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الف) ّ
محبت
ب) اخالق خوش
ج) احترام
د) تبعیت
هـ) درک شرایط همسر
و) ّ
توجه به نیازهای خاص
تقویتمعنویتخانواده
شما با این حرفها میخواهید به مردها ّ
مجوز خیانت بدهید!
هر کسی به تقصیر خودش فکر کند
هر کسی وظیف ۀ خودش را انجام دهد
زنها نباید خودشان را برای مردشان آرایش کنند؟
جایگاه آراستن در نگاه دینی
گزینشی عمل کردن ،ممنوع!
منابع

ّ
مقدمه
به اســم رفاقت آمد .لبخند دوســتی زد به پنبه و او را نشاند در کنار
آتش و رفت .وقتی که بر گشت ،خا کستر پنبه هم بر باد رفته بود.
رفــت به ســراغ گل .قیافــۀ فیلســوفانهای به خود گرفــت و اثبات
کرد که خا ک ،زندان گل است .گل ،راضی شد به رهایی و تنش را به
دست او داد .او هم از خا ک بیرون َ
آوردش و رفت .وقتی که بر گشت ،
از گل ،چــوب خشــک نازکــی مانــده بــود کــه آن را انداخــت در همان
آتشی که پنبه را سوزانده بود.
شــعارش ،آزادی اســت و کارش ،بــر بــاد دادن هســتی .بــا هــر که
مینشیند ،به نام آزادی ،هستیاش را یکجا میگیرد.
پیش مادر نشســت و گفت :چرا در بند شوهر و فرزندی ؟ خودت
هوس این
را رها کن .مادر ،از بند خانه رها شــد؛ ولی اســیر شد؛ اسیر
ِ
و آن.
پیش مرد نشســت و گفت :چرا خودت را در بند حالل کردهای؟
حرام ،ا گر باب میل تو باشــد  ،خود به خود ،حالل میشــود .مرد را از
بند حالل ،جدا کرد و بندۀ حرام ساخت.
پیــش زن نشســت و گفــت :تــو را در پــرده میخواهنــد ،چــون

16

• از نـو بــــــــــا تـو/کتـــــــاب سوم •

خودخواهانــد .از پــرده بیــرون بیــا و ّ
حتی در بند لبــاس نباش تا بندۀ
مرد نباشی و در این عالم ،پادشاهی کنی .لباس را از زن گرفت و او را
اسیر هوسهای حیوانی کرد.
پیــش چشــم نشســت و گفــت :تــو ملکــۀ وجــود انســانی .هــر چه
دلــت خواســت ،باید همان بشــود .به هر چه میخواهــی ،نگاه کن و
از حصارهای خود ساختهات ،رها شو .چشم را رها کرد و آدم را اسیر
نقش و نگارهای پست نمود.
به نام آزادی  ،هوس را رها کرد و عقل را در بند کشید و حاال حال
انسان ،چنان شده که خیر را شر میبیند و شر را خیر!
دارد همیــن طــور پیــش میرود .بــه نــام آزادی ،زندگــی را در بند
هوس کرده و به نام رفاقت ،انســان را به توفان خیانت ســپرده .حاال
خانههــا در مســیر ایــن توفــان ،یکــی یکی ،آوار میشــوند .این اســت
عاقبت انسانی که عقلش را به دست هوس ،زندانی میکند.
جماعــت ! تا دیر نشــده ،قیــام کنید .عقل را از زنــدان ،آزاد کنید.
هوس را به بند بکشید ،پیش از آن که کار از کار بگذرد.
•••
در کتــاب ســوم از مجموعــۀ از نــو ،بــا تــو ،از اصــول اخالقــی و نقش
آنهــا در اســتحکام بنیان خانواده گفتهایــم .در این بحث ،مقصود ما
از اصــول اخالقــی ،مراعــات حجــاب ،مراقبــت از نگاه (چــه در محیط
جامعــه و چــه در محیــط رســانه) و ّ
توجــه بــه اصول شــرعی و اخالقی
در ارتباطهــای میــان زن و مرد اســت .همــان طور کــه در این کتاب
گفتهایم ،بی ّ
توجهی به این اصول سهگانه ،یکی از دالیل اصلی تزلزل
بنیان خانواده در دنیای امروز است.

