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گفتگوی شان با  که ايشان در(» صيغه«ه دنبال طرح شدن نظرات آقای دکتر محمد برقعی در خصوص چندی پيش ب :مدرسه فمينيستی

 به آنصدای آمريکا به طور مفصل » زن امروز«به طور مختصر و در ميزگرد  ،جواد موسوی خوزستانی در سايت مدرسه فمينيستی

ايشان با فروتنی و احساس . ايميل آقای برقعی کردم نگارنده اين سطور در نقد بحث ايشان، نامه حاضر را روانه) پرداخته است

اين رو متن نامه ام را با  از. اين نامه را منتشر سازم تا زمينه برای عمومی تر شدن اين بحث فراهم آيد مسئوليت، تاکيد کردند که

اين  مشارکت ديگران شايد بتوان به باز شدن ابعاد ناشناخته يا کمتر شناخته شده تشر می کنم به اين اميد که باافزوده هايی، من

هايی بوده است که از همان ابتدا، در ميان برخی از  ، يکی از چالش»قانون«در مقام » صيغه«چرا که بحث . موضوع، ياری رساند

نظر می رسد طرح اين  از اين منظر است که به. ی برانگيخت و البته پی گرفته نشدامضاء نيز بحث هاي اعضای کمپين يک ميليون

 .مطالبات ما در کمپين يک ميليون امضاء نيز ياری رساند موضوع چالش برانگيز می تواند به هرچه روشن تر شدن

 جناب آقای برقعی

ينه مسايل مربوط به صيغه و رابطه جنسی زن و مرد خارج از بايد در زم ابتدا بايد بگويم که با اين بخش از نظر شما موافق هستم که

مورد که در اين زمينه مطرح است، می تواند  گفتگو و تبادل نظر شود بنابراين، بحث در مورد صيغه به عنوان يکی از ده ها ،ازدواج

ساخته ايد از  انطور که شما مطرحمهم رابطه جنسی زن و مرد در خارج از چارچوب ازدواج، هم البته يکی از جنبه های. کمک کند

که سعی داريد تا زمينه بحث و گفتگو درباره معضلی چنين  از اين رو به سهم خودم از شما. زاويه آسيب شناسی اجتماعی است

 .را فراهم آوريد، سپاسگزارم بغرنج و مسئله ساز

گرفتن ديگر قوانين موجود در ايران و نيز مسائل ، بدون در نظر »قانون» در لباس و هيئت» صيغه«با اين وصف، به نظرم بررسی 

يعنی به نظرم نمی توان طرز مواجهه . پيدا کند ، بعيد است که حتا کاربرد آسيب شناسانه»نظم جنسی حاکم بر کشور«مربوط به  جانبی

از سوی مردان، بحث  قاجتماعی پذيرفت چراکه اساسا نمی توان مسئله تعدد زوجات، حق بالمنازع طال شما را نسبت به اين مشکل

و موضوعاتی از اين دست را از يکديگر جدا فرض کرد و فقط برای  ،حضانت کودکان، گسترش چند همسری در ايران بعد از انقالب

که فجايع _ اين موارد تبعيض آميز  بحث صيغه را بدون در نظر گرفتن) يعنی مسئله جنسی خارج از ازدواج(موجود  يکی از معضالت

مسلم بدانيد  يعنی اگر اين نوع برخورد يکجانبه را در دستور کارمان قرار دهيم. مطرح ساخت _ ری حاکم را پشتيبانی می کندو نابراب

ندارد اين مسئله را به جز با قهر و زور و داغ و درفش به جامعه  که جامعه زنان واکنش منفی نشان خواهد داد و در نتيجه امکان

 .تحميل کرد

، مورد پذيرش عمومی قرار می گيرد )مثال همين قانون صيغه(حقوقی  نها وقتی می توان گفت که يک ماده قانونی وبه نظر می رسد ت

