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کامیل احمدی:

پسران هم از کودکهمسری آسیب میبینند
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کامیل احمدی؛ فارغالتحصیل رشته مردمشناسی اجتماعی از دانشگاه کنت انگلستان و صاحب تالیفات و مقاالت بسیاری در
حوزه آســیبهای اجتماعی و تجربه کاری در جوامع دیگر اســت ،اما از آن میان آنچه بهانه این گفتوگو شــد پژوهشی است
جامــع دربــاره ازدواج کــودکان در ایران که احمدی برای انجام آن ،با در نظر گرفتن این نکته که بیشــترین درصد ازدواج
کودکان زیر  18ســال مربوط به جوامع روســتایی است ،هفت استان کشــور را که به گواهی آمار سازمان ثبت احوال کشور
بیشــترین تعداد کودکهمســری در آنها رخ میدهد ،دستمایه یک پژوهش علمی بر مبنای مشاهدات میدانی قرار داده است
و همراه با تیم پژوهشیاش سختی سفر به روستاهای بسیاری را در استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،خوزستان،
سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی ،هرمزگان و اصفهان به جان خرید ه تا پس از دو سال حاصل کار را در قالب کتابی به
نام «طنین ســکوت» (پژوهشــی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران) تدوین و منتشر کند .حاصل گفتگوی ما را
با کامیل احمدی درباره مشاهدات و نتایج پژوهشش از نظر میگذرانید.
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 در کتــاب «طنین ســکوت» گفتهاید
ازدواج زودهنــگام یک بیمــاری اجتماعی
اســت و نمیشــود آن را با یک روش درمان
کرد .ســوالی که با خوانــدن این جمله برای
مــا پیش آمد این بود ،ایــن بیماری یا معضل
اجتماعی ،صورتهای گوناگون دارد یا دالیل
گوناگون؟
شکل و شیوه این معضل اجتماعی و یا ازدواج
کــودکان در هفت اســتان محل پژوهش در
کتاب طنین سکوت ،با یکدیگر متفاوت بود.
وقتی برای بررســی کودکهمســری ،اولین
بار به آمارهای ســازمان ثبت احوال کشــور
مراجعه کردم ،پراکندگی و تفاوت جغرافیایی
و اقلیمی ازدواج کودکان در کشور کنجکاوی
مــرا برانگیخت که در این شــهرهای دور از
هم ،ازدواج کودکان به چــه دالیل متفاوت
یا مشــابهی اتفاق میافتد؟ پــس از انجام
تحقیق متوجه شــدم که این هفت استان ،در
ماهنامه سیاسی ،فرهنگی

مورد این موضوع تفاوتهای زیادی دارند.
مثال در آذربایجان شــرقی ُبعــد فرهنگی و
سنتهای رایج آن منطقه خیلی پررنگ بود؛
در شــهری مثل ســراب و نهچندان دور از
تبریز که یکی از کالنشهرهای صنعتی ایران
است ،خانوادههایی را دیدم که بضاعت مالی
داشــتند ،اما سنت «ناف ُبری» » که در ترکی
به آن «ناف َک َ
ســمک» گفته میشود در میان
آنها وجود داشــت .البته در اردبیل ،زنجان و
بخشــی از آذربایجان غربی  -اگرچه سنت و
فرهنگ در آنها یکدست نبود  -مسأله فقر را
نمیشد نادیده گرفت ،مخصوصا فقر فرهنگی
که از کمسوادی یا بیسوادی خانوادهها ناشی
میشــد .از آن طرف در آن ســوی کشور،
بهویژه در خراســان رضوی و شــمالی ،جدا
از فرهنگ و ســنت رایــج ،بحث فقر مطرح
اســت و وجود اتباع خارجی که بیشتر افغان
هســتند یا بلو چهایی که از پاکستان میآیند

و یا ارتباطاتــی که بر مبنــای ازدواج میان
طوایف و عشــیرههای دو ســوی مرز وجود
دارد .در ازدواج کودکان در خراســان رضوی
ُبعد اقتصادی پررنگ اســت ،گرچه این هم
نسبی است .یا مثال در منطقه پشتکوه استان
اصفهــان که لرها در آنجــا زندگی میکنند،
ازدواج کودکان سنتی است که نسل به نسل
منتقل شــده و بهعنوان یک امر عادی به آن
نگاه میشود .در هرمزگان و مناطق کردنشین
اســتان آذربایجان غربی اساسا بهندرت به
معنای کودکی فکر میشود .کودکی به معنای
دوران خردســالی ،کودکی و نوجوانی در این
جوامع تفکیک نشــده است و سنین کودکی،
بلوغ و رشد فیزیکی و عقلی بعضا با معیارهایی
از قبیل جثه و قد ،شروع حیض دختر و سبیل
در آوردن پسر سنجیده میشود.
