
جای جلد



صاحب امتیاز : 

مدیرمسئول و رسدبیر: 

شورای رسدبیری:

هیئت تحریریه:

تیم اجرایی:

طراحی داخیل:

طراح جلد:

عکاس:

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان )دفتر تحکیم وحدت(

مژگان صالیی، معصومه زورمند، فاطمه فیروزآبادی، پریسا 

تیموری، زهراسادات رضوی علوی، مهشید احمدی زاده،

مهدیه دهقان، نرگس حسینی

فهرست

زهراسادات رضوی علوی، نرگس حسینی،

محمدحسین قائدشرف، اسماعیل کوهی مقدم، علی دهقان

فاطمه کریمی، فاطمه پروری،

مریم نظری، فاطمه نیافر

محمدحسن نوذری، رضا رحیمی، مریم مهربان

عباس گودرزی

محمدعادل یوسفی

معصومه زورمند

ندای دخرتان ایران

درآمد

درآستانه انهدام

از هم باشی تا فروپاشی

تنهایی بی انتها
پرونده ویژه

سن؛ عدد یا عامل
نقد فیلم

ماجرای یک درد

کابوس ازدواج

نگرش و بینش؛ مهم ترین عامل مسائل خانواده
مصاحبه با دکتر سینا کلهر

انعکاس دانشگاه
مطالبات بی اساس

پازل مهارت ها
زن موفق

بر مدار تکلیف
مصاحبه با دکتر الهام یاوری

1

2

4

7

9

12

14

17

21

23

26



جای عکس متام صفحه
 مرتبط اب محتوای کیل 

نرشیه

ــم  ــران جامعــه« خواندی ــان را »رهب ــدا، زن در شــماره ی پیشــین از ویژه نامه هــای ن
ــه موجــب نقــش خانوادگــی و ویژگی هــای منحصــر  ــان ب و مدعــی شــدیم کــه زن
بــه فــرد زنانــه، راهبــری جامعــه را بــه عهــده دارنــد و تــاش نمودیــم ابعــاد حضــور 

اجتماعــی زنــان را بــا نگاهــی نــو مــورد بررســی قــرار دهیــم.
ــان و  ــر از مســائل حــوزه ی زن ــاد یکــی دیگ ــا ابع ــرآن شــدیم ت ــن شــماره ب در ای
خانــواده را واکاوی کنیــم؛ موضوعــی کــه شــاید بــه ظاهــر بیــش از موضــوع زنــان، 
بــه بحــث خانــواده مرتبــط باشــد امــا بــا تمرکــزی بیشــتر بــر وضعیــت دختــران و 

زنــان جامعــه ســعی در نشــان دادن ابعــاد کمتــر بیــان شــده داریــم.
ــا عنــوان ازدواج،  زوج طلبــی، یــک نیــاز انســانی اســت کــه در قالــب یــک ارزش ب
ــواده اســت و از آن  ــه خان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ازدواج دروازه ی ورود ب
جهــت کــه خانــواده در ایجــاد یــا رفــع انــواع مســائل جامعــه نقشــی اساســی دارد، 

ــد. ــژه ای را می طلب ــن موضــوع توجــه وی ای
واضــح اســت کــه اکنــون وضعیــت ازدواج در ایــران بــا مســائلی جــدی رو به روســت 
کــه جــزو مســائل اجتماعــی مــا هســتند؛ از جملــه بــاال رفتــن ســن ازدواج، افزایــش 
ــه بررســی  ــط و ... . مســائلی ک ــدل رواب ــو از م ــای ن ــور گونه ه ــی، ظه تجــرد قطع
کان و درنتیجــه راهــکار کان و در ســطوح حاکمیتــی می طلبنــد. در ایــن شــماره 
تــاش نمودیــم کــه عــاوه بــر نــکاِت الزم در حــوزه ی ُخــرد و میانــه تمرکــز خــود 
ــورد توجــه  ــم و نقــش حاکمیــت را بیــش از پیــش م ــر حــوزه ی کان بگذاری را ب

قــرار دهیــم.
ــه  ــن مســائل نیازمنــد بررســی منطقــی، علمــی و منصفان از ســوی دیگــر حــل ای
اســت امــا آن چــه کــه مشــاهده می شــود ایــن اســت کــه موضوعــات حــول ازدواج 
نیــز از گزنــِد آســیب افــراط و تفریــط، نگاه هــای ســلیقه ای و سیاســی و ادعاهــای 
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــج روی موج ــن ک ــده و همی ــان نمان ــاس در ام ــه و اس بی پای
ــد. از  ــز بیفزاین ــر آســیب های موجــود نی ــه نتیجــه نرســند و گاه ب ــا ب گاه راه حل ه
ــا رویکــردی تخصصــی  ایــن رو تــاش شــده کــه در ایــن مجــال بــه موضوعــات ب

پرداختــه شــود.
ــت موجــود ازدواج  ــر وضعی ــه ی حاضــر، هشــدارنامه ای اســت ب ــت ویژه نام در نهای
ــده ی  ــت عم ــه نســبت وضعی ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه گرچ ــران ک ــواده در ای و خان
ــه  ــه ب ــکل گرفت ــائل ش ــر مس ــا اگ ــرار دارد ام ــوب ق ــرایطی مطل ــورها در ش کش
درســتی مرتفــع نگردنــد در آینــده بــه بحرانــی در ایــن حــوزه و در نتیجــه بحــران 

ــم خــورد. ــه برخواهی در جامع
امیــد اســت کــه بررســی موجــود کمکــی هرچنــد کوچــک در حــل مســائل موجــود 

. شد با
نرگس حسینی - مسئول خواهران اتحادیه دفتر تحکیم وحدت - پاییز 1398

باتشکر از اساتید و پژوهشگران محترمی که ما را در تهیه ی این ویژه نامه
یاری نمودند؛

حجت االسام والمسلمین حاج آقای دهقان؛ معاون نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشگاه هنر تهران و کارشناس ازدواج و خانواده در نهاد نمایندگی مرکزی، 

جناب آقای سینا کلهر؛ معاون فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسامی،

جناب آقای نائینی، مسئول بخش خانواده در بنیاد کرامت،
جناب آقای بدیعی، سردبیر سایت ریحانه،

جناب آقای امیری، پژوهشگر مجموعه ی حوزه هنری.
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ــی باشــد در  ــوع اجتماع ــه ن ــد چ ــاع می توان ــن اجتم ــه ای ــن ک ــد. ای ــی می دانن ــاً اجتماع ــان انســان را ذات ــه شناس برخــی جامع
ــاً اجتماعــی(  ــع )ذات ــی بالطب ــی اگــر مدن ــگاه اندیشــمندان اســامی انســان حت ــن اندیشــمندان ســوالی اساســی اســت. در ن بی
نباشــد ولــی خانــوادة بالطبــع هســت؛ یعنــی انســان ها ذاتــاً خانواده گــرا هســتند و فطرتــی خانواده گرایانــه دارنــد. از نظــر شــهید 
ــاد  ــی ایج ــای تکوین ــر اســاس ویژگی ه ــا منشــأ آن فطــری اســت و ب ــرارداد اجتماعیســت ام ــک ق ــواده ی ــری اگرچــه خان مطه
ــواده« مطــرح اســت کــه  ــه ی »تاریخیــت خان ــام دارد، نظری ــواده« ن ــه ی »طبیعیــت خان ــن نظــر کــه نظری ــر ای می شــود. در براب
ــرات  ــواده را حاصــل تغیی ــع خان ــه در واق ــن نظری ــرد. ای ــر تحــوالت تاریخــی در نظــر می گی ــخ و در اث ــواده را در بســتر تاری خان
ــروز  ــواده ب ــکالی از خان ــان اَش ــا نیازهــای آن زم ــدارد و معتقــد اســت در هــر برهــه ای و متناســب ب و تحــوالت اجتماعــی می پن
ــه ایــن  ــه رســمیت شــناخته می شــود. اشــکاالت اساســی ب ــد، همجنــس و ... ب ــگاه، خانواده هــای تــک وال می کنــد. از دل ایــن ن

ــه نمی گنجــد. ــن مقال ــن نقدهــا در ای ــگاه وجــود دارد کــه بررســی ای ن
ازدواج مدخــل تشــکیل خانــواده اســت؛ لــذا نــوع نــگاه جامعــه بــه ایــن رویــداد می توانــد گام هــای بعــدی را روشــن تر و عیان تــر 
ســازد. در نــگاه دینــی مــا، خلقــت بــر مــدار زوجیــت تعریــف شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه همــه چیــز زوج خلــق شــده اســت. 
ــی  ــه راحت ــرژی ب ــد و فروپاشــی آن ســطح از ان ــرون ناپایدارن ــک الکت ــای ت ــه اوربیتال ه ــود ک ــی مطــرح می ش در مباحــث علم
ــگاه  ــن ن ــر ای ــود.1  اگ ــد ب ــدار خواهن ــرژی هســتند و بی شــک پای ــد ان ــل شــده ی بان ــاد تکمی ــا نم ــد. دو الکترون ه ــاق می افت اتف
اتیمــزه را بــه کان تســری دهیــم همــه چیــز، از اتــم گرفتــه تــا انســان ها در قالــب زوجیــت پایــداری و آرامــش بیشــتری دارنــد. 
ــرای خــود و دیگــری  ــن آرامــش ب ــرد اســباب ایجــاد ای ــَکن و آرامــش و زن و م ــه محــل َس ــا خان ــی م ــن رو در تفکــر دین از ای
هســتند و هــر دو در ایــن مســئله مکلف انــد؛ در واقــع زن و مــرد در یــک خانــواده مطابــق بــا »اصــل مکملیــت« بــه نقش آفرینــی 
می پردازنــد تــا در کنــار هــم بــه یــک کل واحــد و یــک هســته ی اجتماعــی کارآمــد تبدیــل شــوند. اصــل مکملیــت بــه مکمــل 
بــودن زن و مــرد در کنــار هــم و تعییــن نقش هــا و حقــوق و تکالیــف حاصــل از آن اشــاره دارد. در اصــل مکملیــت، زن و مــرد 
ــم ســریع تر و  ــا کمــک ه ــراز و نشــیب ب ــن مســیِر پرف ــردن ای ــا طــی ک ــق شــده اند ام ــال، مســتقل خل ــه کم ــرای رســیدن ب ب

ــتند.  ــر هس ــده ی یکدیگ ــل کنن ــش و تکمی ــود و تکامل بخ ــر می ش راحت ت

چرا ابید ازدواج کرد؟
ــواده  ــام خان ــه ن ــی ب ــکیل گروه ــدف از تش ــد. ه ــال می کن ــی را دنب ــکل گیری اهداف ــرای ش ــی ب ــاع و گروه ــر اجتم ــک ه بی ش
می توانــد ایجــاد رابطــه ی اُنــس و محبــت، چشــیدن طعــم آرامــش و ســکینه قلبــی، ارضــای نیــاز جنســی، فرزنــدآوری و بقــای 
نســل و ... باشــد. در ازدواج هــای قدیمــی ممکــن بــود دالیــل دیگــری مثــل مســائل اقتصــادی، تحکیــم روابــط خویشــاوندی و ... 
ــر پایــه ی عشــق رمانتیــک  ــوده باشــد کــه امــروزه کم رنگ تــر شــده اند. در مــدل مــدرن، ازدواج هــا ب ــرای طرفیــن مهــم ب نیــز ب
ــق  ــداری عش ــه پای ــه ب ــا دوام رابط ــن ازدواج ه ــد. در ای ــت کنن ــوارد غفل ــایر م ــن از س ــت طرفی ــن اس ــرد و ممک ــکل می گی ش
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در باب نگرش های صحیح و غلط به ازدواج
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مقام معظم
رهربی

بیــن دو طــرف وابســته اســت. غفلــت از ســایر پارامترهــای 
موثــر در ازدواج باعــث می شــود چرخــه ی ازدواج، طــاق و 
ازدواج شــکل بگیــرد! از ایــن رو نوعــی ناپایــداری در روابــط 
ــواده را از محــور  ــه خان ــود ک ــیال ایجــاد می ش و عشــق س
ــرار  ــش ق ــور تعلقات ــرد را در مح ــرده و ف ــارج ک ــودن خ ب
می دهــد. بــا پررنــگ شــدن فردگرایــی در جامعــه ی مــدرن 
ایــن جنــس ازدواج هــای ناپایــدار بیشــتر یــا بــه قالب هــای 

ــود. ــرف کشــیده می ش ــارج از ع خ
الزم بــه ذکــر اســت کــه در تفکــر دینــی، دختــر و پســر دو 
رکــن اصلــی عقــد ازدواج هســتند. بنابرایــن میــل و عاقه ی 
قلبــی آنــان بــه یکدیگــر، از نظــر اعضــای خانــواده مهم تــر 
بــوده و بــا اظهــار کراهــت آنــان عقــد ازدواج باطــل اســت. 
در روایــات آمــده اســت کــه ائمــه بزرگــوار مــا در پاســخ بــه 
ــا  ــد: "ب ــرای ازدواج می فرمودن ــران ب ــران و پس ــوال دخت س
کســی کــه میــل داری ازدواج کــن". در کنــار آن راهنمایــی 
ــان نیــز ســفارش  ــان در تزویــج جوان والدیــن و کوشــش آن
شــده اســت امــا میــل قلبــی نکتــه ایســت کــه بــه آن توجــه 

شــده و حائــز اهمیــت اســت.2
   

چرا نباید ازدواج کرد؟
نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه نبایــد در هیــچ 

امــری دچــار افــراط یــا تفریط شــد. ازدواج 
امــری پســندیده و در ادبیــات دینــی مــا 
مســتحب موکــد اســت امــا واجــب 
ــر  ــت ب ــر کفوی ــن ب ــد دی نیســت و تأکی
ــدرن  ــگاه م ــه ن ــت. ن ــاس اس ــن اس ای
در  و  تاریخــی  امــری  را  ازدواج  کــه 

ــد  ــف می کن ــف تعری ــکال مختل بســتر اَش
ــگاه  ــه ن ــت و ن ــرش اس ــل درک و پذی قاب

منســوخی کــه دختــر را بــا هــر شــیوه و 
ــاند.  ــد می نش ــفره ی عق ــای س ــار پ ــه اجب ــی ب گاه

گاه نگاه هــای غلــط اجتماعــی، دلســوزی های ناصــواب 
ــار  ــران، فش ــرای دخت ــان ب ــا آن چن ــای بی ج ــا دخالت ه ی
ــِی خــود را  ــه ی زندگان ــه ادام ــد ک ــی ایجــاد می کن اجتماع
در گــروی ازدواج بــه هــر شــکل و بــا هــر کســی می بیننــد. 
ــرس از  ــی، تــرس از قضاوت هــای نابه جــا ، ت ــرس از تنهای ت
ترحــم دیگــران، چشــم و هم چشــمی و ... مــواردی هســتند 
ــط  ــاب غل ــمت انتخ ــه س ــران را ب ــت دخت ــن اس ــه ممک ک
ســوق دهــد. هیــچ عقــل ســلیمی نمــی پذیــرد کــه ازدواج 
ــا و  ــت. باره ــت اس ــی درس ــر دلیل ــا ه ــکل و ب ــر ش ــه ه ب
ــه  ــود ک ــده می ش ــده ای دی ــخنان ع ــن س ــا و در بی باره
ــمت  ــه س ــران را ب ــان، دخت ــج ازدواج آس ــدف تروی ــا ه ب
محیطــی هدایــت می کننــد کــه هیــچ شــناختی از آن 
وجــود نــدارد و بــا انگیــزه ی این کــه "بعــد از عقــد مســائل 
ــا  ــد. ب ــر می کنن ــد براب ــرد را چن حــل می شود"مشــکات ف
توجــه بــه طبیعــی بــودن و فطــری بــودن خانواده محــوری، 
هــر انســانی میــل بــه ایجــاد کانــون و محیطــی از انــس و 

وقتی در جامعه ای پروسه ی 
تشکیل خانواده، پروسه ای 

رعب آور یا پردردسر باشد که 
جوانان را از این میل طبیعی دور 

کند و  عطای آن را به لقایش 
ببخشند، بی شک آن جامعه در 

آستانه انهدام است!
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1 - در تشکیل اتم در هر اوربیتال )سطح انرژی( دو الکترون جای می گیرد. برای پرشدن این اوربیتال ها ابتدا الکترون با مختصات خاص اوربیتال آن سطح از انرژی را پر کرده و سپس الکترونی 
با مختصاتی متفاوت تمام باندهای موجود اوربیتال دوم هر باند را پر خواهد کرد.  2- زن در اسام ، ج2، فریبا عاسوند

ــد؛  ــت یاب ــه دس ــداِف ثانوی ــه اه ــتر آن ب ــا در بس ــت را دارد ت محب
لــذا حرکــت صحیــح، تشــخیص معیارهــای دقیــق و ایجــاد مســیر 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــب، ب ــدار و مناس ــای پای ــرای ازدواج ه ــب ب مناس
تعــداد زوج هــای موفــق را بیشــتر و در نتیجــه مجــردان بیشــتری 
ــروری  ــه ض ــن نکت ــر ای ــد. ذک ــت می کن ــمت ازدواج هدای ــه س را ب
اســت کــه ایجــاد فضــای ناامــن بــرای دختــران مجــرد کــه مطابــق 
ــد،  ــا فرهنــگ مــا در مرحلــه ی اول، مــورد انتخــاب قــرار می گیرن ب
ــش  ــای پرتن ــا انتخاب ه ــی و ی ــای اجتماع ــش اضطراب ه جــز افزای

ــدارد!  ــر ن ــری در ب ــه شکســت نتیجــه ی دیگ ــوم ب و محک
ــردی و  ــد ف ــر از بع ــرف نظ ــیم ص ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب بای
ــه را  ــن مقول ــگاه کان و سیســتمی ای فطــری ازدواج، آن چــه در ن
ــه  پراهمیــت و اساســی نشــان می دهــد، پیوســت و وابســتگی آن ب
آینــده ی جامعــه اســت؛ چــرا کــه اجتمــاع تشکیل شــده از خانــواده 
ــواده  ــد. خان ــری رخ می ده ــواده جامعه پذی ــتر خان ــت و در بس اس
ــر و فعــال  ــد ســالم، موث ــه عنــوان هســته ی اولیــه ی اجتمــاع بای ب
باشــد و خانــواده ی ســالم از ازدواج ســالم و زوج هــای آگاه تشــکیل 
ــواده، اهــداف و  می شــود. وقتــی جامعــه ای در فهــم صحیــح از خان
کارکردهــای آن ضعیــف ظاهــر شــود، وقتــی در جامعــه ای پروســه ی 
ــر  ــا پردردس ــب آور ی ــه ای رع ــواده، پروس ــکیل خان تش
باشــد کــه جوانــان را از ایــن میــل طبیعــی دور کنــد 
و  عطــای آن را بــه لقایــش ببخشــند، بــی شــک 

آن جامعــه در آســتانه انهــدام اســت! 
ــد مهم تریــن و نخســتین  جامعــه ای کــه نتوان
گام اجتماعــی را درســت بــردارد، دچــار 
فلــذا  شــد؛  خواهــد  اجتماعــی  انهــدام 
تشــکیل خانــواده و ازدواج در یــک نــگاه 
کان و بــا بررســی معضــات اجتماعــی ناشــی 
ــد.  ــژه می یاب ــی وی ــه آن اهمیت ــی ب از بی توجه
آن چــه کــه تــا بــه امــروز در ایــران بــا آن مواجــه 
هســتیم از روی غیــرت خانواده هــای اصیــل و 
ــی  ــه ســنت های الهــی و رســوم ایران ــه ب پایبنــدی جامع
ــا ســختی،  ــه گرچــه ب ــوده ک ــان ب ــاک جوان ــن فطــرت پ و همچنی
ــرای آینــده و  ازدواج هــای پایــدار را رقــم می زننــد ولــی هشــدار، ب
انگشــت اتهــام بــه ســوی مجریــان قانــون اســت. از آن جایــی کــه 
ــواده مهم تریــن نهــاد اجتماعیســت روشــن اســت کــه تمامــی  خان
ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... بایــد خودشــان را  
بــا ارزش هــای خانــواده تطبیــق دهنــد و تقویت کننــده ی آن باشــند؛ 
هرچنــد وضعیــت فعلــی ازدواج در کشــور حکایــت از خــاک خوردن 
ــا  ــد! ب ــازمان ها می ده ــواده در ادارات و س ــه خان ــوط ب ــن مرب قوانی
علــم بــه میــل طبیعــی انســان بــه خانــواده، هــر چــه افــراد جامعــه 
در تشــکیل یــک زندگــی مشــترک و ایجــاد خانــواده نــاکام بماننــد 
و ســرخورده و ســرگردان و بی تفــاوت شــوند، در آینــده ای نزدیــک 
ــا یــک »جامعــه ی نــاکام« مواجــه خواهیــم بــود کــه انگیزه هــای  ب
ــرمایه و  ــذا س ــدارد و ل ــدار را ن ــزت و اقت ــرفت، ع ــرای پیش الزم ب
ــود و در  ــیخته می ش ــم گس ــه ی ازه ــداف آن جامع ــا اه ــذت، تنه ل

ــه ســوگ اخــاق و انســانیت نشســت.  ــد ب چنیــن شــرایطی بای

اگر خانواده ای در جامعه نباشد، همه ی تربیت های بشری و همه ی نیازهای روحی انسان ها ناکام خواهد ماند.
زیرا طبیعت و ساخت بشری این گونه است که جز در آغوش خانواده و در محیط خانواده و در آغوش پدر و مادر آن تربیت 

سالم و کامل و بی عیب و بی عقده و آن بالندگِی الزم روحی پیدا نخواهد شد. 86/8/19

در باب نگرش های صحیح و غلط به ازدواج
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ازدواج ســفید عبارتــی مبهــم اســت کــه در تطبیــق بیــن واقعیــت و اصطــاح آن فاصلــه وجــود دارد و ابهاِم ســهوی یــا عمدی در 
 »Cohabitation «فرهنــگ کاربــردی ازدواج ســفید اثــر مســتقیم دارد. الگویــی کــه در جامعــه ی مــا پــا نهــاده اســت همــان
ــا  ــا »white marriage« در برخــی زبان ه ــوم ب ــن مفه ــدون ازدواج رســمی« و ای ــای »رابطــه ی جنســی ب ــه معن اســت ب

تفــاوت دارد کــه بــه معنــی »ازدواج رســمی بــدون رابطــه ی جنســی« اســت.
ازدواج در طــول حیــات تمدنــی و تاریخــی بشــر همــواره یــک امــر مقــدس بــه حســاب می آمــده و در همــه ی ادیــان روابــط 
خــارج از چارچــوب ازدواج، مطــرود جوامــع بــوده و هســت. بنابرایــن اصــل نام گــذاری ایــن واژه بــر ایــن رابطــه ی نامشــروع و 
پشــِت پازننــده بــه عــرف، پســندیده نیســت. ایــن مســئله ســبب شــده تــا از واژگان دیگــر ماننــد »هم باشــی« و »هم بالینــی« 

کــه عباراتــی بــه مراتــب نازل تــر هســتند در مــورد ایــن روابــط اســتفاده گــردد.
عمــده دالیــل گرایــش بــه هم باشــی را می تــوان در دو مــورد بررســی کــرد:1. نبــود شــرایط ازدواج اصیــل 2. رواج عقیده هــای 
فمینیســتی و غیــر دینــی. شــاید در برخــی کشــورهای غربــی کــه اکنــون هم باشــی رواج بیشــتری یافتــه، ایــن پدیــده نشــأت 
گرفتــه از تغییــر نگــرش هــا نســبت بــه ازدواج باشــد امــا بــه نظــر می رســد اصلی تریــن دلیــل گرایشــی کــه در بــدو ورود آن بــه 
ایــران وجــود دارد، عــدم امــکان حصــول ازدواج  اصیــل بــه ســهولت اســت. بــا نگاهــی دقیق تــر بایــد گفــت شــرایطی خــارج از 
اراده ی فــرد او را بــه ســمت هم باشــی ســوق داده در حالــی کــه افــراد بــه صــورت فطــری و طبیعــی خواســتار تعهــدی دائمــی 
و اســتوار هســتند نــه روابطــی کــه بــر اســاس هیــچ، ســاخته شــده و شــالوده ی مســتحکمی نــدارد و هــرآن ایــن امــکان وجــود 

دارد کــه یکــی از طرفیــن بــدون نظرخواهــی و تنهــا بــا صاح دیــد خــود بــه ایــن رابطــه ی بی پایــه و اســاس پایــان دهــد.
ــا  ــراد در آن ب ــه هم باشــی اســت، رواج عقیده هــای فمنســیتی و غیردینــی اســت کــه اف دلیــل دیگــری کــه باعــث گرایــش ب
ــن تصــور و دیگــر تصــورات صحبــت خواهــد شــد. ــر هســتند؛ در ادامــه در خصــوص ای هم باشــی در پــی ســراِب ازدواج براب

باورهای غلط در مورد هم باشی
- روابط هم باشی بیش از ازدواج بر پایه ی برابری و تساوی است.