• مقدمه •
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ایــن نکتــه را در همــۀ کتابهای ایــن مجموعه ،یــادآوری کرده و
میکنیم :بســیاری از مباحثی که در جهت مســتحکم ساختن بنیان
خانــواده بایــد در نظر گرفته شــود  ،در مجموعههای تا ســاحل آرامش،
ّ
بــا موضــوع «گامهــای موفقیــت در زندگــی مشــترک» و نیمۀ دیگــرم ،با
موضوع «مهارتهای انتخاب همســر» ،بیان شــده است .از این رو،
ً
به همۀ شما توصیه میکنیم که حتما مطالعۀ این دو مجموعه را نیز
در برنامــۀ خــود قــرار بدهید .در ضمــن ،گمان نکنید کــه این کتاب،
تنهــا برای کســانی نوشــته شــده که اختالفــات خانوادگــی دارند یا در
آســتانۀ طالق هســتند .مطالعۀ این کتاب ،برای همهّ ،
حتی کسانی
ّ
که هنوز ازدواج نکردهاند و یا زندگی موفقی دارند نیز توصیه میشود.
تکرار این نکته هم در این کتاب ،الزم است :ممکن است برخی
از مطالبــی کــه در ایــن جــا طرح شــده ،در نظــر ّاول بــا بحث طالق،
تناســبی نداشــته باشــد؛ ّامــا از آن جایــی کــه بنــای از نــو ،بــا تــو ،این
ّ
ّ
نیست که تنها به مباحث کلی و نظری بسنده کند ،خود را موظف
بــه طــرح این مباحــث میدانــد .مخاطب کتــاب ،وقتــی مطالبی را
میخواند و سؤاالتی برای او پیش میآید ،باید پاسخ سؤاالت خود
را بگیــرد ،و گــر نه ،انگیزهاش بــرای عمل به آنچــه خوانده ،کمرنگ
خواهد شد.
در ایــن جــا الزم میدانیــم از همــۀ کســانی کــه در تولیــد ایــن
ّ
اثــر مــا را یــاری کردنــد ،تشــکر و قدردانــیکنیــم .همچنیــن بایــد از
ّ
شــنوندگان فهیــم «رادیــو معارف» بــه طور ویژه تشــکر کنیــم که با
بیشــتر ایــن کتاب،
مشــارکت مثالزدنــی خــود ،بــه پویایــی هر چه
ِ
کمک کردند.

18

• از نـو بــــــــــا تـو/کتـــــــاب سوم •

امیدواریــم بــا انتشــار ایــن مجموعه ،قدمــی هرچنــد کوچک ،در
مسیر استحکام بنیان خانواده برداشته باشیم.
قم ،شهر بانوی کرامت
زمستان ۱۳۹۵
محسن عباسی ولدی

