روبرو است. 
جرم جنایی تعریف و تنها به منظور حفظ جان مادر تا قبل از چهار ماهگی بارداری، 

مجاز شمرده شد.
 این نوع سقط که همان نوع درمانی است، در سال 1384 به صورت قانونی درآمد. در 
سال 85 پزشکی قانونی اعالم کرد حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان 
مجوز سقط دریافت کرده اند و در سال 94 این آمار حدود ده هزار مورد اعالم شد. اما 
آمار تمام سقط ها _یعنی سقط های قانونی و غیرقانونی_ بسیار فراتر است و هر سال 
نیز در حال افزایش است. در جدیدترین آمار در سال 96، دکتر محمدباقر الریجانی 
هزار سقط  تا 500   300 معاون آموزشی وزیر بهداشت اعالم کردند که ساالنه بین 
جنین غیرقانونی در کشور گزارش می شود، یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، 

هر روز هزار جنین در کشور کشته می شود که تنها حدود ده مورد آن قانونی است!3

و  عوارض جسمی  با وجود  که  است  این  دارد  که وجود  سوالی 
روحی، هزینه ها و خطرات سقط، آیا راهی وجود دارد که بتواند 

به خانواده ها کمک کند تا از وقوع این مسئله جلوگیری کنند؟
از جمله عواملی که باعث می شود پدر و مادر مرتکب عمل زشت 
سقط جنین شوند، می توان به ترس از مسائل اقتصادی خانواده و 
ترس از آینده اقتصادی فرزند اشاره کرد. حال آنکه خداوند متعال 
تنگدستی  بیم  از  »و  می فرماید:  اسراء  سوره   ۳۱ آیه  در  صراحتًا 
فرزندان خود را مکشید! ماییم که به آن ها و شما روزی می  بخشیم 

آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است.«4
را  فرزندان  تعدد  یا  و  شدن  بچه دار  که  نیز  عده ای  متأسفانه 
بی فرهنگی و به اصطالح عامیانه »بی کالسی« برای خود می دانند 
و در صورت باردار شدن اقدام به سقط آن می کنند. گویا کشتن 
فرزندان از روی نادانی سابقه ی تاریخی دارد به طوری که خداوند 
این گونه  این رابطه فرموده است: »و  انعام در  آیه ۱۳۷  متعال در 

مشرکان  از  بسیاری  برای 
بتانشان، کشتن فرزندانشان 
هالکشان  تا  آراستند  را 

کنند.«5
عمومًا  که  هم  دیگر  برخی 
از قشر تحصیل کرده جامعه 
مانع  را  فرزندآوری  هستند، 
و  تحصیلی  پیشرفت های 
البته  می دانند؛  خود  کاری 
در  کار  یا  تحصیل  انجام 
فرزند  تربیت  کنار 

همواره  اما  است،  ببیشتری  صبر  و  برنامه ریزی  نیازمند 
بنا به قول قطعی  باید دانست که حضور فرزند در خانه 
و  برکات  باعث سرازیر شدن  ائمه  خداوند و فرمایشات 

روزی های فراوان در خانه می شود.
علت دیگر اقدام به سقط، مربوط به معلولیت جنین است. 
سال گذشته 140 هزار مراجعه را به مشاوره های ژنتیکی 
در  مراجعه  هزار  شش  حدود  که  بودیم  شاهد  کشور  در 
حین بارداری بوده است. از این تعداد، 450 مورد منجر 
به سقط درمانی جنین شده است.6  اما آیا نمی شود از قتل 
این تعداد انسان که علی رغم معلولیت حق زندگی دارند، 
جلوگیری کرد؟ آیا بهتر نیست هزینۀ آزمایش های ژنتیک 
را کاهش دهیم تا زوج ها متوجه مشکل خود شده و از به 

وجود آمدن جنین معلول جلوگیری به عمل آوریم؟ 
آن هم مربوط  و  دارد  این موضوع یک سر دیگر هم  اما 
با  ژنتیکی،  مشکالت  علی رغم  که  است  زوج هایی  به 

این تصور که هرگز اقدام به فرزندآوری نخواهند کرد، تصمیم به 
ازدواج گرفته و در ادامه با مسئلۀ سقط جنین روبرو می شوند. در 
واقع آن ها حیات یک انسان دیگر را قربانی خودخواهی خودشان 

 می کنند. 
بد نیست نگاهی هم به سقط های غیرقانونی بیندازیم. باتوجه به 
آمار باالی این نوع سقط و محدودیت های شرعی و قانونی این 
عمل در ایران، می توان گفت عمده علت این اتفاق، سقط در پنج 
ماه انتهایی بارداری )می تواند به دلیل مشکالت جنین که شامل 
موارد سقط درمانی نمی شوند و یا حتی جنسیت جنین باشد( و 
همچنین سقط جنین نامشروع است. در این موارد نیز خصوصًا 
درمورد جنین نامشروع، حق حیات یک انسان بی اراده و بی گناه، 

قربانی خودخواهی دو انسان بالغ می شود.
برای کاهش سقط جنین چه باید کرد؟

همان طور که در خالل علت ها گفته شد، باید به فکر راه حل های 
گوناگون فرهنگی و اقتصادی 
کارهای  حیطۀ  در  باشیم. 
نگرش  باید  ابتدا  فرهنگی، 
به  تا  را اصالح کرد  خانواده ها 
تداخل  یا  و  فقر  از  ترس  دلیل 
با کار و تحصیل فرزند خود را 
به  باید  نبرند. همچنین  بین  از 
غربی  زندگی  سبک  با  مقابله 
از  خارج  روابط  تا  برخاست 
این  از  ازدواج بیش  چارچوب 
دولت ها  نیافرینند.  فاجعه 
با  و  کرده  تسهیل  را  مادران  اشتغال  و  تحصیل  شرایط  باید  نیز 
ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های باروری و درمانی، به کمک 
در  که  جوانی  جمعیت  نعمت  از  نیز  کشور  تا  بیایند  خانواد ه ها 
سال های آینده بدان نیازمند خواهد بود، محروم نگردد. چرا که 
جنین هایی که به دلیل مشکالت اقتصادی سقط می شوند، خود 

می توانستند نیروی کار و عامل شکوفایی اقتصادی باشند.
_________________________________

1. بررسی تأثیر مشاوره بر افسردگی و اضطراب بعد از سقط قانونی. نشريه 
روان پرستاری، دوره 4 شماره 1 ،فروردين و ارديبهشت 1395 ،72-64.

2. شیوع و عوامل مرتبط با سقط جنین در میان زنان روستايی استان فارس 
در سال 1394. نشريه پرستاري ايران )مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري 
دانشگاه علوم پزشکي ايران( -51 61 ،دوره 31 شماره 115 دی ماه 1397، 

51-61
3-https://www.alef.ir/news/3980523153.html
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به  جنسی  انقالب  آغاز  سوت  پیش،  سال  هفتاد  حدودًا 
آمریکایی  که حشره شناسی  او  زده شد.  کینزی1  سرکردگِی 
انسان ها  درمورد  جدیدی  نظریه های  و  ارقام  و  آمار  بود، 
هم  و  داشت  تازگی  هم  که  داد؛  ارائه  کتاب هایش  در  را 
دلیل  همین  به  می کرد.  دگرگونی  دچار  را  مردم  زندگی 
داروین،  کارهای  با  را  او  تالش های  نتیجۀ  عده ای  هم 
می کردند. مقایسه  اتم  بمب  حتی  و  نیوتن  گالیله، 

می شدند  کوتاه  سانت به سانت  لباس ها  تازه،  انقالب  این  در 
آنجا  تا  آزادی  مفهوم  شوند.  محو  کاماًل  درنهایت  تا 
در  می توانستند  نفر  400هزار  که  می کرد  پیدا  گسترش 
ووداستاک2چند روز را آنطور که دلشان می خواهد کنار هم 
بگذرانند، هر انسانی آزاد شده بود تا هر نوع ارتباطی را تجربه 
این ها  تمام  هالیوود  و  می شد  نباید سانسور  هیچ چیز  کند، 
می گذاشت.  نمایش  به  سینما  پرده های  در  عادی  خیلی  را 
اما دیری نپایید که سواالت و تشکیک ها به آمار او شروع شد. 
استاد  کینزی شک کرد،  کتاب  آمارهای  به  که  فردی  اولین 
دانشگاهی به نام جودیت رایزمن بود. او پس از تجاوز یک 
پسر یازده ساله به دختر هفت ساله اش، با خود فکر کرد اصاًل 
چرا باید همچین اتفاقی بیافتد؟ آیا این اتفاق طبیعی است؟! 
وقتی همه کتاب کینزی را به او پیشنهاد دادند و گفتند طبق 
بله! طبیعی است؛ مطالعۀ جدی  این کتاب،  مطالب داخل 
کتاب توسط او آغازشد. هرچه جلوتر می رفت، به آمارهای 
عجیب تری می رسید! مثال اینکه واکنش جنسی یک پسربچۀ 
دو ساله را چه کسی یک شبانه روز به طور مداوم بررسی کرده 
 40 و  85 درصد مردان  بود  ادعا کرده  او  یا  بود و چگونه؟! 
درصد زنان، پس از ازدواج به همسرانشان وفادار نیستند و 
درصد باالیی از مردم رابطۀ قبل از ازدواج داشته اند. دو سوم 
مردان رابطه با فاحشه ها و یک سوم نیز ارتباط با همجنس 