ــه  ــرا ک ــش نیســت؛ چ ــی بی ــده وهم ــن عقی ــا ای ــد ام ــاد می کن ــرد ایج ــن زن و م ــری بی ــر فمنیســت ها هم باشــی براب در نظ
شــاید در ظاهــر بــرای نقش هــا ایــن اتفــاق بیافتــد امــا بــه لحــاظ روانــی، در حیــن زندگــی و بعــد از جدایــِی احتمالــی، ایــن 
زن اســت کــه دچــار تضــرر بیشــتر خواهــد شــد. زیــرا زنــان بیــش از مــردان بــه روابــط پایــدار و صادقانــه نیازمنــد هســتند و 

ــان را آزار می دهــد. ــق آن ــن شــرایِط معلّ ای
ــور  ــه تص ــه ک ــز آن گون ــا نی ــری نقش ه ــان براب ــه هم ــد ک ــی رخ می ده ــی در حال ــّرر روان ــن تض ــه ای ــت ک ــب این جاس جال
ــرده،  ــرداِن ازدواج ک ــا م ــابهی ب ــزان مش ــه می ــاش ب ــردان هم ب ــال 1994 م ــق بررســی های س ــد؛ طب ــاق نمی افت ــود اتف می ش

مژگان صالیی
مسئول سابق واحد فرهنگی اتحادیه | کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا)س(

از هم ابیش ات فرواپیش
بررسی مسئله هم باشی در ایران



از هم ابیش ات فرواپیش

مژگان صالیی/ مسئول سابق واحد فرهنگی اتحادیه دفرت تحکیم وحدت/ 
کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا)س(
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از کارهــای خانــه را انجــام می دهنــد ) بــه 
ترتیــب 19 و 18 ســاعت در هفتــه( در حالــی 
کــه زنــان هم بــاش حــدود 31 ســاعت و زنــان 
ازدواج کــرده 3۷ ســاعت در هفتــه؛ لــذا هنــوز 
ــان از  ــه توســط زن ــب کارهــای خان حجــم غال

ــود. ــام می ش ــروه انج ــر دو گ ه
ــت و  ــی اس ــری هم باش ــته ظاه ــری، پوس براب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــرادی ک ــد اف ــًا امی عم
ــه  ــد را ب ــی روی می آورن ــه هم باش ــری ب براب
ــر اســت  ــس بهت ــرد؛ پ ــد ک ــدل خواه ــأس ب ی
ــوم »ازدواج  ــور عم ــاف تص ــی را برخ هم باش

ــم. ــر« بنامی نابراب

 -

در  دائــم  ازدواج  رقیــب  هم باشــی   _
ــت. ــه نیس جامع

 براســاس عقیــده ی برخــی ایــن مــدل رابطــه 
جامعــه  در  دائــم  ازدواج  کنــار  می توانــد 
ــب و  ــال رقی ــن ح ــد و در عی ــدا کن رواج پی
مســبب تضعیــف آن نشــود؛ درحالــی کــه 
طبــق آمارهــا، در کشــورهای مختلــف بــه 
ــداد  ــی ها، تع ــداد هم باش ــش تع ــب افزای تناس
ازدواج هــای دائمــی رونــد کاهشــی پیــدا کــرده 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــن تجرب ــت. ای اس
ــن  ــردن مهم تری ــن ب ــیل از بی ــی پتانس هم باش

ــواده را دارد. ــی خان ــی یعن ــاد تمدن نه

ــکالت  ــد مش ــون می توانن ــرف و قان - ع
ــد. ــن ببرن ــی را از بی هم باش

ــوان  ــه عن ــی ب ــر هم باش ــد اگ ــده ای معتقدن ع
ــرح  ــکات مط ــد، مش ــون دربیای ــرف و قان ع
شــده از طــرف مخالفــان را بــه دنبــال نخواهــد 
داشــت و در تــاش هســتند کــه ایــن خواســته 
را بــرآورده نماینــد؛ چــرا کــه معتقدنــد در 
ایــن صــورت فشــار اجتماعــی از روی طرفیــن 

رابطــه برداشــته خواهــد شــد.

ایــن دیــدگاه، تعبیــری ناقــص از اثــرات هم باشــی اســت؛ اگــر اثــرات خارجــی 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــن باق ــر روی زوجی ــار اصــل رابطــه ب ــم آث ــده بگیری را نادی
ــی،  ــرات همباش ــو تأثی ــول آمات ــپ و پائ ــر کم ــر کلی ــش دکت ــق پژوه طب
ــدارد. ــا طــرد آن ن ــن موضــوع ی ــرش اجتماعــی ای ــزان پذی ــا می رابطــه ای ب

قانونــی شــدن روابــط هم باشــی نتایــج جالبــی را نیــز در پــی دارد؛ در برخــی 
ــری از  ــت جلوگی ــت در جه ــده اس ــی ش ــی قانون ــه هم باش ــورهایی ک از کش
ــاال  ــه ح ــد ک ــع کردن ــخت گیرانه ای را وض ــن س ــا قوانی ــیوع آن دولت ه ش
ــر  ــه نظ ــن ازدواج ب ــخت تر از قوانی ــورها س ــن کش ــی در ای ــن هم باش قوانی

می رســد.

- روابط هم باشی معموالً به ازدواج منجر می شود.
ــر  ــه ازدواج منج ــط ب ــن رواب ــده ی ای ــه عم ــورت گرفت ــات ص ــق تحقیق طب
نمی گــردد. طــول پایــداری هم باشــی بــه طــور میانگیــن 2 تــا 5 ســال اســت 
و بعــد از ایــن مــدت هم باشــی بــه فروپاشــی می کشــد. در ایــن صــورت نــه 
تنهــا ازدواج شــکل نمی گیــرد بلکــه دختــران بــه دلیــل ضربــه ی عاطفــی بــا 
مشــکاتی بــه مراتــب بیشــتر از قبــل بــه نقطــه اولیــه ی خــود بازمی گردنــد.

از ســویی وقتــی پژوهشــگران ســواالتی در مــورد هم باشــی از زوج هــای 
متفــاوت  برنامه هــای  و  نظــرات  غالبــاً  افــراد  می پرســند،  هم بــاش 
ــوان  ــه عن ــی را ب ــتری هم باش ــال بیش ــا احتم ــان ب ــد؛ زن ــده دارن وگفته نش
ــی  ــردان آن را راه ــه م ــی ک ــد در حال ــوی ازدواج می بینن ــه س ــه ای ب مرحل
ــد  ــه حســاب می آورن ــد ب ــن تعه ــر انداخت ــه تأخی ــرای امتحــان رابطــه و ب ب
ــا تعامــات منفــی و ســطوح پاییــن تعهــد  ــن عــدم تقــارِن جنســیتی ب و ای

ــود. ــر ش ــه ازدواج منج ــه ب ــر رابط ــی اگ ــاط دارد حت ارتب
ــه ازدواج منجــر شــود مجــدداً مشــکات  از ســوی دیگــر اگــر ایــن رابطــه ب
خــاص خــود را دارد؛ بــه عنــوان مثــال زوج هــای هم بــاش از جهــت جنســی، 
ــانی  ــواده کس ــغ و خان ــراد بال ــت اف ــه ی بهداش ــق مجل ــتند و طب ــال هس فع
کــه رابطــه ی جنســی قبــل از ازدواج دارنــد احتمــال اینکــه روابــط جنســی 
ــه  ــط منجــر ب ــن رواب فرا ازدواجــی هــم داشــته باشــند بیشــتر اســت کــه ای
ــوالً  ــراد معم ــی اف ــن در هم باش ــد. همچنی ــد ش ــادی خواه ــای زی طاق ه

ــد داد. ــت خواهن ــدن را از دس ــددار ش ــان فرزن ــوند و زم ــه دار نمی ش بچ

- هم باشی راه خوبی برای تست کردن آب است.
ممکــن اســت ایــن گونــه تصــور شــود کــه وارد شــدن بــه هم باشــی، آســان 
ــن دو جنــس و  ــط بی ــه ی رواب ــرای تجرب ــراد ب ــل اف ــن دلی ــه همی اســت و ب

ــه ایــن  همچنیــن موقعیــت زندگــِی کــم هزینــه و دارای ریســک پاییــن ب
ســمت ســوق پیــدا می کننــد در حالــی کــه پــس از مدتــی کوتــاه، خــود را 

ــد. ــروج آن می یابن ــز از خ عاج

- عشــق در هم باشــی، حقیقی تــر از عشــق در ازدواج دائــم 
ــت. اس

گاهــی دیــده می شــود در زندگــی دائــم افــراد ممکــن اســت پــس از مدتــی 
عاقــه ی ابتدایــی خــود بــه یکدیگــر را از دســت بدهنــد. برخــی هم باشــی 

ابهاِم سهوی یا عمدی در 
فرهنگ کاربردی ازدواج سفید 

اثر مستقیم دارد. الگویی که 
در جامعه ما پا نهاده است 

همان»cohabitation« است 
به معنای »رابطه جنسی بدون 
ازدواج رسمی« و این مفهوم با 
»white marriage« در برخی 
زبان ها تفاوت دارد که به معنی 

»ازدواج رسمی بدون رابطه 
جنسی« است.

برابری، پوسته ظاهری هم باشی است و عماًل 
امید افرادی که برای رسیدن به برابری به 

هم باشی روی می آورند را به یأس بدل خواهد 
کرد؛ پس بهتر است هم باشی را برخالف تصور 

عموم »ازدواج نابرابر« بنامیم.
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مقام معظم
رهربی

این ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط و زشتشان »ازدواج های سفید« -که سیاه ترین 
نوع زندگی مزدوج است- همه ی این ها به خاطر این است که خانواده از بین برود. 9۷/12/۷

1. رونــد اجتماعی ســازی: بخشــی از نخبــگان علمــی 
کشــور در تاش انــد تــا اثبــات نماینــد کــه هم باشــی 
ــی  ــرات اجتماع ــه تغیی ــی در پاســخ ب ــش طبیع واکن
ــواده را شــکل  ــه ای از خان اســت و خــواه ناخــواه گون
ــای  ــا خانواده ه ــاد ب ــم و تض ــه در تزاح ــد ک می ده
اصیــل نیــز قــرار نــدارد و همچنیــن در تاش انــد ابعاد 

منفــی ایــن رابطــه را بــه گونــه ای توجیــه نماینــد. 
بــرای  اجتماعی ســازی  قانونی ســازی:  رونــد   .2
ــی  ــد و اســتفاده از آن کاف ــدل جدی ــک م ــرش ی پذی
نیســت و نیــاز بــه بســترهای قانونــی دارد تــا عواقــب 
قانونــی آن موجــب تــرس از انتخــاب نشــود. در ایــن 
ــای  ــا زمینه ه ــد ت ــز در تاش ان ــده ای نی ــرایط ع ش
ــی  ــام هم باش ــر ن ــدون ذک ــه را ب ــن رابط ــی ای قانون

ــد. ــم نماین فراه
3. رونــد فقهی ســازی: در حالــی کــه در دو رونــد 
پیشــین فعالیــت نخبــگان علمــی و نخبــگان سیاســی 
پررنــگ اســت، متأســفانه در ایــن کارویــژه عــده ای از 
نخبــگان دینــی بــرای تولیــد توجیهــات فقهــی نقــش 
دارنــد. آنــان تــاش می کننــد بــا اســتفاده از عباراتــی 
ــوه  ــن رابطــه را شــرعی جل ــی ای ــد ُمعاطات چــون عق
دهنــد؛ درحالــی کــه ایــن مــدل رابطــه برخــاف نظــِر 
ــن  ــب مراجــع ای ــح و موکــد اســام اســت و غال صری

ــد. ــر شــرعی می دانن ــاً غی ــر را مطلق ام

ــه  ــی ک ــد. در حال ــی می دانن ــت حقیق ــاد صمیمی ــرای ایج ــی ب را راه
ــر  ــر در ه ــه اگ ــت ک ــتوار اس ــل اس ــن اص ــر ای ــی ب ــاس هم باش اس
نقطــه ای یــک طــرف احســاس کــرد شــریکش مناســب او نیســت از 
رابطــه خــارج شــود. ایــن مســئله از ابتــدا تخــم شــک و بی اعتمــادی 
را مــی کارد و آن صمیمیــت مــورد انتظــار را از همــان نقطــه ی اّولیــه 

ــرد. ــر می بُ س
از ســویی ایــن گونــه بــه نظــر می رســد کــه اغلــب زوج هــای هم بــاش 
روابــط متعهدانــه ای دارنــد و بــه دنبــال ازدواج هســتند ولــی بررســی ها 
نشــان داده کــه حــدود 2۰ درصــد از زنــان هم بــاش، روابــط جنســی 
ثانویــه ای هــم دارنــد درحالــی کــه در مقایســه بــا زنــان ازدواج کــرده 

ایــن میــزان حــدود 4 درصــد اســت.

روند شیوع هم باشی در جوامع
هم باشــی در ابتــدا در همــه ی جوامــع یــک پدیــده ی آوانــگارد اســت 
و همچــون دیگــر پدیده هــای ایــن چنینــی بــرای عادی ســازی و 

ــر اســت: ــرار زی ــه از ق ــد ک ــی را طــی می کن ــه مراحل ــرش عام پذی

1. هم باشی مقدمه ای برای ازدواج دائم
2. هم باشی به عنوان یک مدل ازدواج مجزا

3. غیر قابل تشخیص شدن هم باشی و ازدواج.
آوانــگارد  مرحلــه ی  از  گــذر  بــرای  نیــز  ایــران  در  متأســفانه 
ــف  ــای مختل ــط گروه ه ــر توس ــل زی ــی مراح ــدن هم باش شناخته ش

اســت: طی شــدن  حــال  در 

منابع:
1- کتاب »آیا ما به توافق همباشی نیاز داریم«

2- https://www.crosswalk.com/family/marriage/the-myths-and-reality-of-living-together-without-marriage11531429-.html

3- http://www.boundless.org/relationships/2012/why-not-take-her-for-a-test-drive

4- https://www.theatlantic.com/health/archive/03/2014/the-science-of-cohabitation-a-step-toward-marriage-not-a-

rebellion/284512/



دو
ره 

شما
مه 

ه نا
ویژ

ت | 
حد

م و
کی

تح
تر 

 دف
 ی

مه
هنا

 گا
ن |

یرا
ن ا

ترا
دخ

ی 
ندا

7

"13 میلیون جوان ایرانی در آستانه ی تجرد قطعی هستند".
شــاید ایــن روزهــا ایــن کلمــات را زیادتــر از قبــل شــنیده باشــیم؛ تجــرد قطعــی واقعــه ای اســت کــه قشــری از افــراد جامعــه ی 
ــازار شــایعات از طریــق  ــرای گــرم کــردن ب ــارغ از ســیاه نمایی بعضــی از رســانه ها ب ــا خــود درگیــر کــرده اســت امــا ف مــا را ب

زیــاد نشــان دادن آمــار ایــن اتفــاق، بایــد ایــن موضــوع بــا یــک نــگاه واقع بینانــه بررســی گــردد.
در حــال حاضــر مفهــوم تجــرد قطعــی بــه عنــوان وضعیــت افــراد هرگــز ازدواج نکــرده اســت کــه احتمــال ازدواج بــرای آنــان 
تقریبــا صفــر اســت و از همیــن رو معمــوالً افــراِد هرگــز ازدواج نکــرده ی بــاالی 45 یــا 5۰ و گاه حتــی 55 ســال در ایــن آمــار در 
نظــر گرفتــه می شــوند. بــا ایــن تعریــف تعــداد مجــردان قطعــِی بــاالی 5۰ ســال در ایــران 152 هــزار نفــر بــرآورد شــده اســت.

ــگاه  ــش ن ــردی، افزای ــی مج ــبک زندگ ــت س ــال آن تثبی ــه دنب ــن و ب ــن س ــاال رفت ــا ب ــد ب ــه بع ــی ب ــد از جای ــر  می رس بنظ
ــدا  ــل کاهــش پی ــه تأه ــراد ب ــش اف ــر، گرای ــا ســنین باالت ــردِی متناســب ب ــش اســتقال ف وســواس گرایانه در انتخــاب و افزای

ــد. ــد می زن ــی پیون ــرد قطع ــه تج ــن ازدواج را ب ــش س ــئله ی افزای ــوع، مس ــن موض ــی همی ــد و گاه می کن
نکتــه ی قابــل توجــه دیگــر، نســبت بیــن دو جنــس در ایــن آمــار اســت؛ در ایــن آمارهــا تعــداد دختــران حــدود یــک و نیــم 

ــد. ــر می نمای ــران را جدی ت ــا دخت ــن مســئله در رابطــه ب ــه بررســی ای ــداد پســران اســت ک ــر تع براب

چرا مجرد یم مانیم؟
بنابر شواهد موجود تجرد قطعی را می توان به دو دسته ی خودخواسته و ناخواسته تقسیم کرد.

»تجــرد خودخواســته« شــامل افــرادی اســت کــه فــارغ از تحمیــات اجتماعــی و آســیب های محیطــی، ســبک زندگــی مجــردی 
را انتخــاب کــرده و چــون ایــن انتخــاب، تحمیــل شــده از خــارج نبــوده و بنابــر مصلحت اندیشــی خــود فــرد شــکل گرفتــه اســت، 

بــه دلیــل وجــود اِشــکال در فــرد قلمــداد نمی گــردد و دارای فشــارهای اجتماعــی کمتــری بــر روی فــرد خواهــد بــود.
دســته ی دیگــر افــرادی هســتند کــه بنابــر شــرایطی کــه بــر آن هــا تحمیــل گشــته، مجبــور بــه پذیــرش »تجــرد ناخواســته« 
شــده اند. بــه نظــر می رســد در حــال حاضــر بیشــتر افــرادی کــه دچــار تجــرد قطعــی هســتند در ایــن دســته قــرار می گیرنــد. 
ایــن افــراد کســانی هســتند کــه قصــد ازدواج را داشــته اند ولــی موفــق بــه تشــکیل خانــواده نشــده اند و ایــن اتفــاق عمومــاً بــا 
ــوده اســت در  نگاه هــای منفــی از ســوی جامعــه مواجــه می شــود؛ چــرا کــه گویــی اشــکالی در فــرد یــا شــرایط پیرامــون او ب
حالــی کــه شــاید عمــده ی اشــکال مربــوط بــه عوامــل بیرونــی بــوده اســت. در نتیجــه در حــال حاضر نــه تنهــا نیازهایــی همچون 

فاطمه فیروزآبادی | مسئول سابق خواهران انجمن اسالمی دانشگاه شهید بهشتی
مسئول واحد فرهنگی اتحادیه | دانشجوی کارشناسی فیزیک

تهنایی یب انهتا
بررسی مسئله تجرد قطعی در ایران
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نیازهــای اقتصــادی و روانــی کــه ایــن افــراد 
را بــه ســمت امــر ازدواج ســوق مــی داد 
بی پاســخ مانــده بلکــه نگاه هــای منفــی 
اجتماعــی ایــن عــدم امنیــت روانــی و 
نیــز  تشــدید  آنــان  بــرای  را  اقتصــادی 
می کنــد. از همیــن رو بســیاری از ایــن 
ــی  ــارهای اجتماع ــش فش ــرای کاه ــراد ب اف
ــم  ــد تجــرد قطعــی را تصمی ــاش می کنن ت
و  بدهنــد  جلــوه  خودخواســته  و  خــود 
ــی  ــش اجتماع ــک نق ــاز ی ــه، آغ ــن نقط ای

متفــاوت و هویــت جعلــی بــرای آنــان 
ــردی و  ــب ف ــه عواق ــت ک اس

ــود را  ــژه ی خ ــی وی اجتماع
کاهــش  ازجملــه  دارد؛ 

اعتمــاد بــه نفــس افراد 
در  و  خودباختگــی  و 
در  اختــال  نتیجــه 
فعالیــت و ارتباط های 
اجتماعــی و همچنین 

مقبولیــت  تشــدید 
قطعــِی  تجــرد 

ــه؛  ــته در جامع خودخواس
زیــرا از ســوی عمــوم جامعــه 

ــداد  ــه تع ــه نظــر می رســد ک ــن طــور ب ای
کســانی کــه خــود ســبک زندگــی مجــردی 

برگزیده انــد زیــاد اســت. را 
ــس  ــراد پ ــن اف ــن ای ــر والدی ــه ب فشــاری ک
ــه وجــود می آیــد بســیار  از تجــرد قطعــی ب
ســنگین اســت و جامعــه نیازمنــد یــادآوری 
عواقــب ایــن اتفــاق اســت تــا بــا جلوگیــری 
از ســخت گیری هــای نا به جــای والدیــن 
ــل  ــرد و تحمی ــوع تج ــگام ازدواج، از وق هن
و خانواده هــا  افــراد  بــه  ایــن آســیب ها 

ــد. ــری کن جلوگی
ــی  ــرد قطع ــترش تج ــر گس ــوی دیگ از س
در جامعــه موجــب می شــود کــه افــراد 
پیــش از رســیدن بــه ایــن ســنین بــه دلیــل 
ــن  ــت دادن والدی ــون از دس ــی چ ترس های
و تنهایــی و رســیدن بــه عواقــب ذکــر 
ــه و  ــای عجوالن ــه انتخاب ه ــده، دســت ب ش

ــد. ــح بزنن ناصحی
و  حاکمیــت  وظیفــه ی  میــان  ایــن  در 
اجرایــی  و  سیاســت گذاری  دســتگاه های 
بــرای کاهــش صحیــح این آســیب ها بســیار 
ــه  ــت گذاری ها ب ــد سیاس ــت. بای ــر اس موث
شــیوه ای باشــد کــه اوالً از رســیدن افــراد به 
ســن تجــرد قطعــی جلوگیــری کنــد و دومــاً 
ــه ای  ــه گون ــراد در ایــن وضعیــت ب ــرای اف ب
ــه  ــود ک ــه ش ــی در نظــر گرفت ــر حمایت چت
مشــکات آنــان تشــدید نگــردد البتــه ایــن 
امــر مهــم بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد؛ 
ــدون ماحظــه از یــک  ــِت ب چــرا کــه حمای
آســیب اجتماعــی می توانــد منجــر بــه 
افزایــش تعــداد مبتایــان بــه آن آســیب در 

جامعــه گــردد.

مضیقه ی ازدواج
تجــرد قطعــی عوامــل زیــادی دارد کــه از مهم تریــن آن هــا و شــاید مغفول مانــده 
ازدواج  یــا تنگنــای  ازدواج اشــاره کــرد. مضیقــه  بــه مضیقــه ی  می تــوان 
ــب در  ــران متناس ــران و دخت ــبت پس ــه نس ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه وضعیت ب
ــه  ــران ده ــا پس ــن روزه ــد. ای ــتر باش ــا بیش ــر ی ــنی ازدواج، کمت ــای س گروه ه
ــه ی  ــروه دیگــری در مضیق ــر گ ــه شــصتی بیشــتر از ه ــران ده ــادی و دخت هفت
ازدواج قــرار دارنــد. در مضیقــه ی ازدواِج دختــران دهــه ی شــصت، تعــداد دختــران 
ــان، بیشــتر  ــا آن ــا تعــداد پســران در گــروه ســنی مناســب ازدواج ب در مقایســه ب
و در مضیقــه ی ازدواِج پســران دهــه ی هفتــاد، تعــداد پســران بیشــتر 
ــه ی  ــال 1385 دغدغ ــه ی ازدواج از س ــت مضیق ــت. وضعی اس
ــدر ایــن  ــه چق ــن ک ــا ای ــد ام ــت ش ــران جمعی تحلیل گ
موضــوع در عمــل مــورد توجــه قــرار گرفــت قابــل بحــث 
ــران  ــت ای ــنی جمعی ــرم س ــه ه ــذرا ب ــی گ ــت. نگاه اس
ــال های 136۰  ــه در س ــب اســت ک ــن مطل ــوی ای بازگ
ــت. از  ــوده اس ــاد ب ــبتاً زی ــد نس ــرخ موالی ــا 1365 ن ت
ســویی بــا توجــه بــه میانگیــن اختــاف ســن زوجیــن 
ــان  ــت، زن ــال اس ــی 5 س ــدوداً 4 ال ــه ح ــران ک در ای
ــال  ــا 4۰ س ــردان 2۰ ت ــا م ــال ب ــا 35 س ــرد 15 ت مج
تقابــل خواهنــد داشــت. گــروه زنــان کــه در 15 تــا 35 
ــه ی 6۰  ــن ده ــد، متولدی ــا آمده ان ــه دنی ــر ب ــال اخی س
هســتند کــه تعــداد مــردان مقابــل آن هــا متأثــر از موالیــد 
کــِم قبــل انقــاب بــوده اســت کــه همیــن مســئله ســبب ایجــاد مضیقــه ی 

ــه ی شــصت شــده اســت. ــران ده ــرای دخت ازدواج ب
مطلــب مــورد توجــه ایــن اســت کــه بنابــر نتایــج محاســبه ی مضیقــه ی ازدواج، 
تــا ســال 139۰ تقریبــاً ایــن مســئله بــرای دختــران بــوده و از ایــن ســال بــه بعــد 
ایــن مضیقــه متوجــه پســران شــده اســت بــه شــکلی کــه پســران متولــد 13۷۰ 

ــد. ــرار گرفته ان ــا 13۷4 در مضیقــه ی ازدواج ق ت
از عوامــل تشــدید ایــن معضــل می تــوان بــه نگرش هــای غلــط اشــاره کــرد؛ بــه 
ــه ی  ــد اواخــر ده ــران متول ــی از دخت ــگاه ســخت گیرانه ی گروه ــال ن ــوان مث عن
هفتــاد بــه مقولــه ی ازدواج و از آن طــرف شــرایط مــادی مناســب پســران متولــد 
ــروه  ــن دو گ ــه ازدواج ای ــر منجــر ب ــل ســن باالت ــه دلی ــه ی شــصت ب ــل ده اوای
ــاال پرخطــر  ــارداری در ســنین ب ــط کــه ب ــگاه غل ــن ن ــن ای شــده اســت. همچنی
خواهــد بــود بــه ایــن اختــاف ســنی دامــن زده اســت در حالــی کــه دیــدگاه علــم 

پزشــکی بازگــوی ایــن مســئله نیســت.
از آن جهــت کــه مضیقــه ی ازدواج بــرای ایــن افــراد می توانــد در آینــده بســتری 
ــد توجــه جــدی از ســوی  ــن موضــوع نیازمن ــرای تجــرد قطعی شــان باشــد، ای ب
مســئوالن امــر اســت. از جملــه راهبردهایــی کــه می توانــد کارســاز باشــد، تغییــر 
عــرف نســبت بــه لــزوم کوچکتــر بــودن زنــان از مــردان در ازدواج اســت. بســیاری 
از تقیداتــی کــه در اجتمــاع وجــود دارد، ناشــی از تصــورات افــراد بــوده و هیــچ 
منبــع دینــی را دنبــال نمی کننــد. تفــاوت ســنی در ازدواج از ایــن دســت عرفیــات 
اســت کــه اتفاقــاً در دیــن اســام مدل هــای مختلــف از آن ذکــر شــده و امــری 
اســت کــه می توانــد بنابــر شــرایط اجتماعــی بــه شــکل های متفــاوت بــروز کنــد 
امــا در تفکــر عمــوم جامعــه الزامــاً بایــد زن از مــرد کوچکتــر باشــد؛ حــال آن کــه 
گاهــی ایــن موضــوع نــه تنهــا بــه ازدواج جوانــان کمــک نمی کنــد بلکــه ســد راه 
ــران  ــگاه دخت ــد اصــاح ن ــز می توان ــان می گــردد. یکــی دیگــر از راهبردهــا نی آن
ــا اختــاف  ــه ازدواج ب ــان را ب ــه ماک هایــی باشــد کــه آن دهــه هفتــاد نســبت ب

ــد. ــوق می ده ــاد س ــنی های زی س
مضیقــه ی ازدواج و بــه طــور کلــی عوامــل شــکل گیری تجــرد قطعــی در جامعــه 
ــه موقــع مــورد توجــه مســئوالن  از جملــه مســائل اولویــت دار اســت کــه اگــر ب
حاکمیتــی و گروه هــای اثرگــذار اجتماعــی قــرار نگیــرد، تبعــات جبــران ناپذیــری 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

مضیقه یا تنگنای ازدواج به 
وضعیتی گفته می شود که نسبت 

پسران و دختران متناسب در 
گروه های سنی ازدواج، کمتر یا 
بیشتر باشد. این روزها پسران 
دهه هفتادی و دختران دهه 

شصتی بیشتر از هر گروه دیگری 
در مضیقه ی ازدواج قرار دارند.

سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان

بررسی طرح افزایش حداقل سن ازدواج
سن؛ عدد یا عامل
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سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان

مقام معظم
رهربی

پریسا تیموری | عضو کارگروه رصد حوزه زنان اتحادیه
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( | دانشجوی رشته ی فیزیک

بررسی طرح افزایش حداقل سن ازدواج

پرونده ویژه

ــه مفــاد اســناد بیــن المللــی، ســن مطلــوب  ــا توجــه ب طبــق پژوهــش دفتــر مطالعــات فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، ب
بــرای ازدواج از 15 تــا 18 ســال متغیــر اســت و درمــورد ســن مشــخص ازدواج توافــق و اتفــاق نظــری در اســناد بیــن المللــی 
وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود در قوانیــن کشــورهای مختلــف، بــرای ســن ازدواج حــدودی قائــل شــده اند. در کشــورهایی نظیــر 
ســوئد، ایســلند و نــروژ، حداقــل ســن ازدواج 18 ســال مطــرح شــده و در ســنین پایین تــر کســب اجــازه از دادگاه الزم اســت . در 
آمریــکا نیــز در ایــاالت مختلــف حداقــل ســن ازدواج بیــن 13 تــا 2۰ ســال متفــاوت اســت در حالــی کــه ســن برقــراری رابطــه ی 

جنســی در آمریــکا 14 ســال و در ســوئد 15 ســال گــزارش شــده اســت.
در ایــران نیــز  قانــون ازدواج از ابتــدای تصویــب آن تــا بــه امــروز تغییــرات متعــددی داشــته اســت؛ در ســال 1313 بــرای اولیــن 
بــار مــاده ی 1۰41 قانــون مدنــی تصویــب شــد. در ایــن مــاده بیــان می شــود کــه حداقــل ســن ازدواج بــرای دختــران 15 ســال 
تمــام و بــرای پســران 18 ســال تمــام اســت و در صــورت اجــازه ی دادگاه صالحــه امــکان کاهــش آن تــا ســن 13 ســال بــرای 
دختــران و 15 ســال بــرای پســران وجــود دارد و ازدواج در ســنین کمتــر بــه طــور کامــل ممنــوع اســت.  پــس از آن در ســال 
ــش  ــا 2۰ ســال افزای ــا 18 ســال و پســران ت ــران ت ــرای دخت ــواده، ســن ازدواج ب ــت از خان ــون حمای ــاده ی 23 قان 1353 در م
یافــت و در صــورت اجــازه ی دادگاه ســن دختــران تــا 15 ســال نیــز قابــل کاهــش شــد. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در 
نخســتین دوره ی مجلــس شــورای اســامی در ســال 1361 مــاده ی 1۰41 قانــون مدنــی اصــاح و ازدواج قبــل از بلــوغ ممنــوع و 
در صــورت اجــازه ولــی بــه شــرط رعایــت مصلحــت مولــی علیــه صحیــح شــد. در تبصــره ی 1 مــاده 121۰ قانــون مدنــی، ســن 
بلــوغ بــرای دختــران 9 ســال و بــرای پســران 13 ســال مطــرح شــده و بــه همیــن علــت ســن ازدواج تــا ایــن ســنین کاهــش 
ــادی را برانگیخــت  ــود و هرچنــد انتقــادات زی ــاد ســن ازدواج در جامعــه همــراه ب ــا کاهــش بســیار زی یافــت. ایــن تغییــرات ب

اسام اصرار دارد بر این که ازدواج هر چه زودتر، از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. زود که می گوییم یعنی از همان وقتی که دختر 
و پسر احساس نیاز می کنند به داشتن همسر. علت چیست؟ 1. اوال برکات و خیرات ازدواج، قبل از این که زمان بگذرد و عمر 
تلف بشود، برای انسان حاصل خواهد شد. 2. ثانیا جلوی طغیان های جنسی را می گیرد. لذا می فرماید: »من تزوج احرز نصف 

دینه«. یعنی نصف تهدیدی که انسان درباره ی دین خود می بیند از طرف طغیانهای جنسی است!  8۰/12/9

سن؛ عدد یا عامل
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مقام معظم
رهربی

امــا تــا ســال 1381 پــا برجــا مانــد. در نهایــت 
در ســال 1381 مجــدداً طــرح اصــاح مــاده ی 
1۰41 قانــون مدنــی مطــرح شــد و ســرانجام 
در پــی اختافــات بیــن شــورای نگهبــان 
ــاده در  ــن م ــامی ای ــورای اس ــس ش و مجل
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بدیــن 
ــر  ــکاح دخت ــد ن ــد: "عق ــب ش ــورت تصوی ص
ــام  ــال تم ــن 13 س ــه س ــیدن ب ــل از رس قب
ــن  ــه س ــیدن ب ــل از رس ــر قب ــی و پس شمس
15 ســال تمــام شمســی منــوط اســت بــه اذن 
ولــی بــه شــرط رعایــت مصلحــت و تشــخیص 

ــح". دادگاه صال

ازدواج  قانــون حداقــل ســن  ماجــرای 
ــز  ــراً نی ــد و اخی ــم نش ــا خت ــه اینج ب

ــس شــورای  ــان مجل فراکســیون زن
تحــت  را  طرحــی  اســامی 
ــن  ــل س ــش حداق ــوان افزای عن
ازدواج در مهرمــاه 9۷ مطــرح 
کــرد امــا همــان ســال بــه 
ــودن،  ــع نب ــل و جام ــل کام دلی
ــیون  ــط کمیس ــرح توس ــن ط ای

حقوقــی و قضایــی مجلــس رد 
شــد. موافقــان ایــن طــرح در دفــاع 

ــه  ــد ک ــان می دارن ــه بی ــن گون از آن ای
علــت اصلــی تأکیــد بــر تصویــب ایــن طــرح 

ــران  ــارِی دخت ــای اجب ــری از ازدواج ه جلوگی
ــنی  ــه ی س ــه فاصل ــی ک ــا مردان ــن ب ــم س ک
زیــادی از آنــان دارنــد بــه دالیــل متعــددی از 
جملــه فقــر معیشــتی، اعتیــاد در خانــواده و ... 
ــی کــه زوج و زوجــه در ســنین  ــا ازدواج های ی
پاییــن هســتند و پختگــی الزم را ندارنــد، 

ــت. اس
پــس از مطــرح شــدِن ایــن طــرح در مجلــس، 
شــایعه پراکنی و بزرگ نمایی هــای بســیاری 
ــف  ــانه های مختل ــا و رس ــط خبرگزاری ه توس
در ارتبــاط بــا ایــن نــوع ازدواج صــورت گرفــت 
ــد  ــرای تســهیل رون ــا احساســات عمومــی ب ت

موافقــت، بــا ایــن طــرح همــراه شــود.

طرح غیرعلمی
ــورد ازدواج  ــروه در م ــن گ ــه ای ــی ک از تبعات
ــوان  ــد می ت ــان می دارن ــن بی ــنین پایی در س
ــل،  ــت از تحصی ــاق، محرومی ــزان ط ــه می ب
مــرگ و میــر ناشــی از بــارداری مــادران، عــدم 
ــاره  ــی اش ــونت خانگ ــی و خش ــت جنس رضای

کــرد. 
در رابطــه بــا میــزان طــاق ســوال اینجاســت 
ــرح  ــوع مط ــن موض ــی ای ــه اساس ــر چ ــه ب ک
ــن  ــه در ای ــی ک ــه آمارهای ــرا ک ــود؛ چ می ش
گویــای  متأســفانه  دارد  وجــود  خصــوص 

با ممنوعیت کامل ازدواج در سن زیر 
13 سال بدون هیچ انعطافی، جامعه 
به سمت افزایش ازدواج های مشروِع 
غیرثبتی پیش  می رود که عواقبی جز 
بی هویتی فرزندان این خانواده ها و 
پایمال شدن حقوق زنان در هنگام 

مواجهه با مشکالتی نظیر طالق، دریافت 
مهریه و ... ندارد.  

پیامبر اکرم اصرار داشتند دخترها و پسرها زود ازدواج کنند
رواج دهیم. جوان ها وقتی از دوران جوانی خارج
این برخاف تلقی خیلی از افراد است که خیال می کنند
اگر درست صورت بگیرد، ازدواج های بسیار

شــرایط نیســتند. در واقــع نــه بــرای اثبــات وضعیــت خــوب طــاق در ایــن 
ــتند. ــتناد هس ــل اس ــد قاب ــت ب ــات وضعی ــرای اثب ــه ب ــنین و ن س

ــی  ــه بررس ــت ک ــن اس ــد ای ــرح می کنن ــان مط ــون کارشناس ــه اکن آن چ
ــک  ــا در ی ــه کل طاق ه ــف ب ــنی مختل ــای س ــروه ه ــاق در گ ــبت ط نس
ــروه ســنی 14  ــد، در گ ــا 95 نشــان می ده ــن ســال های 91 ت ســال در بی
ســال و کمتــر، ایــن نســبت از ۰.6 تــا ۰.۷ درصــد در نوســان بــوده و ایــن 
نســبت در گــروه ســنی 3۰ تــا 34 ســال تقریبــا 18 درصــد بیشــتر از گــروه 
ــی  ــای جمعیت ــایر گروه ه ــه س ــر اســت و نســبت ب ــال و کمت ســنی 14 س
ــه ازدواج نیــز  در پایین تریــن میــزان قــرار دارد. همچنیــن نســبت طــاق ب
ــور  ــان ط ــرار دارد. هم ــدد ق ــن ع ــنی در پایین تری ــای س ــن گروه ه در ای
کــه گفتــه شــد ایــن آمارهــا بــرای ارائــه ی تصویــر کامــل و تحلیــل درســت 

شــرایط، ناقــص هســتند.
ــد،  ــان می دارن ــه بی ــن الیح ــان ای ــه موافق ــری ک ــد دیگ پیام
ــوزش  ــران از آم ــدن دخت ــل و محــروم مان ــرک تحصی ت
ــر آمــار رســمی وزارت آمــوزش و  ــا ب اســت امــا بن
پــرورش هــر ســاله تنهــا حــدود ۷۰۰ نفــر از 14۰ 
هــزار نفــری کــه از تحصیــل بازمانده انــد، یعنــی 
ــرک  ــت ازدواج ت ــه عل ــم درصــد، ب حــدود نی
تحصیــل کرده انــد کــه یکــی از دالیــل آن را 
ــبانه  ــدارس ش ــود م ــف در وج ــوان ضع می ت

بــرای متأهــان برشــمرد.
ــن  ــده در ای ــام ش ــی انج ــاف بزرگ نمای برخ
مســئله توســط رســانه ها، ازدواج تأثیــر بســزایی 
ــده ی  ــته و عم ــودکان نداش ــل ک ــر تحصی ــر ام ب
ــه  ــگ منطق ــرف و فرهن ــه ع ــوط ب ــل آن، مرب دالی
و نبــود امکانــات زیرســاختی آموزشــی و رفاهــی اســت. 
ــارداری  ــِر ناشــی از ب ــرگ و می ــگام و م ــارداری زودهن ایشــان ب
در ســنین پاییــن را پیامــد دیگــری از ازدواج زودهنــگام برمــی شــمارند. بــا 
وجــود ایــن کــه اعــام می شــود کــه گروه هــای ســنی کمتــر از 18 ســال 
و بــاالی 35 ســال از ســنین پرخطــر بــرای بــارداری بــه حســاب می آینــد و 
البتــه بــرای ســنین بــاالی 35 ســال ایــن ادعــا رد شــده اســت، آمــار مــرگ 
ــی  ــار جهان ــا آم ــه ب ــران در مقایس ــال در ای ــر 18 س ــنین زی ــر در س و می
ناچیــز اســت و در بیــن ســال هــای 89 تــا 93 ایــن میــزان کمتــر از 3 نفــر 
در هــر ســال بــوده اســت در حالــی کــه در ایــن بــازه ی زمانــی ایــن آمــار 
در ســنین بــاالی 35 ســال، بیــش از 2۰ نفــر در هــر ســال گــزارش شــده 

اســت.
ــد  ــل دیگــر موافقــان الیحــه ی تحدی عــدم رضایــت جنســی زوجــه از دالی
ســن ازدواج اســت کــه بــرای بررســی ایــن مســئله منابــع قابــل اســتنادی 
موجــود نیســت. آموزش هــای جــدی مرتبــط در ایــن زمینــه بــرای بهبــود 

ــد راهگشــا باشــد.  ــر ســنینی می توان شــرایط ازدواج در ه
ــن موضــوع  ــر ای ــرح ب ــن ط ــان ای ــه موافق ــز ک ــی نی ــرای خشــونت خانگ ب
ــدارد و  ــود ن ــتنادی وج ــل اس ــار قاب ــع و آم ــد، منب ــف دارن ــد مضاع تأکی
نمی تــوان بــه طــور قطــع گفــت کــه ســن افــراد در هنــگام ازدواج بــر روی 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــی تاثیرگ ــزان خشــونت خانگ می
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 البته با میل و اختیار خودشان. ما هم باید در جامعه ی خودمان این را
نشده اند، درهمان حال گرمی و شور و شوق، باید ازدواج کنند.

ازدواج های دوران جوانی، ازدواج های ماندگار نیست!
ماندگار و خوبی هم خواهد بود.  ۷9/12/23

طرح انقص
طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج بــا نگاهــی تــک بعــدی بــه مســئله ی 
کــودک همســری می پــردازد در حالــی کــه تنهــا بــاال بــردن ســن قانونــی 
ــد در  ــی نمی توان ــه تنهای ــون ب ــن مســئله نیســت و قان ازدواج، راه حــل ای
مســائل اجتماعــی راه گشــا باشــد؛ چــرا کــه در موضــوع کــودک همســری، 
ــاً از  ــا صرف ــه آن ه ــگاه ب ــه ن ــود دارد ک ــی وج ــده ی اجتماع ــائل عدی مس

عینــک ســن، چــه بســا مشــکات بزرگتــری را بــه وجــود مــی آورد.
ــواده و  ــیختگی خان ــاد، ازهم گس ــر، اعتی ــت فق ــه عل ــه ب ــواده ای ک در خان
ــه اجبــار بــه ســمت ازدواج ســوق داده  مســائلی از ایــن قبیــل دختــران ب
مــی شــوند، قانــون نفــوذ چندانــی نــدارد و بــا ممنوعیــت کامــل ازدواج در 
ــش  ــه ســمت افزای ــه ب ــی، جامع ــچ انعطاف ــدون هی ــر 13 ســال ب ســن زی
ازدواج هــای مشــروِع غیرثبتــی پیــش  مــی رود کــه عواقبــی جــز بی هویتــی 
فرزنــدان ایــن خانواده هــا و پایمــال شــدن حقــوق زنــان در هنــگام مواجهــه 

بــا مشــکاتی نظیــر طــاق، دریافــت مهریــه و ... نــدارد.
از طرفــی بایــد ســوی دیگــر انتخــاب بیــن منــع یــا اجــازه بــرای ازدواج را 
نیــز بررســی نمــود؛ چــرا کــه دختــران در چنیــن خانواده هایــی در شــرایط 
بــدی زندگــی می کننــد کــه منــع ازدواج بــرای آنــان لزومــاً ســبب بهتــر 
شــدن شــرایط نخواهــد شــد. دختــری کــه بــا پــدر معتــاد خــود زندگــی 
ــوع  ــر ن ــه ه ــی رود ب ــال م ــرایط، احتم ــدن ش ــخت تر ش ــا س ــد، ب می کن

آســیب اجتماعــی دچــار شــود.
ــه دارای  ــران ک ــگاه در ای ــوع ن ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــه اساس نکت
ــی آداب و رســوم و شــرایط  ــر قوم ــف اســت و ه ــای مختل خرده فرهنگ ه
ــه مســئله ی  ــراد ب ــن اف ــگاه اســتقرایی ای خــاص خــود را دارد، ناشــی از ن
ــزار ازدواج  ــدود 4۰ ه ــال ح ــر س ــر در ه ــال های اخی ــت. در س ازدواج اس
در ســنین پاییــن تــر از 14 سال)برحســب ســن زوجــه( بــه صــورت قانونــی 
ــای  ــا و عرف ه ــن فرهنگ ه ــا در نظــر نگرفت ــن طــرح ب ــت می شــود. ای ثب
مختلــف ســبب ســلب حــق ازدواج دخترانــی خواهــد شــد کــه از ســنین 

ــر  ــا ب ــاده می شــوند و بن ــرش مســئولیت آم ــرای پذی ــر ب پایین ت
فرهنــگ  بومــی پــس  از گــذر از ســن مشــخصی شــرایط برای 
ازدواج شــان ناممکــن خواهــد بــود. گفتــه می شــود کــه ایــن 
دختــران اکنــون درک پایینــی دارنــد و در آینــده پشــیمان 

خواهنــد شــد؛ ایــن بینــش نوعــی رویکــرد تنگ نظرانــه 
ــف  ــی تعری ــه کس ــت. چ ــایق و انتخاب هاس ــاوت س ــه تف ب

ــا  ــت؟ آی ــان در چیس ــبختی انس ــه خوش ــد ک می کن
ــاالی  ــدرک ب ــن م ــبختی در گرفت ــاً خوش لزوم
ــدون  ــت ب ــه اس ــتغال بی وقف ــگاهی و اش دانش
ــان  ــی انس ــش روان ــرای آرام ــی ب ــه جای آن ک
ــان  ــر هم ــاید از نظ ــد؟ ش ــته باش ــود داش وج
ــرده  ــن ازدواج ک ــنین پایی ــه در س ــری ک دخت
ــه  ــه ب ــا ک ــم م ــی نامی ــت م ــا او را بدبخ و م
موقعیــت اجتماعــِی مرســوم دســت یافتــه ایــم 
بدبخــت هســتیم! بنظــر می رســد تعریفــی 
ــی  ــت اجتماع ــی از موقعی ــه در جامعه شناس ک

ــص  ــرد، ناق ــت صــورت می گی ــی موفقی ــه نوع و ب

اســت و همیــن نقــص موجــب چنیــن نــگاه 
خودخواهانــه ای در قضــاوت درمــورد انتخــاب 

ــت.   ــده اس ــان ها ش انس
ــال های  ــوغ در س ــن بل ــش س ــا کاه ــی ب از طرف
اخیــر، شــکاف بزرگــی بیــن زمــان بلــوغ جنســی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــاد ش ــان ازدواج ایج ــا زم ت
می رســد طراحــان ایــن طــرح منکــر نیــاز جنســی 
و عاطفــی دختــران و پســران شــده اند؛ چــون در 
ــرای  غیــر ایــن صــورت بایــد راهــکاری درســت ب

ــد.  ــه می دادن ــوع ارائ ــن موض ای
ــودک  ــل ک ــل معض ــرای ح ــورت ب ــر ص ــه ه ب
ــی از  ــه ناش ــاری ک ــای اجب ــری و ازدواج ه همس
ــاک  ــتند، پ ــی هس ــی و فرهنگ ــکات اجتماع مش
ــوِن حداقــل  ــا وضــع قان کــردن صــورت مســئله ب
ــک  ــه کم ــاز ب ــت و نی ــح نیس ــن ازدواج صحی س
دســتگاه های حکومتــی و همچنیــن همیــاری 
اجتماعــی ســازمان های مــردم نهــاد از قبیــل 
و  فرهنگــی  موسســات  جهــادی،  گروه هــای 
آمــوزش  و  مناســب  فرهنگ ســازی  جهــت   ...
مهارت هــای زندگــی دارد. همچنیــن در بُعــد 
قانونــی نیــاز بــه گســترش مراجــع تصمیم گیــرِی 
قضایــی بــرای تشــخیص آمادگــی جســمی، روانــی 
ــودن ازدواج توســط یــک تیــم  و عــدم اجبــاری ب
کامــل شــامل پزشــک و مشــاور و همچنیــن 
تحقیقــات محلــی احســاس می شــود و بایــد 
دانســت کــه ره صــد ســاله یــک شــبه طــی 

ــد! ــد ش نخواه

منبــع: پژوهــش ازدواج دختــران در ســنین پاییــن، مرکــز 
ــاي  ــت پژوهش ه ــس شــورای اســامی، معاون ــای مجل پژوهش ه
اجتماعــي فرهنگــي، دفتــر مطالعــات فرهنگــي، مردادمــاه 139۷
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مهشید احمدی زاده | مسئول خواهران     انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
دانشجوی       کارشناسی مهندسی برق

نقد و بررسی فیلم       »شامره ۱۷، سهیال«

ماجرای     یک درد

یــک صندلــی ســپید در میانــه قابــی از یــک اتــاق تاریــک و 
ــی  ــن صندل ــه روی ای ــاوت ک ــای متف ــا ویژگی ه ــی ب ــرور آدم های م
روایتگــری می کننــد؛ زن، مــرد، پیــر، میانســال، مرفــه، فقیــر، 
مذهبــی، تحصیلکــرده و ... شــماره 1۷، سهیاســت! و »شــماره 1۷، 
ســهیا « قــرار اســت روایــت زندگانــی افــرادی از جامعــه ی پیرامــون 
مــا باشــد کــه بــا وجــود نادیــده گرفتــه شــدِن آن چــه کــه بــر آن ها 
می گــذرد، ماجــرای دردشــان، از قــاب دوربیــِن »محمــود غفــاری« 
پنهــان نمانــده اســت. اگرچــه بــه نظــر می رســد بکــر بــودن موضــوع 
فیلــم در بســیاری از مــوارد، باعــث شــتاب زدگی کارگــردان در 
ــی  ــکار منطق ــه راه ــع از ارائ ــات و مان ــی معض ــه بعض ــن ب پرداخت
شــده اســت امــا هم چنــان می توانــد آغازگــر کنش گری هــای 

