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سخن نخست
مکتب روحبخش اسالم ،آموزههای واالیی را بررای شرکوفایی و رشرد ان ران ارا ره
نموده که از آن جمله ،رهنمودهایی است که سعادت زن و خانواده را در تمرام ابعراد
بهنیکویی ضمانت میکند .اساساً ،جامعهای که بر شرالوده خرانواده پرا و سرالب بنرا
شده ،از گزند آسیبها در امان است و م یر سازندگی در عرصههای مختلر

را بره

شای تگی طی کرده ،قلههای بلند موفقیت را فتح مینماید .این بنیان بهظاهر کوچر،،
دستاوردهای ب یار بزرگی را برای جامعره بره ارمنران مریآورد و نقرش ب رزایی در
پیشبرد اهداف و برنامههای ُخرد و کالن هر کشور دارد .معاونت فرهنگری و تبلینری
دفتر تبلینات اسالمی حوزۀ علمیه قب که در تولید محتوای تبلینری ،عنایرت ویربه بره
محتوای مورد نیاز خانواده دارد ،ماه محرم را فرصت مناسربی بررای تبلیرر فرهنر

و

معارف اسالمی و تبیین موضوعات مورد نیاز خانواده معاصر میداند .در این راستا اثر
حاضر به عنوان رهتوشه ویبه خانواده تولید و منتشر شرده اسرت .ایرن ویربهنامره بره
مباحثی درباره خانواده عاشرورایی ،پیامردهای طرالآ ،آسریبهرای اعتیراد اینترنتری،
تأثیرپذیری فرزندان از رفتارهای متضاد والدین ،پیامردهای عردم آشرنایی والردین برا
سواد رسانهای ،بررسی توقعات نابجای زن در خانواده ،طالآ توافقی ،رابطره کراهش
فرزندآوری با افزایش نرخ طالآ ،میپردازد .امید است این اثر مورد استفاده برادران و
خواهران مبل ّر قرار گیرد و در عمل ،آنان را در م یر تبلیرر آمروزههرای دینری یراری

رساند.
در پایان ،ضمن تشرکر از نوی رندگان گرامری ،از تمرام ک رانی کره در آمادهسرازی،
ارزیابی و ساماندهی این اثر صادقانه تالش نمودند ،برهویبه از زحمرات کارشناسران
علمی گروه تولید محتوا حجتاالسالم والم لمین جناب آقای علیرضرا اناراری و
جناب آقای محمد علینی سپاسگزاری مینمایب.

سعید روستاآزاد
مدیر مسوؤل
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

ویژگیهای خانواده عاشورایی
فریده فاطمی مهر

*

مقدمه

رسالت اولیای الهی برای سراختن جامعره آرمرانی و ایردهآل ،مبتنری برر فردسرازی و
خانوادهسازی است .اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل میگیرد .خرانواده
مطلوب از منظر اسالم ،خانواده متعرادلی اسرت کره در آن روابر گررم و صرمیمی،
موجب پیوند افراد خانواده به یکدیگر میشود .تعامالت در خانواده متعادل ،زمینهساز
جامعه سالب و رو به رشد و متعالی میگردد .نمونه برارز چنرین خرانوادهای خرانواده
عاشورایی است .ماه محرم میتواند الگوی خوبی در زمینههای مختل از جمله برای
خانوادهها باشد تا با پیروی از امام ح رین و خرانوادهاش ،خرانواده عاشرورایی را
شکل دهند .از آنجا که حق طرفینی است ،تمامی ویبگیهای خرانواده متعرادل همره
اعضای خانواده را در بر میگیرد .در نوشتار حاضرر برخری از ویبگریهرای خرانواده
عاشورایی بررسی میشود.
 .1احترام و تکریم