گزارش های  و  شوک آور  آمارهای  این  بودند!  کرده  تجربه  را 
نداشت. تطابقی  هیچ  مردم  عمومی  تصورات  با  کینزی  کتاب 

زندانی  متجاوزان  از  را  خود  آمار  کینزی  شد  مشخص  اینکه  تا 
یک  خود  و  آورده  بدست  همجنس بازها  پاتوق های  در  و 
در  کینزی،  همکار  گبهارد3،  پاول  است.  بوده  جنسی  بیمار 
منو  اون  بودم.  فشار  تحت  شدت  به  »من  می گوید:  او  مورد 
و  می کرد  مختلف  افراد  با  جنسی  رابطۀ  برقراری  به  مجبور 
کرد.« تشویق  همجنس بازی  به  رو  من  مدتی  از  بعد  حتی 

پیشنهاد  محققان  او،  کتاب  درمورد  تحقیقات  شدن  جدی  با   
انجام  نفر  ۱۸هزار  روی  می کرد  ادعا  که  را  مطالعاتی  اگر  دادند 
خواهند  او  از  را  نتایج  کند،  تکرار  نفر   ۴۰۰ روی  تنها  داده، 
رفت.  طفره  پیشنهاد  این  پذیرش  از  کینزی  اما  پذیرفت 
می بسته  نقش  کالسش  تختۀ  بر  که  جمله ای  از  کینزی  تفکرات 
پیداست: »تنها رفتار غیرطبیعی جنسی، خویشتن داری است.« 
می دن،  انجام  همه  که  »گناهی  جملۀ:  به  رسیدن  تا  بعدها  که 
غیرطبیعی بودن  وجود  با  متأسفانه  کرد.  پیدا  ادامه  نیست!«  گناه 
ایجاد  به عنوان منبع اصلی در  او  رفتار سوژه های کینزی، کتاب 
رفته  کار  به  مرتبط،  رشته های  علمی  کتاب های  حتی  و   قوانین 
آمریکا  در  که  تغییراتی  و  کینزی  گزارش های  نتیجۀ  است. 
افزایش  و  پیدایش  جنسی،  جرایم  افزایش  به  تنها  داد،  رخ 
گرفتن  شدت  با  و  نشد  ختم  خشونت ها  و  بیماری ها  انواع 
به  اعتیاد  با  که  زنجیره ای  قاتالن  ظهور  و  جنین  سقط  پدیدۀ 
انسان ها  جان  گرفتن  تا  می کردند  نرم  پنجه  و  دست  پورنوگرافی 
نیز پیش رفت. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

_____________________________________
kinsey .۱

Woodstock .۲, یک فستیوال موسیقی با نام ثبت شدۀ »یک نمایشگاه: سه روِز 
 Max صلح و موسیقی« بود. محل برگزاری آن، مزرعۀ ۴/۲ کیلومترمربعی آقای
تاریخ  و  نیویورک  بتهل  نزدیک دریاچۀ سفید در شهر   Catskills Yasgur در 

برگزاری آن از ۱۵ تا ۱۸ اوت ۱۹۶۹ بود.
Paul Gebhard .۳
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موضوعی که در این بین جالب است، نبود یک مانیفست واحد 
برای دفاع از حقوق زن است. البته کتابی منتشر کرده اند به 
نام »مانیفست یک فمینیست« اما عماًل بر سر یک مانیفست 
هستند،  موجه تر  »ظاهرًا«  که  سومی ها  موج  تقالیند.  در 
موج  می دهند،  قرار  شدید  انتقاد  مورد  را  چهارمی ها  موج 
چهارمی ها موج سومی ها را قبول ندارند، سیمون دوبووار را مادر 
معنوی خود می دانند اما نقدهای مفصلی به او وارد می کنند. 
و اما تا ِکی عده ای از جامعٔه زنان باید سردرگم باشند و تقال 
کنند؟ البته »بعضی« دغدغه های این جریان به جاست و در 
طول تاریخ به موفقیت هایی برای دفاع از حق زن رسیده است.

جریان فمینیسم از ابتدا تاکنون تمام تالشش را برای رسیدن 
به برابری زنان و مردان، جنسیت زدایی و بعضًا مرد ستیزی 
به کار گرفته است و تدابیر مختلفی را برای وصول به اهداف 
است.  زن  تنانگی  به  اهتمام  آنها  بارزترین  که  کرده  اتخاذ 
زن  بدن  تابوی  که  زمانی  تا  معتقدند  فمنیست ها  از  عده ای 
دست  خود  واقعی  ارزش  به  نمی توانند  آنها  نشود  شکسته 
به  پرداختن  از  پرهیز  و  زن  بدن  قؤه  آنها  نظر  از  کنند.  پیدا 
جرئت  و  شده  جامعه  در  زنان  امنیت  و  هراس  موجب  آن 
که  زمانی  تا  اساسًا  و  است  گرفته  آنها  از  را  ظهور  و  بروز 
در دست جامعٔه  است  کاالیی  زن  نشده،  برابری محقق  این 
بطالن  موجب  که  آنها  اشتباهات  از  یکی  اما  مردساالر. 
زنان  کنش های  رصد  در  سهل انگاری  می شود  نظریات شان 
از  برخاسته  قوانین  نه  که  آنهایی  است.  جهان  سراسر  در 
مدرن  اروپای  و  آمریکا  قوانین  نه  و  می کنند  تایید  را  اسالم 
زنان  حقوق  ناقض  را  متفاوت  قوانین  این  هردوی  و  را 
می زنند.  پا  و  دست  تناقض  پرتگاه  لبٔه  در  خود  می دانند، 
زن  بین  فمنیستی  تقابل های  ایجاد  بدون  که  زنانی  بر  عالوه 
غرب  طرح  تجربٔه  کرده اند،  کسب  موفقیت هایی  مرد،  و 
نظریات  مقابل  در  نیز  بدن  تابوی  شکست  و  تن  برابری  در 

فرا رسیدن  تأمل است و چیزی جز  قابل  فمنیست  رادیکال 
سلبریتی های  نمی دهد.  نشان  را  مدرن  جاهلیت  این  افول 
تاریخ  از  برهه  این  در  معروف،  سوپرمدل های  و  هالیوودی 
به این شکست مفتضحانه اعتراف می کنند؛ از جمله: لیدی 
گاگا، خوانندٔه مشهور آمریکایی که بعد از آزادی های جسمی 
بزرگ مردانه  پوشیدن کت و شلوار سایز  به  افراطی، تصمیم 
می پوشم  و شلوار  می گوید: »کت  و  می گیرد  قرمز  فرش  در 
تا خودم را در آن حس کنم.« و یا کارلی کالس، مدل سابق 
ویکتوریا سکرت، که بعد از جدایی از این برند معروف، طی 
ذکر  اینطور  را  کارش  این  اعالم  ووگ  مجلٔه  با  مصاحبه ای 
شود  القا  زنان  به  اشتباه  پیام  این  »نمی خواستم  که:  می کند 
شوند.«  ویکتوریا  فرشته های  مثل  باید  بودن  یبا  ز برای  که 
به  اهتمام  از  گذر  با  که  دیگری  غربی  باتجربٔه  فرد  صدها  و 
تنانگی، معترف به اولویت روح و اصل وجودشان نسبت به 
تغییر رویه در عملکرد  برابری جسمی هستند ولی جسارت 
خود را ندارند و یا شاید همانند فمنیست ها که برای رسیدن 
می دهند،  تن  هشتگی  و  کمپین  هر  به  زن  حقیقی  ارزش  به 
این  که  تفاوت  این  با  نمی یابند  تبعیت  برای  مناسب  الگوی 
حامیان حقوق زن همچنان معتقد به اصالت جسم هستند.