ــن مســئله باشــد. اجتماعــی پیرامــون ای
ــه  ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــری را ب ــرای دخت ــم ماج ــن فیل او در ای
ــه شــیوه ی مرســوِم زندگی هــای  ــه 4۰ ســال ســن دارد؛ ب ــب ب قری
ــی  ــواده و تنهــا زندگــی می کنــد، وضعیــت مال مــدرن، جــدا از خان
ــاد  ــت، اعتم ــات فراغ ــی دارد و در اوق ــت اجتماع ــب و فعالی مناس
ــتگِی  ــن گذاش ــه س ــا ب ــل از پ ــه ی حاص ــت رفت ــس از دس ــه نف ب
ــد و  ــی می کن ــی و ... بازیاب ــای زیبای ــالن ها، عمل ه ــا س ــود را ب خ
نبــض داســتان همیــن جاســت؛ تــرس از آینــده؛ واهمــه ای کــه اگــر 
ســهیا بــرای آن چــاره ای نجویــد، رنــگ واقعیــت بــه خــود خواهــد 

ــدون پشــتوانه ... . ــد و ب ــدون همســر و فرزن ــده ای ب ــت؛ آین گرف
ــد مخاطــب را در طــول  راهکارهایــی کــه او در ایــن میــان می جوی
فیلــم بــا خــود همــراه می ســازد؛ راهکارهایــی کــه یــا »تعمــداً« بنــا 
ــوده بیانگــر اســتیصال و شــتاب زدگی شــخصیت ســهیا باشــد و  ب
یــا »ســهواً« نتیجــه ی میــدان دیــد کوچــک نویســنده در مواجهــه با 
چنیــن مســئله ای؛ چــرا کــه تنهــا بــا در نظرگرفتــن تیتــر راهکارهــا، 
ــی و از  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــه اگ ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای مخاطــب ب
هــر طریقــی امــر ازدواج میســر نشــد، تابلویــی مقابــل ادامــه زندگــی 
فــرد نمایــان خواهــد شــد کــه :"شــما بــه پایــان راه رســیده ایــد!" در 
حالــی کــه بایــد ایــن نکتــه خاطــر نشــان شــود کــه زندگــی تنهــا 
ــه تنهایــی  یــک مســیر اســت؛ مســیر دشــواری کــه پیمــودن آن ب
ــه  ــز ب ــفر نی ــاب همس ــا انتخ ــود ام ــد ب ــخت خواه ــت آور و س مال
ــط  ــوان فق ــت و نمی ت ــت اس ــوار و دارای اهمی ــدازه دش ــان ان هم
بــرای رهایــی از تنهایــی در مســیر و یــا بــه طمــع توشــه همســفر، 
او را برگزیــد کــه اگــر بنــا بــه انتخــاب از طریــق چنیــن معیارهایــی 
اســت، تحمــل رنــج تنهایــی در مســیر ممکــن اســت کمتــر آســیب 

زا باشــد! 
ــردان در  ــه کارگ ــری ک ــر خط ــت آژی ــد اس ــه امی البت
ــه گــوش تصمیم ســازان  ــی آورد ب ــه صــدا در م ــم ب فیل
ایــن حــوزه برســد کــه اگــر دیــر شــود، موانــع برطــرف 
نشــود و راهــکار مناســب ارائــه نشــود، تــرس از رســیدن 
بــه تجــرد قطعــی ممکــن اســت افــراد درگیــر بــا ایــن 
مســئله را بــه راهکارهــای جایگزینــی وادارد کــه عواقــب 
ــی خواهنــد داشــت؛ ماننــد سکانســی از  ناگــواری در پ

ــا هــدف  ــا ب ــه در آن پســری ســی ســاله، تنه ــم ک فیل
ــرد  ــتانه تج ــه در آس ــی ک ــا خانم های ــی ب ــن مال تأمی

ــذارد!  ــرار ازدواج می گ ــد، ق ــرار گرفته ان ــی ق قطع
افــزون بــر ایــن، نکتــه ای کــه فیلــم در پرداختن بــه آن، 
آن گونــه کــه بایــد موفــق عمــل نکــرده اســت مســئله ی 

نقد فیلم



مصاحبه با دکرت فریبا عالسوند؛ عضو هیئت 

علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زن و خانواده 
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مهشید احمدی زاده | مسئول خواهران     انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
دانشجوی       کارشناسی مهندسی برق

نقد و بررسی فیلم       »شامره ۱۷، سهیال«

ماجرای     یک درد

تشــکیل خانــواده بــه معنــای بســتری بــرای تربیــت انســانی 
و اجتماعــِی نســل آینــده اســت و تحقــق چنیــن مــوردی در 
ــورد  ــری در م ــرای تصمیم گی ــی ب ــوغ عقل ــزوم بل گام اول ل
مســئله ازدواج در طرفیــن را می طلبــد کــه ســهیا در 
چندیــن ســکانس فیلــم به خوبــی نشــان داد که هنــوز از آن 
بی بهــره اســت؛ بــرای مثــال جایــی کــه تصمیــم می گیــرد 
- بــه عنــوان یــک زن بالــغ 4۰ ســاله - بــرای ازدواج ســراغ 
زبالــه دان خاطراتــش بــرود و دســت بــه ترمیــم رابطه هــای 

ناموفــق دوران نوجوانــی اش بزنــد تــا شــاید امیــدی باشــد. 
ــای  ــدای خنده ه ــم، ص ــه فیل ــت ک ــن جاس ــت همی درس
ــی مخاطــب صــدای  ــد ول ــی ســهیا را پخــش می کن عصب

ــک زن را می شــنود. خــرد شــدن شــخصیِت انســانی ی
ــن  ــه، ای ــش از فیلم نام ــن بخ ــگارش ای ــان ن ــاید در زم ش

ــا  ــه آی ــد ک ــده باش ــاد ش ــم ایج ــن نویســنده ه ــوال در ذه س
ــرایط ازدواج  ــرای ش ــاک ب ــوان م ــه عن ــدد ب ــک ع انتخــاب ی
ــک انســان نیســت؟  ــی ی ــد عقل ــاخص رش ــن ش ــده گرفت نادی
شــاخصی کــه نــه تنهــا در گــروی تحصیــات و ثــروت اســت و 
نــه هیــچ چیــز دیگــر. اثبــات ایــن مدعــا را می تــوان از میــان 
ــی،  ــر مذهب ــد، دخت ــرد ثروتمن ــه ی پیرم ــای ناپخت صحبت ه
ــون  ــی کان ــه روی صندل ــت ک ــهیایی یاف ــد و س ــر کارمن پس
همســریابی در حــال شــرح اهــداف خویــش از ازدواج هســتند!

ــی  ــیلی نهای ــد س ــاید می خواه ــا ش ــم ام ــی فیل ــکانس پایان س
را بــه صورت هــای در خــواب غفلــت فرورفتــه ی نهادهــای 
متولــی امــر ازدواج بزنــد؛ آن جــا کــه آخریــن تقــای دختــر، 
درســت ترین راهــکار او، آمــوزش دیــدن اســت. امــا درد درســت 
ــرای آمــوزش  از جایــی اســت کــه آن قــدر جایــگاه درســتی ب
ــاری  ــه غف ــدارد ک ــود ن ــت وج ــن دس ــائلی از ای ــی مس اصول
ــت  ــان دادن اهمی ــرای نش ــا ب ــاید تنه ــود، ش ــور می ش مجب
ــه  ــردی ک ــان ف ــای ازدواج، از چن ــوزش مهارت ه ــئله ی آم مس
ــه جلــوه می دهــد، در  جایــگاه اصلی تریــن مهــارت هــا را وارون

ــد. ــم اســتفاده نمای فیل
صحنــه ی دویــدن و در نهایــت صــدای نفس هــای بریــده 
کــه  اســت  ماجرایــی  پایــان  از  نشــان  ســهیا  بریــده ی 
ــته  ــب داش ــرای مخاط ــش آن را ب ــه ی نمای ــردان دغدغ کارگ
ــر گــوش شــنوایی وجــود داشــته باشــد،  ــا شــاید اگ اســت ام
ــازی  ــی تصمیم س ــه توانای ــی ک ــدی در جایگاه ــر دغدغه من اگ
ــد  ــنود و ببین ــد بش ــد می توان ــته باش ــرار داش ــل دارد، ق و عم
ــر و چــه پســر، در  ــگاه ســهیا، چــه دخت ــرادی در جای کــه اف
جامعــه و جایــی کنــار مــا نفــس می کشــند و دردنــاک اســت 

ــود! ــده ش ــده بری ــان بری ــر روزی نفس هایش اگ
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نرگس حسینی | مسئول خواهران اتحادیه
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

کابوس ازدواج
بررسی انواع موانع در مسیر ازدواج

ــر می کشــند. در  ــه تصوی ــه تلخــی ب ــا ب ــز ام ــا ظاهــری طن ــه »هفــت خــوان ازدواج« را ب ــم ک ــی را دیده ای ــاً کاریکاتورهای حتم
دنیــای واقعــی اطراف مــان نیــز تعــداد کمــی از ایــن طنــِز تلــخ دیــده نمی شــود؛ فاصلــه ی بیــن احســاس نیــاز و خواســت فــردی 

ــه ازدواج دیرهنــگام می شــوند. ــد کــه منجــر ب ــر کرده ان ــا شــکل گیری ازدواج را موانعــی پ ت
ــد  ــه بتوان ــه اســت ک ــع ازدواج صــورت نگرفت ــی در خصــوص موان ــع و مدون ــش جام ــون پژوه ــه تاکن ــد ک ــب باش ــاید عجی ش
تحلیل هــای ناقــص را کنــار بزنــد و بــا ارائــه ی ادلــه و آمــار، ایــن مهــم را آسیب  شناســی نمایــد امــا معمــوالً کارشناســان موانــع 

ــد. ــرار می دهن ــورد بررســی ق ــی« م ــل بیرون ــی« و »عوام ــل درون ازدواج را در دو دســته ی »عوام

عوامل درونی
ــا کمــک  عوامــل درونــی شــامل ویژگی هــا و احساســاتی اســت کــه منشــأ آن هــا خــود فــرد اســت. رفــع ایــن موانــع گرچــه ب

ــر وضعیــت شــخص وابســته اســت. ــه اراده و تغیی ــاً ب ــا نهایت ــرد ام ــا انجــام می گی دیگــر انســان ها و نهاده
ترس هــا یکــی از عوامــل درونــی هســتند کــه شــاید تاکنــون کمتــر بــه آن هــا پرداختــه شــده باشــد. ترس هــا اگــر از پدیــده ای 
ــد امــا  ــر خطــر هســتند و راهــکاری جــز رفــع خطــر در واقعیــت ندارن ــد، نوعــی واکنــش طبیعــی در براب عینــی نشــأت بگیرن
گاهــی ترس هــا، کاذب و ناشــی از پدیــده ای خیالــی یــا بــه نوعــی حاصــل بازنمایی هــای غلــط از واقعیــت هســتند؛ در چنیــن 
مــواردی می تــوان بــا آگاهی بخشــی ترس هــا را از میــان بــرد. در هــر یــک از انواعــی کــه در ادامــه ذکــر خواهــد شــد ترکیبــی 

از ایــن دو شــرایط حاکــم اســت.
ــزو  ــته، ج ــردی داش ــرد در دوران مج ــه ف ــی ک ــام برنامه های ــدن تم ــع ش ــردی و قط ــای ف ــدن آزادی ه ــدود ش ــرس از مح ت
ــن  ــی از ای ــود. بخش ــده می ش ــتر دی ــدتی بیش ــا ش ــران ب ــن دخت ــا در بی ــت ام ــران اس ــران و پس ــا در دخت ــن ترس ه اصلی تری
احســاس ناشــی از تعریــف افراطــی از ازدواج و عواقــب آن اســت؛ در واقــع در عــرف مــا ازدواج یــک ایســتگاه پایانــی در زندگــی 
ــی را  ــه ازدواج گرچــه تغییرات ــی ک ــد رســید؛ در حال ــان خواه ــه پای ــردی ب ــس از آن، مســیر پیشــرفت ف ــه پ ــف شــده ک تعری
حتمــاً بــه دنبــال دارد امــا بنــا نیســت تمــام برنامه هــای قبلــی افــراد قطــع گــردد. ازدواج ایســتگاه میانــی زندگــی افــراد اســت 
کــه بعــد از آن مســیرهای فــردی اتفاقــاً بــا همراهــی یــک همســفر طــی خواهــد شــد و همچنیــن مســیرهای مشــترک جدیــد 
نیــز بــه وجــود خواهــد آمــد. شــدت بیشــتر ایــن مســئله در دختــران از آن جهــت اســت کــه عمومــاً مــردان توقــع بیشــتری 
بــرای تطبیــق زن بــا شــرایط جدیــد در زندگــی را دارنــد کــه صــد البتــه بایــد در یــک ســویه بــودن ایــن دیــدگاه تجدیــد نظــر 
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صــورت بگیــرد.
ــاال رفتــن آمــار طــاق در  تــرس مشــترک بعــدی تــرس از طــاق اســت. ب
ــان از  ــواده ی آن ــان و خان ــه جوان ــت ک ــده اس ــب ش ــر موج ــال های اخی س
تــرس شکســت، در ازدواج ســخت گیری بیشــتری نماینــد و در نتیجــه ازدواج 
ــه اســت  ــاال رفت ــران ب ــار طــاق در ای ــد. بی شــک آم ــر بیندازن ــه تأخی را ب
امــا متأســفانه بایــد بدانیــم کــه در خصــوص ایــن مســئله، بــه ســهو یــا بــه 

عمــد، اشــتباهی صــورت گرفتــه اســت کــه می تــوان از آن بــا 
عنــوان »دروغ طــاق« یــاد کــرد؛ تاکنــون شــاخصی که 

بــرای ســنجش وضعیــت طــاق مطــرح مــی شــده 
ــداد  ــه تع ــوده ک ــاق« ب ــه ط ــبت ازدواج ب »نس

ازدواج هــا بــه طاق هــای ثبــت شــده در هــر 
ســال را گــزارش مــی داد امــا این شــاخص 
اشــکاالتی دارد؛ طبــق آمارهــای رســمی 
نســبت طــاق بــه ازدواج در ســال 9۷، 
ــوده اســت و رســانه ها  31.۷۷ درصــد ب
ــون  ــی همچ ــا تیترهای ــر را ب ــن خب ای
"وضعیــت قرمــز ازدواج" و "ســال 9۷ 
ــه  ــن گون ــورد طــاق را شکســت" ای رک
ــه ازدواج  ــر س ــه "از ه ــد ک ــاب دادن بازت

یــک طــاق رخ مــی دهــد"؛ می تــوان 
ــط نیســت چــرا  ــزاره غل ــن گ ــه ای ــت ک گف

ــه  ــت س ــه ازای ثب ــال ب ــاً در آن س ــه واقع ک
ازدواج یــک طــاق ثبــت شــده اســت امــا خوانــش 

ــن  ــر م ــه "اگ ــت ک ــن اس ــار چنی ــن آم ــی از ای عموم
ــا احتمــال 33 درصــد احتمــال طــاق دارم!"  ــم ب ازدواج کن

ــی  ــر ســال حاصــل جدای ــت شــده در ه ــه اساســاً طــاق ثب ــی ک در صورت
ــد بلکــه  زوجــی نیســت کــه در همــان ســال ازدواج خــود را ثبــت نموده ان
ــکل  ــته ش ــال های گذش ــه در س ــت ک ــی اس ــی در ازدواج های ــاً جدای عمدت
ــاری  ــن نســبت آم ــه ای ــن ســوءتفاهم موجــب شــده اســت ک ــد. ای گرفته ان

ــداول نباشــد.1 دیگــر مت
ــت  ــی تح ــواده پژوهش ــی خان ــاد مل ــط بنی ــال 9۷ توس ــاه س ــرداد م در م
عنــوان »پژوهشــی بــر نیــم قــرن تغییــرات خانــواده در ایــران« انجــام شــد 
ــه پرســش  ــد ب ــم نمی توان ــوز ه ــه هن ــه گرچ ــود ک ــه نم ــاخصی را ارائ و ش
ــت؟"  ــدر اس ــود چق ــاق ش ــه ط ــر ب ــک ازدواج منج ــه ی ــن ک ــال ای "احتم
پاســخ دهــد امــا می توانــد تحلیــل مناســب تری از وضعیــت طــاق را ارائــه 
کنــد. ایــن شــاخص عبــارت اســت از میــزان طــاق متأهــان یعنــی نســبت 
ــن  ــه »تعــداد کل خانواده هــای موجــود«. ای تعــداد طاق هــای هــر ســال ب
ــان داده  ــواده را نش ــر 1۰۰۰ خان ــدد 8.56 در ه ــال 95 ع ــاخص در س ش
اســت2؛ هــر چنــد ایــن عــدد از ســال ۷5 کــه 3.1۷ از هــر 1۰۰۰ خانــواده 
بــوده تقریبــاً ســه برابــر شــده و حاکــی از مســئله ای جــدی اســت امــا افــراط 
در آن، خــود موجــب شکســته شــدن قبــح طــاق و افزایــش ایــن آســیب 

اجتماعــی خواهــد شــد.
عــاوه بــر ترس هــای نــام بــرده شــده، در دختــران تــرس از عــدم توانایــی 
مــرد در مدیریــت و ایجــاد نقــش تکیــه گاهــی، اصــرار بعضــی مــردان بــرای 
شــاغل بــودن زن و همچنیــن خشــونت علیــه زن دیــده می شــود. همچنیــن 
در پســران تــرس از عــدم ســازگاری زن بــا شــرایط احتمالــی آینــده، عــدم 
ــدد  ــای متع ــودن گزینه ه ــب نب ــن مناس ــرد و همچنی ــدار م ــرش اقت پذی
ــرده شــده  ــام ب ــای ن ــرای خواســتگاری وجــود دارد. ترس ه مطــرح شــده ب
در گروه هــای مختلــف اجتماعــی شــدت متفاوتــی دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال 

ــوالً  ــاغل معم ــا ش ــی ی ــال اجتماع ــران فع دخت
خــود نوعــی از مدیریــت و تکیه گاهــی در یــک 
ــان در  ــا همچن ــد ام ــه کرده ان ــه را تجرب مجموع
ــواده خواهــان تکیــه گاه هســتند. از ایــن رو  خان
ــد  ــور می کنن ــران تص ــم پس ــوارد ه ــن م در ای
ممکــن اســت دختــران اقتــدار آن هــا را نپذیرنــد 
ــرد در  ــی م ــدم توانای ــم ع ــران بی ــم دخت و ه
ــا  ــه ترس ه ــن گون ــد. ای ــت را دارن مدیری
ــه  ــت ک ــی اس ــور غلط ــی تص گاه
افــراد بــا دیــدن مشــکل در 
آن  زندگــی مشــترک  یــک 
زندگی هــا  همــه  بــه  را 
تعمیــم می دهنــد البتــه 
بــه  مهارت آمــوزی 
ایــن  در  ســازگاری 
شــرایط کمــک بســزایی 

. می کنــد
ــع  ــا موان ــه ترس ه گرچ
امــا  هســتند  درونــی 
در  فرهنگــی  نهادهــای 
تقویــت یــا تضعیــف آن هــا 
ــن  ــد و از ای نقــش بســزایی دارن
جهــت عملکــرد غلــط ایــن نهادهــا 
می توانــد ایــن موانــع را پررنــگ نمایــد؛ 
ــیما  ــم صدا وس ــش مه ــه نق ــوان نمون ــه عن ب
ــق  ــای موف ــتن الگوه ــش گذاش ــه نمای ــرای ب ب
ازدواج در جهــت کاهــش ترس هــا بســیار قابــل 

ــت. ــد اس نق

عوامل بیرونی
ــه در  ــت ک ــی اس ــامل موانع ــی ش ــع بیرون موان
ــد راه  ــد س ــز می توانن ــرد نی ــل ف ــورت تکام ص
تشــکیل خانــواده ی او باشــند. ایــن عوامــل 
و  فرهنگــی  دســته ی  دو  در  می تــوان  را 

داد. جــای  غیرفرهنگــی 
اهــم موانــع غیرفرهنگــی شــامل مســکن، شــغل، 
جهیزیــه، مهریــه، مراســم ازدواج و ســربازی 
ــاً از جنــس اقتصــادی  ــع عمدت اســت. ایــن موان
و تابــع شــرایط حاکــم بــر جامعــه در هــر دوران 
هســتند. از ایــن جهــت حاکمیــت موظــف اســت 
وضعیــت عمومــی ایــن شــرایط را کنتــرل نماید؛ 
بــه خصــوص در مســاله ی مســکن و شــغل کــه 

ــتند. ــا هس ــن نیازه اصلی تری
در اصــل 31 قانــون اساســی آمــده اســت: 
ــا نیــاز، حــق هــر  "داشــتن مســکن متناســب ب
ــف  ــت موظ ــت. دول ــی اس ــه ایران ــرد و جامع ف
ــه  ــا ک ــرای آن ه ــت ب ــت اولوی ــا رعای ــت ب اس
و  روستانشــینان  بــه خصــوص  نیازمندترنــد 
ــم  ــن اصــل را فراه ــرای ای ــه اج ــران زمین کارگ

در عرف ما ازدواج یک ایستگاه پایانی در 
زندگی تعریف شده که پس از آن، مسیر 
پیشرفت فردی به پایان خواهد رسید؛ در 
حالی که ازدواج گرچه تغییراتی را حتما به 
دنبال دارد اما بنا نیست تمام برنامه های 

قبلی افراد قطع گردد. ازدواج ایستگاه میانی 
زندگی افراد است که بعد از آن مسیرهای 
فردی اتفاقًا با همراهی یک همسفر طی 

خواهد شد و همچنین مسیرهای مشترک 
جدید نیز به وجود خواهد آمد.

مقام معظم
رهربی

بعضی خیال می کنند مهریه ی سنگین به حفظ پیوند زناشویی کمک می کند. این خطاست. اشتباه است.
اگر خدای ناکرده این زن و شوهر نااهل باشند، مهریه ی سنگین هیچ معجزه ای نمی تواند بکند. ۷5/5/11
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کنــد". ایــن اصــل نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع اســت امــا متأســفانه 
در حــال حاضــر عمومــاً هزینــه ی اجــاره ی منــزل از حقــوق ماهیانــه ی 

ــت. ــتر اس ــوان بیش ــرد ج ــک م ی
ــل  ــدد قاب ــور ع ــکار در کش ــراد بی ــداد اف ــز تع ــغل نی ــوص ش در خص
ــرخ  ــران3 در ســال 9۷ ن ــار ای توجهــی اســت؛ طبــق گــزارش مرکــز آم
ــاِن 45-24 ســال کــه عمدتــاً در معــرض ازدواج هســتند  بیــکاری جوان
ــن گــروه ســنی کــه عمــده ی  ــردان در همی ــن م 25.1 درصــد و در بی
ــع  ــت؛ در واق ــد اس ــت 21.2 درص ــه دوش آن هاس ــادی ب ــه اقتص وظیف
ــنی از  ــروه س ــن گ ــا در ای ــوان م ــت ج ــارم از جمعی ــک چه ــل ی حداق

ــوردار نیســتند. ــی برخ ــتغال کاف اش
ــد توجــه داشــت کــه خدمــت ســربازی  ــز بای در خصــوص ســربازی نی
ــد در مســیری  ــک جــوان اســت کــه می توان ــد ی دو ســال از عمــر مفی
ــات  ــت در راســتای تحصی ــری خدم ــر صــرف شــود. جهت گی پربازده ت

ــکار مناســبی باشــد. ــد راه ــان می توان و شــغل جوان
بــه طــور کلــی آن چــه کــه در موانــع غیرفرهنگــی مدنظــر اســت کاهش 
مســائل و تســهیل شــرایط آن هــا توســط حاکمیــت اســت بــه گونــه ای 
کــه یــک فــرد جــوان بــا پیــش شــرط تــاش و اهتمــام خــود بتوانــد در 

مــدت کوتاه تــری حداقلــی از ایــن شــرایط را کســب نمایــد.
ــه موجــب نگــرش  ــع فرهنگــی، آن دســته از موانعــی اســت کــه ب موان
ــه  ــد و ب ــکل می گیرن ــی ش ــع غیرفرهنگ ــن موان ــه در بط ــط جامع غل

پیچیــده،  صــورت  آن هــا 
غیرقابــل  و  ســخت 
می دهنــد.  دســترس تری 
ــر  ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ب
مولفه هــای  از  کــدام 
ــه  ــه، مهری ــکن، جهیزی مس
و ... بــا نگــرش غلــط جامعــه 
ضــروری  مولفه هــای  از 
بــه مولفه هــای تزیینــی و 
افراطــی بــدل می شــوند؛ 
نیــاز  مثــال  عنــوان  بــه 
عنــوان  بــه  مســکن  بــه 
ــرای زندگــی یــک  محلــی ب
ــا  ــت ام ــروری اس ــاز ض نی
زمانــی کــه اصــرار زوجیــن، 
ــر  ــان ب ــا و اطرافی خانواده ه