البتــه در ایــن جوامع فشــار اجتماعی هم
در ازدواج کــودکان تاثیرگذار اســت .حتی
بعضی خانوادهها گلهمند هســتند از اینکه
دختر یا پسرشــان زود ازدواج کــرده ،اما
چــاره دیگــری ندارند .در ایــن مناطق به
خاطر هجمه یا فشــار اجتماعیای که وجود
دارد ،نوجوانهــا خودشــان میخواهند که
در ســنین پایین ازدواج کننــد و رقابتی بین
دخترهــا برای عروس شــدن وجود دارد و
پســران هم میخواهند زودتر زن بگیرند تا
بهعنــوان یک فرد بالــغ در جامعه پذیرفته
شوند .از طرف دیگر ،در بررسیهای میدانی
که داشــتم ،بعضی خانوادهها میگفتند که
راضی نیستند دخترشان در  13 ،12سالگی
یا پسرشــان در 15ســالگی ازدواج کند اما
اگر از کودکی کســی را برای آنها کاندیدای
ازدواج نکننــد و دیر بجنبند ،ممکن اســت
دیگر سه روســتا آنطرفتر هم کسی برای
ازدواج با فرزندانشان پیدا نشود .این دالیل
از نظر آنها محکم و منطقی اســت چون این
فشــار اجتماعی اســت که پدر و مادر را به
ایــن فکر میاندازد که بهترین گزینه را برای
زندگی آینده فرزندشــان انتخاب کنند .در
بعضــی مناطق دیگر ،نبــود امکان تحصیل
باعث ازدواج کودکان میشــود .در بعضی
از روســتاها ما برای باالتر از مقطع ابتدایی
مدرسه نداریم و خانوادهها نگران رفتوآمد
روزانه بچههایشان به چند روستا آنطرفتر
هســتند .البته اگر مدارس مقاطع تحصیلی
باالتر دیگر هم در روســتا ایجاد شود ،برخی
از خانوادههــا میگویند بچههــا برای ادامه
تحصیل در دانشــگاه باید به شــهر بروند و
در نهایت به اینجــا برگردند .اما مخصوصا
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برای دخترها شــغلی در روستا وجود ندارد و
آنها نهایتا بایــد ازدواج کنند و چه فایدهای
دارد کــه درس بخوانند .پــس باید توجه
کنیم که اگر امکان تحصیل در روســتا وجود
ندارد ،امکان اشــتغال مناسب هم برای بعد
از تحصیل در آنجا وجود ندارد.
در یک نگاه کلی به تجربه جهانی و مقایســه
ایــران با کشــورهایی که در آنهــا ازدواج
کودکان وجود دارد ،میبینیم که این پدیده
با فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی و کمســوادی
یا بیســوادی و ســنتهای رایــج ارتباط
مستقیم دارد.
این ســه مؤلفــه ســرآمد همــه دالیل و
شناختهشدهترین در فهرست دالیل ازدواج
کودکان هستند .همانطور که گفتم ،در بعضی
از استانها یکی از این سه مؤلفه ممکن است
از بقیه پیشــی بگیرد امــا معموال مخلوطی
از همه آنهاســت کــه بــه ازدواج کودکان
میانجامد .ممکن است ازدواج کودکان را در
کالنشهرها و میان افراد ثروتمند هم ببینید.
مخصوصا قشــر بازاری سنتی یا خانوادههای
مذهبــی ترجیح میدهند بچههایشــان زود
ازدواج کنند.