ندارند، بچه هايشان را بعد از طالق  منظورم اين است که وقتی زنان حق طالق. يک جامعه بتوانند از آن منتفع شوند «اکثريت«که 

بسيار  ه و رخصت شغل بيرون از خانه دست شوهران شان است و بيکاری در ميان آناناجاز ،نمی توانند به راحتی سرپرستی کنند

قرار گرفته، خيلی طبيعی است که در صورت تمايل  گسترده است و هزار و يک مشکل ديگر در زندگی خانوادگی پيش رويشان

روانی دست   با فروپاشی روحی وو هستی شان در معرض نابودی قرار می گيرد و به راحتی همسرشان به زنی ديگر، زندگی

از سوی مردان در جامعه يک واقعيت » ديگر غير از همسر تمايل به زنی«شما معتقديد که اين مسئله يعنی . بگريبان می شوند

تمايل «است که وقتی اين  مخصوص جامعه ما نيست و کتمان آن، راه حل نيست، اما آقای برقعی مسئله آن غيرقابل انکار است و



به زن ديگری دارند، " تمايل "همه راه ها را بر روی زنانی که شوهرشان  به وسيله قانون مشروعيت پيدا می کند، ديگر» نمردا

 .بندد و اين نکته بسيار مهم و دردناک است می

  لغزنده به وسيلهنمی تواند بپذيرد که اين وضع تحقيرآميز، خشونت بار و در واقع با توجه به اين وضع شکننده و جيوه ای، هيچ زنی

به صورت (تمايل مردان به زنی ديگر غير از همسر  يعنی قانونی هم وجود داشته باشد که بر اين. قانون نيز مشروعيت پيدا کند

به موضوعی  است صد و هشتاد درجه بچرخاند و آن را تبديل» خيانت«از موضوعی که در حوزه  صحه بگذارد و آن را) صيغه

 .سازد» مشروع«

رفتارهای سخيف و قلدرمنشانه جامعه مردساالر که در زندگی روزمره نسبت به  آقای برقعی شما نمی توانيد اين همه کمبودها وجناب 

به حقارت و درماندگی می کشاند مثال از قانون  (نيمی از جمعيت(زنان روا می شود و زنان را به عنوان يک گروه بزرگ اجتماعی  ما

» سالمت اجرای«ضمانت  هموطن تان را به اين کار، راضی و مجاب سازيد، و با حسن نيتی که داريد انصيغه پشتيبانی نماييد و زن

 .محول نماييد» اخالق جامعه عرف و«جدا سازيد و به » قانون فقهی ـ دولتی«آن را از 

تر طالق بگيرند، به لحاظ خانوادگی نداشتند و می توانستند راحت  فی المثل اگر زنان سرزمين شما اين مشکالت را در زندگی

شان را سرپرستی کنند و باالخره اگر جامعه و  فرصت های برابر شغلی می داشتند، بعد از طالق حداقل می توانستند فرزندان اقتصادی

ر می شد، آن هنگام د متعددی برايشان مهيا» حق انتخاب«برايشان فراهم می ساخت که در نتيجه آن،  قانون ده ها پشتوانه ديگری

شوهرش به زنی ديگر تمايل پيدا می کرد، چه قانون فقهی ـ دولتی بر اين  چنين وضعيت فرضی، می توانستيم فکر کنيم که زنی اگر

شد، چرا که در آن شرايط فرضی، زنان نيز  و تنوع طلبی صحه می گذاشت يا نمی گذاشت، زندگی اين زن به طور کل نابود نمی تمايل

کدام يک را » متعدد انتخاب های«، از ميان »تمايل شوهر خود به زنی ديگر«گرفتند در برابر   تصميم میمی داشتند و» حق انتخاب«

 .برگزينند

 به جامعه ای که در آن» تنظيم چنين روابطی«ندارد، بنابراين حواله دادن  اما متاسفانه اين شرايط، فرضی است و در جامعه ما وجود