وجــود ِملــک شــخصی از همــان شــروع زندگــی باشــد، انتظــاری فراتــر 
ــرد  ــرای م ــی ب ــل اساس ــک اص ــز ی ــغل نی ــود. ش ــد ب ــت خواه از واقعی
ــرد حتمــاً  ــد کــه ف ــا بعضــی خانواده هــا اصــرار دارن در ازدواج اســت ام
شــغل دولتــی بــا حقــوق ثابــت و بــدون ریســک داشــته باشــد؛ چنیــن 
انتظــاری نــه تنهــا مســئله را بــرای فــرد ســخت می کنــد بلکــه ممکــن 
اســت او را از عاقــه و لــذت شــغلی اش دور کنــد. همچنیــن در نگاهــی 
کان تــر بــا ملزومــات پیشــرفت اقتصــادی کشــور نیــز در تضــاد اســت. 
ــرای شــروع  ــاز و اولیــه ب ــوازم مــورد نی ــه عنــوان بســته ی ل ــه ب جهیزی
یــک زندگــی می توانــد بــه کاالی لوکــس، تزیینــی و بــر اســاس چشــم 
ــر  ــا ســال ها درگی ــر را ت ــواده ی دخت ــدل شــود و خان و هــم چشــمی ب
ــام  ــه در اس ــز ک ــه نی ــد. مهری ــه کن ــای جهیزی ــط وام ه ــت قس پرداخ
ــزاری  ــه اب ــل ب ــی تبدی ــدگاه عموم ــام دارد، حــاال در دی »مهرالســنه« ن
بــرای جلوگیــری از طــاق و یــا ایجــاد پشــتوانه ی کامــل مالــی بــرای زن 

پــس از طــاق احتمالــی شــده اســت؛ درحالــی کــه 
طبــق پژوهش هــا مهریــه ی بــاال نــه تنهــا نمی توانــد 
ــه  ــع از شــکل گیری طــاق شــود بلکــه گاهــی ب مان
لحــاظ روانشناســی می توانــد بــه دلیــل منفعــت 

ــد. ــویق نمای ــی تش ــه جدای ــرد را ب ــاال، ف ب
بــه طــور کلــی آنچــه کــه از مولفه هایــی چــون 
ــی رود،  ــه، مســکن و شــغل انتظــار م ــه، جهیزی مهری
ــترک اســت  »ســرمایه گذاری« در یــک جــای مش
ــزی  ــا چی ــتد و ی ــا داد و س ــری« ی ــه »معامله گ و ن
ــه،  ــگاه تجمل گرایان ــوع ن ــن ن ــن. ای را دادن و گرفت
ازدواج را از یــک »امــر انســانی« بــه یــک »امــر 
ــورد  ــَکِن م ــه آرامــش و َس ــد ک ــدل می کن ــادی« ب م
انتظــار از ازدواج را در همــان ابتــدای مســیر از بیــن 

می بــرد.
موانــع فرهنگــی عمدتــاً برخاســته از عــرف جامعــه ی 
ــن  ــوم که ــه در آداب و رس ــه ن ــی ک ــت؛ در حال ماس
ــای  ــا ج ــی م ــدس و اله ــنت مق ــه در س ــی و ن ایران
موانــع  رفــع  داشــته اند. وظیفــه ی حاکمیــت در 
فرهنگــی، تــاش در جهــت فرهنگ ســازی اســت کــه 
متأســفانه فقــط ذکــر یــک نمونــه بــرای نشــان دادن 
ــن  ــه ای ــه ب ــدم توج ع
اســت؛  کافــی  مقولــه 
فیلم هایــی  هــم  آن 
ــک  ــه شــروع ی اســت ک
را  مشــترک  زندگــی 
ــن  ــدا در بهتری ــا از ابت ی
حالــت ممکــن از لحــاظ 
و  شــغلی  موقعیــت 
 ... و  وضعیــت مســکن 
یــا  می دهنــد  نشــان 
ــران و  ــِد دخت ــرایط ب ش
ــه ی  ــران را در نتیج پس
ایــن  حصــول  عــدم 
مولفه هــا بــه نمایــش 
حالــی  در  می گذارنــد؛ 
بایــد  هــدف  کــه 
ــال  ــر و ب ــه پ ــد و ن ــل« باش ــوی تجم ــتن »تاب شکس
دادن بــه آن. جامعــه نیــز بایــد در رفــع »کلیشــه های 
ازدواج« تــاش کنــد. البتــه در رفــع موانــع فرهنگــی 
ــر  ــد و اگ ــی دارن ــش اساس ــن نق ــای طرفی خانواده ه
ــدان خــود باشــند، هیــچ کــدام از  ــان همــراه فرزن آن
عــرف هــای اجتماعــی نمــی تواننــد ســد راه ازدواج 

ــوند. ش

1- کتاب »طاق در ایران«، سازمان ثبت احوال کشور، سال 139۷ 
2- پژوهشی بر نیم قرن تغییرات خانواده در ایران، معاونت راهبردی 

بنیاد ملی خانواده، مرداد 139۷
3-  چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 139۷، مرکز آمار 

ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری

مقام معظم
رهربی

شرع مقدس اسام در روابط اجتماعی، این امر انسانی را امضا کرده، اما شرایطی برای آن قرار داده است. یکی از این 
شروط این است که این امر انسانی از حالت رابطه ی انسانی به یک معامله ی تجاری و بده بستان مالی تبدیل نشود. این 

را شرع مقدس دوست نمی دارد. البته این شرایط، شرایط کمال اند نه صحت، اما واقعا شرط اند. 86/8/19
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به طور کیل میزان اثرگذاری رسانه ها در نگرش ها نسبت به الگوی ازدواج چقدر است؟
اگــر کمــی بــه صــورت موکــد نــگاه کنــم بایــد بگویــم کــه نقــش رســانه در میــان متغیرهــای متعــددی کــه در شــکل گیری نظــام 
ذهنــی و نگرشــی مــا وجــود دارد اعــم از خانــواده، مدرســه، نهادهــای اجتماعــی، دیــن و منبرهــا، رســانه نقــش بســیار پررنــگ و 
تعییــن کننــده ای دارد. پیــش از آن کــه مــا بخواهیــم بــه مســئله ازدواج نــگاه کنیــم بایــد تصویــر شــکل گرفتــه ی ناشــی از تأثیــرات 

نظــام رســانه ای در خانــواده را بررســی کنیــم. 
ــاق  ــن اتف ــن مهم تری ــواده خدشــه دار شــده و ای ــاد خان ــه قداســت نه ــن مســئله مواجــه هســتیم ک ــا ای ــروز در کان شــهر ها ب ام
اســت. مــن فعــًا قصــد بررســی قداســت خانــواده در دیــن را نــدارم امــا امــر خانــواده در نظــام ارزش هــای اجتماعــی مــا یــک نهــاد 
مقــدس نهادینــه شــده اســت و بــه همیــن خاطــر افــراد بــرای تشــکیل آن تــاش می کردنــد و ضمــن دســتیابی بــه آن یــک نــوع 

احســاس رضایــت خاطــر در افــراد بــه وجــود می آمــد.
ــای  ــا صورت ه ــل شــده و ب ــی تبدی ــاد عرف ــک نه ــه ی ــای بیشــتری دارد ب ــداری و بق ــه پای ــم ک ــر ازدواج دائ ــی ب ــواده ی مبتن خان
ــم  ــر کم ک ــن خاط ــه همی ــت و ب ــده اس ــته ش ــرض دانس ــم هم ع ــر ازدواج دائ ــی ب ــواده ای و غیرمبتن ــات فراخان ــری از ارتباط دیگ
ــا  ــل ازدواج ســفید، ی ــواده داشــت؛ ذی ــر از خان ــی غی ــوان زندگ ــد می ت ــه می گوین ــد ک ــه وجــود آمده ان ــی ب ــه جریان های در جامع

ــط دوســتی و ... . رواب
اتفــاق دیگــر کــه متأثــر از فضــای رســانه رخ داده، امــر فانتــزی و تفننــی شــدن تشــکیل خانــواده اســت کــه بــه بــاال رفتــن ســن 
ازدواج منجــر می شــود. ایــن دســته از افــراد می گوینــد کــه انســان زیــر 18 ســال کــودک اســت و اصــًا نبایــد ازدواج کنــد و در 
ــذت ببــرد، هنــگام میان ســالی  ــی کنــد و ل ــد جوان ــی هــم بای پــی تصویــب قانون هــای آن هســتند، ســپس فــرد در هنــگام جوان

ــد. ــا نباشــد، ازدواج می کن ــد در کهنســالی تنه ــه می خواه ــد، در بزرگســالی ک ــم نمی بین ــرای ازدواج فراه ــم شــرایط را ب ه
ــواده اســت؛ منظــور ایــن اســت کــه همیشــه  بحــث ســومی کــه بنــده روی آن خیلــی تأکیــد دارم مســئله ی بــی روح شــدن خان
خانــواده کانــون رشــد و حرکــت انســان بــه ســمت کمــال بــوده و ایــن طــور نبــوده کــه فقــط نیازهــای جنســی و عاطفــی افــراد 
برطــرف شــود امــا خانــواده ی امــروز بــه پاســخگویی بــه نیــاز جنســی و عاطفــی تقلیــل پیــدا کــرده و ویژگــی برجســته ی خــود را از 
دســت داده اســت. ایــن مســئله، هــم ناشــی از جریــان رســانه ای اســت و هــم جریــان فردگرایــی آن را تشــدید کــرده اســت. هرچــه 
مــن دنبــال آرزوهــا و موفقیت هــای شــخصی باشــم، دیگــر رشــد شــریک زندگــی ام ارزشــی نــدارد و در نتیجــه اصــل اساســی یعنــی 

»مــا بــودن« گــروه خانــواده از بیــن مــی رود و کــم کــم جــای خــود را بــه منیت هــای افــراد می دهــد.
البتــه مــا دربــاره ی نظریــه ای صحبــت می کنیــم کــه قائــل بــه تأثیرگــذاری نظــام رســانه ای بــر محیــط اجتماعــی اســت. می تــوان 
طــرح کــرد کــه رســانه ها بازنمــای تحــوالت اجتماعــی هســتند و خیلــی رســانه را مقصــر ندانیــم. بنــده خیلــی اعتقــادی بــه ایــن 

بحــث نــدارم. افــرادی کــه در ایــن حــوزه کار کرده انــد هــم نهایتــاً بــر تاثیــر تعیین کننــده  رســانه تاکیــد کرده انــد.

ــد  ــه فرمودی ــوالیت ک ــم در تح ــع ازدواج ه ــد موان ــر منی کنی ــد. فک ــگ یم بینی ــیار پررن ــانه را بس ــر رس ــا أتثی ــد مش ــر یم رس بنظ
ــتند؟ ــذار هس أتثیرگ

اگــر خیلــی روشــن بگویــم بنــده اراده گــرا هســتم. در میــان عوامــل نگرشــی و عوامــل ســاختاری، قطعــاً بــر تأثیــر نگــرش و بینــش 
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مصاحبه با دکتر سینا کلهر

معاون فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

ـه
ــــ

ــــ
بـــ

اح
ص

م



دو
ره 

شما
مه 

ه نا
ویژ

ت | 
حد

م و
کی

تح
تر 

 دف
 ی

مه
هنا

 گا
ن |

یرا
ن ا

ترا
دخ

ی 
ندا

18

تأکیــد می کنــم. شــما زندگــی ایــن نســل را بــا نســل های پیشــین مقایســه کنیــد؛ از 
جهــت مهیــا بــودن شــرایط زیرســاختی و زیربنایــی اعــم  از اقتصــاد، اشــتغال، مســکن 
ــوع  ــر روی ن و غیــره اصــًا قابــل مقایســه نیســت. کامــًا روشــن اســت کــه مســئله ب
ــات اقتصــادی و  ــد، امکان ــی کــه در شــرایط جدی ــه زندگــی اســت. در حال نگاهشــان ب
ــع از  ــه توق ــل آن ک ــه دلی ــا ب ــب گســترده تر شــده اســت ام ــه مرات ــی شــما ب اجتماع
زندگــی مشــترک بــه صــورت بنیــادی دگرگــون شــده، احســاس می کنیــد کــه هیــچ 
کــدام از این هــا جــواب نمی دهــد. آن تصویــر از زندگــی آرمانــِی مشــترک کــه مبتنــی 
ــام نشــدنی  ــه درخواســت های تم ــان و رســیدن ب ــی بی پای ــاه و دارندگ ــم، رف ــر تفاه ب
افــراد هســت، تصویــری اســت کــه شــما را درگیــر ایــن وضعیــت می کنــد کــه همیشــه 
ــوع  ــن ن ــی ای ــرط اساس ــی ش ــن نارضایت ــت و ای ــم اس ــزی ک ــد چی ــاس می کنی احس
ــی  ــه بخشــی از تحوالت ــدم ک ــًا معقت ــن کام ــن خاطــر م ــه همی ــی اســت. ب جهان بین
کــه در رســانه وجــود دارد می توانــد بازنمایــی باشــد امــا بخــش عمــده  توســط رســانه 
ســاخته شــده اســت. آن قــدر بینــش موثــر اســت کــه بــه عنــوان یــک پیشــران اساســی 
ــر در  زندگــی عمــل می کنــد؛ اگــر یــک درصــد بینــش شــما تغییــر کنــد، هــزاران اث

ــه ی حوزه هــای زندگــی شــما خواهــد داشــت. بقی

برخــی از تغییــرات یم توانــد واکنــش طبیعــی جامعــه بــه مشــکالت قبــیل در الگــوی 
خانــواده ابشــد. مثــاًل تصویــر مــا از گذشــته ظلم هــای زیــاد علیــه زانن در خانــواده 

اســت. مشــا معقتــد نیســتید کــه ایــن واکنش هــا طبیعــی هســتند؟
ابتــدا دو مســئله را بایــد از هــم تفکیــک کنیــم؛ وقتــی شــما بــا چشــم انــداز امروزتــان 

ــتان  ــد حواس ــد بای ــگاه می کنی ــته ن ــه گذش ب
ــته  ــروز، گذش ــم ام ــا مفاهی ــما ب ــه ش ــد ک باش
ــی  ــم نگاه ــن نمی دان ــد. م ــی می کنی را بازخوان
کــه دو نســل گذشــته بــه روابــط بیــن زوجیــن 
ــه االن دارد  ــان نگاهیســت ک ــل هم ــته مث داش
ــوان  ــه عن ــروز ب ــه ام ــواردی ک ــا م ــر. آی ــا خی ی
خشــونت دانســته می شــود در گذشــته هــم آن 

ــت؟ ــده اس ــته می ش ــور دانس ط
بخــش زیــادی از چیــزی کــه امــروز ذیــل 
مصادیــق خشــونت آورده شــده روابــط طبیعــی 
ــد.  ــش می آم ــن پی ــط زوجی ــه در رواب ــوده ک ب
زندگــی  در  بگوییــد کــه  نمی توانیــد  شــما 
ــود  ــادی وج ــیار زی ــونت های بس ــته خش گذش

ــن  ــه ای ــراد ب ــگاه اف ــدارد. در گذشــته ن داشــته و در زندگــی امــروز خشــونت وجــود ن
صــورت بــود کــه درســت یــا غلــط، خــواه یــا ناخــواه بایــد زندگــی را بــه انتهــا برســانند 
ــای  ــد. در زندگی ه ــل می کردن ــازگاری را تحم ــی از ناس ــر مصادیق ــن خاط ــه همی و ب
امــروز هــم هســت؛ از زد و خــورد فیزیکــی و خشــن بگیریــد تــا اختافــات عقیدتــی امــا 
االن تحــت عنــوان اختــاف مطــرح می شــود. زوجیــن بــه ســرعت بعــد از اختافــات، 
ــوالً  ــه معم ــن ک ــر ای ــه ی عجیب ت ــد و نکت ــام می کنن ــود را تم ــترک  خ ــی مش زندگ

ــتند. ــونت هس ــر خش ــم درگی ــاق ه ــد از ط ــِد بع ــای جدی زندگی ه
ــن  ــودن ای ــی ب ــه طبیع ــت بلک ــل نیس ــن عم ــد ای ــئله ، تأیی ــه مس ــم ک ــد می کن تأکی
مســئله در گذشــته اســت. حساســیت ذهــن و روح آدمــی بــه صــورت مســتقیم تحــت 
تأثیــر رفاهــی هســت کــه در جامعــه بــه وجــود آمــده. در هــر جامعــه ای اگــر یــک بای 
طبیعــی رخ دهــد و شــرایط جامعــه از حالــت عــادی خــارج شــود همــان رفتار هایــی 

کــه شــما االن خشــونت می پنداریــد ممکــن اســت عــادی جلــوه کنــد.
دومیــن نکتــه ایــن اســت کــه تغییــر نگــرش بــه ازدواج در جامعــه اتفاقــاً ناشــی از رفــاه 
در جامعــه اســت. مثــًا در کان شــهر می شــود بیگانــه شــد و بــه شــکل ناشــناخته ای 
نیازهــای خــود را برطــرف کــرد و از دل یــک الگــوی مســلط و مقیدکننــده کــه شــما را 
بــه بنــد می کشــیده اســت، آزاد شــوید. ایــن ناشــی از مانــع نبــوده کــه اتفاقــاً ناشــی از 
فرصــت اســت و رســانه بــه ایــن فرصــت ضریــب مــی دهــد. رســانه بــه شــما می گویــد 
ــرایطش را  ــد و ش ــرد می خواه ــود ف ــه خ ــن ک ــم ای ــی رغ ــد عل ــد ازدواج کنی زود نبای
ــود.  ــی می ش ــار اجتماع ــار فش ــد و دچ ــاه می افت ــه گن ــد ب ــر ازدواج نکن ــز دارد و اگ نی
ــد کــه  ــن برچســب را می زن ــه کســی کــه زود ازدواج کــرده و راضــی هــم هســت ای ب
ــرد و او را در وضعیتی نشــان  ــره ای بب ــد به ــادان اســت و از زندگــی نمی توان ــر و ن صغی

ــد  ــد نکن ــود می گوی ــش خ ــه پی ــد ک می ده
ــوان  ــه عن مــن کار اشــتباهی انجــام داده ام و ب

ــروه حاشــیه ای تلقــی می شــود. ــک گ ی
ــک روســتای دور  ــد در ی ــانه نمی توان چــرا رس
افتــاده جلــوی آن مــرد و  زن را بگیــرد؟ بــرای 
آن کــه او در بنــد و زنجیــر محدودیت هــا و  
ــرار  ــی خــود ق ــای اقتصــادی و اجتماع اجباره
گرفتــه و چــاره ای جــز ایــن گونــه عمــل 
کــردن را نــدارد امــا برای کســانی کــه در کان 
ــد  ــانه می توان ــد رس ــی می کنن ــهر ها زندگ ش

ــد. ــان ده ــماری را نش ــای بی ش ــت ه فرص

در بیــن مباحــث بــه مســئله  ی فردگرایــی 
ــع  ــای مان ــرس ه ــی از ت ــد. ی ــاره فرمودی اش
آزادی هــای  دادن  دســت  از  تــرس  ازدواج 
فــردی اســت. لطفــا نظــراتن را درابره ی أتثیــر 

رســانه بــر آن بفرماییــد.
از  از تفسیری ســت کــه مــا  ناشــی  تــرس 
زندگــی داشــته ایم؛ یکــی از مــواردی کــه ایــن 
ــد،  ــکل می ده ــدت ش ــه ش ــرد را ب ــِت ف ذهنی
ــت او،  ــده از وضعی ــال زن ــک مث ــاً ی اصطاح
یعنــی خانواه هــای موجــود اطرافــش هســتند. 
ــش  ــفانه در بخ ــته متأس ــا ناخواس ــته ی خواس
عمــده  ای از ایــن خانواده هــا شــاهد نارضایتــی 
ــن  ــانه  های ای ــا نش ــاال ب ــتیم. ح ــی هس عموم
ــا هــم صحبــت مــی کننــد  کــه خیلــی کــم ب
و یــا ایــن کــه طــاق عاطفــی بیــن آن هــا رخ 
داده اســت. اگــر بحــث فرزنــد و نقــش پــدری 
نبــود خیلــی راحــت زندگــی را رهــا می کردنــد. 
ــاد اســت امــا  ــم تعــداد ایــن افــراد زی نمی گوی
ــدر از  ــا چق ــه این ه متأســفانه مهــم نیســت ک
خانواده هــای مــا را شــکل می دهنــد، مهــم 
پوشــش  را  این هــا  رســانه  کــه  اســت  آن 
زندگــی  از  این هــا  کــه  روایتــی  می دهــد. 
خــود می کننــد روایــت ناکامی هــای خــود 
ــردی اســت و  ــته های ف ــه خواس ــیدن ب در رس
الگویــی را در جامعــه تثبیــت می کننــد کــه بــا 
ــه خواســت های  زندگــی مشــترک نمی شــود ب
فــردی رســید و ایــن جایگزیــِن روایتــی اســت 
خواســت های  تحقــق  می کــرد  بیــان  کــه 
ــت. ــان تر اس ــترک آس ــی مش ــا زندگ ــردی ب ف

مصادیــق خواســت های فــردی هــم فــرق 
کــرده. یعنــی مســئله صرفــاً موفقیت هــای 
ــوط  ــت ها مرب ــده ی خواس ــت، عم ــردی نیس ف
بــه تعهــدات خانوادگــی اســت کــه افــراد از آن 
ــه  ــردی گرفت ــفرهای ف ــد؛ از س ــرار می کنن ف
ــوز در  ــه هن ــرا ک ــویی؛ چ ــط فرازناش ــا رواب ت
ــت های  ــق خواس ــکان تحق ــواده ام ــتر خان بس
اجتماعــی و سیاســی وجــود دارد. پــس پیــش 
ــراد  ــویی اف ــط زناش ــکل در رواب ــه مش از آن ک
ــه  ــت ک ــش افرادی س ــکل در بین ــد، مش باش
خواست هایشــان  دربــاره ی  نگاهشــان  نــوع 

ــت. ــوده اس ــتباه ب اش

آن قدر بینش موثر است 
که به عنوان یک پیشران 

اساسی زندگی عمل 
میکند؛ اگر یک درصد 
بینش شما تغییر کند، 
هزاران اثر در بقیه ی 
حوزه های زندگی شما 

خواهد داشت.
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تجرد قطعی مولود یک 
گفتار خیلی ساده ولی 

بسیار موثر است و آن اینکه 
برای اینکه زندگی تشکیل 
بدهیم، باید حداقل های 
زندگی را داشته باشیم و 

این امر به طور ظاهری کامال 
عقالنی و منطقی است. به 
قدری این گفتار قدرتمند 

است که می تواند مثل کوه 
جلوی هر اراده ای بایستد

ــا درابره ی یب روح  ــل. لطف ــه قب ــم ب ــی برگردی کم
ــد. ــح دهی ــر توضی ــواده بیش ــدن خان ش

ــن کاری  ــته بزرگتری ــم در گذش ــر می کن ــن فک م
ــت  ــورت می گرف ــواده ص ــرد در خان ــرای ف ــه ب ک
رشــد فــرد بــود؛ بــه همیــن خاطــر بــاور داشــتند 
ــکیل  ــر تش ــه موقع  ت ــواده را ب ــما خان ــدر ش هرق
دهیــد فرآینــد رشــد شــما بهتــر اتفــاق می افتــد. 
عامــل مبســوط کــردن ظرفیــت افــراد مســئولیت 
اســت. در آن لحظــه از قضــا اگــر از فــرد بپرســید 
کــه تــا چــه حــد از زندگــی راضــی هســتی ممکــن 
اســت کــه بگویــد "ای بابــا ایــن چــه وضــع زندگــی 
ــدن  ــال دوی ــب در ح ــح و ش ــن صب ــه م ــت ک اس
هســتم و ..." ولــی همیــن فرآینــد همــراه بــا 
ــا  ــود و او ب ــرد ب ــرای ف ــن آورده ب مشــقت بزرگتری

ــل مقایســه نیســت. ــرد مجــرد قاب ف
بــه نظــر بنــده از یــک برهــه زمانــی بــه بعــد دیگــر 
ــمندی  ــودن ارزش ــزرگ ب ــخصیت و ب ــتن ش داش
ــا حــدودی از دســت داده اســت. امــروز  خــود را ت
ــیده و  ــوغ رس ــه بل ــه ب ــردی ک ــن ف ــه بی جامع
ــه  ــردی ک ــا ف ــت ب ــه اس ــر و اندیش ــب فک صاح
ــل  ــی قائ ــا تفاوت ــه تنه ــادآورده ای دارد ن ــروت ب ث
ــدی  ــه توانمن ــردی ک ــا آن ف ــه بس ــود، چ نمی ش

می شــمارد. محترم تــر  را  دارد  اقتصــادی 
وقتــی شــما ایــن عامــل اساســی را بگیریــد، 
مهم تریــن عامــل رشــد فــرد یعنــی خانــواده 
ــرد  ــرای ف ــی کــه ب هــم خدشــه دار می شــود. زمان
ــوغ  ــعور و بل ــد ش ــدر واج ــه چق ــد ک ــی نکن تفاوت
هســت، پــس چــرا بایــد تــن بــه مســئولیت 
ســنگین تشــکیل خانــواده دهــد. تشــکیل خانــواده 
یــک امــر هولناکــی اســت کــه نبایــد خیلــی ســاده 
بــه آن نــگاه کنیــم. البتــه در گذشــته بســیار ســاده 
ــای  ــل حمایت ه ــه دلی ــادگی ب ــن س ــا ای ــوده ام ب
جــدی قبیلــه ای و خویشــاوندِی همــراه ایــن نهــاد 

ــوده  اســت. پرخطــر ب

مشــا فکــر یم کنیــد تولیــدات 
را  چیــزی  چــه  مــا  فرهنــی 
ابعــث  کــه  کردنــد  ابزمنایــی 
چنیــن تصــوری از ازدواج شــده؟

فکــر  ایــن  بــه  بایــد  مــا  اوالً 
کنیــم کــه نظــام ذهنــی جامعــه 
مــا مخصوصــاً تــوده جامعــه از 
چــه منابعــی تغذیــه می کنــد؛ 
ــدون ایــن کــه عــدد مشــخصی  ب
ــم اگــر فــرض کنیــم مــردم  بگوی
ــواره نــگاه  ــی کــه ماه مــا زمان
می کننــد صــداو ســیما را هــم 
نــگاه  اگــر  و  می کننــد  نــگاه 
ــیما  ــه صدا و س ــی ب ــی مثبت خیل

ــج  ــبی را تروی ــوی مناس ــه الگ ــیم ک ــته باش داش
مــردم  ذهنیــت  حالــت  بهتریــن  در  می کنــد 
نــوع  یــک  گرفتــار  و  دوگانــه  ذهنیــت  یــک 
ــی  ــرف فرهنگ ــوزه ی مص ــی در ح همه چیزخوارگ
ــوع الگــو در  ــه صــورت همزمــان دو ن اســت کــه ب

کنــار هــم وجــود دارد؛ یــک الگــو کــه دعــوت بــه خوشــگذرانی و بی مســئولیتی 
ــئولیت  ــار مس ــه ب ــن ک ــه ای ــد ب ــوت می کن ــه او را دع ــو ک ــک الگ ــد و ی می کن
ــده اســت! وقتــی شــما دو  ــل آفری ــه دوش بکشــد. خــب کًا خــدا بشــر را تنب ب
تصویــِر ایــن شــکلی نشــان مــی دهیــد کــه ایــن قــدر بــا هــم تفــاوِت معنــا دارد، 
ــن ســمت نخواهــد رفــت. حــاال اگــر  ــه ای ــراد ب مشــخص اســت کــه انتخــاب اف
ایــن را هــم اضافــه کنیــم کــه تولیــدات صداو ســیما هــم تقویــت کننــده ی همــان 
تصویــر نظــام ماهــواره ای اســت، شــما اصــاً نبایــد از ایــن وضعیــت تعجــب کنیــد.