 شــما در کتابتان به نکتهای اشــاره
کردهاید و آن مؤنثســازی فقر و ارتباطش با
کودکهمسری است .اینجا مشخصا دارید از
چه نوع فقری صحبت میکنید؟
خب ،بیشــتر ازدواجهای کــودکان از نظر
جنســیتی در جمعیــت دختــران صورت
میگیرد .این مســأله هم دالیل مختلف در
حوزه علوم انســانی و مردمشناســی دارد.
معموال در جوامع روســتایی و ســنتی دختر
عضو ثابت خانواده به حســاب نمیآید .این
نــگا ه عامیانه وجود دارد که دختر مال مردم
اســت و باید به جای او بهعنوان نیروی کار
عروس بیاوریم و روی عروس سرمایهگذاری
میشود زیرا پسر باید در حلقه خانواده بماند،
گرچه این ســنت حتی در جامعه مدرن ایران
هم هنوز ادامه دارد ،بــه نحوی که خانواده
در قبال فرزند پســر مســئولیت بیشتری
دارد چراکــه همچنان مردان نانآور خانواده
هستند و باید تامینکننده باشند .نکته دیگر
اینکه در جوامع نیمهمدرن روستایی االن به
دلیل دسترســی به موبایل و اینترنت ارتباط
دختر و پســر از قبل آسانتر شده و خیلی از
پدر و مادرها میگفتند خوب اســت دخترها
را تا چشــم و گوششان باز نشده زودتر شوهر
بدهند چون نمیتوان روابط آنها را کنترل کرد
به این دلیل که هر کســی یک گوشی موبایل
دارد و معلوم نیســت با چه کسی در ارتباط
اســت .ترس واقعی هم این بود که دختران
وارد رابطه جنســی خارج از ازدواج شــوند
و در محیــط کوچک و روســتایی آبروریزی
شــود .اگر با نگاه مردمشناسی وارد موضوع
ازدواج کودکان شــوید ،میبینید که ازدواج

زیر 18سال در چندصد ســال اخیر در دنیا
امری معمول بوده است ،حتی در طبقه الیت
یا شاهنشــاهی جوامع مترقــی کنونی .پس
نمیتوان آن را به ایران منحصر دانست.
 از قرن بیســتم بود که ازدواج کودکان
به عنوان یک مسأله مطرح شد.
بلــه و ممنوعیــت آن قانــون شــد و بــا
کشــمکشهای طوالنی قانونــی در جوامع
تعدیل شد .هماکنون در بسیاری از ایالتهای
آمریکا میبینید که قوانین مربوط به ازدواج
زیر 18سال را قبول ندارند و از قوانین داخلی
خودشــان در این مورد پیــروی میکنند و
ازدواج زیر این ســن ،حتی 15سال را دارند.
تبصره مــادهای در خیلــی از جوامع مترقی
وجــود دارد و قانون به نوعــی به دختر زیر
18سال اجازه میدهد که رابطه جنسی داشته
باشــد ،بدون پیامدی از لحاظ قانونی برای
شریک جنسیاش ،به شرط اینکه تفاوت سنی
آنها از چهار تا پنج ســال بیشتر نباشد .ولی از
آنجا که در کشورهای اسالمی هرگونه روابط
جنســی دختر و پســر فقط در قالب ازدواج
شکل رســمی و قانونی دارد ،نسخهای که در
کشــورهای مورد اشــاره پیچیده و در قانون
گنجانده شــده است قاعدتا از منظر قانونی و
شرعی به درد اینجا نمیخورد.
نکتــه دیگری که فکر میکنــم خیلی کم به
آن پرداخته میشــود ،ولع و اشــتیاقی است
کــه برخی از مردان از دیرباز در یک ســنی
و در مقطعــی از زندگی به دختر بچهســال
دارند .البته این مســأله با بیماری پدوفیلیا
یا کــودکآزاری یکی نیســت ،گرچه خیلی
میتوان به آن شــک کرد کــه وجود دارد یا
نــه .در پژوهش بنده و جاهای دیگر مواردی
بودهاند و شــواهد بســیاری وجود دارد که
مردان بعد از ازدواج اولشــان اگر بخواهند
همسر دیگری اختیار کنند ،انتخاب اولشان
خیلی جوانتر از خودشان و یا دختران کمسن
ل هستند.
