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آیت اهلل عندلیب همدانی:
ازدواج با کودکان  حرام است

آیت اهلل عندلیب همدانی استاد درس خارج 
حوزه علمیه قم در گف  وگو بــا دوفصلنامه بهار 

حکمت گفت: 
ازدواج با کودک به غیــر از مواردی که صرفا 
قصد محرمیت باشد، حرام است. بنده با جرأت 
تمام می گویم کــه فتاوایی که بعضی ها در مورد 
ازدواج با هدف استمتاع از کودک گفته اند، قطعا 

باطل است.
کودک یعنی کســی که بلوغ جنسی الزم را  
ندارد و مهم تر این که  رشد عقالنی مناسب برای 
تشکیل خانواده را ندارد و تعیین سن،  به لحاظ 
مناطق جغرافیایی و زمان ها متغیراست و در این 
زمینه فقیه باید به نظرات دانشــمندان از جمله 

جامعه شناسان و روان شناسان توجه کند.
    

اعزام واحد سیارکارت 
هوشمندملی برای معلوالن

سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: 
واحدها و ایســتگاه های ســیار ثبت نام کارت 
هوشــمند ملی برای افرادی ماننــد جانبازان، 
معلوالن و ســالمندان کــه محدویت حرکتی 
دارند اعزام می شود تا این افراد نیز بتوانند کارت 

هوشمند ملی را دریافت کنند.
بــی روز چهارشــنبه  بوترا ســیف اهلل ا
)24بهمن ماه(  در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا افزود: افراد معلول یا ســالمند که محدویت 
حرکتی دارند و جانبازان برای استفاده از خدمات 
ایستگاه های سیار ثبت نام کارت هوشمند ملی 
در تهران می توانند با اداره کل ثبت احوال استان 
تهران یا ادارات پســت تماس بگیرنــد و از این 

خدمت استفاده کنند.
وی ادامه داد: در این ایستگاه های سیار همه 
مراحل ثبت نام شامل: پیش ثبت نام و ثبت نام و 
حتی گرفتن عکس زنده )الیو( انجام می شود و 
هزینه ثبت نام هم برابر هزینه اعالم شــده ثبت 

احوال در مجموع 31هزار تومان است.
ابوترابی گفت: ایستگاه های سیار سازمان ثبت 
احوال محدود است و بیشتر اعزام این ایستگاه ها 
از طریق ادارات پســت انجام می شــود. در عین 
حال هزینه ای بابــت ایاب و ذهاب بــرای اعزام 
ایســتگاه ثبت احوال دریافت نمی شود و هزینه 
برای اعزام ایستگاه ســیار از طریق ادارات پست 
به صورت توافقی اســت. وی اضافه کرد: در حال 
حاضر در کشور بیش از 500 ایستگاه سیار برای 
ثبت نام کارت هوشــمند ملی فعال است و افراد 
دارای محدویت حرکتی می توانند از خدمات آن 

استفاده کنند.
    

 ساماندهی سگ های ولگرد 
در »دهکده مهربانی«

یکی از مطالبات جدی و به حق شــهروندان 
منطقــه 22 در دوره جدید مدیریت شــهری 
ساماندهی ســگ های ولگرد بود که از گذشته 
یکی از چالش های اساســی در منطقه به شمار 
می رفت، حال به گفته معاون خدمات شهری و 
محیط زیست منطقه 22 اولین گام در راه تحقق 
وعده مدیریت شهری به شهروندان برداشته شد 
و آن ایجاد و راه اندازی دهکده مهربانی یا همان 

محل نگهداری سگهای بالصاحب است.
به گزارش ایســنا، احســان صفایی با بیان 
اینکه منطقــه 22 و بوســتان جنگلی چیتگر 
یکی از مکان های امن برای رهاسازی سگ های 
بالصاحب از سوی سازمان محیط زیست اعالم 
شــده بود، گفت: مدیریت شهری منطقه 22 با 
برنامه ریزی های مستمر خود فاز نخست را برای 
جمع آوری و ســاماندگی سگ های بالصاحب 
انجام داد تا شــاهد رضایت مندی هر چه بیشتر 