مــا در ایــن نرشیــه موضوعــات هــم ابیش و تجــرد قطعــی را هــم مــورد بــرریس 
قــرار دادیــم. چقــدر رســانه یم توانــد در گســرش تجــرد قطعــیِ خودخواســته 

و هــم ابیش اتثیــر بگــذارد؟
ــر اســت و آن  ــی بســیار موث ــود یــک گفتــار خیلــی ســاده ول تجــرد قطعــی مول
ایــن کــه بــرای ایــن کــه زندگــی تشــکیل بدهیــم، بایــد حداقل هــای زندگــی را 
ــی و منطقــی اســت.  ــه طــور ظاهــری کامــًا عقان ــن امــر ب داشــته باشــیم و ای
ــر  ــوی ه ــوه جل ــل ک ــد مث ــه می توان ــد اســت ک ــار قدرتمن ــن گفت ــدری ای ــه ق ب
ــم  ــًا نمی توان ــه اص ــد ک ــدارم، درآم ــکن ن ــدارم، مس ــغل ن ــتد؛ ش اراده ای بایس
ــم.  ــدام می کن ــااهلل اق ــم ان ش ــم می کن ــا را فراه ــس اول این ه ــم. پ ــته باش داش
ــاالی  ــود؛ از ب ــل می ش ــم اش منتق ــای اع ــه معن ــانه ب ــط رس ــار توس ــن گفت ای
منبــر، در کتاب هــا، در رســانه هــم کــه بــه وفــور نــه تنهــا گفتــه می شــود بلکــه 
ــت را  ــت اس ــن حال ــِس ای ــه برعک ــوژه هایی ک ــود؛ س ــخره می ش ــس آن مس عک
تبدیــل می کنــد بــه ســوژه هایــی کــه نیازمنــد ترحــم هســتند و موجوداتــی کــه 
ــه آن هــا کمــک می کننــد، برایشــان پــول جمــع می کننــد و  ــدار ب آدم هــای پول
ــد و کاری  ــانه ای می کنن ــد را رس ــع می کنن ــه جم ــی ک ــن پول های ــم ای ــد ه بع
می کننــد کــه مــردم احســاس کننــد در یــک کار خیــر جمعــی مشــارکت کردنــد! 
یعنــی رســانه عمدتــاً بــا برچســب زنی و یــک جــور انــگاره ی منفــی دربــاره ایــن 
ــی  ــرد قطع ــا تج ــد ب ــر می خواهی ــما اگ ــد. ش ــورد می کن ــا برخ ــدل ازدواج ه م
مبــارزه بکنیــد بایــد ایــن گفتــار را بزنیــد؛ آن ایــده ای کــه مــن دربــاره ی ازدواج 
ــی  ــه راحت ــه شــما ب ــود ک ــن ب ــردم همی ــال می ک ــی دنب ــک وقت نیمه مســتقل ی
ایــن را بگذاریــد کنــار و تــن بــه یــک نوعــی از ازدواج کــه بــارش ســبک اســت 
ــدی  ــا ح ــر ت ــن تفک ــه ای ــت ک ــن اس ــاق ای ــل اتف ــم حداق ــر می کن ــی . فک بده
بشــکند و مــن عزمــی در ایــن بابــت نمی بینــم؛ بــه خاطــر ایــن کــه بیــش از حــد 
ــوع  ــن موض ــاره ی ای ــد درب ــرات نمی کن ــی ج ــت و کس ــی اس ــار منطق ــن گفت ای
ــای  ــا نمونه ه ــه م ــد ک ــن باش ــتنش ای ــاید راه شکس ــد ش ــد؛ هرچن ــی بزن حرف

متعــددی از ازدواج هــای وابســته را شــکل بدهیــم.
هم باشــی نیــز واکنــش طبیعــی جامعــه بــه همیــن 
گفتــار اســت. مــن فکــر می کنــم دو نیــروی اساســی کــه 
ــا  ــدی ب ــده و تعه ــچ قاع ــدون هی ــراد ب ــدند اف ــث ش باع
هــم زندگــی بکننــد، حقوقــی شــدن خانــواده و تجماتــی 
ــدن  ــی ش ــت؛ حقوق ــواده اس ــد خان ــش از ح ــدن بی ش
ــواده را  ــواده یعنــی همــه چیــز و همــه ی روابــط خان خان
بــه بنــد حقــوق کشــیده ایــد. هم باشــی چــه می گویــد؟ 
همــه چیــز را کنــار می گــذارد؛ نفقــه، مهریــه و ... . 
ــی  ــواده را حقوق ــی خان ــه شــما وقت ــن ک ــرای ای چــرا؟ ب
اســاس  کــه  ازخودگذشــتگی  و  عاطفــه  می کنیــد، 
ــتگی  ــی از ازخودگذش ــک بخش ــه ی ــت _ک ــواده اس خان
ــه را  ــردد_ هم ــه برگ ــط یک طرف ــه رواب ــت ب ــن اس ممک
بــر مــی  داریــد از خانــواده. آن را بــی روح می کنیــد. چــه 
ــی  ــد خیل ــر می کنی ــما فک ــد؟ ش ــی می مان ــزی باق چی
ــا ســکه  ــن کــه بگوییــد 11۰ ت ســاده اســت ماجــرای ای
ــدرت را  ــد ق ــه می کنی ــی ک ــن حرکت ــم؟ همی ــی می کن ــت حقوق ــن ضمان را م
ــک  ــن ی ــه م ــد ک ــش باش ــه ی ذهن ــه در گوش ــه همیش ــد ک ــه آن زن می دهی ب
ــی  ــد حت ــی دانی ــم! م ــن را بپیچان ــوش ای ــه باالخــره گ ــزاری دســتم اســت ک اب
ــر  ــش اســت. ه ــواده آبســتن تن ــط خان ــد محی ــم بیاوری ــم را ه ــر عشــاق عال اگ
ــوع رابطــه ی نزدیکــی آبســتن تنــش اســت. حــاال شــما یــک نظــام اجتماعــی  ن
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ــط  ــه رواب ــد ک ــم کنی ــد تنظی ــی می توانی و حقوق
ــا در آن  ــه تنش ه ــد ک ــم می کن ــوری تنظی را ج
حــل و رهــا می شــوند؛ اســام ایــن شــکلی اســت. 
حــاال بگــو بــه نفــع مــرد باشــد ولــی تنــش ادامــه 
ــا  ــی را زن ره ــک بخش ــاال ی ــد؛ ح ــدا نمی کن پی
ــما االن  ــرد. ش ــم م ــی  را ه ــک بخش ــد، ی می کن
ــرعی و  ــوق ش ــوارد، حق ــک م ــک ت ــه ت ــع ب راج
ــد! کار  ــتیفا بکنی ــد اس ــان را می خواهی ــی زن قانون
بــه ماجراهــای زبانــی هــم کشــیده می شــود؛ مثــًا 
ــتفاده  ــه اس ــای محترمان ــما از عبارت ه ــرا ش "چ
ــت؛  ــه ی آدم هاس ــت صحن ــه پش ــد؟" خان نمی کنی
ــی  ــد، جای ــتراحت می کنن ــا اس ــه آدم ه ــی ک جای
و  گفتــار  از  نمی کننــد  مراقبــت  آدم هــا  کــه 

رفتارشــان. شــما ایــن محیــط 
را تبدیــل بــه محیــط جلــوی 
ــا  ــد ب ــد و بع ــه می کنی صحن
نظــام حقوقــی می خواهیــد 
ــدش  ــد. ب از آن حفاظــت کنی
ــا  ــرو باب ــد "ب ــد، می گوی می آی
ــی  ــه داری!" در هم باش حوصل
همدیگــر  آقــا  می گویــد 
پایــش  و  می خواهیــم  را 
البتــه  همیــن!  می مانیــم! 
ــت؛  ــاک اس ــاق هولن ــن اتف ای
ممکــن اســت عاطفــه وارد 
ــی  زندگی شــان بشــود در حال
ــز  ــچ چی ــه هی ــی ب ــه زندگ ک
بنــد نیســت. وقتــی شــما آن 
جــا زیــاده روی می کنیــد از 

ــرون! ــد بی ــا می زن ــن ج ای
البتــه یــک بخشــی از ایــن مســئله هــم بــه 
ــن کــه  ــه خاطــر ای ــن علــت اســت کــه شــما ب ای
ــا را از  ــه ی امکان ه ــم باشــد، هم ــز فراه ــه چی هم
ــه نحــو  ــواده ب ــراد برداشــته اید. خان پیــش روی اف
ــدش  ــه فرزن ــن ک ــه ای ــد ب ــن می ده ــی ت هولناک
دوســت غیرشــرعی و غیرقانونــی و غیرعقانــی 
ــطح  ــط در س ــت رواب ــن اس ــی ممک ــود؛ حت بش
ــت  ــر نیس ــی حاض ــد ول ــته باش ــم داش ــی ه باالی
ــت  ــوم اس ــد. معل ــرار بده ــده ی ازدواج ق در قاع
کــه می گویــد بگذاریــد راحــت زندگی مــان را 
ــل انجــام  ــد در مقاب ــم! چــه کاری می توانی می کنی
دهیــد؟ نــه ردی از خــودش باقــی می گــذارد و نــه 
اتهامــی وجــود دارد! آزاِد آزاد! و یادتــان باشــد ایــن 
زندگــی، زندگــی تلخــی هــم کــه شــما فکــر کنیــد 
ــن  ــرای ای نیســت. همیــن کــه فراگیــر می شــود ب
اســت کــه احتمــاالً ســویه هایی از رضایــِت خاطــر 
در آن می بیننــد. مــن فکــر می کنــم اگــر مشــکل 
شــرعی اش یــک طــوری حــل می شــد، بــا ســرعت 
ــار  ــره را کن ــم و غی ــت و دائ ــی ازدواج موق هولناک
مــی زد. اگــر یــک مقاومتــی در مقابــل وجــود دارد 

ــاً هم باشــی جــزو الگوهایــی  ــه خاطــر همیــن مســئله ی شــرعی آن اســت. اتفاق ب
اســت کــه تناســب خیلــی زیــادی بــا پیگیــری و جســتجوی خواســته های فــردی 
ــت در  ــن اس ــم ممک ــل ه ــن عام ــم دارد. ای ــی را ه ــای خوش باش ــان معن ــه هم ب

ــر گذاشــته باشــد. گســترش آن تاثی

و ســوال اپیــاین؛ یم تــوان گفــت تقریبــًا نظــاریت بــر أتثیــرات گســرده ی رســانه 
ــن  ــود ای ــه بش ــن ک ــرای ای ــد ب ــکاری یم بینی ــا راه ــدارد. مش ــود ن ــر ازدواج وج ب

ــرد ؟  ــی ک ــان جهت ده ــگ اصیلم ــرف و فرهن ــت ع ــه مس ــرات را ب أتثی
زندگــی  کننــده ی  بازنمایــی  مــا  رســانه های  محصــوالت  تعــارف،  بــدون 
تولیدکننــدگان و صاحبــان رســانه هســتند، نــه مــردم و آن هــا زندگی شــان همیــن 
ــان  ــی خودش ــان بین ــد و جه ــی نمی کن ــی فرق ــی و غیرمذهب ــت؛ مذهب ــه اس گون
ــط  ــاوندی، رواب ــط خویش ــت، رواب ــد. در تربی ــما می دهن ــن و ش ــورِد م ــه خ را ب
زناشــویی و حتــی نظــام سیاســی و اجتماعــی. پــس شــاید تنهــا اتفاقــی کــه بایــد 
ــی  ــه در زندگ ــانی ک ــه کس ــل ب ــه حداق ــن اســت ک ــد ای بیفت
واقعی شــان مثــل این هــا نیســتند هــم یــک امکانــات رســانه ای 
داده بشــود. البتــه مشــکات فراوانــی وجــود دارد. مثــًا این هــا 
احتمــاالً خیلــی حرفــه ای نیســتند؛ همــان طــوری کــه گفتــم 
در زندگی هایشــان راحــت هســتند و متخصــص جنــگ روانــی 
ــاً امیــدی  ــکار عمومــی کــه نیســتند. مــن تقریب و شــناخت اف
ــا خــودش  نــدارم! بــه خاطــر ایــن کــه صاحــب رســانه بایــد ب
بجنگــد! ایــن موضــوع بابــت همیــن ماجــرای ازدواج در ســنین 
پاییــن پیــش آمــد. عمــده ی تحقیقاتــی کــه مــن انجــام داده ام 
ــد کــه ازدواج هــا در محیط هــای روســتایی و  نشــان می ده
ــن  ــر ای ــًا منک ــم اص ــود و نمی خواه ــام می ش ــایری انج عش
ــن  ــًا در ای ــی مث ــم می شــود ول ــی ظل ــک جاهای بشــوم کــه ی
ــتاهای  ــال در روس ــن امس ــای م ــه همکاره ــه ای ک 36 مصاحب
مختلــف انجــام دادنــد ۷-8 مــورد آن در 11 ســالگی بــا طــرف 
دوســت بــوده؛ دوســت اجتماعــی هــم نه، بلکــه دوســت عاطفی 
ــران و  ــم از همــه ی آن مدی ــرده؛ رضایت شــان ه ــا او ازدواج ک ــوده و ب و جنســی ب
ماهایــی کــه در شــهر زندگــی می کنیــم بســیار باالتــر اســت ولــی نظــام رســانه ای 
ــد بپذیــرد دختــِر  ــرای ایــن کــه او نمی توان ــه ایــن نمی دهــد. چــرا؟ ب شــما تــن ب
خــودش در آن ســن ازدواج بکنــد. دختــر او محکــوم و مجبــور اســت کــه حداقــل 
تــا 1۷-18 ســالگی صبــر کنــد، حتــی اگــر در 12 ســالگی واقعــاً بــه بلــوغ جنســی 
رســیده باشــد و واقعــاً دلــش بخواهــد ازدواج کنــد و یــا پســرش هــم همیــن طــور. 
ــر  ــت س ــد پش ــی می آمدن ــه راحت ــتند ب ــه نداش ــر ماحظ ــراد اگ ــن اف ــه ی ای هم
ــر آدم  ــد. 4-5 نف ــب می ش ــون تصوی ــد و قان ــرار می گرفتن ــت ق ــرای ممنوعی ماج
ــب شــدن  ــوی تصوی ــد جل ــن دارن ــک دوربی ــک صفحــه و ی ــه در اینســتاگرام ی ک
ــته  ــود داش ــه وج ــانه ای ک ــوری رس ــوه امپراط ــه انب ــن هم ــد. از ای آن را گرفته ان
اســت یــک درصــد بســیار قلیلــی هــم گذاشــته اند در اختیــار شــما! البتــه همــان 
یــک ضربــه ی محــدود هــم توانســته کار خیلــی بزرگــی انجــام بدهــد ولــی نظــام 
ــر  ــه آن ماجــرای دخت ــا نیامــده بلکــه ب ــه تنه ــن کار ن رســانه ای اساســاً پشــت ای

ــه و بویراحمــد فضــای رســانه ای داد. ــام و کهگیلوی مشــهد و ای
 فرزنــدآوری دیگــر باالتــر از رهبــری وجــود دارد کــه خــودش بگویــد مــن اشــتباه 
کــردم و خــودش پــای کار بایســتد. هــر دفعــه هــم مطالبــه بکنــد. اتفاقــی افتــاده 

اســت؟ 
البتــه ایــن را هــم بگویــم بــه شــما کــه راه مقاومــت جامعــه از رســانه نمی گــذرد. 
ــه ای  ــه ده ــد از دو س ــی، بع ــازه ی طوالن ــک ب ــه در ی ــن اســت ک ــن تصــورم ای م
ــا  ــد ب ــد کــه نمی توان ــه احســاس می کن ــد، جامع ــدا کن ــداوم پی ــن وضــع ت کــه ای
ایــن وضــع ادامــه بدهــد و بــه صــورت خیلــی طبیعــی و خودجــوش یــک ســری 
ــرود. ــت ب ــاً از دس ــت کار کام ــن اس ــه ممک ــرد گرچ ــورت می گی ــی ص مقاومت های

بدون تعارف، 
محصوالت رسانه های ما 
بازنمایی کننده ی زندگی 
تولیدکنندگان و صاحبان 
رسانه هستند، نه مردم و 
آن ها زندگی شان همین 
گونه است. من تقریبًا 

امیدی ندارم! به خاطر این 
که صاحب رسانه باید با 

خودش بجنگد!
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مطالبات یب اساس

مهدیه دهقان | عضو کارگروه رصد حوزه زنان اتحادیه
دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی نشریات دانشجویی در حوزه ی زنان و خانواده

ــی و  ــوادث تاریخ ــا و ح ــی رویداده ــون در تمام ــروطه تاکن ــوص از مش ــه خص ــران ب ــخ ای ــول تاری در ط
ــل و  ــردان، بی بدی ــا م ــاعی ب ــریک مس ــه در تش ــتقل و چ ــورت مس ــه  ص ــه ب ــان چ ــش زن ــی، نق اجتماع
غیــر قابــل انــکار بــوده اســت. ایــن امــر در انقــالب اســالمی نیــز در ســطحی وســیع و بســیار پررنــگ 
ــول  ــان را در ط ــات زن ــه مطالب ــی ب ــوان بی اعتنای ــود نمی ت ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــرده اس ــدا ک ــود پی نم
ــه  ــان ب ــرای احقــاق حقــوق زن ــه همیــن دلیــل همــواره گروه هایــی از جامعــه ب تاریــخ نادیــده گرفــت. ب
ــرِف  ــص، ص ــدی و ناق ــای تک بع ــا نگاه ه ــران، ب ــی از مطالبه گ ــان گروه های ــن می ــا در ای ــتند ام ــا خاس پ
ــد؛ از همیــن رو  ــا نادیده گرفتــن واقعیــات جامعــه، هــدف قــرار دادن ــا مــردان را ب ــری ب ــه براب رســیدن ب
جامعــه ی زنــان  را از مســیر اصلــی مطالبات شــان فرســنگ ها دور ســاخته و گاه خــود نیــز دچــار تناقــض 
ــه هــدف احقــاق  ــا ب ــرای مطالبــه ی تخصصــی بایــد الزامــات کار پژوهشــی را رعایــت کــرد ت شــده اند. ب

ــت. ــت یاف ــان دس ــأن و منزلت ش ــا ش ــب ب ــی متناس ــان در جایگاه ــری آن ــان و قرارگی ــوق زن حق

مدتــی طوالنــی اســت کــه فراکســیون زنــان مجلــس، طرحــی در خصــوص »افزایــش حداقــل ســن ازدواج« بــه مجلــس ارائــه 
نمــوده کــه بحث هــای فراوانــی پیرامــون آن شــکل گرفتــه اســت.

ــودک  ــی ک ــوان »بررس ــت عن ــه ای تح ــز 9۷ در مقال ــتی در پایی ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــوِن دانش ــریه ی خات نش
همســری« در حمایــت از ایــن طــرح بــا بزرگ نمایــِی موضوعاتــی همچــون آمــار بــاالی طــاق در ازدواج هــای نوجوانــان و 

ــه اســت. ــن ســنین پرداخت ــن امــر در ای ــه نکوهــش ای ــر ازدواج، ب ــان از تحصیــل در اث ــدن آن ــا بازمان ی
در مقابــل، نشــریه ی جلــوه دانشــگاه قزویــن در بهــار 98، ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع را بررســی کــرده اســت؛ بــه طــور مثــال 
ــده از ســازمان های  ــه دســت آم ــن، بررســی آمارهــای ب ــر ازدواج در ســنین پایی ــل در اث ــت از تحصی در خصــوص محرومی
ــدود  ــال 96 ح ــا س ــال ت ــنی ۷-1۷ س ــع س ــد در مقط ــان می ده ــرورش نش ــوزش و پ ــان آم ــط و کارشناس ــاری مرتب آم
ــه دلیــل  ــده از تحصیــل وجــود داشــته کــه کمتــر از نیــم درصــد از از کل ایــن رقــم ب 14۰هــزار نفــر دانــش آمــوز بازمان

ــد.  ــل نداده ان ــه تحصی ازدواج ادام
حــال بایــد قانون گذارانــی کــه بــه دنبــال همگامــی بــا اســتانداردهای کنوانســیون های جهانــی هســتند بــه ســوالی پاســخ 
دهنــد کــه نشــریه ی شــهربانو دانشــگاه تبریــز در بهــار 98 بــه خوبــی آن را تشــریح کــرده اســت و آن ایــن کــه بــا عنایــت 
بــه ایــن مســئله کــه ازدواج  در ســنین پاییــن در مناطــق مختلــف طبــق فرهنــگ عرفــی همــان منطقــه صــورت می گیــرد، 
آیــا محــدود کــردن ســن ازدواج باعــث نمی شــود کــه ازدواج هــای شــرعی امــا غیرقانونــی و ثبــت نشــده صــورت پذیــرد کــه 

نتیجــه ای جــز محرومیــت مضاعــف دختران مــان نخواهــد داشــت؟1

1- برای اطاعات بیشتر در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج به مطلب »سن؛ عدد یا عامل« مراجعه نمایید.

دو دیدگاه پیرامون الیحه ی 
افزایش حداقل سن ازدواج

انعکاس 
دانشگاه
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ــوران شــریعت رضــوی«، شــرایط  ــه ی درگذشــت پ ــه بهان ــوان »ب ــا عن ــه ای ب ــروغ دانشــگاه شــریف در مقال نشــریه ی ف
ــه عنــوان همســر علــی شــریعتی را نقــل مــی کنــد و معتقــد اســت: "اگــر فشــارهای اجتماعــی و  ســخت زندگــی او ب
ــام پــوران شــریعت  ــه ن قضــاوت هــای افــراد جامعــه کمتــر می شــد، مــا بــه جــای یــک علــی شــریعتی و زنــی قــوی ب
ــه ی »در ســایه ی  رضــوی در »ســایه اش«، دو شــخصیت موفــق و مســتقل در دوشــادوش یکدیگــر داشــتیم". ایــن گای
ــه ای دیگــر از همیــن نشــریه  ــه ای در مقال ــه طــور ناباوران ــه نظــر می آیــد امــا ب علــی شــریعتی بــودن« ابتــدا منطقــی ب
از »بانــوی اول« کشــورها ســخن بــه میــان مــی آورد. در بخشــی از مقالــه آمــده اســت: "حضــور همســر رئیــس جمهــور 
ــرار  ــان جامعــه ق ــد الگــوی ســایر زن ــان می توانن ــن زن در مناســبات فرهنگــی و سیاســی امــری به جاســت، چــرا کــه ای
ــان را در  ــان هســتند، زن ــه دنبــال هویــت مســتقل زن بگیرنــد". حــال ســوال اینجاســت چطــور می شــود افــرادی کــه ب

ــف شــود؟ ــان مســئول تعری ــاً همســر ف ــد کــه هویت شــان صرف ــرار دهن جایگاهــی ق

حضــور اجتماعــی بانــوان همــواره جــزو  آن دســته از مســائلی اســت کــه همــه ی کســانی کــه داعیــه دار تــاش بــرای احقــاق 
حقــوق زنــان می شــوند، خواهــان آن هســتند امــا اختــاف نظــر از چگونگــی ایــن حضــور و هــدف از آن، نشــأت می گیــرد.