و سا 
 شما براساس پژوهشتان میتوانید یک
بازه سنی برای مردانی که این تمایل را دارند،
بیان کنید؟
نه .من نــه آماری در این زمینه در دســت
دارم و نه قصد داشــتهام کــه چنین آماری
را دربیاورم .اما اگــر بهطور کلی نگاه کنید،
میبینیــد که مردان در ازدواج دومشــان -
بهخصــوص مردان میانســال و پیرمردانی
که همسرشــان فوت میکند  -همسر بسیار
جوانتر از خود اختیار میکنند .حتی تمایلی
هم از دیدگاه ســنتی در زنــان خانواده داماد
در مــورد این ازدواجها وجود دارد و آنها فکر
میکنند عروس هرچقدر بچهســالتر باشد،
بهتر است .این هم چند دلیل دارد .اول اینکه
عروس بچهسال را بهتر میتوان رام و تربیت
کــرد و در چارچوب موردنظر خود بار آورد و
اینکه از لحاظ جنســی به زعم آنها جذابتر

و فعالتر اســت .نکته دیگــر اینکه عروس
هرچقدر بچهسالتر باشد ،میزان بارآوریاش
بیشــتر اســت .البته از لحاظ پزشکی و علم
نوین این نظر کامال غلط است.
 مــن هنوز جــواب ســوال قبلیام را
نگرفتــهام .وقتــی میگویید یکــی از نتایج
ازدواج دختربچهها مؤنثســازی فقر است،
منظور شما از فقر در اینجا چیست؟
ببینید ،اگر بخواهیــد دو جنس زن و مرد را
در چارچوب اقتصادی بسنجید ،میبینید که
اقتصاد از آن مرد اســت و هرآنچه در ساز و
کار اقتصادی و مالی اتفاق میافتد ،در تاریخ
متعلق به مرد بوده است.
زیرســاختهای کنونی که اقتصادها در آنها
شــکل گرفتهاند ،چه در جوامع توسعهیافته
و چه در جوامع در حال ترقی ،مردانه اســت،
همچنان که سیاست مردانه است .در خیلی
از جوامع زنان به قصد و عمد از شرکت دادن
در فعالیتهــای عمده اقتصادی و برخورداری
از دســتمزد برابــر با مردان ،مشــارکت در
سیاست در ســطوع باال و تقصیم و استفاده
برابــر از منابع ثروت و قدرت باز نگداشــته
شده اند بر این اساس وقتی به ازدواج کودکان
نــگاه میکنید ،میبینید کــه جنس مؤنث
در ازدواجهای ناشــی از فقر حضور بارزتری
دارد .فقر از دالیلی اســت که باعث میشود
خانوادهها دختران خود را به نوعی به ســمت
ُ
ازدواج زودهنگام هل بدهند ،برای اینکه یک
نانخور کمتر شــود .این نگاه هم وجود دارد
که آن ســرمایهگذاری کــه روی تحصیل و
اشتغال آینده دختر صورت میگیرد ،متعلق
به خانواده دیگری است.
 وقتی به عروس بهعنوان یک ســرمایه
نگاه میشــود که به خانواده وارد میشود،
چطور این نگاه در مورد دختر خانواده وجود
ندارد؟
در همه مــوارد اینطور نیســت که حتما به
عــروس بهعنوان ســرمایه نگاه شــود .در
مناطقی که کارهای ســنتی و کشــاورزی و

ازدواج
کودکانسنتی
آسیبزاست.
سنترانمیشود
برداشتوحذف
کردامامیتوان
آن را اصالح
کرد و با دنیای
کنونی که در آن
زندگیمیکنیم،
هماهنگشکرد.
سنترانباید
سرکوبکردبلکه
باید آن را درک
کرد،نوازشش
کردو آموزشهای
الزم را ارائه داد و
فرهنگجدیدرا
بومیسازیکرد

در کشورهای در حال توسعه از هر  9دختر ،یک نفر قبل از رسیدن به
15سالگی متاهل میشود.
شماره  89و 90نوروز98
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وقتیپسریرا
در 14،13سالگی
 و حاال باالتر یاپایینترازاینسن
 وارد مقوله ازدواجمیکنید،فردای
بعدازعقدش
فشارزیادیبهاین
بچهواردمیآید
چونجامعهانتظار
دارد که مرد شود.