شهروندان در این موضوع باشد. 
وی با بیــان این که زمینی را برای ســاخت 
ســایت نگهداری ســگ ها در بوستان جنگلی 
چیتگر با نام »دهکده مهربانی« آماده کرده ایم، 
یادآور شد: زمینی با متراژ 1۷ هزار متر، مجهز به 
النه و وسایل نگهداری سگ ها آماده شده است 
که در مرحله اول 100 حلقه ســگ جمع آوری 
شده اســت. خیراتیان در ادامه گفت: در مرحله 
نخست ساماندهی سگ های بالصاحب توسط 
حامیان و گروه های داوطلب زنده گیری و پس 
از آن نســبت به عقیم ســازی و واکسیناسیون 

اقدام می شود.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

بســیاری از زن ها معتقدند، مردها 
برای خودشان زندگی مخفیانه ای دارند. 
زندگی که یا با رفیق بازی آلوده است، یا 

در آن پای یک زن دیگر در میان است. 
بعضی از زن هــا، معتقدند مردها را 
تحت هیچ شــرایطی نمی شود راضی 
کرد؛ آن ها همیشــه چیزی بیشــتر و 
متفاوت تر از زندگی خانوادگی و همسر 
خود می خواهند و برای همین، در مورد 

آن ها احتمال هرخطایی هست. 
در آغاز و در فضــای مجازی، امکان 
چنین شیطنت هایی در بعضی سایت ها 
فراهم شد؛ سایت هایی که فقط برخی 
مردان از آن ها اطالع داشتند و پنهانی 
آدرس آن ها را با هم ردوبدل می کردند، 
اما پس از مطرح و علنی شــدن امکان 
ازدواج »موقــت« به عنوان یک راه حل 
»موقت« برای آنانــی که امکان ازدواج 
دائم نداشــتند، این ســایت ها نقاب از 
چهره برداشتند، در مورد خدماتی که 
می دادند و می دهند تبلیغات آغاز کردند 
و حاال دامنه فعالیت شان به کانال های 
همیشه در دسترس تلگرام هم رسیده 
است.آن هایی که وارد چنین سایت ها 
و کانال هایی می شوند؛ معتقدند کاری 
که انجام می دهند، کامال طبیعی و از نظر 
شرعی کامال موجه است. اما البته باید 
پای صحبت شان نشست تا متوجه شد 
که منظورشان از »طبیعی« و »شرعی« 
چیست و این طبیعی و شرعی بودن چه 

حوزه هایی را و تا کجا فرامی گیرد و آیا 
همه حق دارند از این »طبیعی« بودن 
استفاده و به تعبیری رساتر سوءاستفاده 

کنند؟    
ازدواج موقت، چراها و چگونگی ها 
ممکن است روزگاری ازدواج موقت 
حکمت هایــی برای خودش داشــته، 
حکمت هایی شاید هم زیست شناسانه 
و هم بازدارنده بــرای مردانی که برای 
مدت های طوالنــی از خانــواده دور 
بودند، برای مردانی که همســر بیمار 
داشتند، برای مردانی که به هر دلیل از 
سوی همسران خود رانده شده و مورد 
بی مهری قرار می گرفتند و به خصوص 
برای مردان مجردی که تا مدتی طوالنی 
نمی توانســتند ازدواج کننــد، ازدواج 
موقت، روشــی بود تا  آنان به خأل و نیاز 
جسمانی خود پاسخ بدهند و از افتادن 
به جان جامعه و زنان پرهیز داده شوند. 
برای چنین مردانی، همیشــه افرادی 
بودند که شرایطی را مهیا می کردند که 
ضمن آن، با تعییــن مهریه، زنان واجد 
شرایط نیزمی توانستند به خواسته و نیاز 
جسمی و نیز مالی خود پاسخ دهند. این 
زنان معموال زنان از جوان تا میان سال 
بیوه یا مطلقه ای بودند که البته حریم 
و شان شــان معموال حفظ می شد. این 
حریم تا آن جا مهم بود کــه زنی که به 
ازدواج موقــت درمی آمد، به هر مدتی، 
بعد تمام شــدن زمان ازدواج، باید دو 
ماه ونیم عده نگه می داشــت. و همین 
فاصله گذاری، نمی گذاشــت ازدواج 
موقت، به صورت یک شغل، برای زنان 
دربیاید. در عین حــال، تکلیف چنین 