دارند اما در مقابل اين بی حقوقی، نيمی ديگر از  بسيار محدودی» حق انتخاب«ندگی خود، نيمی از جمعيت در سرپيچ های مهم ز

را با حوزه » جامعه اخالقی در«انتخابی هستند که با قوانين موجود می توانند به راحتی موضوعات  جامعه دارای چنان گستره

جامعه ای چنين دستکاری شده و » ات خود به خودیتنظيم«به  دستکاری کنند، آن گاه نمی توان» موضوعات شرعی و قانونی«

 .منفعتی هم به زنان برسد «تنظيمات اجتماعی«و با حسن نيت اميد داشت که در جامعه ما، از پرتو اين  معيوب اميدوار بود

نوط به انتخاب يک انتخاب برای زنان وسيع تر می شد و تمام زندگی شان م می خواهم بگويم که اگر در جامعه ما دايره حق اختيار و

يعنی (مشروعيت رفتار طرف مقابل شان  نبود که آن گزينه هم مثال با وجود صيغه در تنگنای بيشتری قرار بگيرد و گزينه

نفع همه  به گونه ای که» تنظيمات خود به خودی جامعه«دهد، آن گاه می توانستيم به  را با حضور قانون صيغه افزايش) شوهرشان

 1365 تا 1355در آشور ما ايران، در دهساله بين سال . باشيم تامين کند اميدوار) يا بخش بزرگی از آنان را( بخش های جامعه را

در آن زمان قانون تعدد زوجات  که (55 درصد افزايش داشته است، يعني اگر در سال 145حدود » بيش از يك همسر مردان«جمعيت 

سال   مرد بيش از يك زن داشت، اما در10، از هر هزار مرد ، فقط )هار شده بودم در مجموعه قوانين خانواده با قيد و بندهايی

اين آمار نشان می دهد که  [1. ]مرد، چند زن داشته اند 24 ، با برداشتن آن قيد و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر هزار مرد1365

کند را  ادمانع ايج» هوسرانی مردان«معتقديد که جامعه خودش می تواند مثال در برابر  که شما از آن ياد می کنيد و» تنظيماتی«آن 

بنابراين اگر . کوتاه مردان چند زنه بيش از دو برابر شده اند  در فاصله بسيارتاحدودی نقض می کند، چرا که با تغيير يک قانون

بگذاريم، به نظرم غيرواقع بينانه » جامعه تنظيمات«حمايت کنيم و بقيه موارد و اشکاالت آن را برعهده » قانون صيغه» بگوييم از

مردساالر ما  تماعی قدرتمند عمل می کند و در جامعهطريق عرف، معموال به نفع يک گروه اج از» تنظيمات جامعه«است چرا که 

 .بدون شک زنان از دايره نفع بری خارج می شوند

که به نظرم فاجعه آميزترين بخش قضيه است و بی ترديد نمی  است» تعدد زوجات«و » چند همسری«در رابطه با » صيغه«موضوع 

که می تواند از زاويه ستم بر زنان مطرح   و پسران مجرد نيز به رغم آندر ميان دختران» صيغه«اما بحث . پشتيبانی کرد توان از آن

کنيم که می خواهيم  در واقع اگر فرض. نشود، باز هم به نظرم مشکالت اجتماعی ديگری می آفريند نباشد و چنين فاجعه آميز قلمداد



بحث کنيم، باز هم چند » تعدد زوجات«يعنی در صورت لغو کامل  «مجموعه قوانين تک همسری«تحت » صيغه«در مورد قانون 

 .توان بر آن وارد کرد، از جمله مسئله بکارت اشکال اساسی می

 «پرده بکارت«و » صيغه»

بحث می کنيم، با اين وصف بايد ببينيم اين قانون به نفع » زوجات قانون تعدد«بدون حضور » صيغه«اگر فرض کنيم که ما در مورد 

مردان مجرد نيز نفعی برای زنان ندارد،  حتا در حوزه روابط زنان و» صيغه«.  چگونه عمل می کندهايی از جامعه است و چه گروه