درآمد
زندگی ،برای این که پایههای محکمی داشته باشد ،نیازمند عوامل
درونــی اســت .مقصــود مــا از عوامــل درونــی ،عواملی اســت کــه زن و
شــوهر را از درون ،بــه زندگــی دلخــوش میکنــد؛ نــه عوامــل بیرونی،
مثل پول یا جایگاه اجتماعی.
استحکام درونی یک زندگی را میتوان با دو عامل ،ضمانت کرد:
یکــی دیانــت به معنــای واقعی ،و دیگری میل و عالقۀ زن و شــوهر به
یکدیگر به معنای واقعی .شاید وجود یکی از این دو عامل به تنهایی
هم بتواند از یک زندگی ،مراقبت کند.
کســی که به معنای واقعی کلمهّ ،
متدین اســت ،در لحظه لحظۀ
زندگــی خــود ،آنچــه را کــه خــدا دوســت دارد ،انجام میدهــد .وقتی
همســر مــن بــا بداخالقــی در خانــه رفتــار میکند ،خــدا چه چیــزی را
دوست دارد؟ دوست دارد که من هم بداخالقی کنم یا مدارا؟ وقتی
که همسرم ،توانایی اقتصادی پایینی دارد ،خدا چه چیزی را دوست
ّ
دارد؟ ایــن کــه بــدون در نظــر گرفتــن تــوان او ،توقعات خــودم را بر او
تحمیل کنم یا این که چیزی را که در توان او نیست ،از او نخواهم؟
وقتــی عالقه به معنای واقعی کلمه میان زن و مرد وجود داشــته
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باشــد ،بــاز هم میتــوان امید داشــت کــه زندگــی ،مســتحکم بماند.
وقتــی من همســرم را به معنای واقعی کلمه دوســت داشــته باشــم،
کاری نمیکنــم کــه او ناراحت شــود؛ چون تــوان ّ
تحمــل ناراحتی او را
ندارم .وقتی که او را دوســت داشــته باشم ،بدون سرزنش و ّ
منت ،از
اشــتباهاتش گذشــت میکنم و…  .اینها عواملی هستند که از درون،
یک زندگی را محکم میکنند.
عــدم پایبندیهــای اخالقــی در جامعــه ،این دو عامــل را با هم
نشــانه میگیــرد .وقتــی مســائل اخالقــی مراعــات نمیشــود ،خیلــی
طبیعــی اســت دیانت کســانی کــه ایــن مســائل را رعایــت نمیکنند،
کمرنــگ میشــود و همچنیــن ،دیانــت افــراد دیگــری کــه در معــرض
رفتار بیپروای این افراد هســتند ،دچار خطر میشــود .وقتی دیانت
کمرنگ شــدّ ،
تعهد انســان در برابر خدا ،ضعیف میشود .ضعف این
ّ
درونی خانــواده را از بین
تعهــد هــم یکی از پایههای اصلی اســتحکام
ِ
می َ
برد.
ّامــا آســیب عــدم پایبندیهــای اخالقــی ،بــه همیــن جــا ختــم
نمیشــود .پایبنــد نبــودن افراد به اصــول اخالقــی ،در ارتباط میان
زن و شــوهر ،دو آســیب ّ
جــدی را ایجــاد میکنــدّ :اول مقایســه و دوم،
َ
ّ
تنوعطلبــی .نتیجــۀ ایــن دو آســیب هم آن میشــود کــه ّاوال آرام آرام
و گاهــی هــم نا گهــان ،عالقــۀ زن و مرد بــه یکدیگر ،به شـ ّـدت کاهش
پیدامیکند و ثانیا مرد و زن ،نمیتوانند در زندگی ،به یکدیگر بسنده
کنند .همین جاست که عامل درونی دوم هم دچار مشکل میشود.

عــدم رعایــت اصــول اخالقی ،قیچــی رابطههای زناشــویی اســت.
یادت باشد که قیچی ،کارش جدا کردن است.

بخش ّاول

•تیشۀزیبایی•

(حجاب)

وقتی کهزیباییات ،تیشهایمیشود وبهریشۀ زندگیدیگرانمی َ
خورد،
هر چه قدر هم که در زمین ،زیبا باشی  ،آسمانیها تو را زشت میبینند.