زنانی مشــخص بود؛ آن ها هم مثل هر 
زن دیگری در زمینه ازدواج از مهریه و 
با توجه به طول ازدواج از نفقه برخوردار 
بودند. این شــرایط هنوز هم بر ازدواج 
موقت حاکم است... اگر این سایت ها و 

کانال ها بگذارند!    
در سایت ها و کانال های 
همسریابی چه می گذرد؟

در سایت ها و کانال های همسریابی 
مســلما هر چه می گذرد و هر طور که 
می گــذرد، چندان خوشــایند و البته 
چندان هم شرعی-آن طور که مدیران 
این سایت ها و کانال ها ادعا می کنند- 
نیست. ورود به این کانال ها و سایت ها، 
راحت اســت، هرکــس می خواهد از 
امکانات این فضاها استفاده کند کافی 
است فرمی پر کند و مشخصات ظاهری 
خودش و موردی را که می خواهد اعالم 
کند. در مورد این مشخصات و اطالعات 
هم البته راستی آزمایی در کار نیست. 
بعد از عضویت و پرداخت حق عضویت!، 
مردان می توانند بــه پروفایل زنانی که 
اعالم آمادگی کرده اند، دسترسی داشته 

باشند. 
ســایت ها و کانال های فعالی وجود 
دارند با هزاران عضو که زنان را بر اساس 
سن، زیبایی، رنگ پوســت، اندازه قد و 
وزن، تحصیالت و تهرانی و شهرستانی 
بودن، داشــتن خانه مجردی  و ...البته 
قیمت مهریــه! و شــرایط و نحوه آن 
پرداخت آن، طبقه بنــدی کرده اند و 
مشتریان و مراجعان مرد، می توانند با 
توجه به شرایط خود که البته بیشتر و 
گاه فقط شــامل تمکن مالی می شود، 

مورد مناسب و دلخواه خود را انتخاب 
کنند. برخی از این ســایت های فعال 
و پرمشــتری که ادعا می کنند مجوز 
دارند و ساز وکاری کامال شرعی بر روند 
فعالیت آن ها حاکم است، علنی و خیلی 
واضح شرط گذاشــته اند که هر زن، در 
روز نمی تواند بیش از چهار مورد ازدواج 
موقت داشته باشد! و از همین جا میزان 
پای بندی به موارد شــرعی مشخص 
می شــود. ایراد مهم دیگری که به این 
واســطه های مجازی وارد است، عدم 
راســتی آزمایی در مورد تاهل مردان 
و زنان و نیز دوشــیزه بودن آنان است، 
دختری که هرگز ازدواج نکرده، شرعا 
نمی تواند وارد ازدواج موقت شــود، اما 
در این سایت ها به مواردی از این دست 
برمی خوریم؛ دخترانی که یکی از مزایای 
خود را همین دوشیزگی عنوان کرده و 
الجرم قیمت-ببخشید مهریه- باالتری 
دریافت می کنند!  به این ترتیب مسائل 
اخالقی در این کانال ها نه اولویت دارد و 

نه اهمیت و پرسش از مشتریان خدمات 
جنسی فقط در مورد مسائل ظاهری و 
پول اســت. افرادی که در این کانال ها 
عضو می شوند فقط به دنبال برچسب 
ازدواج موقت هستند تا بدون کمترین 
رابطه حسی و قلبی و در قالب پوششی 

قانونی رابطه جنسی برقرار کنند. 