در ایــن خصــوص نشــریه ی آرمانشــهر دانشــگاه علــم  و صنعــت در مقالــه ای تحــت عنــوان »کارگــران بــی مــزد؛ مــن  بــاِب 
اشــتغال زنــان« از شــکاف جنســیتی ســخن بــه  میــان مــی آورد کــه در تعریــف آن صرفــاً اشــتغال را بــه عنــوان حضــور 
ــه را  ــذار جامع ــاِن اثرگ ــری از زن ــًا بخــش  کثی ــه، عم ــص و یک جانب ــف ناق ــن تعری ــا ای ــرد و ب ــی در نظــر می گی اجتماع
ــا ســخنانی  ــد را ب ــه و تربیــت فرزن ــه ای حضــور زن در خان ــه گون ــه ب ــده می گیــرد. همچنیــن نویســنده در ایــن مقال نادی
همچــون "زنــان تیمــارداران خانه انــد" حقیــر می شــمرد کــه گویــی تنهــا راه اثرگــذاری زنــان بــه کارگمــارده شــدن آنــان 

در ادارات و معــادن اســت.
در مقابــل ایــن نگــرش، نشــریه ی نبــض دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان در مقالــه ای بــا نــام »چالــش یــک حضــور« از 
حضــور اجتماعــی زن در چارچوبــی معیــن و بامانــع بــودن آن از نــگاه اســام ســخن بــه میــان آورده امــا اثــر او در اجتمــاع 
را صرفــاً در حضــور فیزیکــی و آن هــم در شــغل تمام وقــت نمی دانــد بلکــه زنــان را از دیــد عمیق تــر، در هــر قالبــی کــه 
فعالیــت اجتماعــی داشــته باشــند از جملــه نویســندگی یــا فعالیت هــای خیریــه ای اثربخــش دانســته و ایــن فعالیت هــا را 
جزئــی از حضــور اجتماعــی می دانــد. همچنیــن آنــان را از بُعــد تربیتــی و اثربخشــی روانــی، »ســکانداران هدایــت جامعــه« 
ــدای  ــه بلن ــری ب ــد؛ اث ــک زن می دان ــای ی ــن فعالیت ه ــن و اثرگذارتری ــد را از مهم تری ــت فرزن ــد و تربی ــی می کن معرف

تاریــخ مــردان و زنــان گذشــته، حــال و آینــده ی کشــور.

سکانداران هدایت جامعه یا 
تیمارداران خانه؟

فروغ علیه فروغ!



بــا گــذر زمــان و مــدرن شــدن جوامــع بــه تدریــج الگوهــای ازدواج و تشــکیل خانــواده تغییرکــرد. نقش هــای جنســیتی در خانــواده 
بــا هــدف تحکیــم خانــواده دســتخوش تغییــر و در گــذر تاریخــی، خانــواده ی  گســترده1 بــه خانــواده ی هســته ای2 تبدیــل شــد. در 
ادامــه ی ایــن تغییــرات، گسســت خانــواده ی هســته ای، پررنــگ شــدن فردگرایــی و اصالــت لــذت فــرد از تبعــات اجتنــاب ناپذیــر 
مــدرن شــدن جوامــع اســت امــا مســئله ی حائــز اهمیــت و مــورد بحــث آن اســت کــه در جامعــه ی اســامی مــا امــر ازدواج در همــه 
دوره هــا مهــم و مقــدس بــوده، اگــر چــه از تحــوالت دور نمانــده ولــی اهمیــت و ضــرورت خــود در جامعــه را از دســت نــداده اســت.  
ــر  ــن ام ــرای ای ــای الزم ب ــواده و مهارت ه ــکیل خان ــه تش ــرش ب ــه نگ ــواده، در نتیج ــا در خان ــوی ازدواج و نقش ه ــر الگ ــا تغیی ب
ــای جنســی و  ــع نیازه ــواده و رف ــاً تشــکیل خان ــدف از ازدواج صرف ــته ه ــم در گذش ــرض کنی ــر ف ــرد. اگ ــر ک ــز تغیی ــدس نی مق
ــر شــده اســت.  ــه نوعــی حتــی پیچیده ت ــر و ب ــه ازدواج بســیار وســیع ت ــود، امــروزه بایــد گفــت هــدف و نگــرش ب ــدآوری ب فرزن
در واقــع نیــم قــرن قبــل مهارت هــای الزم بــرای یــک دختــر و پســر در آســتانه ی ازدواج بســیار متفــاوت و در مقایســه بــا امــروز 
از نظــر کمــی و کیفــی در ســطح حداقلــی بــود امــا در زمــان خــود موفقیــت نســبی در خانــواده را در پــی داشــت. در حالــی کــه 
امــروزه اگرچــه متولیــان و اســباب و ابــزار مهارت افزایــی چندیــن برابــر شــده امــا موفقیــت مطلــوب حاصــل نشــده اســت. در ادامــه 
ابتــدا مســئله و چگونگــی مهارت افزایــی در جامعــه ی فعلــی بررســی می شــود؛ ســپس بــه چندیــن مهــارت مهــم کــه در مقایســه 

ــا انبــوه مهارت هــای الزم بــرای یــک زندگــی ســعادتمندانه الزم اســت اشــاره خواهــد شــد. ب
رســول خــدا )ص( می فرماینــد: "هیــچ بنایــی در اســام محبوب تــر از تشــکیل خانــواده نیســت". مســئله ی پراهمیــت در این بــاره 
ایــن اســت کــه نهادهــای مســئول رســمی و غیررســمی همچــون آموزش وپــرورش، آموزش  عالــی، صدا و ســیما، مســجد و خانــواده 
ــه ی  ــه وظیف ــوب ب ــای محب ــن بن ــرای تشــکیل ای ــزان ب ــه می ــا چ ــی- و اقتصــادی ت ــژه مهارت افزای ــی -به وی ــه ی فرهنگ در زمین

ــد؟ خــود عمــل می کنن
در ایــن بیــن، مهم تریــن نهــاد رســمی در امــر تربیــت و مهارت افزایــی نظــام آموزش و پــرورش اســت؛ چــرا کــه در حســاس ترین 
ــدان، پدربزرگ هــا و  ــه والدیــن، فرزن ــراد از جمل ــی، تعــداد بی شــماری از اف ــر اســاس مناســبات خون ــد. ب ــر می گیرن ــراد را در ب 1- اعضــای آن بیــش از دو نســل از اف

ــود. ــامل می ش ــا و ... را ش ــا، خاله ه ــا، عموه ــا، عمه ه مادربزرگ ه
2- خانواده ای که از دو نسِل والدین و فرزندان تشکیل شده است.
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اپزل مهارت ها
بررسی مهارت های الزم تشکیل خانواده و

وضعیت مهارت افزایی در ایران



زن و مرد در امر ازدواج 
باید با هم تناسب داشته 
باشند؛ یعنی در بعضی 

ویژگی ها کاماًل مشابه و 
در بعضی کاماًل متفاوت 
و مکمل یکدیگر باشند.
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مقام معظم
رهربی

در قدیم بیشتر می گفتند دختر باید سازگار باشد. برای پسر کأنه وظیفه ی سازگاری را قائل نبودند. اسام این را 
نمی گوید، دختر و پسر هردو باید سازگار باشند. باید زندگی خانوادگی را آرام و همراه با محبت و عشق متقابل اداره 

کنند و ادامه دهند. این خانواده همان خانواده ی سالمی خواهد بود که اسام معتقد به اوست. ۷4/5/11

مقطــع ســنی آمــوزش پذیــری و شــکل گیری 
ــود و  ــر خ ــی از عم ــش مهم ــراد بخ ــخصیت، اف ش
ــا  ــالگی ت ــت س ــاعت را از هف ــش از 1۰۰۰۰ س بی
ــا  هجــده ســالگی در مــدارس ســپری می کننــد ام
پــس از پایــان هجــده ســالگی و در آســتانه ی ورود 
ــاله ی  ــار س ــع چه ــی در مقط ــگاه و حت ــه دانش ب
منســجم  برنامه ریــزی  هیچ گونــه  کارشناســی 
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــتای آم ــدی در راس و کارآم

خانــواده  تشــکیل  بــرای  الزم 
ــدارد. هرچنــد دروســی  وجــود ن
ــوان  ــا عن ــوزان ب ــش آم ــه دان ب
 ... و  زندگــی  مهارت هــای 
امــا  می شــود  داده  آمــوزش 
در عمــل جوانــان امــروزی در 
بــرای  فقــط  تحصیــل  دوران 
کســب مهارت هــای اجتماعــی 
می کننــد.  تــاش  شــغلی  و 
همیــن امــر منجــر می شــود 
اوایــل ســنین  افــراد در  کــه 
جوانــی تنهــا دغدغــه ی تحصیــل 

و شــغل را داشــته باشــند و مســئله ی تشــکیل 
خانــواده و آمادگــی پذیــرش مســئولیت خانوادگــی 
ــا وجــود آن  در ذهن شــان جایــی نداشــته باشــد. ب
ــی  ــش و حت ــای الزِم پی ــیاری از مهارت ه ــه بس ک
ــه  ــن دوره ک ــد در همی ــرد بای ــس از ازدواج را ف پ
اســت،  شــکل گیری  حــال  در  او  جهان بینــی 

ــد. ــب کن کس
صدا و ســیما و وزارت ارشــاد از دیگــر نهادهــای 
اثرگــذار در مهارت افزایــی هســتند کــه متولــی 
ــتند.  ــینما هس ــریال و س ــر س ــارت ب ــد و نظ تولی
ــد  ــه دارن ــادی ک ــان زی ــل مخاطب ــه دلی ــا ب فیلم ه
ــبک  ــگ و س ــکل گیری فرهن ــزایی در ش ــر بس تأثی
ــری  ــدات تصوی ــفانه تولی ــا متأس ــد ام ــی دارن زندگ
ــی  ــون در حــال شــکل دادن انواع ســینما و تلویزی
از ســبک زندگــی هســتند کــه بــه نــدرت در 
میــان آن هــا خانواده گرایــی دیــده می شــود و 
ــرای  ــی ب ــارت افزای ــه مه ــوع ب ــال موض ــا در خ ی
ــد.  ــواده می پردازن ــا در خان ــت نقش ه ــای درس ایف
ــس  ــا پ ــد تحــول فیلم ه ــا بررســی رون متأســفانه ب
از انقــاب مشــاهده می شــود کــه بــه تدریــج 
آن هــا  مهم تریــن  کــه  مــوارد  از  بســیاری  در 
ــرات  ــه تغیی ــت، چگون ــط و ازدواج اس ــوی رواب الگ
ــا  ــش خانواده ه ــه و نق ــورت گرفت ــکنانه ص قبح ش
ــال در دوره ای  ــرای مث ــه اســت؛ ب ــیه رفت ــه حاش ب
ــا  ــش از ازدواج در فیلم ه ــر پی ــر و پس ــط دخت رواب
عملــی خــارج از عــرف نشــان داده می شــد در حالی 
ــط بســیار  ــه رواب ــن گون ــا ای ــروزه در فیلم ه ــه ام ک
ــواده نمایــش داده  عــادی و پیش نیــاز تشــکیل خان
ــه جــای  ــا در مشــاجرات خانوادگــی ب می شــود و ی
آمــوزش مهارت هــای تعامــل، ســازش درســت و ... 

طــاق را بیــش از پیــش عادی ســازی و بــه عنــوان راه حــل نمایــش 
می دهنــد.

ــس از ازدواج  ــش از ازدواج و پ ــده ی پی ــش عم ــا در دو بخ مهارت ه
قابــل بررســی هســتند:

خودشناســی مهم تریــن مهــارت پیــش از ازدواج اســت. خودشناســی 
ابعــاد مختلفــی را شــامل می شــود: شــناخت تیــپ شــخصیتی 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــادی، نق ــرش اعتق ــرا، نگ ــا برون گ ــرا ی درون گ
ــه زندگــی و ازدواج، اهــداف  شــخصیتی، مشــخص کــردن نگــرش ب
مدنظــر در ادامــه ی زندگــی شــغلی و اجتماعــی، 
انتظــارات از زندگــی و همســر آینــده در ابعــاد مــادی 
ــود در  ــاری خ ــای رفت ــناخت واکنش ه ــوی و ش و معن

ــت و ... . ــی و عصبانی ــع هیجان مواق
ضــرورت و لــزوم خودشناســی از آن جهــت اســت کــه 
پیش نیــاز همســرگزینی اســت. در واقــع زن و مــرد در 
امــر ازدواج بایــد بــا هــم تناســب داشــته باشــند؛ یعنــی 
در بعضــی ویژگی هــا کامــًا مشــابه و در بعضــی کامــًا 
ــی  ــود شناس ــند. خ ــر باش ــل یکدیگ ــاوت و مکم متف
کمــک می کنــد کــه در انتخــاب همســر آینــده شــخص 
ــر  ــر و دقیق ت ــد بهت ــود بتوان ــوب از خ ــناخت خ ــا ش ب
امــوری را در راســتای تشــخیص تناســب بــا فــرد 

ــل بررســی کنــد. مقاب
ــت  ــس از ازدواج اهمی ــر می شــوند پ ــه ذک ــه در ادام ــی ک مهارت های
می  یابنــد، البتــه ایــن مهــارت هــا نیــز بایــد پیــش از ازدواج فراگرفتــه 
شــوند؛ چــرا کــه عــدم آگاهــی نســبت بــه ایــن مهارت هــا در دوران 

پــس از ازدواج می توانــد در روابــط طرفیــن اخــال ایجــاد کنــد.
تعامــل محــور اصلــی و نقطــه ی ثقــل تمامــی مهارت هــا بــرای یــک 
ارتبــاط درســت بیــن زن و مــرد اســت.  بــه ایــن معنــا کــه تعامــل، 
ــد  ارتبــاط دو طرفــه ی کامــی و رفتــاری بیــن زوجیــن اســت و بای
ــرف  ــرایط ط ــا و ش ــخصیت، روحیه ه ــناخت از ش ــا ش ــب ب متناس
ــرد. در  ــود ف ــر خ ــارات مدنظ ــا و انتظ ــده آل ه ــه ای ــد ن ــل باش مقاب
واقــع تعامــل مناســب بیــن طرفیــن ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ضــرورت 
شــناخت جنــس مخالــف، ســازش، همــکاری، تفاهــم و خودشناســی 

دارد.
ســازش در گذشــته فقــط بــه زنــان مربــوط می شــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه زن پــس از ورود بــه زندگــی مشــترک بایــد بــا همــه ی شــرایط 
مناســب یــا غیرمناســب همســرش از جملــه شــرایط اخاقــی، 
اعتقــادی و مــادی کنــار بیایــد و هیچ گونــه اعتراضــی نداشــته باشــد. 
ــام  ــه ی ام ــا جمل ــر ب ــِف بســته و غیرمنعطــف مغای ــن تعری ــاً ای قطع
ــد  ــد: "بروی ــه می فرماین ــت ک ــا اس ــه زوج ه ــاب ب ــی )ره( خط خمین

بــا هــم بســازید".
در تصحیح تعریف غلط سازش چند نکته قابل ذکر است: 
اول؛ این امر دو طرفه است و مرد و زن را شامل می شود.

دوم؛ پیــش از ســازش بــا هرگونــه شــرایط نامناســبی، بایــد بــه فکــر 
اصــاح بــود و نمی تــوان بــا امــور مربــوط بــه انســان کــه از انعطــاف 
برخــوردار اســت، ُصلــب برخــورد کــرد. شــاید بتــوان گفــت در ایــن 
ــن  ــه همی ــت و ب ــته اس ــی نداش ــی جای ــص مهارت افزای ــف ناق تعری

ــد. ــدا نمی کن ــی پی ــل اصــاح معنای دلی
ســوم؛ طبــق آن چــه کــه در قــرآن نیــز آمــده در پایــداری زندگــی 
زناشــویی هــم اســتثناء وجــود دارد و بــرای ســازش نیــز بایــد حــدی 
قائــل شــد؛ در حالــی کــه در تعریــف غیرکامــل از ســازش ایــن امــر 



ــام  ــف اع ــهرهای مختل ــون و ش ــع گوناگ مقاط
شــده، درصــد قابــل توجهــی از طاق هــا بــه 
علــت مشــکات زوج هــا در مســائل جنســی بــوده 
اســت؛ در حالــی کــه براســاس پژوهش هــای 
مربوطــه  کارشناســان  توســط  شــده  انجــام 
ــت  ــی درس ــا مهارت افزای ــکات ب ــیاری از مش بس
ــن  ــروزه در ای ــه ام ــد. کاری ک ــل بوده ان ــل ح قاب
ــا  ــه زوج ه ــت ک ــن اس ــود ای ــام می ش ــتا انج راس
مراجعــه  مراکــزی  بــه  بایــد  عقــد  از  پیــش 
ــرض دو  ــک روز و در ع ــی ی ــز ط ــد و مراک کنن
ــه  ــا را ب ــی مهارت ه ــد تمام ــی ســه ســاعت بای ال
ــه در  ــه ای ک ــی نتیج ــد ول ــوزش دهن ــا آم زوج ه
ــن روش  ــد ای ــده نشــان می ده ــل حاصــل ش عم
ــروزه  ــه ام ــی ک ــت. در حال ــد اس ــًا ناکارآم کام
همــه ی افــراد از طریــق رســانه ی شــخصی امــکان 
ــد  ــای غیررســمی را دارن ــه آموزش ه دسترســی ب
افزایــش  ایــن طریــق احتمــال  از  و آمــوزش 
انحرافــات جنســی را چندیــن برابــر می کنــد. 
ــه چنــد  مهارت افزایــی مناســب در ایــن زمینــه ب
ــوزش  ــه آم ــت؛ اول آن ک ــل اس ــل ح ــق قاب طری
ایــن مهارت هــا پیــش از ازدواج توســط وزارت 
ــی  ــدل فعل ــده تر از م ــازماندهی ش ــت س بهداش
اجــرا شــود. دوم، از نظــر فرهنگــی ضــرورت توجــه 
ــویی از  ــی زناش ــای جنس ــری مهارت ه ــه فراگی ب
ــد  ــر شــود؛ مانن ــق درســت در جامعــه فراگی طری
اســتفاده از بســته های آموزشــی کــه توســط 
ــتن  ــو ندانس ــود، تاب ــر می ش ــر منتش ــز معتب مراک
مراجعــه بــه پزشــک یــا مراکــز در ایــن زمینــه در 

ــکل و ... . ــروز مش ــورت ب ص
ازدواج همچــون پازلــی اســت کــه هــر مهــارت و 
ــا هــر یــک از مــواردی کــه در مســیر تشــکیل  ی
ــازل را  ــن پ ــه ای از ای ــذار اســت تک ــواده اثرگ خان
ــا  ــت تکه ه ــری درس ــد و قرارگی ــکیل می ده تش
ــعادتمندانه  ــی س ــه زندگ ــت ک ــم اس ــار ه در کن
را رقــم می زنــد. تکه هــای مهارتــی در عیــن 
ارتبــاط نزدیــک بــه هــم بخــش بــزرگ و مهمــی 
از ایــن پــازل را پــر می کننــد. محقــق شــدن ایــن 
ــی هــر مهــارت  امــر نیازمنــد آن اســت کــه متول
اعــم از رســمی ماننــد نظــام آمــوزش و پــرورش، 
آمــوزش عالــی، رســانه ها و غیررســمی ماننــد 
خانــواده و جامعــه، مســئولیت خــود را بــرای 
ــن  ــو احس ــه نح ــدس ب ــای مق ــن بن ــکیل ای تش
ــر عهــده ی  ــار وظایفــی کــه ب انجــام دهــد. درکن
دیگــر افــراد و نهادهــا اســت، الزم اســت جوانــان 
نیــز خــود نســبت بــه فراگیــری مهارت هــای 
ــال  ــه  دنب ــه ب ــرده و دغدغه مندان ــاش ک الزم ت

مهارت افزایــی باشــند.

تحــت هــر شــرایطی بایــد تــا پایــان عمــر بــه ویــژه بــرای زن صــورت 
گیــرد و طــاق در هــر صورتــی ناپســند اســت.

ســازش در کام امــام )ره( کــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نیــز 
ــد  ــه بُع ــوان در س ــی دارد" را می ت ــی عمیق ــای خیل ــد: "معن می فرماین

ــرد: ــف ک تعری
ــا  ــه ایــن معنــا کــه فــرد انعطاف پذیــر باشــد و ب یــک، رشــد فــردی؛ ب

ــل خــودش را بســازد.  ــر طــرف مقاب ــدارای به جــا در براب م
ــا مشــورت، همراهــی و همــکاری، خانــه  دو، ســاخت زندگــی مــادی؛ ب

و زندگــی را بســازید.
ســه، رســیدن بــه اهــداف معنــوی؛ بــا همدیگــر یــک زندگــی بــا آرامش 

ــازید. و معنویت را بس
تفاهــم بــه معنــای فهــم مشــترک و درک متقابل اســت و نســبت ظریفی 
بــا ســازش و تعامــل دارد. اغلــب افــراد در تعریــف نادرســِت فردگرایانه از 
تفاهــم بــه دنبــال همســری هســتند کــه همــه شرایط شــان را بپذیــرد 
ــا آن هــا کنــد و ایــن را تفاهــم قلمــداد می کننــد؛  و خــود را منطبــق ب
در حالــی کــه در اصــل، کلمــه ی تفاهــم بایــد از طریــق درک متقابــل 
اتفــاق بیفتــد نــه آن کــه ایــن فهــم مشــترک بــه صــورت ذاتــی وجــود 

داشــته باشــد کــه ایــن امــر در عمــل محــال اســت.
ــخصیتی،  ــی، ش ــای روح ــرد در زمینه ه ــیتی؛ زن و م ــناخت جنس ش
ــد و شــناخت ایــن تفاوت هــا در جنــس  جســمی و ... تفاوت هایــی دارن
مقابــل امــری ضــروری اســت. در هــر یــک از طرفیــن بــه دلیــل عــدم 
شــناخت ایــن تفاوت هــا در تعامل هــای دو طرفــه انتظــار و توقع هایــی 
ــرآورده نشــدن، نارضایتــی از همســر  ایجــاد می شــود کــه در صــورت ب
بــه وجــود می آیــد. بــرای مثال عمــوم زنــان محافظــه کار و عمــوم مردان 
ریســک پذیرنــد، مــردان کلی نگــر و زنــان جزئــی نگرنــد، نحــوه ی ابــراز 
محبــت در زنــان و مــردان متفــاوت اســت، نحــوه ی درســت برخــورد در 
مواقــع عصبانیــت و ناراحتــی بــرای مــردان و زنــان متفــاوت اســت و ... .

ــه در  ــی ک ــان و آمارهای ــه ی کارشناس ــه گفت ــی؛ ب ــای جنس مهارت ه
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معنای سازگاری چیست؟ آیا معنایش این است که زن ببیند این مرد درست ایده آل اوست تا با او سازگار باشد؟... معنای 
سازگاری این است که یعنی شما با هر وضعیتی که هست و پیش آمده بسازید... خب دونفرند، با هم تا حاال آشنایی 

نداشته اند، زندگی نکرده اند، ممکن است فرهنگ شان دو تا باشد، ممکن است عاداتشان دو تا باشد، اول ممکن است یک 
ناسازگاری هایی ببینند... ۷9/1/16
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بر َمــداِر تکلیف
مصاحبه با دکتر الهام یاوری

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

ـه
ــــ

ــــ
بـــ

اح
ص

م

از ورود به دانشگاه و رشته ی تحصییل اتن بفرمایید.
مــن بچــه ی جنــگ بــودم و ایــن موجــب تصــور تکلیف گرایانــه از زندگــی بــرای مــا بــود. دبیرســتان کــه بــودم عاشــق ادبیــات و 
شــعر و هنــر بــودم. اگــر صحبت هــای رهبــری را در آن زمــان گــوش کنیــد دائــم در مــورد اهمیــت کار علمــی صحبــت می کننــد. 
ــه در جنــگ شــهید  ــه بســیجی فقــط کســی نیســت ک ــن ک ــن ای ــه نیســت. همچنی ــه مردان ــد مســئله ســازندگی زنان می فرماین
می شــود، کســی اســت کــه یــک کاری کــه زمیــن مانــده را انجــام می دهــد. مــا احســاس کردیــم کاری کــه آن زمــان زمیــن مانــده 
توســعه و ســازندگی اســت. اواســط دبیرســتان ادبیــات را گذاشــتم کنــار و تصمیــم گرفتــم المپیــاد شــرکت کنــم؛ در ســال ۷2 در 

المپیــاد فیزیــک یــک شکســت بــد و در ســال ۷3 در المپیــاد کامپیوتــر موفقیــت داشــتم.
اواخــر ۷3 همزمــان بــا بحث هــای آقــای دکتــر ســروش در حــوزه ی فلســفه ی علــم بــود. قبلــش ایشــان خیلــی آدم وجیهــی بودنــد. 
هــرروز از رادیــو صحبــت می کردنــد تــا ایــن کــه بحثــی را تحــت عنــوان تجربــه ی دینــی شــروع کردنــد. ایــن بــرای مــن نقطــه ی 
شــروع بــود. مــن کتــاب تجربه هــای نبــوی ایشــان را بــا ولــع می خوانــدم ولــی نمی فهمیــدم. بعــد عامــه جــوادی آملــی کتابــی 
در جــواب آن نوشــتند. آن را هــم می خوانــدم و نمی فهمیــدم. بنابرایــن بــرای آن کــه بفهمــم رفتــم فلســفه ی علــم خوانــدم. مــن 
ــا همســرم آشــنا شــدم و در 24 ســالگی در  ــروم کــه ب ــرای دکتــرای فلســفه ب داشــتم کارهــای بورســم را انجــام مــی دادم کــه ب

معیــت ایشــان رفتیــم خــارج.