_______________________________
داستانی  شد،  منتشر   2015 سال  در  که  رأی(  )حق    suffragette -فیلم 
رأی.  حق  گرفتن  برای  انگلیس  زنان  مبارزات  و   ۱۹۱۲ سال  به  مربوط 
بیستم  قرن  اروپای  در  زنان  اسف بار  وضع  گویای  که  متأثرکننده  فیلمی 
و  برابری خواه  مبارزات  سمت  به  را  بیننده  که  باز  پایانی  با  البته  و  است 
برابر  حقوقی  گرفتن  برای  را  زن  و  می کند  ترغیب  خشونت آمیز  بعضًا 
اروپایی  زنان  می شوراند.  فمینیسمی  اندیشه های  کردن  دنبال  و  مرد  با 
بود! شده  وضع  زنان  همٔه  برای  قبل،  قرن  سیزده  که  بودند  حقی  خواهان 

-کتاب مانیفست یک فمنیست
-کتاب نظام حقوقی زن در اسالم

-مجله مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۷۹، شماره ۹
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از کارگران بی حقوق تا دارندگان حق رای 
حقوق  مبارزات  و  جنبش ها  بیستم،  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر 
سیاست های  علیه  اروپایی  زنان  و  شد  عظیمی  تحوالت  دچار  بشری 
عنوان  به  زنان  زمان  آن  در  چراکه  زدند.  اعتراضاتی  به  دست  حاکم 
دستمزدی  مردان،  دوبرابر  کار  میزان  وجود  با  و  می کردند  کار  کارخانه ها  در  کارگر 
اکثر  بودند.  این وجود فاقد استقالل اقتصادی  با  آنان دریافت می کردند و  از  کمتر 
تحصیل  حق  از  و  بودند  کارفرمایان  خدمت  در  مرگشان  زمان  تا  کودکی  از  زنان 
محروم می ماندند؛ هرچند آن زمان، تحصیل فقط برای مردان تعریف می شد. زنان 
باید  نیز  را  و حقوقشان  باشند  داشته  خانواده  مرداِن  از  مستقل  ثروتی  نمی توانستند 
نام  حتی  و  نداشتند  سیاسی  حقوق  هیچ گونه  می دادند؛  تحویل  خود  شوهران  به 
خانوادگی شان را بعد از ازدواج از دست می دادند.در آن زمان زن موجودی ضعیف 
می شد. تلقی  سیاست  و  اجتماع  در  مشارکت  شرایط  و  عقل  فاقد  و  طفیلی  و 
در  آرام،  و  نرم  مبارزه  سال  پنجاه  از  بعد  زنان،  جامعٔه  سیاست ها،  این  نتیجه  در 
به رهبری  آنان  با خشونت همراه کردند.  حدود سال۱۹۱۲ مبارزات خود را علنی و 
به خیابان ها آمدند و خواستار از  با شعار»حق رأی برای زنان«  پانکراست و  املین 
به  موفق  زیاد  سختی های  از  بعد  و  شده  حکومت  ظالمانٔه  سیاست های  رفتن  بین 
به  برای  بود  و شروعی  مقدمه   مسئله،  این  زنان شدند.  برای  رأی  قانون حق  وضع 
مدافعان  و  زنان  جامعٔه  توسط  بعدها  که  مقدمه ای  فمینیسم.  جریان  آمدن  وجود 
تساوی  اسم  به  امروزه  و  شد  آن  اهداف  در  تغییراتی  دست خوش  زن  حقوق 
است. برده  نابودی  ورطٔه  به  را  او  زن،  از  حفاظت  جای  به  زن،  حقوق  از  دفاع  و 

 راه طی شده

تالطم موج ها 
را پشت سر گذاشته و موج  تا کنون سه موج  پیدایشش  ابتدای  از  جریان فمینیسم 
چهارمش را می گذراند. موج اول، بیشتر دارای جنبٔه اعتراضی بوده و سعی داشته 
اندیشه های  دهد.  تغییر  را  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  ساختارهای  بعضی 
»مری ولستون کرفت« و»املین پانکراست«، در این موج، بسیار مؤثر بوده است. 
موج دوم این جریان با نظریات »سیمون دوبووار« و »ویرجینیا وولف« بیش تر به 
محدودیت ها و حقوق فرهنگی زنان پرداخت. به مواردی از جمله برابری در کار و 
موقعیت خانوادگی و خانه داری و فرزندآوری و ازدواج. موج سومی ها اما موج دوم 
را به شدت مورد نقد قرار دادند و تأکیدشان به روی توجه به تفاوت ها بوده است. 
موج چهارمی ها هم تقریبًا تلفیقی از موج اول و دوم هستند ولی با تفاوت های اساسی. 

و  شد  آغاز  اروپا  در  بشر  حقوق  زمزمه های  بعد  به  میالدی   17 قرن  از 
و  تبعیض  با  مبارزه  به  از جمله »روسو« و»منتسکیو«  متفکرانی  و  نویسندگان 
نتیجة تالش های  که  کردند  همراه  با خود  نیز  را  مردم  و  پرداختند  نابرابری ها 
را  »آزادی«  اولش  مادة  در  که  بود  بشر  حقوق  اعالمیة  انتشار  بسیارشان 
می کرد. وضع  برابری  حقوق  افراد،  همة  برای  و  می دانست  همگان  حق 
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 مروری بر چهار
خیموج فمنیسم

ابعاد تاری

ساناز پیشدار
حقوق دانشگاه یزد



ِاالگاندرسون، یکی از هزاران دختری است که به دنبال 
 ۱۱ در  که  ساله   ۱۳ دختری  است؛  متفاوتی  زندگی  

دختران شورشی آمریکا
برگرفته از کتاب دختران به عفاف روی می آورند

یا  تنگ  مناسبی توسط خواهرش که  نیافتن شلوار  سالگی بخاطر 
کوتاه نباشد و برخورد فروشنده، به یک فروشگاه لباس فروشی به 
نام نردستروم نامه می نویسد و از فروشندگان می خواهد لباس های 
فروشگاه  از  نامه ای  بعد  چندماه  چند،  هر  بفروشند.  مناسب تری 
دریافت می کند مبنی بر عذرخواهی و اینکه دنبال راه حلی برای این 
مشکل هستند، این خبر در روزنامه ها  و مجالت مختلف انعکاس 
یافته و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی فراوانی با ِاال و آقاي پیت 
نوردستروم صورت می گیرد. در مصاحبه باCNN آقای نوردستروم 
که  سال هاست  چون  نکرده  تعجب  ِاال  نامٔه  از  که  می کند  اعالم 

شکایات مشابهی را از دختران نوجوان دریافت می کند. 
بنظر  ِاال آشنا شدیم.   با  از طریق کتاب خانم »وندی شلیت«  ما 
وی، علت اینکه مسئلٔه  ِاال سریع از اذهان پاك نشد و مورد توجه 
واقع شد، این بود که نامٔه وی، حرف دل افراد زیادی بوده است. او 

در خصوص انگیزٔه نوشتن کتابش نیز می گوید:

بسیاري  تمایل  شدم  متوجه  پیش  سال  ده  »حدود 
کوتاه  جنسی  روابط  برقراری   به  جوان  زنان  از 
یافته، در حالی که  نامشروع( کاهش  مدت)موقت/ 
جنسی  عفت  از  دفاع  در  گرفتم  تصمیم  بودم،  مجرد 

دست به قلم شوم. 
من بیش از ۱۰۰ مصاحبٔه عمیق با دختران و زنان جواِن 
۱۲ تا ۲۵ ساله، ۱۵ مصاحبه با مردان جوان، بیش از 
۳۰۰۰ میل رد و بدل شده با جوانان و نوجوانانی که با 
سایت من در ارتباط بودند، با پیش  زمینه های  مختلف 
نژادي، اقتصادي و دین، داشتم. اما چیزي که پی در 
پیدایش  از  آنها  ناراحتی  می شنیدم،  همه  زبان  از  پی 

یک سري الگوهای تازه در جامعه بود. 
هدف من این نیست که به کسانی که می خواهند زندگی 
قصد  بلکه  کنم  حمله  باشند،  داشته  قیدوبندي  بی 
دارم گزینه های بیشتري را فراروی جوانان قرار دهم؛ 
جوانانی که به نظرم به خاطر گزینه های محدودی که 

در دسترس آنها قرار دارد، رنج می کشند.«

کمی از شرایط اجتماعی که عنوان 
می کنید برایمان بگویید؟

فرهنگی  نظر  از  ما  می گذرد، خواهید خواند.  در جامعه  »آنچه 
در لحظٔه حساسی قرار گرفته ایم. دو حرکت به طور همزمان در 
مقاربتی،  بیماری های  افزایش  سمت  یک  دارد؛  جریان  جامعه 
اندازه  از  بیش  عروسک های  خشن،  و  زننده  موسیقی های 
روز  به  روز  که  مشابه  چیزهاي  و  کودکان  برای  کننده  تحریک 
نیز  این موارد، یک شورش  به رغم وجود  اما  و  بیشتر می شوند 
به نگارش  از دالیلی که مرا  آغاز شده است. روشن است یکی 

زنان جوان  این  با  که  بود  کرد، صحبت هایی   ترغیب  کتاب  این 
شورش گر داشتم.  امیدوارم شما هم از مطالعه دربارٔه  آنها لذت 

ببرید. 
حتی اگر بتوانم فقط یک نفر را که قصد داشته احساس »دختر 
رفتار  قانع کنم که در  بگیرد و تحقیر کند،  به ُسخره  را  عفیف« 
بوده  ارزشمند  که کشیده ام،  کند، همٔه زحماتی  تجدیدنظر  خود 