زن و مرد؛ حجاب
بــرای ایــن کــه بتــوان در بــارۀ رابطــۀ طــاق و بیحجابی ،مســتدل و
منطقی صحبت کرد ،باید به چند نکته در کنار هم ّ
توجه کرد:
الــف) خداونــد ،زن و مــرد را بــه گونــهای آفریــده کــه بــه یکدیگــر،
گرایش احساســی و غریزی دارند .پذیرش این مســئله ،نیازمند هیچ
دین و آیینی نیســت .هر کســی عقل داشــته باشــد ،این را میفهمد
و شــاید عقل چندانی هم نخواهد؛ زیرا فهم این گرایش ،از مســائلی
نیســت که نیازمند آموزش باشــد؛ بلکه از مســائلی اســت که انســان
بــدون نیــاز بــه آموزش نیــز آن را درک میکنــد؛ مثل نیاز بــه خوردن و
آشامیدن که همه آن را میفهمند .کسی که این را نمیفهمد ،ا گر به
ً
ّ
سن بلوغ رسیده ،حتما باید با مراجعه به پزشک ،خود را مداوا کند.
ب) عواملــی کــه ایــن گرایــش را تحریــک میکننــد ،در درجــۀ ّاول
ّ
عوامــل ظاهــری هســتند .جذابیتهایــی کــه ظاهــر یــک زن را برای
توجه میکند ،به ّ
مــرد ،قابــل ّ
شــدت ایــن گرایش را تحریــک میکند.
این مســئله هم نیازمند به اثبات نیســت و همۀ مردها میدانند که
وقتــی یــک زن ظاهر خــود را زیبا میکند و در جامعه ظاهر میشــود،
حســی بــه مردهــا دســت میدهــدّ .
چــه ّ
البتــه برخــی از زنهایــی که
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مغــرض نیســتند ،در تحلیــل شــخصیت مردهــا ،دچــار «زنانــگاری
مردها» شدهاند؛ یعنی فکر میکنند ّ
حسی که یک مرد نسبت به یک
زن زیبــا دارد ،با ّ
حســی که یک زن بــه زن زیبا دارد ،تفاوتی نمیکند.
ایــن برداشــت از روحیۀ مردها ،به قدری اشــتباه اســت کــه نیازی به
توضیح ندارد.
ج) وقتــی دیانــت کمرنگ شــد ،افســار نــگاه هم رها میشــود .در
ّ
طــول روز ،نــگاه مرد بارها به زنانی می َ
خورد که برای او جذابیتهای
بصری تولید میکنند .ســادهانگارانه اســت کــه بگوییم در جامعهای
ّ
کــه زنهــا ایــن انــدازه خودشــان را جــذاب میکننــد ،همــۀ مردهــا از
نگاهشــان مراقبت میکنند .ما باید واقعیتها را ببینیم .در شــرایط
عــادی هــم بســیاری از مردهــا مراقب نگاهشــان نیســتند؛ ّامــا وقتی
ّ
صحنههایــی کــه جذابیت بصری دارند ،در جامعــه افزایش مییابد،
بــه صــورت طبیعــی ،تعــداد مردهایــی هــم کــه افســار نگاهشــان رها
میگردد ،بیشتر میشود.
ّ
د) نــوع جذابیتــی که زنها برای مردهــا تولید میکنند ،دو درجه
ّ
داردّ .اولین درجۀ جذابیت ،جلوه دادن زیبایی است که بیشترُ ،بعد
احساســی و عاطفــی مرد را تحریــک میکند .بســیاری از آرایشهایی
کــه در ناحیــۀ صورت انجام میگیرد _ و به نظر بســیاری ،معمولی هم
ّ
هســت _ این ّاتفاق را تولید میکند؛ ّاما برخی از جذابیتها ،عالوه بر
احساس ،غرایز مرد را هم تحریک میکنند .این درجۀ دوم و شدیدتر
ّ
جذابیت است .برخی از آرایشهای غلیظ ،مانتوهای تنگ و کوتاه و
شلوارهای چسبان ،از همین دستهاند.
ّ
ّ
نبایــد گمــان کرد که آســیب جذابیتهایــی که در نــوع اول بیان
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شــد ،کــم اســت .گرایشهــای احساســی کــه میــان زن و مــرد ایجــاد
میشود ،در تعداد بسیار بسیار اندکی ،به گرایشهای غریزی منتهی
نمیشــود؛ یعنــی ا کثر قریــب به ّاتفــاق گرایشهای احساســی ،دیر یا
زود به گرایشهای غریزی منتهی میشوند.
ّ
نتیجۀ این نکته هم این میشود که جذابیتهای ظاهری یا به
صورت مستقیم و یا با تحریک احساسات ،زمینۀ تحریک غرایز را در
جامعه ،ایجاد میکند.
هـــ) مردهایــی کــه مراقــب نگاهشــان نیســتند ،در چنیــن
جامعههایی ،دچار دو مشکل ّ
جدی و هشدار دهنده هستند .وقتی
زنانی که پوششهایشان ّ
محرک احساسات و غرایز است ،در جامعه
افزایــش یابنــد ،ا گــر مرد از نگاه خــود مراقبت نکند ،هر انــدازه هم که
ّ
همســرش زیبــا باشــد ،آرام آرام ،جذابیت ظاهری همســرش برای او
کمرنگ میشــود و تهاجم احساســاتی که در جامعه به ســوی قلبش
ّ
تعلق قلبی او به همسرش را به دنبال می َ
آورد
میشود ،سست شدن
ّ
و این ،یعنی سســت شــدن تعلق درونی مرد به همســرش .از ســویی
هــم عــدم مراقبت از نگاه ،سســت شــدن دیانــت را به دنبــال خواهد
داشت که خود ،یکی دیگر از عوامل درونی مستحکم ساختن بنیان
خانواده است.
بعیــد اســت کســی در نکاتــی کــه گفتــه شــد ،کمتریــن تردیــدی
داشــته باشــدّ .
حتــی ا گر یک زن بیحجــاب یا بدحجاب هــم با ّنیت
ً
«فهمیــدن» بــه ایــن نکات ّ
توجــه کند ،حتمــا این نــکات را به همراه
نتایج آن میپذیرد.