این بچه از فردای
عروسیزیربار
مسئولیتخانواده
میرود،نانآور
خانوادهخود
میشود و باید در
مناسباتاجتماعی
نقشایفاکند،مثال
درمجالسترحیم
و عروسی در نقش
یکشخصیت
بالغحاضرشودو
مهمترآنکههمانند
دخترازادامه
تحصیلبازمیماند
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صنایع دســتی زیاد است ،خانوادهها عروس
را یــک نیروی کار میبیننــد به همین دلیل
دختر خود را زود شوهر میدهند و در عوض
عروسی میآورند که بتواند هم نسل خانواده
را ادامــه بدهد ،هم کار کند و هم امور خانه را
بهخوبی اداره کند.
 یعنــی خانوادههــا هم دختــر خود را
مثال در 11ســالگی شــوهر میدهند که از
تعداد نانخورهایشــان کم شــود و هم از آن
طرف عروســی مثال 13ســاله میآورند که
توان کار کردن داشته باشد .واقعا همینقدر
حسابگری وجود دارد؟
نه واقعا .فکر میکنم همیشه اینطور نیست.
اگر شما بخواهید با نگاه علمی  -تحلیلی وارد
موضوع بشوید ،اینجوری به نظر میآید.
 اما شما برای مثال در جایی از کتابتان
آوردهاید که مادری درباره دخترش میگوید
من دخترم را مفــت دادم ،و ناراحت بود که
پولــی بابت ازدواج دخترش نگرفته اســت،
و همانطور که میدانیــد از این نمونهها کم
نیست.
بله ،حســابگری وجود دارد اما بحث مقایسه
هم هســت ،اینکه شــما دخترتان را چقدر
میدهید یــا فالنی دخترش را فالنقدر داده
اســت .چشم و همچشمی در اینجا هم وجود
دارد .یا مثال در خراســان رضوی آب مسأله
مهمی اســت و خانوادههایی کــه چاه آب یا
قنات دارند ،خان یــا ثروتمندترین خانواده
روستا هستند .اینها معموال برای پسرهایشان
زیباترین و بچهســالترین دختر را انتخاب
میکنند و در قبال او پول یا امتیازات زراعتی
و آبی میدهند.
شــما در زمره معدود پژوهشــگرانی
هســتید که در زمینه کودکهمسری درباره

پســران و شــرایط و وضعیتی که در آن قرار
میگیرند نیز نوشــته و گفتهاید .پســرانی که
وارد ازدواج زودهنگام میشوند ،در معرض
چه آســیبهایی قــرار دارند؟ آیــا احتمال
دارد بعضــی از این پســران بعدهــا عامل
ناهنجاریهای اخالقی یا اجتماعیشوند؟
متاســفانه به قشر مذکر  -چه پسر و چه مرد
 در بررســی آسیبهای اجتماعی خیلی کمپرداخته میشود و در موضوع ازدواج کودکان
هم همینطور است .در موضوع ازدواجهای
زودهنگام ،جــدا از اطالعاتی که در کارهای
دیگر دیده بودم ،مردان را هم دخیل کردم.
حتی در کارهای قبلــیام مثال ختنه زنان که
یــک امر کامال زنانه بــود ،نظرات مردان را
هم پرســیده و به تحلیل کشیدم چون خیلی
مهم اســت که در یک جامعه آماری شما به
عاملیت این جنس هم بپردازید.
ازدواج کــودکان میان دختر و پســر اتفاق
میافتد و ممکن اســت این خیلی عمومیت
نداشــته باشد که مثال دختر  12ساله با مرد
 50ســاله ازدواج کند .این موردی اســت
که باید بــه آن منصفانه نگاه کرد و به نوعی
نســبی است و در بعضی از مناطق هم ممکن
اســت بهندرت اتفاق بیفتــد .حتی انصافا
در خانوادهها این مقاومت هســت که دختر
کمســن را به مرد مسن ندهند ،مگر مواردی
که خیلی فکرشــده این کار انجام شــود و با
خودشــان بگویند که بعــد از مدتی مرد در
قید حیات نخواهد بــود و میراثش به دختر
آنها میرســد و یا به خاطــر فقر مالی و حتی
بازپرداخت قرض پدر و گاهی به دلیل ابتالی
والدین به ســوءمصرف مواد مخدر ،ممکن
است بهنوعی بر سر دختر معامله مالی شود
یا به نوعی به فروش برســد .ولی خب ،این
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خیلی معمول نیست .اما درصد قابلتوجهی
از این ازدواجها با پســرهای زیر  18ســال
صورت میگیرد.