است.«

به کودکان و عروسک های مبتذل 
اشاره کردید، چه ارتباطی با 

موضوع کتاب تان دارد؟ 
بررسی  برای  را  ،یک گروه ضربتی  فوریه ۲۰۰۷  در  آمریکا 
در  کرد.  گذاری  پایه  جنسی،  مسائل  به  دختران  گرایش 
گزارشی  که منتشر شد، انجمن روانشناسی، نگرانی خود 
براتز  را حتی در مورد شکل ظاهری مبتذل عروسک های 
گزارش  این  از  بخشی  در  کرد.  ابراز  کودکان  بر  آن  تأثیر  و 
کننده  تحریک  پوشش های  در  براتز  آمده :»عروسک های 
و مبتذل مانند دامن کوتاه، جوراب های ساق بلند توری و 
کننده است عروسک هایی  نگران  شال پر عرضه می شوند. 
شبیه  جنسی  لحاظ  از  که  شده  تولید  سال   ۴-۸ سن  در 

بزرگساالن است.«
وقتی از ابتدا، در یک دریاچٔه لبریز از مسائل جنسی شنا 
می کنی، دیگر نمی توان  گفت کم  کم نوک پایت را فقط در 
جنسی،  مسائل  دیگر  بگذار.  بزرگساالن  قسمت  آب هاي 
برای این افراد راز آلود نیست. از همان اول انتظار دارد همه 
چیز با مسائل جنسی آمیخته باشد و این به نظر من جنایت 
را  کودکی  دوران  اصاًل  دختران  از  بسیاري  است.  بزرگی 

تجربه نمی کنند.

یعنی شما با دادن آموزش های 
جنسی به کودکان مخالف هستید؟
باید از خود پرسید آیا مانع تراشی برای طرح بحث تناسب 
سنی برای مسائل جنسی، بکاربردن پوشش مناسب و... 
واقعًا دختران را در برابر آسیب ها نگه می دارد یا باعث پدید 
دلیل  تنها  ما تصور می کنیم  بیشتر می شود؟  قربانیان  آمدن 
از چیزي است.  حفظ حریم خصوصی، خجالت کشیدن 
اینکه گفته می شود  با بدن خود راحت برخورد کن، صنعت 
به  مسائل جنسی  آموزش  است:  آورده  با خود  را  جدیدی 
کودکان در سال های اولیٔه دبستان و حتی آنهایی که هنوز 
به سن دبستان نرسیده اند. دور از انتظار نیست که والدین 
تصور کنند با بمباران فرزندان شان توسط واژه های جنسی، 
این مسئله حس  به  آنها زودتر وارد زندگی شوند و نسبت 

خوبی داشته باشند.
اما من فکر نمی کنم این طرز تفکر بتواند در برابر بررسی های 
دقیق، دوام بیاورد. شاید روزی فرا رسد که دیگر َاموزش 

زود هنگام مسائل جنسی، عاقالنه به نظر نرسد. در عوض 
از معصومیت  براي محافظت  باشد که  آن  شاید عاقالنه تر 

فرزندانمان  بیشتر بکوشیم.

ید تحت عنوان  تیتری در کتاب دار
»توجه بیش از اندازه به ظاهر و 

غفلت از خود«
شاید از ابتدا در مورد جسم خود اشتباه فکر می کردیم. آدم و 
حوا پس از تناول از درخت ممنوعه و از دست دادن پوشش 
را  به سرعت خود  انسانی خود،  براي حفظ کرامت  خود، 
پوشاندند. آنها می خواستند نشان دهند هنوز هم مهم ترین 
آمده  از جانب خدا  آنها همان روح است که  بخش وجود 
است. این روزها از اینکه کسی به ما بگوید: »چه خوش 
آیا  اما  می کنیم.  تشکر  و  می آید   خوشمان  هستی«  اندام 
ارزیابی های  به  ما  این است؟  دنبالش هستیم  به  که  آزادی 
سطحی دیگران خو گرفته ایم  و کم کم احساس می کنیم  جا 
به جا شدنی هستیم. )ظاهرمان را به جاي خود حقیقی مان 
نفس  به  اعتماد  که  نباشد  تعجب  جاي  شاید  نشانده ایم(. 
پایین، عمومی ترین مشکل یک زن پست مدرن است. ما 
انقدر عادت کرده ایم  فقط به جنبٔه ظاهری خود توجه کنیم 

که تقریبًا از خود حقیقی مان غافل  شده ایم. 

و  آمده  ستوه  به  حصر  و  حد  بی  آزادی های   از   که  نسلی 
در  جدید  نسلی  بچشد،  را  دیگری  شیرین  طعم  می خواهد  
جامعٔه آمریکاست. نسلی که»وندي شلیت« مسیحی و»نانسی 
لی دموس« یهودی در کتاب مشترک خود، با عنوان »دختران 
به عفاف روی می آورند« که سال ۲۰۰۷ در آمریکا منتشر شده، 
از آن پرده برمی دارند. در مصاحبٔه نمادین فوق که پاسخ های آن 
با اندک تصرف از متن کتاب انتخاب شده، پای بخش هایی از 
با معرفی  بارها  کتاب و دغدغه های نویسنده نشستیم. شلیت 
موارد و مثال هایی مانند ساخت مستندی به نام »یک انقالب 
عفیف« سال ۲۰۰۶؛ که در آن دختران دیدگاه های جالبی دربارٔه 
جدید  مدل های  نیستند  حاضر  حتی  و  دارند  جدید  مدهای 
بدن نما را استفاده کنند، سعی دارد نشان دهد که علی رغم روند 
آمریکا  جامعٔه  در  ارزشی  هنجارشکنی های  شاهد  که  کنونی 
حال  در  صورت  همان  به  نیز  عفاف  به  میل  ظاهرًا  هستیم، 

36افزایش است.  35

سمیه اصالنی
 ورودی98 مدیریت آموزشی

دانشگاه امام صادق
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 ما سراغ یک زنی رفتیم که برای روایت انقالب جنسی آمریکا یک سوژۀ بسیار خوب بود. سوژه باید این قابلیت را داشته باشد که 
بتواند نمایندگی خوبی از موضوع بکند و مشتی نمونه از خروار باشد. از این جهت، میشل و درواقع راوی ما، به لحاظ بازۀ زمانی 
زندگی اش که مصادف شده بود با انقالب جنسی، تجربیات زیسته و شواهد عینی خودش را از آن مسائل داشت. دومین دلیل زندگی 
شخصی او بود که به شدت منطبق بر فراز و فرودهای مرتبط با انقالب جنسی بود و سه اینکه؛ در نیویورکی ساکن بود که اتفاقات 
تاریخی زیادی در حوزۀ انقالب جنسی افتاده بود و ما کلی لوکیشن ها و تصویربرداری ها داشتیم که باید در نیویورک انجام می شد. 
البته متأسفانه به دلیل مشکالتی که در مسائل تولید داشتیم، این اتفاق نیفتاد و ما نتوانستیم تولید مستند را به شکلی که باید انجام 
بدهیم و چیزی که در فیلم می بینید خیلی کمرنگ هست و خود میشل هم نیست. گذشته از اینها، وقتی شما می خواهید یک قرائت 
معتبری از رویدادی را ارائه کنید، هرچقدر آن فرد به آن مسئله نزدیک تر باشد و در بطن آن ماجرا باشد، روایتش دست اول تر است، 

ید  چرا تصمیم گرفتید این مستند را بساز
و چرا به سراغ یک پورن استار رفتید؟

مستندی بود که تا االن ساخته نشده بود و باید ساخته می شد و ما 
طوری  شرایط  باید  قاعدتًا  یعنی  نسازیم!  را  مستند  می توانستیم  هم 
نزدیک  چون  بسازیم،  را  مستند  این  نباشد  نیاز  که  می رفت  پیش 
پنجاه شصت سال از انقالب جنسی گذشته است و یک تحول بزرگ 

فرهنگی در تاریخ معاصر و یا حتی تاریخ بشر بوده است.
در مقابل، در روایت مثبت و فاتحانه و پیروزمندانه از انقالب جنسی، 
اسپانیولی،  فرانسوی،  مختلف  زبان های  به  هست؛  بسیار  مستند 
روسی، آلمانی، چینی و انگلیسی. تمامًا وجه اشتراک شان این بود 
که خیلی گزارش مثبتی از این تحوالت در حوزۀ زیست جنسی ارائه 
عجیب  خیلی  که  مخالفتی  هیچ  و  چالش  هیچ  بدون  بودند.  داده 
است! اصال با مشی لیبرالی هم جور در نمی آید که این قدر یک سویه 
کار کرده باشند؛ ولی خب کرده اند دیگر! بخش دوم سوال؛ بنای ما 
این نبود که صرفًا دنبال یک پورن استار برای مستند انتخاب کنیم و 
سراغ یک پورن استار نرفتیم! ما سراغ یک فردی به نام میشل رفتیم 
که پورن استار هم بود. یعنی نکته ای که یک مقدار از آن غفلت شده یا 
تحت الشعاع حواشی قرار گرفته، خود این بحث پورن استار بودن این 

فرد هست. )که می پذیرم ذاتًا پرحاشیه هست.(
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بنابراین در چنین مسئله ای فکر می کنم قّلۀ اعتباری که وجود دارد، کسی است که زندگی و شغلش این بوده است؛ اینقدری 
که به ذهن ما می رسید در مسئله آزادی های جنسی، باالتر از پورن استار نداریم. یک مسئله دیگر هم اتفاقاتی بود که بعد از 

دوران حضور میشل در این صنعت برایش افتاد و تغییر و تحوالتی که در سبک زندگی اش ایجاد شد.