در آیین شخایتپرور اسالم ،همه مؤمنان محترمند و باید حرمت آنران حفرش شرود.
این امر بهویبه در به وجود آوردن صفا در محی خانه ،نقش مهمری دارد .احتررام در
رواب خانوادگی ،نقش ب یار مهمی در سالمت خانواده دارد .هر چره احتررام بیشرتر
باشد ،زندگی خانوادگی از آرامش و لذت بیشرتری برخروردار خواهرد برود .از ایرن
روست که احترام متقابل میان زن و شوهر در روایات ب یار مورد توجره قررار گرفتره
* دانش آموخته سطح  3تربیت مدرس گرایش تف یر و علوم قرآن.
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است؛ چنانکه امام صادآ درباره احترام زن به شوهر میفرماید« :هر زنری کره بره
شوهرش احترام بگذارد و او را آزار ندهد ،خوشبخت خواهد شد» 1.همچنین دربراره
احترام مرد به زن میفرماید« :مردی که هم ر اختیار کرد ،باید او را گرامری و محتررم
2
بشمارد».
احترام به هم ر ،از عواملی است که تأثیر ب رایی در تربیت فرزندان دارد .مادری کره
در خانه ،عزیز باشد و مورد تکریب شوهرش قرار گیرد ،با روحی سرشار از عاطفره و
آرامش و اح ِ
اس شخایت ،فرزندان را به خوبی تربیت خواهد کررد .در حرالی کره
آزار و اذیت هم ر در خانه و تحقیر او در مقابل فرزنردان ،موجرب از دسرت رفرتن
آرامش او میشود .اضطراب و نگرانی او که حاصل از این رفترار اسرت ،در فرزنردان
تأثیر خواهد گذاشت .در طرف مقابل مرد نیز باید مرورد تکرریب و احتررام هم ررش
قرار گیرد تا جایگاه پدری وی نزد فرزنردان حفرش شرود .رعایرت احتررام و تکرریب
متقابل هم ران ،موجب شکلگیری خانواده متعرادل میشرود .امرام علری دربراره
چگونگی برخورد با حضرت زهرا میفرماید« :به خدا سوگند! هرگز کاری نکرردم
که فاطمه خشمگین شود و او را به هیچ کاری مجبور نکردم ،...او نیرز هرگرز مررا
3
خشمگین نکرد و برخالف میل باطنی من ،قدمی برنداشت».
یکی از خواهشهای طبیعی فرزندان ،احترام و تکریب شخایت آنان است 4.در سریره
معاومان  ،تکریب و احترام کودکان به شیوههای مختل صورت میگرفت؛ مانند
استقبال از فرزندان هنگام ورود آنها به مجلس ،سالم کردن بره کودکران ،برا احتررام
َ َ ُ
َ ْ
صدا کردن کودکان و  5. ...رسولخدا در اینباره فرمروده اسرت« :أ ك ِر ُموا أأ ْْا ََكو ْأأ َْأ
َ
َ
أ ْح ِس ُنا أأ ََ َب ُه أ؛ 6فرزندان خرود را احتررام نماییرد و آنران را نیکرو تربیرت کنیرد» .امرام
حد تکریب را ن بت به هم ر و فرزندان داشت؛ برای مثال فرمود:
ح ین باالترین ّ
 .1محمدباقر مجل ی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۱۰3ص .۲۵3
 .2همان.
 .3علی بن عی ی اربلی؛ کش

النمه فی معرفة اال مه

؛ ج  ،۱ص .363

 .4جمعی از نوی ندگان؛ سیمای خانواده در اسالم؛ ص.3۱4

 .5محمد داوودی و سید علی ح ینیزاده؛ سیره تربیتی پیامبر
 .6فضل بن ح ن طبرسی؛ مکارم االخالآ؛ ص .۲۲3

و اهلبیت

؛ ص .78

«من خانهای را دوست دارم که در آن سکینه دخترم و رباب هم رم ه رتند .آنران را
دوست دارم و عمده اموالب را به آنان میبخشب و به سرزنش ک ی توجه نمیکرنب».
این احترام متقابل ،میان امام خمینری و هم رشران نیرز برقررار برود .خرانب صردیقه
ماطفوی ،دختر امام میگوید« :امام به هم رشان احترام خاصی میگذاشتند .رفتار
ایشان با خانبشان ،ب ریار محترمانره برود .مرا کره اوالدشران برودیب ،کوچر،تررین
2
بیاحترامی یا تندی از امام ندیدیب .کوچ،ترین دستوری به مادرمان نمیدادند».