شديد  که در جامعه ما هنوز موضوع بسيار مهم و حساسی است و نيز با توجه به کنترل «پرده بکارت«چرا که با وجود مسئله 

هايشان به اين کار تن بدهند چرا که خود جنابعالی بهتر از  خانوادهدختران توسط خانواده نمی توان اميدوار بود که دختران جوان و 

برای حل مسئله بکارت شان از جراحی  به ويژه از طبقات فرودست که دارای امکانات مالی نيستند که(امکان دختران  من می دانيد که

 .، کامال در خطر قرار می گيرد»غهصي«يا همان » ازدواج موقت«دائم، با حضور  برای ازدواج) های مرسوم استفاده کنند

با توجه به جوانب (اختيار و انتفاع مردان قرار می گيرد و نه زنان  در هر شکل و موردی تنها در حوزه» صيغه«در واقع مسئله 

 و مرفه جوانی که در خانواده های روشنفکر البته مسلم است که برای دختران و پسران). که به طور مختصر در باال ذکر شد مختلفی

جنسی دارند، به لحاظ  بکارت دختران در اين خانواده ها حل شده است و تا ميزان معينی روابط آزاد زندگی می کنند و تا حدودی بحث

 باليای«چندانی نمی کند و فقط به اين وسيله آنان می توانند خود را از  ، صيغه خواندن يا نخواندن برايشان فرق»منافع فردی«

از جمله (خصوص برای برخی از گروه های اجتماعی  و گرفتاری پليس و ماموران منکراتی، نجات بدهند و اين امر بهو گير » طبيعی

برای بخش های بزرگی  ولی. مجازات های حکومتی قلمداد شود و راهکاری است برای کمتر آزار ديدن می تواند رهايی از) روسپيان

اساسی و مهم است انتظار اين که صيغه در بين دختران و پسران مجرد  ضوع کامالاز جامعه که در آن هنوز بحث پرده بکارت مو

 .از واقعيت است اين آزادی را بدهد، به راستی دور» دختران جوان«بيابد و به اين وسيله به  گسترش

ون حداقل می تواند برای قشر و معضالت بغرنج کنونی تصور کنيد اين قان اگر شما با نيت خيرخواهانه تان و تحت تاثير مشاهده دردها

کند بايد بگويم که اين بخش از قضاوت مصلحانه  از زنان يعنی زنان بيوه و مطلقه نفع داشته باشد و می تواند از آنان حمايت کوچکی

توجه به ديگر يعنی با  با اين حال تا وقتی دايره شمول انتفاع از يک قانون با توجه به شرايط. است تان در جای خود قابل تعمق

 همه نابرابر توزيع می شود مسلما نمی توان انتظار بهبود آسيب های اجتماعی قوانين تبعيض آميز و نيز عرف مردساالر جامعه، اين

مگر آن که اوال مجموعه قوانين . نظر گرفت را از طريق اجرای آن داشت و آن را راه حلی برای کاهش آسيب های اجتماعی در

حقوقی چند همسری  زوجات را به طور کامل ملغا کند و جامعه ما از زير بار سنگين و ستمکار نظام سا تعددخانواده در ايران اسا

شرايطی به کل متفاوت، می تواند قابل بحث و تعمق باشد و شايد به تدريج  رهايی يابد، آن گاه می توان فرض کرد که قانون صيغه در

قرار بگيرد و اميدوار بود از طريق آن، حتا  تبديل شود و مورد پذيرش جوانان) امری خصوصی و آزادانه(يک امر غير دولتی  به

کشور ما  ولی تا وقتی قانون تعدد زوجات و نظام حقوقی چند همسری بر. جامعه کمرنگ شود نيز در» بکارت«حساسيت نسبت به 

و می .  های متعدد ديگری را به وجود می آوردچرا که آسيب سلطه دارد، صيغه اساسا نمی تواند راهکاری آسيب شناسانه تلقی شود