چنین فردی چه جایگاه اجتماعی در آمریکا دارد و مردم با او چطور رفتار می کنند؟
ما خیلی دسترسی نداریم که متوجه برخوردها بشویم، جز یک سری محصوالت رسانه ای که در مورد این صنف انسان ها 
ساخته شده است. طبیعتًا تا زمانی که با این افراد زیست نکنید و از نزدیک یک نفر از اینها را نشناسید، نمی توانید یک 

قضاوت جامع داشته باشید که چطور با آنها در آمریکا رفتار می شود.

با این افراد بد   اما حداقل از فضای رسانه ای دیده نمی شود که 
برخورد کنند و چه بسا احترام های خاصی هم دارند و به خودشان 
اسم های  و  می گویند  بزرگساالن(  )صنعت   adult industry
دهان پرکن و شیک وپیک دارند و برای خودشان جشنواره دارند! 
به خودشان فاحشه و ... نمی گویند بلکه بازیگر می گویند و چی 
جنسی  کارگران  افراد  این  به  ممکن  حالت  پایین ترین  در  بشود 
می گویند که این کلمه برای اینها هم به کار برده نمی شود، بلکه 
لفظ  می خواهند  وقتی  اینها  است.  خیابانی  فاحشه های  برای 
فاحشه را با کارگر جنسی جایگزین کنند، می گویند که ما داریم 
تعبیر  حسن  دارند  اصل  در  من  نظر  به  ولی  می کنیم  انگ زدایی 
یبا و خنثی  می کنند؛ به این معنا که یک عمل زشت و قبیح را ز

نشان می دهند!
کسانی که از نزدیک این افراد را می شناسند، طبیعتًا یک تاثیراتی 
زندگی عادی  به  نمی شناسند  که  و کسانی  دارد  روابطشان  روی 
افراد  از  غیر  که  کرد  ادعا  نمی توان  ولی  می دهند!  ادامه  خود 
سلبریتی و معروف در این رابطه، بقیۀ آنها به واسطۀ این کار، شان 
و منزلت خاصی دارند یا تحقیر و طرد شوند. بنا به مطالعاتی که 
داشتم و مستنداتی که دیدم، متوجه شدم مثاًل افرادی که بچه دارند 
یک مقدار نگران اند که حاال تا 8 يا 9 سالگی نفهمد که من چه 

کاره بودم ولی دیگر بعد از آن از همکالسی ها و غیره می شنوند.

 

کاین ره که تو می روی به غربستان است
مصاحبه با  محسن آقایی ؛کارگردان مستند ایکسونامی

و بعضی ها هم که کاماًل حق به جانب دفاع می کنند و می گویند اصاًل مشکلی نیست و اگر بچه های ما بخواهند وارد این رشته 
بشوند ما بهشان کمک و حتی تشویق شان می کنیم! ولی عمومًا افرادی که در این صنعت هستند  افرادی به شدت آسیب دیده و 

دارای نابسامانی های جدی شخصیتی_اجتماعی هستند یا حداقل در ورود به این صنعت اینگونه بوده اند.

آیا برای تن فروشان مجازاتی هم تعیین کردند؟
نکتۀ مهم در رابطه با بحث تعیین مجازات، در مورد قانون است که خیلی باید به آن توجه داشته باشید؛ چون معمواًل سوءاستفاده 
می شود و با آن سفسطه می کنند. برخی ادعا می کنند علت اینکه در اروپا، آمار تجاوز و در واقع خشونت علیه زنان باالست 
به نظر می رسد، اما یک سفسطۀ بزرگ  این است که دامنۀ تعریف جرم باالست، که به ظاهر هم استدالل منطقی  به خاطر 

منصوره جعفری
فارغ التحصیل فیزیک
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پشتش هست و آن هم این است که مثاًل می گویند که: 
خواب  از  صبح  ناگهان  همینطوری  زنی  اگر  اروپا  »در 
حال  شوهر  این  با  خیلی  که  کند  احساس  و  شود  بلند 
و  بی خود  همینطور  و  پلیس  ادارۀ  برود  و  ندارد  خوبی 
من  به  گذشته شوهرم  در یک سال  که  بگوید  بی جهت 
تجاوز کرده، یعنی من راضی نبودم و با من عمل جنسی 
می گوید  زن  بوده؟  تا  چند  می گوید  پلیس  کرده،  برقرار 
پروندۀ  تا  پنجاه  خب!  بسیار  می گوید:  پلیس  تا.  پنجاه 
برای شما تشکیل شد، تشریف  جداگانۀ تجاوز جنسی 
از  را  شما  حق  می کنیم،  رسیدگی  ان شاءالله  بیاورید 
ماجرا  واقعیت  ولی  بیرون!«  می کشیم  شوهرت  حلقوم 
این است که این اصاًل در عمل اتفاق نمی افتد و آماری 
که از خشونت های جنسی و تجاوز و اینها وجود دارد، 
 n به تفکیک ارائه شده است. به تفکیک هست که واقعا
میلیون rape )یعنی تجاوز جنسی کامل( توسط غریبه 
دقت  هم  جنسی  خشونت های  تعاریف  در  شده.  انجام 
بکنید به اینکه ما یک کلمۀ تجاوز داریم که به همۀ انواع 
تعرضات جنسی می گوییم، ولی آنها سطح بندی کرده اند 
به rape، harassment، assault، violence و... 
اینها همه تعاریف مشخص دارد ولی بطور مشخص آنچه 
که واضح می توان دربارۀ آن حرف زد، بحث rape است 
که  است  تعرضی  کنیم،  ترجمه  تجاوز  راحت  ما  اگر  که 
دارد  وحشتناکی  آمار  اینها  است.  جنسی  کامل  رفتار 
اصاًل  که  می فهمید  ببینید  بروید  هم  تفکیک  به  شما  و 
اینطور نیست که مثاًل 50 درصد از این تجاوزات شامل 
بوده  او  رضایت  بدون  همسرش  با  مرد  جنسی  عمل 
است، نه اصاًل این شکلی نیست و راستش را بخواهید 
زن محل  به  که شوهر  است  این  آنها  از مشکالت  یکی 
نمی گذارد! چون آنها سرد مزاجی های عجیب و غریب، 
فانتزی ها و عادات جنسی مسخره ای پیدا کرده اند که به 

یکی  و همین  ندارد  کنشی  حالت عادی طرف هیچ 
از اصلی ترین عوامل خیانت و انحراف در بحث های 

دیگر است.

این جاها  از  سر  اصاًل چطور  که  است  این  مهم  نکتۀ 
صنعت  این  وارد  که  کسانی  درصد   95 درمی آورند؟! 
می شوند، تجربۀ تجاوز و خشونت جنسی در کودکی را 
داشته اند، پیداست که خانواده، خانوادۀ به هم ریخته ای 
ساختارهایش  یا  است  شهوت زده  شدت  به  یا  است، 
پدر،  نزدیکان،  مثاًل  که  طوری  است.  به هم ریخته 
مورد  را  بچه  مادر،  عمه،  خاله،  عمو،  دایی،  برادر، 
همسایه ای،  غریبه ها،  یا  می دهند؛  قرار  جنسی  آزار 
بقال محلی کسی. خالصه اینها عمدتًا از خانواده های 
آنها دخترهای  از  به هم ریخته اند. درصد بسیار زیادی 
دقیقًا  هم  ما  اول  شخصیت  قضا  از  و  فراری اند 
او  به  پدرش  بچگی  در  که  بود  بود، کسی  همینطوری 
فراری  خانه  از  است،  طالق  فرزند  و  می کرده  تعرض 
می شود و بعد در اثر سرما و گرسنگی که دیگر داشته 
می مرده، تنها راهی که جلوی پایش می بیند این است 
او تعارف قهوه می کنند، برود  به  با غریبه هایی که  که 
و یک چیزی بخورد و یک جای گرم و یک سرپناهی 
حداقل گیر بیاورد، که همراه اینها رفتن همانا و مورد 
هم  معصومیت  رفتن  دست  از  و  قرارگرفتن  تجاوز 
در خاطراتش  که  روندی  تدریج طی  به  بعد  همانا... 
سرچ  می توانید  هست  هم  وبالگش  در  هست،  هم 
ناخواسته ای می افتد  به طور  تدریج  به  ببینید،  و  کنید 
که  است  نبوده  انتخابش  واقعًا  یعنی  صنعت،  این  در 
بگوییم خب چه کار کنیم چه کار نکنیم یکی می گوید 
من  نه  می گوید  یکی  و  بشوم  فضانورد  می خواهم  من 
اکثرًا  و  نیست؛  اینطوری  بشوم!  پورن استار  می خواهم 
آدم های نابودشده ای هستند، خیلی از خواننده هایشان 
بروید شرح دوران نوجوانی و  این شکلی هستند،  هم 
را   )Madonna Louise Ciccone( مدونا  جوانی 
ببینید. دلتان می خواهد بنشینید زار زار به حالش گریه 
کنید! یک فاکتور بسیار موثر در خانواده های اینها که 
به شدت معنادار است در آمار کسانی که وارد صنعت 
است،  سرشان  باالی  پدر  نداشتن  می شوند،  پورن 
بی پدری یعنی فرد دیگری هم به اینها رسیدگی نمی کند.