این بازار حسابی داغ است!
شگفت انگیز آن اســت که به  رغم 
مخالفت های ظاهری که از سوی مردم 
نسبت به ازدواج موقت دیده یا شنیده 

می شود، این بازار به شدت داغ است. 
بســیاری از کانال ها و ســایت ها با 
سوءاســتفاده از مفهوم صیغه و ازدواج 
موقت، روابــط غیراخالقــی را ترویج 
می کنند و نهاد های نظارتی هم چون 
پلیس فتا و وزارت ورزش و جوانان نیز 
به این قضیــه ورود کــرده  و به جوانان 
هشــدار می دهند.حســن جواهری، 
روانشناس بالینی در مورد این کانال ها 
می گوید بسیاری از افراد نیازهای خود 
را از طریــق چنیــن کانال هایی ارضا 
می کنند و برخی افــراد که برای مدت 
بسیار کوتاهی وارد این کانال ها می شوند 
بدون این که چیزی به دســت آوردند، 
 اعتماد به نفس و پول خود را به راحتی 

از دست می دهند.
شهناز سجادی، دســتیار ویژه در 
امور حقوق شــهروندی معاونت امور 
زنان و خانواده با اشــاره به سایت های 
صیغه  و همسریابی می گوید:»متاسفانه 
این سایت های مجاز و غیرمجاز زنان، 
دختران جوان، مردان و پســران را به 
ازدواج های موقــت ترغیب می کنند 
و آن قدر از ازدواج موقــت تعریف و آن  
را تبلیغ کرده اند که قبــح آن در میان 
خانواده ها و جوان ها از بین رفته اســت 
و ما امروز با افزایش ازدواج های موقت 
مواجهیم. در حــال حاضرهم که مدام 
تبلیغ می کنند یک نوجوان کمتر از 13 
سال نیاز جنسی دارد و باید ازدواج کند،  
این درست است که انسان نیاز جنسی 
دارد، اما در هر دوره ای باید به یک روند 
از رشد و تعالی انســان پرداخته شود. 
و دوران ابتدایی و حتی 13 ســالگی، 
مقطعی نیست که لزومی داشته باشد 
این میل بیدار و پرورده شــود. ســن 
نوجوانــی فرصت اجتماعی شــدن و 
مهارت آموزی اســت نه زمان سرفرو 
کردن در سایت ها و کانال های ازدواج 
موقت که اساسا هیچ ضابطه ای بر آن ها 

حاکم نیست.«   
فضای حاکم برجامعه بیمار است!

عضو هیأت علمی  دانشــگاه عالمه 
طباطبایی معتقد است امر جنسی در 
حال حاضر »دغدغه و معضل« جامعه 
ماســت. این التهاب جنسی نشانگانی 
دارد که در ســطح بازنمایــی ذهنی و 
زبانــی در جامعه ما وجــود دارد. برای 
مثال اگر بخواهم به چنــد نمونه از این 
نشانه ها اشاره کنم، شــامل این موارد 

می شود: طنز جنسی، پوشش جنسی، 
اقبال خانواده های ایرانی به سریال ها و 

فیلم هایی که تابوشکن هستند. 
محمدتقی کرمــی می گوید:» اگر 
دوربینی در یکی از این فضاهای عمومی  
کار گذاشته شود، مالحظه می کنیم با 
چه میزان ابراز نشانگان جنسی در جامعه 
مواجهیم، برای مثال کافی است در یک 
واگن مترو یــک خانم بدحجاب داخل 
شود. تمام فضا تحت تأثیر او قرار گرفته 
و نگاه ها به سمت این خانم می رود. حتی 
کسی که می خواهد نگاهش را کنترل 
کند و خود را بی تفاوت نشان دهد، دارای 
نوعی بی تفاوتی آگاهانه است. بنابراین 
درجامعه دچار معضالت جنسی هستیم 
و این مسئله، مجرد و متأهل و زن و مرد 
هم ندارد. این قضیه کل خانواده را درگیر 

کرده است.« 
به گفتــه کرمــی یکــی از دالیل 
دغدغه شدن امر جنسی در جامعه امروز 
ما  بحث دوران گذار است. جامعه ما در 
حال تجربه»تجارب« جدیدی است. 
به لحاظ جمعیتــی در حال تجربه نوع 
جدیدی از ساختار جمعیتی هستیم که 
به شدت بر مسائل فرهنگی و اجتماعی 
جامعه تأثیرگذار اســت. هم چنین دو 
قطبی شــدن فضای سیاسی و کاهش 
اعتماد رسانه ای مردم حتی نسبت به 
اخالق و ارزش ها منجر به شکاف میان 