جنسی بيرون از قرارداد رسمی ازدواج  نظمی ويژه که هر گونه رابطه. نهايی ُمقّوم نظم نابرابر جنسی کنونی است دانيم که در تحليل

 .را مستوجب عقوبت می داند

 صيغه و مجازات های مرتبط با آن

برداشت کرده ام عمدتا حمايت از انبوه زنان روسپی در کشور و  غه، آن طور که مننقطه کانونی بحث شما در دفاع از قانون صي

خشونت هايی است که معموال  و به نفع تخفيف» صيغه«از طريق » روسپيان و مشتريان«نظم بخشيدن به رابطه  دغدغه شما برای

 .ی توان چند مسئله قابل تامل را مطرح ساختکرده باشم، در اين مورد نيز م اگر درست برداشت. در اين نوع رابطه وجود دارد

منحصر کرد بلکه دايره شمول قانون صيغه بسيار » مشتری – روسپی«را نمی توان فقط به رابطه » صيغه«اول آن که قانون 

وندان جنسی حاکم بر روابط شهر يعنی به کليت ساختار و نظم. کليه روابط جنسی بين زن و مرد باز می گردد فراگيرتر است و به

و  «غيرقانونی«، ما هر نوع رابطه جنسی در جامعه را به دو گروه »قانون«عنوان  روشن است که با پذيرش صيغه به. ارتباط دارد

تلقی می شود، مجازات هايی در » غيرقانونی«جنسی شان  تقسيم می کنيم و نسبت به کسانی که از نظر اين قانون، روابط» قانونی«

 .نظر می گيريم



کل روابط جنسی جامعه را در برمی گيرد و اين » صيغه«قانون . يابد ، معنای عملی نمی»کيفر«ع هيچ قانونی بدون تضمين در واق

برای عدم شمول روابط جنسی خارج از صيغه  معنا پيدا می کند و مجازات هايی که» مجازات هايش«مانند هر قانون ديگری با  قانون

های  است که وجود چنين عقوبت... و غريب همچون حبس و زندان و تعزير و سنگسار و بدر نظر گرفته شده مجازات هايی عجي

تنها نمی تواند آسيب های اجتماعی را حل کند بلکه  می تواند دليلی برای آن باشد که اين قانون نه» صيغه«خشنی حول قانون 

شما در رابطه با صيغه  ی رسد تکيه گاه بحث و استداللدر واقع به نظر م. را در جامعه ايجاد می کند مشکالت و خشونت های ديگری

را تحت حمايت قانونی قرار داد اما صيغه که مجموعه ای » آسيب پذير جامعه اقشار«آن است که با اين قانون می توان بخش هايی از 

 بخش بسيار کوچکی از زنان بسيار محدودی برای قوانين و مجازات های بسيار خشن را به همراه خود می آورد، هرچند در شکل از

در واقع . ما کمک می کند در جامعه» اقشار آسيب پذير«کند، اما در تحليل نهايی به افزايش گروه ها و  ممکن است حمايت هايی ايجاد

 ن امرکرده است و مسلما پذيرش عمومی آن اتفاقا اي» آسيب پذير«اين قانون،  قانون صيغه بخشی از جامعه را دستی دستی در برابر

 .را گسترش می دهد

ما، از منظر ديگر نيز می توان به اين موضوع پرداخت و آن، از  حضور قانون صيغه در جامعه» آسيب شناسانه«گذشته از ابعاد 

مهم ترين نکته ای است که بايد در  آقای دکتر به نظرم اين. ميزان دخالت دولت ها در حوزه خصوصی شهروندان است زاويه حدود و

 .قانون صيغه به آن توجه کردمورد 

 صيغه و حوزه خصوصی زندگی شهروندان

به وسيله دولت است و نه » کل روابط جنسی جامعه«دخالت و مهار  ،در کشور ما ايران در حقيقت کنترل» صيغه«عملکرد قانون 