بعنوان  تن فروشی  قانونی شدن  روند 
یک شغل به چه صورت بوده است؟ 
این  رسمی شدن  برای  کسانی  چه 
چه  را  علتش  کرده اند؟  تالش  عمل 

می دانید؟
فعال  جنبه  دو  ما  موضوع،  این  در  مشخص  طور  به 
جنسی  خدمات  سرگرمی  و  صاحبان  یکی  داریم؛ 
که  آدم هایی  هم  یکی  و  هستند  بزرگساالن  صنعت  و 
در هالیوود تمام تجارتشان از این راه بوده، نقش خیلی 
پررنگی داشتند. مثال در تئوریزه کردن این موضوع، زیاد 
اجازۀ  گرفتن  برای  که  ناشرانی  و  نویسندگان  داشتیم 
فلسفه بافی های  و  سفسطه  اروتیک،  محتوای  انتشار 
مختلف کردند و سعی کردند به هر طریقی که می توانند 
این مسئله را عادی و موجه و جامعه پذیر جلوه بدهند. 
روند هم به این شکل بوده که کم کم از مسائل کوچک 
یا  می پوشیدند  فیلم ها  در  که  لباس هایی  تغییر  از  مثال 
مصرف مشروب و آزادتر شدن موسیقی ها شروع شد. 
در واقع بسیار تدریجی و مرحله به مرحله بوده و هیچ 
وقت اتفاقی، دفعی و ناگهانی نیفتاده و دانه دانه موانع 
سانت سانت  و  شکستند  را  قفل ها  کردند،  برطرف  را 
لباس ها را کوتاه کردند. این طور نبود که یکی ناگهانی 
در  هرچند  بگردد!  خیابان  در  مادرزاد  لخت  و  بیاید 
مقاطعی هم به فراخور زمانه و اقتضائات استثنائی که 
پیش آمده، یک تصویر و فرآیند کاتالیزی می بینیم مثل 
تاثیراتی که روی نسل  آمریکا و  تحوالت دهۀ شصت 
»انفجار جمعیتی« نوجوانان آمریکایی که بعد از جنگ 

جهانی دوم به دنیا آمده بودند، گذاشت. 

آیا تن فروشی الن در آمریکا یک کار 
عادی هست؟ در سه چهار دهۀ اخیر، 
این  به  نسبت  تغییراتی  جامعه  نگاه 

موضوع داشته است؟
این افراد معموًل از چه جور خانواده هایی 

هستند؟
ارائه  و  تن فروشی  مسئله  عادی سازی  با  رابطه  در 
خدمات جنسی، االن تقاضای بازار هست؛ یعنی این 
بدبختی  یک  همیشه  کنید حتمًا  فکر  که  نیست  طور 

بیایم کاری  نان شب نداشته بخورد و گفته اند ما  بوده 
آزاد  را  تن فروشی  پس  نمیرد،  گرسنگی  از  او  که  کنیم 
بسیار  این یک چرخۀ  نبوده.  این شکلی  مطلقًا  کنیم! 
بزرگ است و یکی از شق القمرهایی که حضرات لبیرال 
طرفدار  خیلی  که  کردند  اروپا  در  طور مشخص  به  و 
دارد، گفتند فروش خدمات جنسی آزاد و خرید ممنوع 
باشد. یعنی یک فاحشه را من بعنوان مجرم نمی گیرم 
جنسی  خدمات  و  فاحشه  سراغ  رفته  که  اماکسی 
این  را چرا! که چه بشود؟ جلوی گسترش  می خواهد 
صنعت را بگیرند!!! البته نمی شود گفت همۀ بحث ها 
به انگیزۀ سیاسی مربوط هست یا فقط تجاری است. 
کسی  یک  »خب  می کنند:  فکر  واقعا  یک سری ها 
دیگری  اختیار  در  پول  ازای  در  را  بدنش  می خواهد 
قرار بدهد، خب قرار بدهد! تو چرا می خواهی حسن 
و قبح اجتماعی تعریف کنی؟« می گویند چه اشکالی 
ندارد!  اشکالی  می گویند  دارند  اصل  در  ولی  دارد؟ 
اشکال  چرا!  که  همین جاست.  اینها  با  ما  اختالف  و 
دارد! ولی خب روند تدریجی مواجه شدن با این امر و 
سابقۀ تاریخی مفصلی که دارد و از همه مهم تر، عدم 
اراده برای حل مسئله باعث شده به جای حل مسئله 
اینکه  به جای  رسمیت شناختنش.  به  به سمت  بروند 
ببینند که هیچ  و  بررسی کنند  را  این آسیب اجتماعی 
زنی فطرتًا، از لحاظ روانشناختی، از لحاظ عاطفی، 
گرایش ندارد به اینکه تبدیل به کاال شود و هر غریبه ای 
آزرده کند، در  را  را مصرف و روحش  او  راه رسید  از 
راه حل های  سراغ  می روند  پول.  مشت  یک  عوض 
اشتباهی! یک سری اقتضائات و نیازها و ضعف ها و 
نابسامانی اجتماعی وجود دارد که تا آنها را حل نکنید 
این قضیه ادامه پیدا می کند. بعد ارادۀ رسیدگی ندارند، 
روی  از  را  کوچکی  یک  بار  حداقل  خب  می گویند 
نگذاریم  بیچاره  این  روی  بد  انگ  برداریم،  دوشش 
می تواند  قضیه  این  است!  جنسی  کارگر  او  بگوییم  و 
هر  در  ولی  باشد،  سیاسی  اغراض  از  منبعث  کاماًل 
صورت تغییری ایجاد نمی کند و اینها چرخۀ باطلی را 

ادامه می دهند و به رشدش کمک می کنند.



به  سال  یک  مدت  به  شود،  چالش  دچار  خودی  و 
ترامپ  چون  اما  می کند،  وارد  را  هجمه ها  انواع  مگان 
و حزب و این شبکه به هم وابستگی دارند، فاکس که 
پس  و  نمی کند  او حمایتی  از  داده،  او  به  پیگیری  قول 
در  موقعیتش  و  شغل  حفظ  برای  مگان  سال،  یک  از 
برنامه ای در کمال خفت و نادیده گرفتن آن همه توئیت 
وقیحانه ترامپ علیه او، با ترامپ صلح می کند. اما کینۀ 
این عدم حمایت را در دل دارد. راجر سال ها پیش به او 
به  هم  مگان  و  کرده  تعرض  کاری اش  ارتقای  برای  هم 
آن تن داده، و اکنون برخاستن گرچن و تجربۀ اخیرش 
کند. فاش  را  راز  این  زنان،  حمایت  در  می شود  باعث 
معنی  به  خبری،  بمب  بر  عالوه  شل  بامب     
و هوشمندی  بانویی جذاب!  یا  است  بمب  ترکش های 
گرچه  می دهد،  نشان  اسم  انتخاب  در  را  فیلم ساز 
خواسته  البته  فیلم  نیست.  قوی  فیلمنامه  پردازش 
)از  بزند  خواه  جمهوری  حزب  به  کنایه ای  گوشه 
خاطر،  همین  به  و  نیست(  بعید  دموکرات  هالیوود 
و.... زن  حقوق  رسانه،  سیاست،  از  است  ملغمه ای 
 جامعۀ تصویر شده با جامعۀ ما متفاوت است. زنانی که 
لباس های باز و رنگارنگ می پوشند، صحبت از قاعدگی 
و یائسگی در جامعه شان با تابویی همراه نیست، ارتباط 
زن و مرد نامحرم گناه شمرده نمی شود، بد بودن دوستی 
زن و مرد مطرح نیست و.... اما قبل از آنکه بخواهیم 
آزادی،  بمب  این  می شویم  متوجه  کنیم،  چه چه  و  به به 
حصارها و تابوها را به نفع مردان شکسته اما ترکش هایش 
در روح و جان زنان فرورفته است. زنانی که همه  چیز 
می توانند بپوشند، اال شلوار و لباسی پوشیده! هر آرایشی 
می توانند داشته باشند اال بی آرایشی! هر کاری می توانند 
بکنند اال دفاع از حقوق خودشان! و شاید این خالصۀ 
موج دوم فمنیسم باشد! فمنیسمی که با دفاع از حقوقی 
مثل پوشیدن شلوار برای زن، سربرآورد و حاال دوباره 
متاسفانه  اما  کرده ،  زن سلب  از  را  شلوار  پوشیدن  حق 
زن  که  است  منزلتی  مشابه،  برهۀ  دو  این  افتراق  وجه 
دیگر در خانواده و جامعه ندارد. زن به مثابۀ کاالیی 
است در دست مدیر آن شبکه که مخاطبینش را 
)مطمئنم  دارد.  نگاه  تلویزیون  پای  بیشتر 
که مخاطب خواهد پرسید اگر ساختار 