حاکمیت و مردم شده است. 
حسین باهر، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه هم می گوید:: »درباره افزایش 
ازدواج موقت در جامعه می توان دالیل 
مختلفی ارائه کرد. در حال حاضر اقدام 
به ازدواج دائم از نظر مشکالت اقتصادی 
سخت شــده اســت. به اعتقاد من 90 
درصد مشــکالت ازدواج دائم ناشی از 
مسائل اقتصادی و 10 درصد نیز ناشی از 
مسائل فرهنگی است.مسائل اقتصادی 
شامل مسکن، شغل و درآمد مناسب، 
هزینه های بــاالی ازدواج و مهریه های 
سنگین باعث شــده مردم جذب این 
سایت ها و کانال ها شوند و البته به این 
ترتیب از بار هر نوع مسئولیتی شانه خالی 
کنند.« به نظر حسین باهر، دلیل اصلی 
رواج ازدواج موقت را می توان ســخت 
بودن ازدواج دائم و آســان و ارزان بودن 

ازدواج موقت دانست.  

بازار سایت ها و کانال های »ازدواج موقت« داغ است؛

هیچ ترتیبی و آدابی مجو!

یادداشت

آسیه ویسی

من »رها« هســتم. همان دخترکی که این 
روزها با همین اسم مستعار بر سر زبان ها افتاده ام 
و همدردی، دلســوزی و همدلــی خیلی ها را 
برانگیختــه ام. من به عنــوان دختر کوچولوی 
11ساله ای که هنوز خوب و بد خودم را تشخیص 
نمی دهم، می خواهــم از این آدم هایی که به هر 
دری زدند تا من را از خانه »شــوهرم«! بیرون 
بکشــند، ممنونم. ممنونم چــون درد زیادی 
می کشــیدم. و دردکشــیدن، وقتی تنهایی و 
صدایت را کســی نمی شــنود، خیلی سخت 
است. پدر من، هم بیکار است، هم قرض دارد و 
هم معتاد است؛ یعنی یک آدم بیچاره ... خیلی 
بیچاره. اما این بیچارگی او باعث نمی شــود که 
وقتی بزرگ شدم و توانستم خیر و صالح خودم 

را تشخیص بدهم، او را ببخشم. وقتی بزرگ بشوم 
حتما خواهم فهمید که گاهی بعضی بالها سر 
آدم می آید که نمی شود کسی را به خاطر آن ها 
بخشــید. مربی ام می گوید بخشیدن را باید یاد 

گرفت. شاید تا آن موقع یاد بگیرم.
من که »رها« باشــم، کمــی می خواهم با 
آن هایی حرف بزنم که »دلواپس« من هستند. 
آن هایی که فقط دوجور »دلواپس«ی احساس 
می کنند؛ اول این که خوب، حاال که من را از خانه 
شوهرم! به بهزیســتی برده اند، پس من، حتی 
اگر 11 ساله باشم، دیگر»دختری« ندارم و دوم 
این که تبدیل شــده ام به یک زن بی سرپرست. 
یعنی زنی که نه پدری دارد که از او حمایت کند 
و نه شــوهری! که خرجی اش را بدهد. من هیچ 
تصوری از »دختری« و از »زن« بودن ندارم. در 
این مورد کسی با من حرف نزده است و نمی دانم  

که اصال داشــتن یا نداشــتن »دختری« چه 
تغییری در وضعیت مــن به وجود خواهد آورد. 
فقط می دانم که در بهزیستی کسی در این باره 
نگران نیست. این جا سعی می کنند حال من را 
خوب کنند، درد شــکم و کمرم را خوب کنند. 
سعی می کنند من از گریه کردن دست بردارم و 
کمی بخندم. من که 11 ساله ام، از  نظر این آدم ها، 
یک دخترکوچولوی بیچاره فروخته شده هستم 
که حاال باید به آینده ام فکــر کنم؛ مثال درس 
بخوانم. مثال دانشــگاه بروم، مثال بتوانم روزی 
روزگاری کاری پیدا کنــم و روی پاهای خودم 
بایستم. این جا به من می گویند وقتی که بزرگ 
شوم پاهای خیلی قوی خواهم داشت، هم برای 
راه رفتن، هم برای دویدن، هم برای رانندگی و 
دوچرخه ســواری کردن. فقط وقتی می شنوم 
»دلواپس«ها نگران »دختری« و آینده ازدواج 