ی شهروندان جامعه متعلق به حوزه جنس درحالی که در دنيای امروز اين مسئله که روابط. »اقشار آسيب پذير«ميان  بخشی از روابط

بپذيريم،  آن نيست که چون در اکثر کشورها پذيرفته شده است بنابراين ما هم بايد منظور. خصوصی است امری پذيرفته شده است

 فاجعه اگر دخالت دولت را در روابط جنسی گسترش دهند، تبعات بلکه منظور آن است که در همه جای دنيا به اين نتيجه رسيده اند که

 .همراه دارد و اين امر ناشی از يک تجربه جهانی و عموم بشری است باری را به

رسمی کنند، در حوزه خصوصی افراد جامعه باقی می ماند يعنی چگونگی  روابط جنسی تا جايی که خود شهروندان مايل نباشند آن را

دولت ها . گذاشته شده است» انتخاب فردی» ز برعهدهفردی است و معادالت و تنظيمات آن ني» انتخاب«جنسی در حوزه  روابط

در . باشد مشخص و مرضی الطرفين، تنظيم شده» يک قرارداد«شوند که رابطه جنسی ای تحت  صرفا وقتی در اين حوزه وارد می

 نتيجه، در! »رابطه جنسی«ها به آن است و نه نفس  است که مجوز ورود دولت» قرارداد«واقع نظارت بر عملکرد درست اين 

 .تنظيم می شود» قرارداد ها«آن  نيز بر مبنای» مجازات ها«

را از » حق انتخاب«ازدواج موقت است، متاسفانه » قرارداد«ناظر بر  اما اشکال اساسی قانون صيغه اين است که عالوه بر اين که

در واقع مجازات های . قرار می دهد زاتشهروندان را تحت نظارت و مجا» رابطه جنسی«می گيرد و کل ) ويزه از زنان به(افراد 

امر آمران  محدود نمی ماند و کل روابط جنسی که خارج از آن است را تحت» قرارداد صيغه» مرتبط با قانون صيغه، به نظارت بر

ا اين کار انتخاب افراد از سوی دولت ها محدود می شود و ب نتيجه اش چيزی نيست به جز آن که حق. تعزيرات حکومتی قرار می دهد

تبعيض آميز در ايران وجود  اگر معتقد باشيم که قوانين استبدادی و. به شدت آسيب پذير و شکننده می گردد مرزهای حوزه خصوصی

و » قانون صيغه«، »قانون حجاب«ز طريق ا» خدشه به مرزهای خصوصی«همين  ،دارد بی شک يکی از نقاط کليدی استبداد موجود

حتا اگر ما . را ضربه پذير کرده است است که با دستکاری مرزهای حوزه خصوصی، به شدت جامعه مدنیهای متصل با آن  مجازات

برابر تبعات بسيار  هايی از شهروندان می توانند از قانون صيغه نفع ببرند، اما نمی توانيم در بتوانيم در مواردی نشان دهيم که گروه

حيطه اختيار دولت بگذارد و روابط خارج از آن را مشمول تعزيرات  را در» ونیروابط جنسی قان«گسترده و منفی آن که سبب شده 

 .دهد، چشم بپوشيم حکومتی قرار

بخواهند رابطه جنسی شان را به » انتخاب خود«و به » باورهای شخصی» بی شک منظور من آن نيست که نبايد يک زن و مرد طبق

» حق انتخاب«يعنی وقتی که . است» انتخاب» سازند، بی شک اين هم يکبا حضور يک روحانی، برقرار و مشروع » شرعی» لحاظ

قانون «که  هم به عنوان يک انتخاب در حوزه شخصی پذيرفتنی است، اما بحث بر سر آن است به رسميت شناخته شود بی ترديد اين



ت يعنی از حوزه خصوصی به حوزه واگذار کرده اس» دولت» به» فرد«حق انتخاب چگونگی رابطه جنسی را در کليت اش از » صيغه