وقتــی مجامــع عمومــی ،محــل نمایــش زیباییهــا میشــود،
زیباییهایی که باید دیده شــود ،از نظر پنهان میشــود .این یعنی
لرزیدن بنیان خانواده.
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مگر کسانی کهبهحجاب پایبند
نیستند،زندگیعاشقانهندارند؟
ّ
برخی با استناد به موفقیت زندگی برخی از افرادی که به حجاب
ّ
تقیدی ندارند ،معتقدند که نباید مســئلۀ حجاب را این اندازه بزرگ
کرد .اینها معتقدند در کشــورهایی که زنانشــان در نوع پوشــش هیچ
محدودیتی ندارند ،میزان توجه مردها به پوشش زنها نیز کم شده
است.
مــا انــکار نمیکنیــم کــه برخــی از کســانی کــه ّ
تقیــدی بــه حجاب
ندارند ،زندگی عاشقانهای دارند و ّ
حتی انکار نمیکنیم برای مردانی
کــه در کشــورهایی زندگــی میکننــد کــه قوانین ّ
خاصی برای پوشــش
ندارند ،برخی از انواع پوشــش ،عادی شــده اســت ؛ ّاما افــرادی که با
استناد به این تجربهها میخواهند قانون صادر کنند و بگویند عدم
مراعــات اصــول اخالقی ،تأثیری در اســتحکام بنیان خانــواده ندارد،
باید به این نکات توجه کنند:
عشقیانمایشعاشقی؟

ً
واقعــا از درون زندگــی چــه تعــداد از این افرادی که شــما فکر میکنید
عاشــقانه زندگــی میکننــد ،خبر داریــد؟ چند درصــد از اینها ،نمایش
ً
عاشــقانه بــازی میکننــد و چند درصــد از اینها واقعا زندگی عاشــقانه
دارند؟
•••
ّ
از لبخندهــای دیگــران ،خوشحــال باش و به غصــۀ دیگران ،راضی
مشــو؛ ّامــا لبخنــد هــر کســی را ســنگ محــک زندگــی خــودت قــرار
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نــده! کــم نیســتند لبخندهایــی کــه مثل رنگ ،بــه عاریــت روی لب
مینشــینند .ایــن لبخندهــا بــرای نمایش اســت .از ِته دل نیســت.
برای خودت باش .درست زندگی کردن را بیاموز ،تا از ِته دل خندیدن
را یاد بگیری.
•••

خوب برای خوب ،بد برای بد!