برخی از دالیل عمدهای که خانوادهها تاکید
میکنند پسرشان در سن پایین ازدواج کند،
با دالیل ازدواج زودهنــگام دخترها قرابت
دارد ،مثــا اینکه وارد رابطه خارج از ازدواج
نشوند و آبروریزی و جنگ و دعوای طایفهای
به وجود نیاورند .مورد دیگری که خانوادهها
به آن اشاره میکردند این بود که اگر پسرمان
زود ازدواج کند ،دیگر هوای رفتن به شــهر
به ســرش نمیافتد و همینجا میماند .آنها
نگــران این بودند که همه پســرها دارند به
شــهرها مهاجرت میکنند و از دستشــان
میروند .مسأله دیگر ســربازی پسرها بود
که خانوادهها میگفتند اگر پسر زیر 18سال
ازدواج کند محل خدمتش به محل سکونتش
نزدیک خواهد بود و اگر بچه هم داشته باشد،
در مدت سربازی تخفیف میگیرد.
وقتی پســری را در  14 ،13سالگی  -و حاال
باالتر یــا پایینتر از این ســن  -وارد مقوله
ازدواج میکنیــد ،فــردای بعــد از عقدش
فشــار زیادی به این بچــه وارد میآید چون
جامعــه انتظار دارد که مرد شــود .این بچه
از فردای عروســی زیر بار مسئولیت خانواده
میرود ،نانآور خانواده خود میشــود و باید
در مناســبات اجتماعی نقش ایفا کند ،مثال
در مجالس ترحیم و عروســی در نقش یک
شــخصیت بالغ حاضر شــود و مهمتر آنکه
همانند دختــر از ادامه تحصیل باز میماند.
یعنی پسربچه بهسرعت و بهشدت و باالجبار
وارد دوره بزرگســالی میشود و در حالی که
به زندگی بزرگسالی عادت ندارد ،انجام تمام
مســئولیتهای یک مرد بالغ از او خواســته
میشود.
ما میتوانیــم از تجربیات جهانی اســتفاده
کنیــم و از طریــق مراکز بهداشــتی که در
اکثر روســتاها هســت و ایران رکورد خوبی
در ایــن زمینــه دارد ،آموزشهای الزم را به
والدیــن و بچهها بدهیــم .همچنین رهبران
دینی و اجتماعی میتوانند در فرهنگسازی
ج کــودکان خیلی
برای پیشــگیری از ازدوا 
موثر باشــند .بنابراین ،به نظــر من ،قانون
و فرهنگســازی در کنار هــم میتوانند این
مشــکل را تا حدود زیادی حل کنند .در واقع
وضع یک قانون معتــدل منصفانه که تمام
جوانب زیســتمحیطی ،فرهنگی و سنتی را
در نظر گرفته و برگرفته از درک ســنتهای
آســیبزا باشــد ،خیلی کمککننده است.
اساسا خود قانون میتواند فرهنگساز باشد.
البته قانونی که صرفــا ازدواج افراد زیر 18
ســال را منع کند ،بدون اینکه به اشــتغال و
امکانات تحصیلی کودکان در جامعه روستایی
بپردازد یا درک و آگاهی والدین را از خطرات
احتمالی ازدواج کودکان باال نبرد ،چارهســاز
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نیست چون ممکن است مسأله را زیرزمینی
کنــد و آمــار ازدواجهای ثبتنشــده را در
جوامع روستایی افزایش دهد و همانطور که
میدانید ازدواجهای ثبتنشــده آسیبهای
بیشتری ایجاد میکنند چون مثال دسترسی
افراد را به امکانات بهداشــتی ،غذایی و غیره
از بین میبرند.