درستان در دوران کارشنایس خوب بود؟
نــه متاســفانه! ورودم بــه دانشــگاه بــه خاطــر المپیــاد بــود. یکــی دو تــرم اول هــم دانشــجوی خوبــی بــودم ولــی بــه تدریــج متوجــه 
شــدم مســئله ی ایــران مهندســی نیســت. از طرفــی احســاس کــردم مــن عاقــه کافــی بــه مهندســی نــرم افــزار نــدارم و بایــد بــه 
ــا رشــته را مطالعــه کــردن؛ کاس هــای  ــاً انتهــای ســال اول شــروع کــردم دو ســه ت ــروم. از تقریب ــال بحث هــای مدیریتــی ب دنب
ــدم؛  ــدم. در کل خیلــی درس نمی خوان ــا اســاتید ارتبــاط داشــتم و کتــاب می خوان دانشــگاه های مختلــف را شــرکت می کــردم و ب

البتــه مــن 4 ســاله تمــام کــردم کــه در آن زمــاِن شــریف بــد نبــود.

مشا دو مدرک ارشد دارید؟
کمــی بیشــتر! مــن درســم در ارشــد فلســفه را تمــام کــردم ولــی بــه خاطــر کارهــای ویــزا پایــان نامــه نــدادم و مــدرک نگرفتــم. 
در آمریــکا بــرای ایــن کــه یــک گــذاری بــه علــوم انســانی داشــته باشــم و زبانــم هــم تقویــت شــود ارشــد مدیریــت خوانــدم. خیلــی 
تجربــه ی خوبــی بــود و مــن را بــه مدیریــت عاقمنــد کــرد. دکتــرا را هــم در همیــن دانشــگاه برکلــی در رشــته ی صنایــع شــروع 

کــردم؛ در واقــع ارشــد و دکتــری! چــون دکتــری پیوســته بــود.
در دانشــگاه برکلــی  اســتادی بــه نــام آقــای دکتــر حامــد الــگار تدریــس می کردنــد کــه بــه طــور تخصصــی راجــع بــه شــیعه و 
بــه خصــوص ایــران در تصــوف و عرفــان کار کــرده بودنــد. مــن کاس ایشــان را شــرکت می کــردم. خاصــه یــک ارشــد در عرفــان 

خانم دکتر الهام یاوری متولد سال 55 در تهران و بزرگ شده ی شهر اصفهان از یک خانواده پرجمعیت با چهار خواهر 
و برادر هستند. ایشان اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس اند و سابقًا در دانشگاه شریف  نیز تدریس می نمودند. عالوه 
بر تدریس در دانشگاه، در بنیاد ملی نخبگان مسئولیت داشته و معلم مدرسه هم هستند. همچنین تحصیالت خود را 

در دانشگاه شریف و سپس دانشگاه برکلی آمریکا گذرانده اند. ایشان دارای دو فرزند پسر هستند.
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و تصــوف هــم گرفتــم. غیــر از مــدرک فلســفه کــه نــدارم ســه تــا فــوق گرفتــم و نهایتــاً 
دکتــرای مهندســی صنایــع کــه اتفاقــاً دفــاع نهایــی اش همزمــان بــا دوره بــارداری مــن 

بــرای فرزنــد اولــم بــود. 

سخت نبود؟
چــرا. واقعــاً ســخت بــود ولــی همیشــه عــرض می کنــم کــه مــا اوالً انگیــزه ی خیلــی قــوی 
داشــتیم. ثانیــاً مــن همســر خیلــی بزرگــواری دارم؛ خیلــی خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد. 
ایــن موضــوع اتفاقــی هــم نیســت واقعــاً. دوســه تــا رمــز دارد! نقطــه ی شــروع ازدواج مــا 
بــر همیــن مبنــا بــود. وقتــی همســرم را دیــدم گفتــم اگــر دنبــال همســر باهــوش و زیبــا 
می گــردی آدم هــای خیلــی زیــادی هســتند. اگــر واقعــاً دنبــال یــک مــادر خــوب بــرای 
بچه هایــت می گــردی و کســی کــه دائمــاً خانــواده را پرتکاپــو نگــه دارد ایــن جــا بمــان. 
ــد، همســرم  ــم بیشــتر کار کنن ــور می کن ــا را مجب ــور اســت؛ بچه ه ــن ط ــم همی االن ه
را بــه چالــش می کشــم. اصــًا آدم آرامــی نیســتم. مــن اگــر یــک هســته بــرای هویــت 
زنانــه بخواهــم تعریــف کنــم نقــش زن در تربیــت اســت. لزومــاً هــم نبایــد مــادر باشــی، 
ــدران و حتــی آدم هــای غریبــه ای  ــه نظــر مــن وظیفــه ی تربیــت همســران و حتــی پ ب
کــه دور و بــرت هســتند را هــم داری. خداونــد یــک توانایــی ویــژه ای بــه زنــان داده کــه 

ویــژه ی تربیــت اســت.

یعین همرس مشا موافق حضور اجمتاعی مشا بودند...
حتمــاً! اصــًا عاقمنــد بودنــد. خیلــی احتــرام می گذارنــد بــه ســبک زندگــی کــه مــن 
انتخــاب کــردم و خیلــی همراهــم هســتند؛ بــه همیــن جهــت در منــزل مــا بچه هــا هــم 
ــک  ــد و ی ــم پذیرفته ان ــا ه ــن را بچه ه ــی از م ــک کوتاهی های ــه ی ــد و البت ــاد گرفته ان ی
توقعاتــی را آن هــا هــم ندارنــد و بنظــرم نقــش همســر در ایــن مــورد خیلــی مهــم اســت. 
ــرا گاهــی خســته می شــدم  ــد. مــن در زمــان دکت ــگاه می کنن چــون پدرشــان مثبــت ن

ــی همســرم مــن را تشــویق می کــرد. ول
ــارات را از  ــه ی انتظ ــد هم ــد می توانن ــر می کنن ــا فک ــه بعضی ه ــت ک ــن هس ــه ای نکت
ــن  ــر م ــند؛ اگ ــته باش ــی داش ــر همراه ــک همس ــد ی ــند و بع ــته باش ــان داش همسرش
عروســی آن چنانــی بگیــرم، بــار مالــی زیــادی بــه همســرم تحمیــل کنــم، نــگاه خــودم 
بــه خانــواده خیلــی نــگاه اســامی نباشــد نمی توانــم انتظــار داشــته باشــم کــه همســرم 
این طــور باشــد. همســری کــه از صبــح تــا شــب بــرای تأمیــن معــاش خانــواده بــه شــدت 
خســته اســت، وقتــی بــه خانــه می آیــد می خواهــد کــه قرمه ســبزی آمــاده باشــد ولــی 
ــا می توانســتم از  ــی چیزه ــن خیل ــه م ــد حواســش هســت ک ــی می آی ــن وقت همســر م
ــد و  ــه ســبزی نمی خواه ــن همیشــه قرم ــم از م ــس او ه ــی نخواســتم. پ ــم ول او بخواه

می کنــد. درک 

پس در خانواده یک درک بین همه ی اعضا هست...
دقیقاً و واقعاً هم این درک، متقابل است.

ــه  ــی ک ــر خانم های ــه ی دخت ــه هم ــن ب ــود. م ــوب ب ــتان خ ــر دوس ــل دیگ ــک عام ی
می خواهنــد حضــور اجتماعــی داشــته باشــند توصیــه می کنــم تنهــا نباشــند، در جمــع 
ــک  ــا در ی ــود_ م ــدا ب ــف خ ــا لط ــی از این ه ــودم _خیل ــکا ب ــن آمری ــی م ــند. وقت باش
جمــع ۷-8 نفــره یــک کاس قــرآن داشــتیم. مــن از ســه چهــار ماهگــِی بــارداری تــا بــه 
دنیــا آمــدن پســرم حتــی یــک بــار هــم غــذا نپختــم. این هــا برنامه ریــزی کــرده بودنــد 
ــه هیــچ  ــودم و ب ــد دومــم ایــران ب ــرای فرزن و هــر روز یــک نفــر ناهــار مــی آورد. مــن ب
وجــه ایــن امکانــات را نداشــتم! نقــش خــود آدم در ســاخت ایــن شــبکه و اســتفاده از آن 
خیلــی خیلــی جــدی اســت و خــب فقــط اســتفاده هــم نیســت شــما هــم بایــد کمــک 
ــت  ــادِر تمام وق ــک م ــی ی ــام زندگ ــت؛ تم ــری اس ــی کار وقت گی ــه داری خیل ــد. بچ کنی
می شــود بچــه و بــرای او حضــور اجتماعــی شــوخی اســت مگــر ایــن کــه کارهــا تقســیم 

ــاد اســت. ــا هدف هــا خیلــی زی ــرای تنظیــم شــرایط ب شــود. راه حــل ب

نگراین نسل ما این هست که ازدواج کنند و نتوانند فعالیت کنند.
یــک بحــث ایــن هســت کــه نتواننــد کــه بنظــرم مطلقــاً ایــن درســت نیســت. دلیلــم هــم 
بســیار آدم هایــی هســتند کــه توانســتند. یــک بحــث دیگــر ایــن هســت کــه ســخت تر 

بشــود. باألخــره شــما یــک مســئولیت دیگــر در 
زندگــی هــم داریــد. یــک آدم دیگــر هــم هســت 
کــه تربیتــش بــر عهــده ی شماســت. شــما بایــد 
برایــش فکــر کنیــد و برنامه ریــزی کنیــد و خــب 
طبیعتــاً کار شــما ســخت تر خواهــد شــد امــا بــه 
معنــی نشــدن نیســت. حتمــاً ارزشــمندتر اســت.

ــه  ــد. ب ــا می کنی ــی ایف ــش مهم ــد نق شــما داری
نظــرم دســتِ کم بــرای خانم هــا همیــن دلشــوره 
ــد  ــر رش ــک آدم دیگ ــت ی ــرای تربی ــتن ب داش
ــه  ــی ک ــا وقت ــن ت ــد م ــرض کنی ــادی دارد. ف زی
ــی  ــات مذهب ــی هیجان ــودم خیل ــرده ب ازدواج نک
از جنــس دانشــجویی را تجربــه می کــردم؛ مثــًا 
اردو. وقتــی ازدواج کــردم همســرم از بعضــی 
ــوص  ــه خص ــود و ب ــاوت ب ــن متف ــا م ــات ب جه
ــود  یــک ســال اول تمــام دغدغــه ی مــن ایــن ب
ــی را  ــیرین قبل ــه ی ش ــان تجرب ــور ف ــه چط ک
ــاب  ــم. کت ــری انجــام بدهی ــم حــاال دو نف بتوانی
روحیــات  بــه  می کــردم  دقــت  می خوانــدم، 

ــودم و... . ــات خ ــه روحی ــان، ب ایش
ــن  ــود؛ احســاس ای ــدر شــیرین ب و نتیجــه آن ق
ــن دارم کمــک  ــه م ــی هســت ک ــک آدم ــه ی ک

ــود. ــری بش ــه آدم بهت ــم ک می کن

ازدواج  بــه آمریــکا رفتیــد کــه  مشــا زمــاین 
بــود؟ دوطرفــه  تمصیــم  ایــن  بودیــد.  کــرده 

بلــه. ایشــان قبــل از ازدواج آمریــکا بودنــد و 
دکتــرا گرفتــه بودنــد. مــن بــه ایشــان گفتــم کــه 
ــرای انگلیــس هســتم و ایشــان  ــورس ب دنبــال ب

ــد. ــکا را پیشــنهاد دادن همــان آمری

از اببت تفاوت فرهنگ ها نگران نبودید؟
ــود.  ــاوت ب ــم متف ــاً ه ــودم و واقع ــران ب ــرا نگ چ
بــاز هــم مــن فکــر می کنــم توانمندی هــای 
زنانــه بــرای همیــن گذاشــته شــده. شــما ممکــن 
ــد  ــل ازدواج کنی ــن فامی ــا نزدیک تری ــت ب هس
ــوید  ــه می ش ــاد مواج ــا زی ــم ی ــره ک ــی باألخ ول
ــچ  ــت. هی ــاوت اس ــدر متف ــه او چق ــن ک ــا ای ب
خانــم متأهلــی نیســت کــه ایــن تفــاوت را 
ــا  ــه از مدت ه ــانی ک ــی کس ــد؛ حت ــده باش ندی
ــاً  ــتند. اتفاق ــاط داش ــم ارتب ــا ه ــل ازدواج ب قب
ــی  ــت. روایت ــت اس ــاوت رحم ــن تف ــرم ای بنظ
ــن شــما  ــاف بی ــد در اخت ــه می فرمای هســت ک
رحمــت خوابیــده اســت. اول ایــن کــه خانم هــا 
ــئولیت  ــاس مس ــتر احس ــا بیش ــن تفاوت ه در ای
می کننــد و ایــن تــاش در خودشــان رشــد 
ــه  ــی نتیج ــه خیل ــن ک ــد. دوم ای ــاد می کن ایج
شــیرین اســت. گاهــی مــن بعضــی چیزهــا را در 
ــم  ــم پیــش خــودم می گوی ــه می بین همســرم ک
ــم از  ــن ه ــه م ــه ک ــوده! البت ــن ب ــر م ــن تأثی ای
ــوده. ــم ب ــم مه ــن ه ــم و ای ــر گرفت ایشــان تأثی

مجبــور  کــه  آمــد  یم  پیــش  رشایطــی  اگــر 
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نظر اسام این است که در میدان فعالیت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نباید بر زن تحمیل و اجبار کرد؛ چنان که 
به سد کردن راه او هم نباید پرداخت. اگر خانم ها می خواهند وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی شوند، مانعی نیست. البته 

فعالیت علمی، خیلی خوب است و بر سایر فعالیت ها ترجیح دارد. ۷5/6/28
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آن  از  خانــواده اتن  خاطــر  بــه  یم شــدید 
ایــن  آیــا  بگذریــد  اجمتاعــی  موقعیــت 

یم پذیرفتیــد؟ را  مســئله 
ــده ام.  ــه نش ــئله مواج ــن مس ــا ای ــاً ب حقیقت
البتــه زمانــی کــه فرزنــد اولــم دوماهــه بــود 
بــه ایــران برگشــتیم و مــن تقریبــاً یــک 
ــه  ــه مشــغول ب ــن ک ــل از ای ــم قب ســال و نی
کار شــوم در خانــه بــودم تــا وقتــی هــم کــه 
هــر دو فرزنــدم وارد مدرســه نشــدند. طبیعتــاً 
ــه می توانســتم  ــی را ک ــی از کارهای ــن خیل م
انجــام بدهــم، انجــام نــدادم؛ مشــخصاً در ایــن 
ــم  ــی ه ــن پیشــنهاد کار اجرای ــه م ــه ب فاصل
می شــد، مــن عاقمنــد نبــودم امــا ایــن کــه 
ــداکاری بزرگــی انجــام داده باشــم،  ــی ف خیل

خیــر پیــش نیامــده.
ــاد  ــئله تض ــی در مس ــور کل ــه ط ب

و  اجتماعــی  موقعیــت  بیــن 
اول  خانوادگــی  وظایــف 

ایــن کــه مــن اصــرار 
بگویــم وظایــف  دارم 
ــه جــای  خانوادگــی ب
مــادری؛  وظایــف 
بعضــی  کــه  چــرا 
ــه حــق  ــا ب ــات م اوق
توجــه  همســر 
کافــی  نمی کنیــم. 

دیــده ام  مــن  مثــًا 
کــه  را  خانم هایــی 

بچــه  مــن  می گوینــد 
می توانــم  پــس  نــدارم، 

تمام وقــت حضــور اجتماعــی داشــته 
نیســت. این طــور  باشــم. 

ــی  ــور اجتماع ــه ی حض ــن دوگان ــرم ای بنظ
و وظایــف خانوادگــی دوگانــه ی بیخــودی 
نــگاه  یــک  نگاهمــان  مــا  اگــر  اســت! 
انســان  باشــد،  اُمانیســتی  و  فمنیســتی 
_زن یــا مــرد_ خــودش را مرکــز جهــان 
ــک  ــه ی ــرار اســت ب ــدارد. او ق هســتی می پن
چیزهایــی برســد مثــًا یــک رشــد اجتماعــی 
ــا تحســین اجتماعــی و چیزهــای دیگــر. او  ی
ــد  ــا می خواه ــه آی ــرد ک ــم بگی ــد تصمی بای
بــه خاطــر خانــواده اش بعضــی اوقــات از ایــن 
ــا  ــذرد ی ــی و ... بگ ــد اجتماع ــین و رش تحس
ــه  ــت ک ــن اس ــامی ای ــگاه اس ــا ن ــر. ام خی
ــد.  ــال برس ــه کم ــت ب ــرار اس ــم ق ــن خان ای
حضــور اجتماعــی یــک جــور مــرا بــه کمــال 
ــور.  ــک ج ــی ی ــور خانوادگ ــاند و حض می رس
هــردوی این هــا بــرای مــن ســود اســت؛ 
ــم  ــن بخواه ــه م ــت ک ــور نیس ــًا این ط اص
فــداکاری کنــم و بــه خاطــر یکــی از دیگــری 

ــذرم.  بگ

یعین تعادل را میانشان حفظ کردید؟
بلــه ولــی ایــن تعــادل این طــور نبــوده 
ــری  ــی از دیگ ــع یک ــه نف ــی ب ــن گاه ــه م ک
بگــذرم. تنهــا نکتــه اش ایــن اســت کــه فــرد 
ــه  ــد ک ــخیص بده ــه تش ــه صادقان ــر لحظ ه

ــه طــور کلــی یــک  وظیفــه اش چیســت واال مــن یــک هــدف بیشــتر نداشــتم. یعنــی ب
ــت.  ــال اس ــدارد و آن کم ــتر ن ــدف بیش ــک ه ــلمان ی ــم مس خان

قبل از ازدواج چه عوامیل در مشا ایجاد نگراین یم کرد؟
واقعیــت ایــن کــه خیلــی زیــاد می ترســیدم از ایــن بابــت کــه انتخــاب، بســیار انتخــاب 
ســختی اســت. زمــان شــما از زمــان مــا بــه شــدت بهتــر اســت؛ از ایــن جهــت کــه شــما 
افق هــای متعــددی در مقابلتــان داریــد و ســاز و کارهــای خوبــی هــم هســت کــه زمــان 
مــا نبــود؛ ماننــد مشــاوره و ... ولــی بــه هرحــال تصمیــم ســختی اســت. مــن می ترســیدم 
از ایــن جهــت کــه ازدواج بــرای مــا یــک بــار در تمــام عمــر اســت و ممکــن بــود تصمیــم 
غلطــی بگیــرم امــا االن کــه نــگاه می کنــم می بینــم کــه حتــی آن نکاتــی کــه بــه چشــم 
اشــتباه می آیــد، این هــا هــم لطــف خداســت؛ بــرای ایــن کــه یــک ســری چیزهــا را در 
شــما تقویــت کنــد. بــه ایــن معنــا کــه خــدای مــن می دانســت کــه  فــان چیــز نقطــه 
ضعــف مــن اســت، یــک همســری بــه مــن داد کــه اتفاقــاً در همــان چیــز خیلــی خــوب 

نباشــد تــا مــن تــاش کنــم خــودم را درســت کنــم.
ــرار  ــردم ق ــر می ک ــود چــون فک ــزرگ ب ــه چشــمم ب ــی ب ــع خیل آن موق
اســت همســرم همــه کار را بــرای مــن انجــام دهــد و مــرا بــه کمال 
ــت  ــرار اس ــم ق ــم می بین ــر می کن ــه فک ــا االن ک ــاند ام برس
ــط  ــش فق ــی روش ــاند ول ــال برس ــه کم ــن را ب ــرم م همس
معلمــی نیســت؛ یــک بخشــی از روشــش هــم ایــن اســت 
کــه آن چیزهایــی کــه مــن می خواهــم، حاضــر و آمــاده 
نباشــد کــه مــن مجبــور شــوم برنامه ریــزی کنــم، صبــر 

کنــم، تحمــل کنــم، فکــر کنــم و ... .

توصیه مشا به ابنوان جوان چیست؟
نکتــه اول صحبــت مــن مســئله ی تصمیــم هــر آدمــی 
بــرای زندگــی اش اســت. یــک دو راهــی وجــود دارد کــه 
ــا می خواهــد  ــرد. ی ــد ســر آن تصمیــم بگی هــر آدمــی بای
یــک موجــود خودخــواه باشــد؛ نــه بــه معنــی توهیــن آمیــز، 
بلکــه بــه ایــن معنــی کــه قــرار اســت همــه ی مناســبات دنیــا 
را تنظیــم کنــد تــا بــه لــذت و آرامــش و راحتــی بیشــتری در 
زندگــی برســد، یــا یــک موجــود خداخــواه باشــد یعنــی موجــودی کــه 
خــودش را در مقابــل ســاختار بیــرون از خــودش مکلــف می دانــد و هدفــش 
ایــن اســت کــه دائمــاً تــاش کنــد کــه ببینــد تکلیفــش چیســت و آن تکلیــف را انجــام 
دهــد. ایــن تصمیــم را واقعــاً و صادقانــه بایــد در زندگــی بگیریــم. وقتــی آدم ایــن تصمیــم 

را بگیــرد دیگــر اصــًا ســختی و آســانی ماجــرا برایــش مهــم نیســت.
بــرای کســی کــه می خواهــد واقعــاً بــه تکلیفــش عمــل کنــد، مــن فکــر می کنــم حضــور 
اجتماعــی بــا زندگــی خانوادگــی و مســئولیت خانوادگــی حتمــاً قابــل جمــع اســت. یــک 
ســری پیــش نیازهایــی احتیــاج دارد؛ بلــه اگــر مــن بخواهــم حضــور اجتماعــی داشــته 
باشــم حتمــاً نمی توانــم خیلــی کارهایــی کــه خیلــی از خانم هــا انجــام می دهنــد انجــام 
ــروم؛  ــد ب ــی خری ــم خیل ــروم؛ نمی توان ــی ب ــاد مهمان ــی زی ــم خیل ــن نمی توان ــم. م بده
خیلــی کارهــا را واقعــاً مجبــورم انجــام ندهــم امــا در آن چارچــوب فکــری کــه مــن دارم 
ــی  ــن و مهمان ــد رفت ــن کار از خری ــت ای ــه ضــرورت و فوری ــیدم ک ــن نتیجــه رس ــه ای ب
رفتــن و امثــال این هــا بیشــتر اســت. اگــر هــدف مــن چــه از حضــور اجتماعــی و چــه 
انجــام وظایــف خانوادگــی واقعــاً آن تکلیــف باشــد، ایــن تضــاد میانــش نیســت. بنابرایــن 
مــن واقعــاً نگــران نیســتم کــه یکــی را دارم بــرای آن یکــی قربانــی می کنــم. بــه عنــوان 
مثــال اگــر قــرار باشــد مــن بــه خاطــر آن چیــزی کــه دلــم می خواهــد فرزنــدم را ببــرم 
مهدکــودک حتمــاً آســیب می بینــد ولــی اگــر مــن یــک وظیفــه ی دیگــری هــم انجــام 
می دهــم کــه واقعــاً وظیفــه ی مهمــی اســت، یــک حقــی اســت کــه زمیــن مانــده و مــن 
دارم آن را انجــام می دهــم، اگــر مــن بــه خاطــر خودخواهــی ام ایــن کار را نکــرده باشــم، 
حتمــاً خداونــد جبــران می کنــد؛ اگــر مــن همــه تاشــم را کــرده باشــم، حتمــاً بچه هــای 
مــن آســیب نخواهنــد دیــد. اصــًا خــاف حکمــت خداســت کــه یــک مســئولیتی را بــر 
ــن مســئولیت را انجــام می دهــم  عهــده مــن گذاشــته باشــد و از طــرف دیگــر چــون ای

فرزندانــم آســیب ببیننــد.

بلــه همینطــوره... امیدواریــم بیــش از پیــش موفــق ابشــید. ابتشــکر از صحبت های 
بســیار مفیــد مشــا و خیــیل ممنــون از وقــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادید.

موجود خداخواه یعنی موجودی که 
خودش را در مقابل ساختار بیرون از 

خودش مکلف می داند و هدفش این است 
که دائمًا تالش کند که ببیند تکلیفش 

چیست و آن تکلیف را انجام دهد.برای 
کسی که می خواهد واقعًا به تکلیفش عمل 
کند، من فکر می کنم حضور اجتماعی با 
زندگی خانوادگی و مسئولیت خانوادگی 

حتمًا قابل جمع است.



عالقمندان یم توانند برای دریافت مشاره های پیشین

نرشیه ندا به دفاتر انجمن های اسالیم دانشجویان)عضو دفر 

تحکیم وحدت( در دانشگاه های رسارس کشور، مراجعه منایند و یا 

فایل الکرونیی آن را از طریق آدرس های زیر دریافت منایند.



نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات خــود 
ــرای مــا ارســال بفرماییــد. را ب