در بسیاری از مواردی که زن و شوهر نسبت به اصول اخالقی پایبند
نیســتند و بــاز هــم عاشــقانه زندگی میکننــد ،به این دلیل اســت که
ً
دو طــرف نســبت بــه روش زندگــی ،کامال همســو فکر میکننــد؛ یعنی
ً
مرد ،زنی را دوســت دارد که َبزک کرده ،در جامعه حاضر شــود و اصال
دوست ندارد که زنش پوشیده باشد .زن هم به حضور َبزک کرده در
ّ
جامعه ،عالقه دارد .چند درصد از زندگیهای موفقی که شــما ســراغ
دارید ،این گونه نیســت و دو طــرف با این که در میزان پایبندی به
اصول اخالقی با هم اختالف دارند ،باز هم عاشق هم هستند؟ شاید
این مواردی که شما از آنها یاد میکنید ،مصداق این آیه باشند:
َ َ
َ
ُ َ
َ
ـات َو
الخبیثــات ِللخبیثی ـ َـن َو الخبیثــون ِللخبیثـ ِ
َ َّ
َّ ّ ُ َّ ّ َ َّ
1
بات.
الط ِیبات ِللط ِی
بین َو الط ِّیبون ِللط ِّی ِ
زنان ناپاک ،از ِآن مردان ناپا کاند و مردان ناپاک نیز به
ّ
زنــان ناپاک تعلق دارند .زنان پــاک ،از ِآن مردان پاک و
مردان پاک ،از ِآن زنان پا کاند.

ً
اصــا چنــد درصــد از ایــن افــراد ،مصــداق ضــرب المثــل معــروف
 .1سورۀ نور ( ،)۲۴آیۀ .۲۶
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آخــر پاییــز میشــمارند» ،نیســتند؟ یعنی این افــرادی که
«جوجــه را ِ
شما از آنان یاد میکنید ،چند سال از زندگی مشترکشان میگذرد؟
تبعات اجتماعی بیحجابی

ما وقتی گفتیم :عدم ّ
توجه به اصول اخالقی ،موجب سســتی بنیان
ّ
متوجه کســانی که این
خانــواده میشــود ،گفتیم که این خطر ،تنها
اصــول را رعایــت نمیکنند ،نیســت؛ بلکه افراد دیگــری که در معرض
این بی ّ
توجهیها قرار میگیرند نیز در تیررس این خطر هستند .حاال
شــما بــه ما بگوییــد :آیا میتوان گفت کــه با ایــن بی ّ
توجهیها ،هیچ
مــرد و زنــی در جامعــه ،دچــار مقایســه نمیشــوند؟ معضل مقایســه
در مشــکالت زناشــویی _ که یک معضل ّ
جدی اســت _ از کجا ناشــی
میشــود؟ چنــد درصــد از کســانی کــه بــا یــک زن َب َــزک کــرده مواجه
میشــوند و آن زن هم با او برخورد عشــوهآمیز میکند ،دچار مشــکل
نمیشــوند؟ شــما فکر میکنید چرا امروزه این قدر مال ک قیافه برای
جوانان ،بهویژه پســرها ،مهم شــده؟ این َبزک کردنها چه اندازه در
ّ
انحراف معیارها مؤثر است؟
•••
مــن یقیــن دارم خودخــواه بــه بهشــت نمیرود؛ زیرا نمیشــود کســی
خودخــواه باشــد و مــردمآزار نباشــد .کســی کــه تنهــا به خــودش فکر
میکنــد ،بــرای رســیدن بــه دل َ
خواهــش پــا روی هســتی ایــن و آن
میگذارد و میرود.
انســانهای کوچک برای رســیدن به دلخواههــای کوچک خویش،
حادثههــای بزرگــی در زندگــی ایــن و آن میآفریننــد ؛ ّامــا خودشــان،
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ایــن حادثههــا را نمیبیننــد .خودخــواه ،تنهــا خــودش را میبینــد و
دلخواههای کوچکش را.
مــا گرفتاریــم؛ گرفتــار خودخواهیهــای پنهــان .گمانمــان ایــن اســت
کــه از خودخواهــی به دوریم؛ غافــل از این که در آغــوش خودخواهی
هستیم.
راه رهایی از خودخواهی ،فقط خداخواهی اســت .خداخواه ،هر چه
خدا گفت ،همان میکند و خیالش آسوده است که از دام خودخواهی
ً
رهاســت .پــس خداخواه ،حتما به بهشــت مــیرود ؛ زیــرا دلخواه او
چیزی نیست ،جز دلخواه خدا .خدا را که بخواهی ،هم خودت  ،هم
دیگران ،هم دنیا و هم آخرت ،همه را با هم خواهی داشت.
کســی از خداخواهــی زیــان نکرده و هیــچ کس از خودخواهی ســودی
نبــرده .ا گــر بخواهــی خودخــواه واقعی باشــی ،باز هــم بایــد خداخواه
باشی.
•••