فمنیسم  گناه  است  معیوب  زن  کاری 
چیست؟ خطای آن مدیر و امثالش چه دخلی 

مقصر  زن  اینکه  بیان  عبارتی  به  دارد؟  فمنیسم  به 
به خصوص که  آن مرد خاطی و مقصر است.  نیست، 
متجاوز در این فیلم به معنای واقعی کلمه هرزه است. 
اما من از کل جامعۀ زنان و نه این فیلم صحبت می کنم. 
اجازه بدهید در آخر متن جوابتان را با سوال هایم بدهم.:( 
( فیلم سعی در قهرمان سازی ندارد و سه زن نقش اصلی 
خود را موازی هم پیش می برد که به نظر بنده منصفانه 
نیست. آیا میان گرچن با مگان و دیگران تفاوت نیست؟ 
آن ها که  زنی که بخاطر عدم اطاعت اخراج می شود و 
از  کمتر  دو  آن  گناه  آیا  می یابند؟  ارتقا  تسلیم  علت  به 
راجر است؟ آیا با این کار به گرچن و امثال او ظلم نشد؟ 
  در پایان فیلم، دختر جوان بلندپروازی که برای ارتقای 
شغلی به این خواسته تن داده بود، پس از پرسیدن این 
سوال ها از خودش، برای همیشه فاکس را ترک می کند: 
من  داشت؟  خواهند  من  درمورد  قضاوتی  چه  »مردم 
تاثیری  چه  مردم  قضاوت  مقصرم؟  اتفاق  این  در  هم 
روی آینده ام خواهدگذاشت؟ آیا محیط کاری بعدی نیز 
اینطور است یا می توانم تغییرش دهم؟ « به نظر می رسد 
و  غیرشفاف  سیستم های  از  فرار  فیلمساز،  حل  راه 
اینکه  برای  تغییر  به  امید  زنان است و  به  زورگو نسبت 
هم  من  بگذارید  اما  بازنمانند.  پیشرفت  از  الیق  زنان 
تنظیم  آیا  تمام کنم:  با سواالتم  را  نوشته  فیلمساز،  مثل 
آزار  از زنانی که مورد  قوانین سختگیرانه و حمایتگرانه 
جنسی واقع می شوند، تنها و مفیدترین راه حل است؟ 
می دانم(  الزم  و  نمی کنم  نفی  را  قوانین  تاثیر  که  )البته 
آیا نبود قوانین سختگیرانه موجب آزارهای گستردۀ زنان 
شده، که با وضع آنها از بین برود؟ به عبارتی، تنها علت 
نیز معدوم گردد؟  با عدم آن، معلول  این بوده که  ماجرا 
آیا تنظیم این قوانین مانع نگاه کاالیی به زنان می شود؟ 
پایان خواهد یافت؟  آیا استثمار زنان توسط کارفرمایان 
چگونه  زن  یک  باشد؟  باید  چه  قانون  این  کار  و  ساز 
می تواند آزار جنسی را که دیده به دادگاه اثبات کند؟ آیا 
قانون  وضع  آیا  کلی  طور  به  است؟  زن  با  حق  همیشه 
تنهایی برای حل یک آسیب اجتماعی کافی است؟  به 

به سوال ها بیندیشیم.
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چند  اخالقی  رسوایی  درمورد  انتقادی  فیلمی  شل،  بامب 
محوریت  با  که  است  نیوز  فاکس  شبکۀ  مدیر  پیش  سال 
از  برگرفته  فیلمی  می پردازد.  ماجرا  روایت  به  زن،  سه 
Me too   شد.  تشکیل جنبش  به  منجر  که  واقعی  داستانی 
به حزب جمهوری خواه فاکس  ایلز، مدیر شبکۀ وابسته  راجر 
و  تجربه ها  با  تا  شده  گرفته  کار  به  مرداک ها  توسط  نیوز، 
همچنان  مخاطب،  جذب  و  رسانه  مدیریت  در  ایده هایش 
بلکه  و  آمریکا  سرمایه دارهای  عنوان  به  را  مرداک ها  جایگاه 
خالص  سود  است،  موفقی  مدیر  راجر،  کند.  تثبیت  جهان 
پربیننده ترین  نیوز،  فاکس  و  کرده  مرداک ها  نصیب  هنگفتی 
تا  می رود  پیش  چیز خوب  همه  است.  تلویزیونی شده  شبکۀ 
اینکه گرچن کارلسون، یکی از مجری های زن با سابقه که به 
تازگی توسط راجر اخراج شده، از او به اتهام آزار جنسی شکایت 
را  اتهام  راجر  می ترکد!  بمب  مانند  خبر  این  ناگهان  و  می کند 
افشای  با  و  گرچن  از  حمایت  در  دیگری  زنان  اما  می کند  رد 
آزارهایی که از راجر دیده اند، برمی خیزند و مرداک به دلیل فشار 
افکار عمومی، با پرداخت غرامت 50 میلیون دالری به زنان و 
پرداخت صد میلیون دالر به راجر )!( او را از کار برکنار می کند!
او  علیه  زنان  که  بپندارید  مظلومی  را  راجر  اکنون  شاید 
نیست! سادگی  همین  به  قصه  حقیقت  در  اما  کرده اند  توطئه 
رسانۀ  یک  کار،  این  اینکه  به  دارد  وافری  اعتقاد  راجر   
مخاطب  جذب  در  رقیبان  بر  پیروزی  برای  و  است  تصویری 
لذا وقتی تصویربردار در حال گرفتن صورت  باید کاری کرد؛ 
خانم  تا  بگیرند  باز  نمای  که  می زند  داد  است،  گوینده  خانم 
بهتر نمایان شود و اینگونه مخاطب را به دنبال خود می کشد!

استعدادها  با  شغلِی  ارتقای  در  و  است  مهربان  که  پیرمردی   
از  هیچ  که  متمدن  و  آسان گیر  آنقدر  آسان گیر!  بسیار 
این  اثبات  راه  البته  که  وفاداری.  اال  نمی خواهد  آنها 
است!  شکایت  بدون  جنسی  رابطۀ  برقراری  وفاداری 
اخراج. نه،  اگر  و  می شوید  داده  ارتقا  کردید،  قبول  اگر 
گرچن از نگاه کاالیی به زن خسته شده است. بخاطر آزارهایی 
که از سنخ توهین و آزار روحی است و بارها و در برنامه های 
تکرار  برنامه  آن  در  دیگرش،  مرد  همکار  دو  توسط  مختلف، 
از  نیز  خود  که  رئیسش  اما  می کند  شکایت  راجر  به  می شود، 
این امتناع و خودداری گرچن از مردان و به خصوص خودش 
گله مند است، او را از برنامه کنار گذاشته و اجرای برنامۀ کم 
برنامه ها،  از  یکی  در  او  می دهد.  او  به  را  عصر  در  مخاطبی 
را  زن  به  کاالیی  نگاه  تا  می رود  دوربین  جلوی  آرایش  بدون 
آمده  صحنه  پشت  به  عصبی  راجر  برنامه،  از  بعد  کند.  تقبیح 
انتقاد می گیرد و  و بسیار تحقیرآمیز و جنسیت زده او را به باد 
به یائسگی او اشاره می کند. کار به آنجا می رسد که راجر او را 
به کلی از فاکس نیوز اخراج می کند و این یعنی آغاز ماجرای 
زنان. راجر بعد از شکایت گرچن به وسیلۀ نفوذ و ثروتش دنبال 
تکذیب ماجراست ولی تعداد گزارش های زنان بیشتر و بیشتر 
به همراه رو کردن مکالمات  نفر  اینکه گزارش یک  تا  می شود 
گرچن و راجر، کار را تمام می کند؛ مگان کلی، مجری محبوب 
یکی از پربیننده ترین برنامه های فاکس نیوز. زنی موفق که در 
در  می شود،  روایت  فیلم  در  که  آمریکا  اخیر  انتخابات  فضای 
مناظرۀ ترامپ، وی را با طرح کردن حاشیه های ضدزنانه اش به 
چالش می کشد و ترامپ که انتظار ندارد از این شبکۀ دوست 