 .امروز با آن درگيريم خطر بزرگی برای کل روابط اجتماعی ماست و سبب ساز گرفتاری هايی شده که عمومی کشانده و اين

مرتبط با آن، اساسا سبب می شود که بخشی از حوزه خصوصی به  با وجود قوانين مجازات و تعزيرات حکومتی» صيغه«قانون 

در حقيقت، يکی از ارکان  .در يک جامعه محسوب می شود» دموکراسی«و اين مسئله به راستی خطر مهمی برای  کنترل دولت درآيد

انتظامی حق دخالت در افراد است يعنی ماموران دولتی و افسران نيروی  مهم دموکراسی در جوامع ، احترام به حوزه خصوصی

 .هم وضع کنند خصوصی زندگی شهروندان را ندارند چه برسد که برای توجيه اين دخالت، قانون حوزه

اند که مرزهای حوزه خصوصی را به رسميت شناخته اند و برای هر  جوامعی به کسب دموکراسی و نهادينه کردن آن، توفيق يافته

توافق عمومی و «الزاما توسط يک   بوده از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد شودبنابه داليل خردپسندانه قرار موردی که

حوزه  دولت ها بتوانند در مواردی به خاطر حفظ حقوق کودکان و زنان، مرزهايی از برای نمونه اين که. انجام داده اند» جمعی

 صورت گرفته است زيرا آنان می دانند که هر عمومی خصوصی را تحت نظارت دولت درآورند، توافق گسترده خرد جمعی در افکار

مرزها بايد با احتياط عمل  خصوصی افراد می تواند تبعات بسيار هولناکی داشته باشد و برای تغيير اين به حوزه» دست اندازی«نوع 

واقع   جامعه مورد پذيرشتابع قانون شد و از سوی» ازدواج«خواهم بگويم که اگر  می. کرد يعنی کليت يک جامعه بايد آن را بپذيرند

ازدواج به دليل اين که منافع مادی و گسترده بين زن و  رسيده بودند که در قرارداد» توافق«گرديد برای آن بود که مردم به اين 

و » واسطه«طرفين، بايد کسی  رد و بدل می شود که در صورت پايمال شدن منافع يکی از) با فرزندان شان و نيز بين آنان(شوهر 

 اين قرارداد رعايت شود، بنابراين ازدواج تابع قانون شد و مورد پذيرش عمومی اور شود تا حق و حقوق طرفين ـ و فرزندان ـ درد

انجام می شد که با پيچيده شدن تقسيم کار » سفيدان ريش«و » بزرگان خانواده«هم قرار گرفت، اين واسطه گری پيش از آن، توسط 

در همه وجوه و کليت  «ازدواج«گرچه می دانيم که . ن حکميت برعهده قوه قضاييه و دولت قرار گرفتاي اجتماعی و پيشرفت جامعه

اما در قانون . بر حسن اجرای اين قرارداد برعهده دولت ها قرار گرفت اش نيز مورد نظارت دولت قرار نگرفت بلکه تضمين و نظارت

يک باره کل روابط جنسی مردم به حوزه  يعنی با اين قانون به. می کنيمبا چرخشی به سمت و سويی متفاوت سروکار پيدا  صيغه ما

 .عمومی و نظارت دولت درآمده است

حساس و تعيين کننده است که متاسفانه پس از انقالب با قانون  ورود به حوزه خصوصی افراد در واقع مرز و منطقه ای بسيار

بسياری را هم برای جامعه داشته و دارد،  ع شد و اتفاقا تبعات و پيامدهایيکباره کل روابط جنسی جامعه مورد تعرض واق صيغه، به

را فراهم  غير توافقی بوده است که مشروعيت حضور دولتيان را در هر جا و هر مکان خصوصی از جمله همين نوع قوانين آمرانه و

 .کرده و سبب بی دفاع شدن مردم در برابر دولت شده است

مثبت می دانيد، بايد » مشتری –روسپی «به خاطر تنظيم روابط بين  را» صيغه« نظرم اگر جنابعالی بحث از اين زاويه است که به