سیرصعودیمیلغریزهها

میگوییــد در کشــورهای خارجی ،مردها ّ
توجهی بــه زنان بیحجاب
ندارنــد؛ ّامــا آیــا تــا به حــال در بــارۀ صعودی بــودن میل غریــزی ،فکر
کردهایــد؟ آیا میدانید کســانی که در روابط میــان زن و مرد به اصول
اخالقــی پایبنــد نیســتند ،ممکن اســت برخی امور ،برایشــان عادی
شود؛ ّاما با ّ
توجه به میل ّ
تنو عطلب خود ،به سراغ کارهایی میروند
کــه در حیوانات هم بیســابقه اســت؟ شــما رشــد همجنسگرایی در
غــرب را چگونــه توجیــه میکنیــد؟ ا گر این مســائل عادی شــده ،چرا
غربیها از آمار روزافزون تجاوز ،نگراناند؟
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ما با نهایت عذرخواهی ،فقط به یکی از کشــورها اشــاره میکنیم.
کشــور فرانســه ،یکــی از کشــورهای مطــرح و قدرتمند اروپا در ســطح
بیــن الملــل اســت .از آن جایــی که فرانســه ،مهد پرورش بســیاری از
ّ
هنرمنــدان ،متفکــران و دانشــمندان در عرصههای گونا گون اســت،
یکــی از مرا کز ّ
مهم فرهنگی جهان به شــمار میآید؛ ّاما در بارۀ همین
ّ
متمدن ،آمده است:
کشور به ظاهر
ِ
•••