 جای
 ترکش ها

 تیر 
میکشد

مریم جعفری نژادنقدی بر فیلم بامب ِشل
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ورودی97 مهندسی شیمی



»نمونۀ دیگر، مقاالتی است که بر انواعی از آموزش های جنسی 
آمار  از  خود،  مدعای  اثبات  برای  و  دارند  تأکید  سنین  همۀ  در 
آموزش  بر  مثاًل  می کنند.  استفاده  غربی  کشورهای  ارقام  و 
روش های پیشگیری از بارداری به نوجوانان اصرار داشته و برای 
اثبات مدعای خود به آمارهای سقط جنین در نوجوانان در یکی از 
ایالت های آمریکا اشاره می کنند که در جهان باالترین آمار سقط 

جنین در نوجوانان را دارا است.«
در بخشی دیگر از کتاب دربارۀ ظرایف برنامه ریزی در این حوزه 

می خوانیم:
»نمی توان به نام پیشگیری از اختالل و به نام آموزش های جنسی، 
عده ای را که درگیر هیچ آسیبی نیستند، درگیر مسائل جنسی کرد 
آسیب های  که دچار  به گروهی  نسبت  نمی توان  دیگر  از طرف  و 
شدید هستند، بی تفاوت بود. برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های 
مناسب برای هر طیف، با محوریت افزایش عفاف باید سرلوحۀ 

همۀ برنامه ها قرار گیرد.«
در فصل انتهایی، از سه محور اساسی که باید پیرامون سؤاالت در 
مسائل جنسی مورد مطالعه قرار بگیرند، یاد می شود: محور اول؛ 
دالیل ایجاد پرسش در مورد مسائل جنسی. محور دوم؛ چگونگی 
جواب گویی به پرسش های فرزندان در رابطه با مسائل جنسی. و 
محور سوم؛ جواب به پرسش های متداول پیرامون مسائل جنسی.

به  الزامات جواب گویی  بیان  در  نویسندگان  کتاب،  انتهای  در  و 
پرسش ها در رابطه با مسائل جنسی اینطور بیان می کنند:

شرم  ضرورت  دو؛  پاسخگویی.  در  حیا  رعایت  ضرورت  یک؛ 
نکردن در بیان احکام دینی. سه؛ سوق دادن فرزندان به افراد آشنا 
به مسائل و احکام. چهار؛ برگزاری دوره های آموزشی با رعایت 
حیا و حریم های الهی. پنج؛ پاسخ به سؤاالت فرزندان متناسب با 

دوره های مختلف رشد.
اما آنچه بیش از همه این کتاب را نسبت به کتاب های هم ردۀ خود 
راهکارهای عملی  دادن  و  به جزئیات  پرداخت  جلوه می بخشد، 

برای رسیدن به مقصود مدنظر نویسندگان است: 

نقد مسیری که غرب دربارۀ  یک؛ کتاب ها و مقاالت زیادی در 
جالب  ویژگی  اما  شده است.  نوشته  کرده،  طی  جنسی  آموزش 
توجه این کتاب پرداخت همزمان به سلب مسیرهای رفته و ایجاب 
که  است  تالشی  نشانگر  این خود  و  است.  مسیرهای جایگزین 
شروع شده و دیگر محققان را در پیمایش همین مسیر در آینده ای 

نه چندان دور، ترغیب خواهد کرد.
دو؛ در این کتاب دیگر صحبت تنها از رد یک مسیر رفته نیست! 

بلکه مسیرهای جایگزین نیز با جزئیات به تصویر کشیده اند.
روی  پیش  کتاب،  این  در  موجود  ایجابی  صحبت های  سه؛ 
گفتمان سازان، مربیان و عملگران حوزۀ تربیت جنسی است. آیا 
هنوز هم بهانه ای برای تکرار مسیرهای شکست خورده غیربومی 

باقی مانده است؟
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منتشرشده  کتاب های  جدیدترین  از 
تربیت  کتاب  کرونایی،  روزهای  این  در 
فاطمه  نوشتۀ  عفاف،  سایه  در  جنسی 
است.  اخوت  احمدرضا  و  فیاض 
پنج شنبه، اول خردادماه، مراسم رونمایی 
مجازی  فضای  در  اثر  این  از  مجازی 

انجام شد.

 به وقت کتاب

این کتاب در پنج فصل تدوین شده است. 
اصالح  ابتدایی،  فصل  چهار  عناوین 
جنسی،  تربیت  مورد  در  پیش فرض ها 
و  بلوغ  روابط،  در  عفاف  و  حیا  آموزش 
الزامات تربیتی آن و زیباخواهی و محبت 
و عشق است. در فصل آخر نیز به بررسی 
سواالت در حوزۀ مسائل جنسی پرداخته 

شده است. 
اسناد  به  نقد  در  کتاب  از  قسمتی  در 
جنسی،  آموزش  زمینۀ  در  المللی  بین 

می خوانیم:
غرب،  ادبیات  در  مفهوم  این  »بررسی 
»تربیت  نام  به  مفهومی  می دهد  نشان 
جنسی« زیاد مورد استعمال نیست و آنچه 
پرتکرار است، موضوع »آموزش جنسی« 
است. این آموزش ها و دستورالعمل ها که 
اجرای آنها وابستگی بسیاری به فرهنگ 
و  فرهنگ  به  توجه  بدون  دارد،  ملت ها 
خصوصًا  دیگر  جوامع  در  ملت ها،  عقاید 
اصرار  با  و  شده  تزریق  مسلمان،  جوامع 
از  بسیاری  اینکه  جالب  می شود.  اجرا 
موضوعات روانشناسی و تعلیم و تربیت، 
تنظیم شده و  با فرهنگ ملت ها  متناسب 

این  اما  می شود،  تأکید  آن  شدن  بومی  بر 
موضوع هم چنان لجام گسیخته و در قالب 
اسناد و توافق نامه های مختلف به جوامع 

تحمیل می شود.«
نظام  نقش  دربارۀ  دیگر،  قسمتی  در 
زمینه،  این  در  اسالمی  حاکمیت 

می خوانیم:
و  مؤمنین  به  خداوند  که  »همان طور 
را  خود  چشمان  تا  داده  دستور  مؤمنات 
را  خود  دامن  و  بندند  فرو  حرام  نگاه  از 
حاکمیت  نظام  کنند،  حفظ  آلودگی ها  از 
اسالمی نیز باید شرایطی را فراهم آورد تا 
فضای اجتماعی، رسانه های شنیداری و 
دیداری اعم از کتاب ها، کانال ها و فضای 
جنسی  محرک  امور  از   ... و  مجازی 
تا  باشد  خالی  فحشا  ترویج  عوامل  و 

زمینه های فساد و فحشا از بین برود.«
نظر نویسندگان در نقد به سیاست گذاران 

غربی به این گونه بیان شده است:
»این در حالی است که اغلب آموزش های 
سطحی،  شدت  به  حوزه  این  در  غربی 
آسیب زننده  حال  عین  در  و  کوتاه مدت 
دنبال  به  غربی  سیاست گذاران  هستند. 

کنترل روابط جنسی و کاهش آسیب های 
در  هدف  عنوان  به  پیشگیری  و  بوده  آن 
سیاست هایشان موردنظر نیست. به همین 
دلیل است که کاهش بارداری نواجوانی و 
دو  عنوان  به  آنها  در  جنین  سقط  کاهش 
توجه  مورد  برنامه ها  تاثیرگزاری  شاخص 

قرار می گیرد.«
آن  به  کتاب  این  در  که  رویکردی  تفاوت 
این  به  غرب  رویکرد  با  شده  پرداخته 

صورت است:
با  رویکرد  این  تمایز  وجوه  از  »یکی 
است  این  دنیا  در  غربی  فعلی  رویکرد 
بر قوانین و اصول متقن،  این رویکرد  که 
تأکید فراوان دارد و مهارت ها و آموزش ها 
را بر اساس آن تنظیم می کند، در حالی که 
که  تربیت جنسی  راهکارهای  از  بسیاری 
توسط متخصصان این حوزه آموزش داده 
یا  تجربی  اصول  بر  متکی  تنها  می شود، 

اصول غیرمتقن بنا شده اند.«
در قسمتی دیگر از کتاب دربارۀ آمارهای 
این  به  مربوط  رسانه های  در  منتشرشده 

حوزه می خوانیم:

الهام پوالدی
 فارغ التحصیل مهندسی برق، ارشد 
مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق 
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  معرفی کتاب تربیت جنسی در سایه عفاف

مدیر مسئول: مبینا فالحی
مسئول محتوا: زهرارضایی 

مدیر مسئول: محدثه کاظمی
مسئول محتوا: زهرا کرمی 

مدیر مسئول: فاطمه اشرفی
سردبیر: فاطمه سادات رضوی 
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