من هستند، منظورشــان را نمی فهمم. وقتی 
می شنوم که به من می گویند»زن بی سرپرست« 
اصال نمی دانم درباره چــه حرف می زنند. فقط 
این را می دانم که مربی ام، دنبال دوا و درمان من 
است و می خواهد من یک دختر قوی باشم. من 
هم دوســت دارم یک دختر قوی باشم، آن قدر 
قوی و باســواد  که روزی معنی »دختری« که 
باعث می شــود من نتوانم ازدواج کنم و معنی 
»زن بی سرپرســت« را بفهمــم؛ آن روز حتما 
خودم جوابی برای همه این »دلواپس«ها خواهم 
داشــت. مربی ام می گوید به حرف مردم گوش 
نده. فقط ســعی کن حالت خوب شود و وقتی 
که حال سر و شکم و کمرت خوب شد، بیفت به 
جان درس و کتاب، و خوب بزرگ شو و مثل یک 

خانم زندگی کن. 
من »زن«های زیادی دور و بر خودم دیده ام 
که خیلی با من مهربان نبودند، یکی اش، مادرم 
که گذاشت پدرم من  را بفروشد. یکی اش، همین 
»زن« اول شــوهرم! که نمی دانم چرا من  را که 
از بچه آخر خودش دوســال کوچک تر بودم با 

شوهرش در یک اتاق می انداخت و می گذاشت 
آن مرد چنان کارهایی با من بکند. در آن روزها 
و شب ها، من نمی توانســتم فکر کنم. فقط درد 
می کشــیدم و گریه می کردم. اما حاال مربی ام 
ذره ذره بعضی چیزها را توضیح می دهد، طوری 
توضیح می دهد کــه بفهمم. و مــن می دانم و 
باور کرده ام که وقتی بزرگ و خانم شــوم، مثل 
مربی ام خواهم شد. مثل او که یک »زن« است 
اما احساس نمی کند بی سرپرست است. او روی 
پاهای خودش ایستاده است. کسی جرات ندارد 
او را بفروشد. کســی جرات ندارد دست روی او 

بلند کند. 
»دلواپس«های عزیز، من زمانی که فروخته 
شــدم و به خانه این مرد آورده شدم، احساس 
بی کسی کردم. احســاس کردم هیچ کس در 
دنیا دوســتم ندارد و درد من  را نمی فهمد، اگر 
منظورتان از »بی سرپرستی« همین باشد، پس 
باید بگویم دیگر نگران نباشید. آن شب های پر 
از کابوس و درد تمام شده، و حاال خیلی ها من  را 

دوست دارند و می خواهند کمکم کنند.  

دلواپس ها نگران نباشند

در این جا ابدا قصد بررسی فقهی و اخالقی و درست و نادرست بودن ماجرای »ازدواج موقت« را نداریم که این حیطه 
اصال در تخصص ما نیست. ما فقط قصد داریم نگاهی واکاوانه و کمی هم آسیب شناسانه به این مسئله بیندازیم. در واقع 

قصد ما، یک روایت کوتاه است از اتفاقاتی که در این سایت ها و کانال ها می افتد و آسیب هایی که از این طریق به زن و 
خانواده وارد می شود.  

یکی از دالیل دغدغه شدن 
امر جنسی در جامعه 

امروز ما  بحث دوران گذار 
است. جامعه ما در حال 

تجربه»تجارب« جدیدی 
است. به لحاظ جمعیتی در 
حال تجربه نوع جدیدی از 
ساختار جمعیتی هستیم 

که به شدت بر مسائل 
فرهنگی و اجتماعی جامعه 

تأثیرگذار است

متاسفانه این سایت های 
مجاز و غیرمجاز زنان، 

دختران جوان، مردان و 
پسران را به ازدواج های 
موقت ترغیب می کنند 

و آن قدر از ازدواج موقت 
تعریف و آن  را تبلیغ 

کرده اند که قبح آن در میان 
خانواده ها و جوان ها از بین 

رفته است
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