در ســال 2۰۱۳م ،پلیــس فرانســه ،پــس از تحقیقاتــی یــک ماهــه ،یک
باند قاچاق کودک را شناســایی و هفت عضو یک خانواده را دســتگیر
کــرد .گفتــه شــده اســت کــه اعضــای ایــن بانــد ،بــا خریــد کــودکان به
قیمــت یکهــزار و  ۲۹۰دالر ،آنــان را بــه قیمــت دوازده هــزار و نهصــد
دالر میفروختهاند .فرانســه ،بر اساس آمارهای بین المللی ،جزو ده
کشور ّاول دنیا در زمینۀ باال بودن آمار تجاوز جنسی است.
بر اســاس گزارشی که در یکی از شــمارههای اخیر هفتهنامۀ «ماریان»
چــاپ پاریــس ،انتشــار یافت ،میانگین تجــاوز به عنف در فرانســه ،در
ســطح بسیار باالیی قرار دارد .به طور میانگین ،هر هفت دقیقه ،یک
زن در فرانسه ،قربانی تجاوز میشود.
به نوشــتۀ این نشــریه ،هیچ کس در این زمینه ،احســاس مســئولیت
نمیکنــد و در بــارۀ آن ،ســخنی به میــان نمــی َ
آورد« .ماریــان» افزوده:
جامعــۀ فرانســوی ،نســبت به این پدیــده ،گوشهای خود را بســته و
قربانیان نیز به ناچار ،سکوت و خاموشی پیشه کردهاند.
در سال  ۲۰۰۹م و در پی یک تحقیق جنجال برانگیز ،انتقادات فراوانی
در فرانســه شــکل گرفت .طبق این تحقیق ،بیش از دو میلیون نفر در
فرانســه ،قربانــی تجاوز جنســی از طرف نزدیکان ،بهویــژه پدران خود
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شــدهاند .اینّ ،اولین بار اســت که چنین تحقیقی در این مورد ،انجام
میشود [با احتساب جمعیت  ۶۷میلیونی ،یعنی از هر  ۳۳/۵نفر یک
نفر].
ایــن گزارش ،باعث وا کنشهای زیادی شــد؛ بهویــژه مصاحبۀ یکی از
قربانیــان کــه از هفــت تا چهارده ســالگی مورد ســوء اســتفاده پدرش
قــرار میگرفته ،وا کنشهای زیادی را بر انگیخت .پدر وی ،تنها به پنج
سال زندان محکوم شد و بعد از دو سال و نیم آزاد شد.
ایــن قربانــی ،در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفت :در فرانســه ،حکم
تجاوز به افراد نابالغ ،بیســت ســال زندان اســت .چگونه پدر وی که
بجز او ،دو خواهر دیگرش و همکالس یکی از خواهرانش را مورد تجاوز
قرار داده اســت ،تنها به پنج ســال زندان محکوم و بعد از گذراندن دو
سال و نیم آزاد شده است؟
این تحقیق ،به وسیلۀ مؤسسۀ آمار «ایپسوس» فرانسه و به تقاضای
«انجمن بین المللی دفاع از قربانیان تجاوز جنسی محارم» 1،صورت
گرفت .بر اســاس این تحقیق ،سه درصد فرانسویها در معرض تجاوز
جنسی به وسیلۀ محارم ،بهویژه پدران خود هستند.
«ایزابل اوبری» ،رئیس انجمن دفاع از قربانیان تجاوز جنسی محارم،
در مــورد ایــن تحقیــق ،اظهار کــرد :آمــار این گونــه تجاوزها ،بــه خاطر
تــرس کودکان و عدم ّ
توجه به شــکایت آنهــا در منابع قضایی ،گویای
واقعیت نیست؛ بلکه ما معتقدیم از هر ده فرانسوی ،یک نفر در طول
عمر خود ،مورد تجاوز جنسی محارم در خانواده قرار گرفته است.
در ابتــدای ســال  ،۲۰۱۳تظاهــرات بزرگــی بــا شــرکت شــمار زیــادی از
 .1جالب و مایۀ ّ
تأســف اســت که به قدری تجاوز از ســوی محارم زیاد شــده که
باید انجمنی برای دفاع از حقوق قربانیان این عمل شــنیع تشــکیل شود .پس
کجاست این همه ّادعا و آوازۀ ّ
تمدن و فرهنگ در اروپا؟!
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ّ
شــهروندان فرانسوی ،انجمنهای مدافع حقوق زنان و اتحادیههای
مختلف ،در اعتراض به تشدید خشونت علیه زنان و تجاوز به عنف،
در پاریس برگزار شــد .در این تظاهرات ،تشــدید موارد تجاوز به عنف
و خشــونت علیــه زنــان در جامعه و خانواده ،به ّ
شــدت مورد اعتراض
قرار گرفت.

1
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بــا ّ
توجــه بــه ایــن آمارهــای وحشــتنا ک ،بــه نظر شــما چه کســی
میتوانــد بــرای انســان و روابــط او بــا دیگــران ،نســخه بپیچــد؟ خود
انســان که در حصار هوا و هوسها و جهلها و غفلتها اســیر است؟
یا خدا که او را آفریده و ّ
ذرهای جهل و غفلت در او نیســت و حکمت،
در تمام دستورهای او موج میزند؟
های
مقایسۀخانواده ِ
ّ
مقید و بیقید در خود غرب

بــه ایــن نکتــه هم ّ
توجــه کنید کــه آیا تمــام زنهــا در کشــورهایی که
قانــون ّ
خاصــی در بــارۀ حجــاب ندارنــد ،بــه صــورت ّ
محــرک ،بیــرون
میآینــد؟ ممکــن اســت فــردی لبــاس معمولی داشــته باشــد و موی
ســرش را نپوشانده باشــد؛ ّاما جنبۀ تحریکآمیزی پوشش او کمتر از
ً
کسی باشد که ظاهرا پوشیدهتر از او از خانه بیرون آمده است.
ایــن طــور نیســت کــه همــۀ خانوادههــا در غــرب ،بــه هیــچ ّ
تعهد
اخالقی پایبندی نداشــته باشــند .شــما باید در میان خانوادههای
غربی ،به ســراغ خانوادههایی بروید که در اندازۀ خودشانّ ،
تقیداتی
 .1مشرق نیوز ۲۱ ،تیر.۱۳۹۳