رابطه «جنسی جامعه را به دو گروه  چه بخواهيم يا نخواهيم همه شمول است و در واقع، کل رابطه» صيغه«که قانون  متذکر شوم

 .ستتقسيم کرده ا «رابطه غيرقانونی جنسی«و » قانونی جنسی

نيز همانطور که شما تاکيد کرده ايد می توان بحث و گفتگو و انديشه  هرچند به نظرم در مورد رابطه زنان روسپی با مشتريان شان

» قرارداد«آن را تابع يک ) می گيرند قرار» خشونت«که معموال زنان مورد (مثال برای تضمين و نظارت بر اين رابطه  کرد که

روسپی به وجود  و در نتيجه، چهارچوب های قانونی و حمايتی برای زنان. نظارت داشته باشد ضاييه بتوانداجتماعی درآورد که قوه ق

و » نفع عينی«، يک »مشتری –روسپی «چرا که در رابطه . کاسته شود آورد تا از آسيب های اجتماعی که در اين حوزه وجود دارد

ضابطه مند کردن آن، بر حسن اجرای آن  ند برای حسن انجام اين قرارداد بادارد که قراردادی است و دولت ها می توان مادی وجود

 .نظارت کنند

کردن چنين روابطی است و به رابطه های گوناگون از جمله » مند ضابطه«فراتر از » صيغه«بنابراين می توان گفت که موضوع 

يعنی به حوزه روابطی نفوذ . می يابد نيز تسری...  مرد ودختر و پسر، يا يک رابطه دوستانه و عاشقانه بين يک زن و رابطه بين يک

قابل » انتفاع مادی طرفين مطرح نيست و بين آن ها قراردادی که ضامن يکسری منافع عينی و» نفع«کرده که در چنين روابطی، 

يد زيرا روابط دوستی ميان گری دولت را الزام آور نما برای نظارت باشد وجود ندارد که مثال حکميت و واسطه» مشخص«و » مبادله

در نتيجه . داشته باشد» قانونی» جنس و جنمی ديگر است يا حداقل از نوعی نيست که ضوابط آن قابليت کنترل دختران با پسران، از



 قابل طرح و قضاوت است و اگر قضاوت» اخالق«در حوزه های ديگر همچون حوزه  ضوابط حاکم بر اين نوع روابط عاطفی به نظرم

فجايعی که می ) امروز در جامعه ما با شدت دنبال می شود همانطور که(نيز به دولت واگذار شود » معيارها و ضوابط اخالقی«اره درب

تنها فاجعه می آفريند، بلکه غيراخالقی  نيز به حوزه نظارت دولت در می آيد نه» مسائل و اصول اخالقی«يعنی وقتی  .بينيم می آفريند

 .رمغان می آوردترين جامعه را به ا

قانون «بشری موجود بايد در حوزه خصوصی باقی بماند و مشکل اساسی  بنابراين به نظرم روابط جنسی شهروندان به استناد تجارب

درحالی که دولت ها اساسا مجاز  .اين است که کليت روابط جنسی را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد می کند نيز» صيغه

جامعه در  مگر آن که. ، در هر حوزه ای، به وضع قانون بپردازند)مصلحت ايدئولوژيک يا بنا به(ه و تشخيص خود نيستند که به سليق

همانطور . در مورد آن، مرزهای دقيق آن را مشخص سازد يک فضای سياسی آزاد و توافق وسيع جمعی از دل سال ها بحث و گفتگو

جمع بندی تجارب  ، جامعه جهانی طی دهه ها بحث و گفتگو و»قوق کودکانح«و » خشونت عليه زنان» که برای نمونه در حوزه

حد و مرزهای آن را برای جلوگيری از فجايع انسانی که در  گوناگون بشری توانسته چگونگی ورود و دخالت در حوزه خصوصی و

 .افتد تاحدودی مشخص کند اين حوزه اتفاق می
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