 اگــر به موضوع دقیقتر نگاه کنیم ،به
نظر شما در مناطق مرزی نقش رهبران دینی و
اجتماعی نسبت به قانون و آموزش و پرورش و
خانههای بهداشت و غیره پررنگتر نیست؟
نــه در همه جا ولــی در برخی مناطق  -مثال
در شرق کشور ،در سیستان و بلوچستان ،در
جنوب غرب کشــور و در هرمزگان  -مسائل
مختلف خیلی بیشــتر از قانــون به رهبران
مذهبی یا بزرگان قبایل ارجاع داده میشــود
و آنها تاثیر بیشــتری دارنــد .قاعدتا در این
مناطــق گرفتن فتواهای محلی و پذیرش باال
بردن سن ازدواج و تبلیغ آن و تشویق رهبران
دینی و چهبسا اجتماعی میتواند خیلی موثر
باشــد .این یک کار همگانی است که بخشی
از آن بــر عهده رهبران دینــی و اجتماعی و
فعاالن مدنی اســت و بخشــی هم بر عهده
سیســتم قانونگذاری ،به اضافه سیســتم
سیاستگذاری که دولت است با بهرهگیری
از امکانات نهادها ،وزارتخانهها و سازمانهایی
از قبیل آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی
و وزارت بهداشــت و درمــان .یک موضوع
کلیدی در اینجا وجود دارد و آن این اســت
که ازدواج زیر  18ســال خاســتگاهش در
جامعه وجود دارد .هر سیاستگذاری در این
حوزه غافل از این موضوع یا منکر آن باشــد،
شکست خواهد خورد.
 با توجه به اینکه شــما از نزدیک هفت
استان را بررسی کردهاید که ازدواج کودکان
در آنها اتفاق میافتــد ،چقدر به اصالح این
فرهنگ امیدوارید؟
خیلی امیدوارم چون دنیا در حال تغییر است
و جامعه ایران بهشدت محتاج آموزشهایی
از این دســت اســت و با توجه به تجربیات
پیشــینم در خصوص آموزشهای مرتبط با
مضرات مثال ختنــه زنان و صیغه محرمیت
بــه جامعه هــدف ،میتوانــم بگویم مردم
آموزشپذیرند ،مخصوصــا موقعی که بعد
از کســب آگاهی در خصوص تبعات ناشی
از ســنتهای آســیبزا ( )HTPکه ازدواج
کودکان یکی از این سنتها برشمرده میشود،
متوجه ضررهای آن به کودکانشان میشوند.
یک بحث زیستمحیطی هست که میگوید
تا چند ده ه آینده کمتر روستایی در اکثر دنیا
باقی میماند و فرهنگ همه جوامع شــهری
میشــود .بنابراین همه چیزهایی که االن در
شــهرها اتفاق میافتد ،بــرای آنها هم اتفاق
میافتد .موضوع دیگر این است که مناسبات
قبــل از ازدواج که در جوامع روســتایی در

مــورد آن ســخت گرفته میشــود ،کمکم
دارد منعطف میشــود .البته باید از معدود
دخترانی که فروخته میشوند یا به هر شکلی
ج زودهنگام
هل داده میشوند به سمت ازدوا 
صرفنظر کنیم چون به هر حال آنها بخشی
از اجتماع هســتند و خواهند ماند .اما قریب
به اتفاق ازدواجهای کودکان که االن در ایران
دارد اتفاق میافتد ،خاستگاه اجتماعی دارد.
یعنی رضایت والدیــن و بعضی از دختران و
پسران وجود دارد ،هر چند خاستگاه همین امر
هم میتواند فقر فرهنگی و کمسوادی و یا در
مجموع موضوعات تاثیرگرفته از عدم توسعه
اقتصادی و در کل فقر باشد.
 وقتــی از دختــر زیر 18ســال حرف
میزنیم ،درباره مثال دختر 16سالهای حرف
میزنید که ممکن اســت رشد عقلی نداشته
باشد اما از نظر عاطفی و جنسی آماده ازدواج
باشــد .ولی وقتــی از ازدواج زیر 13ســال
میگوییم ،وارد مقوله کودکی میشویم .وقتی
شما میگویید خاستگاه این مسأله در جامعه
وجود دارد ،درباره چه بازه ســنیای حرف
میزنید؟ شــاید اصال یک دختر 12ســاله
دوســت داشته باشد ازدواج کند ،اما باید به
او فهماند که این کار درست نیست.
منظورم از خاســتگاه اجتماعی ســنتهای
دیرینه در این زمینه اســت .حفظ ســنتها
بهطور کل خوب اســت اما ازدواج کودکان
ســنتی آسیبزاســت .ســنت را نمیشود
برداشــت و حذف کرد اما میتــوان آن را
اصالح کــرد و با دنیای کنونــی که در آن
زندگی میکنیم ،هماهنگش کرد .ســنت را
نباید سرکوب کرد بلکه باید آن را درک کرد،
نوازشش کرد و آموزشهای الزم را ارائه داد
و فرهنگ جدید را بومیسازی کرد .شما اگر
بــه ازدواج پدر و مادرها و نســلهای قبل از
خودمان نــگاه کنید ،میبینید که معموال در
ســن پایین صورت گرفتهاند و البته امید به
زندگــی و طول عمر نیز پاییــن بوده که هم
اکنون باالتر رفته است .یعنی ازدواج در سن
پایین پذیرفتهشده اســت و ناآشنا نیست و
خیلی با فرهنگ ما عجین اســت .شما باید
نگاه کالنشــهری را کنار بگذارید و از منظر
یک روستایی به قضیه نگاه کنید .با این حال
پیشبینی میشود که در آینده خیلی از عوامل
دســت به دست هم بدهند و سن ازدواج در
جوامع روســتایی باال برود ،همچنان که االن
هم دارد این اتفاق میافتد.
 ممکن اســت در این بازه زمانی طرح
فراکســیون زنان مجلس به کلی از دســتور
کار خــارج شــود و عجالتا قانونــی در باب
ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13ســال وضع
نشــود .در این صورت ما با چه وضعی مواجه
خواهیم بود؟
موضــوع ازدواج زیر  18ســال یا کودکان را
بایــد به دو بخش تقســیم کرد .یک بخش
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ازدواجهای پرخطر هســتند کــه زیر ،14
15ســال صورت میگیرنــد و بخش دیگر
ازدواجهــای خطرناک هســتند و در  15تا
18ســالگی رخ میدهند .فکــر میکنم ،با
وجود رد شــدن طرح فراکســیون زنان از
سوی کمیســیون قضایی مجلس ،با توجه به
عالقهای که فعاالن مدنــی به این موضوع
نشــان میدهند و با در نظر گرفتن مواردی
که وجود دارد ،از توســعه پایــدار بگیرید تا
مضرات پزشکی ازجمله زایمانهای زودرس
و آسیبهای جســمی و روانی که بیشتر هم
به دختران وارد میشــود ،در هر حال و حتی
بــدون تصویب قانون هم اندکاندک ســن
ازدواج در گــروه پرخطر افزایش پیدا خواهد
کرد .اما با توجه به آنچه در کشور وجود دارد،
اگر چنین قانونی تصویب شــود و به موضوع
مهم آموزش و بسترسازی فرهنگی نیز توجه
شــود و مخالفان و موافقان با تعامل به نقطه
مشــترکی درباره حداقل سن ازدواج برسند،
میتواند مفید باشــد و نشاط و امید را به کل
جامعه تزریق کند.
یعنی حرکت خیلی مثبتــی خواهد بود چون
موافقان بــاال بردن حداقل ســن ازدواج از
مخالفانش خیلی بیشــتر هستند .شاید کار
به جایی برسد که همه متوجه شوند مضرات
این ازدواجها بیشــتر از محســناتش است.
با توجه به اینکه جامعه بهســرعت در حال
تغییر اســت و فقه پویای شــیعه هم اجازه
میدهد در جاهایی متناسب با وضع اجتماع
فتواهایی داده شــود که به نفع عامه باشــد،
فکر میکنــم در این موضوع خاص میتوان
به یــک جمعبندی و نقطه عطف رســید و
در مرحله اول ازدواج زیر 13ســال را به کلی
ممنوع و در وهلــه اول ازدواجهای باالتر از
آن را تا ســن 16سال محدود کرد و با اعمال
شرایط سختتر و نظارت بیشتر سن ازدواج
را افزایش داد که دربرگیرنده نیازهای جامعه
در حال رشــد و تغییر ایران و همه طیفهای
فکری باشد
شماره  89و 90نوروز98
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