1

 .2توجه به خواستهها و نیازهای منطقی اعضای خانواده

در سیره امامان معاوم

 ،به خواست ،عالقه و انتخاب آزادانره هم رر و فرزنردان

توجه خاص شده است تا جایی کره گراهی برا انتقرادات اصرحاب و دوسرتان خرود
درباره سیره امام ح ین

روبهرو میشدند .امام باقر

وارد شدند و فرشهرای گررانقیمرت و پشرتیهرای

فاخر و زیبرا را در منرزل آن حضررت مشراهده نمودنرد .عرر

کردنرد :ای فرزنرد

رسولخدا! ما در منزل شما وسایل و چیزهایی مشاهده میکنیب که ناخوشایند ماسرت

ّ َ
(وجود این وسایل را در منزل شما ،مناسب نمیدانریب!  .حضررت فرمرود« :إنو أن ََ َوو ّْ ُ أ
َ َ َ َ
ِّلنس َء َأف ُنعطیه َّن ُأم ُه َ ُ َّ َ َ َ َ
أفیهأشوءءأ؛3ما در ازدواج ،مهریه زنران
ارهنأفیشَرین ِأبه أم ِأشئن،ألیسألن ِ
ِ

را پرداخت میکنیب و آنها هر چه دوست داشتند ،برای خود خریداری میکنند .هیچ
ی ،از وسایلی که مشاهده نمودید ،از ِ
آن ما نی ت».
میتوان نکتههایی را برداشت کرد که عبارتند از:

از این کالم امام ح ین
الف .مهریه ِدینی است که به عهده مرد است .بنابراین مرد بای تی مقداری را به عهده
بگیرد که در حد توان و استطاعت او باشد .زن نیز بایرد مقردار متعرادل و معقرولی را
تعیین کند تا با گرفتن آن بتواند به زندگیشان سر و سامان مناسبی بدهد و در آرامش
و امنیت ،خانواده متعادل تشکیل دهند.
ب .مردان باید مهریهای را قبول کنند کره بتواننرد تمرام و کمرال آن را بپردازنرد .ایرن
 .1عبدالعظیب مهتدی؛ آموزههایی از اخالآ امام ح ین ؛ ترجمه غالمح ین انااری؛ ص .۱47
 .2مؤس ه تنظیب و نشر آثار امام خمینی۱؛ قدس ایران ،بانوی بزرگ انقالب؛ ص .۵9
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،6ص .476

ویژگیهای خانواده عاشورایی

روزی عدهای بر امام ح ین

فرمود:

9

تاور عرف که «مهریه را کی داده کی گرفته» ،تاور اشتباهی است کره مرردان بابرت
آن ،هزینه سنگینی پرداخته و چه ب ا سالهای طوالنی را از عمرر و جروانی خرود در
زندان گذراندهاند.
ج .زنان باید به حقوآ خود در دریافت مهریه آشنا باشند .آنان باید توان هم ر خرود
را در پرداخت مهریه در نظر بگیرند تا زمینه برای چرالشهرای جردی و اساسری در
زندگیشان فراهب نشود .مهریه سنگین نمیتواند مران جردایی هم رران شرود؛ چره
ب یار زنانی که برای جدایی حاضرند تمام مهریهشان را ببخشند.
د .مهریه برای زمان طالآ و جدایی نی ت .بنابراین نباید دستاویزی بررای تهدیرد بره
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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جدایی باشد.
اگر به سیره و روش پیشوایان دین  ،بهویبه درباره تعیرین مهریره در حرد وسر و
توان توجه ،و پس از ازدواج مهریه هم رپرداخت شرود؛ ضرمن اسرتحکام پایرههای
زندگی ،تهیه وسایل ی ،زندگی آبرومندانه نیز برای خانواده هم رر ب ریار راحرتتر
میشود.
از دیگر حقوآ مطرح در خانواده ،حق انتخاب هم ر اسرت .پیرامبر خردا هرگراه
میخواست دختری از خانوادهاش را شوهر دهرد ،از پشرت پررده بره او مریفرمرود:
«دخترم ،فالنی از تو خواستگاری کرده است .اگر دوستش نداری بگو؛ زیرا هیچ کس
نباید از گفتن «نه» شرم کند و اگر هب دوستش داری ،سرکوت ترو (نشرانه موافقرت
1
است».
آن چه از این روایت برداشت می شود آن است که حجب و حیای دختر اقتضرا مری
کند که از او محترمانه خواستگاری شود و دختر نیز آزادانه دارای حق انتخاب باشرد.
همچنین گفتنی است که دختران و پ ران نباید با کنار نهرادن شررم و حیرا و برا بری
احترامی ن بت به والدین که دل وز حقیقی آنان ه تند به انتخراب هرای عجوالنره و
نادرست دست بزنند .بر خرالف ایرن روایرت در جامعره امرروز ،مروارد متعرددی از
انتخاب های نادرست و خیابانی را شاهد ه تیب که گاه به فجای زیانباری منتهی مری
گردد.
 .1محمد محمدی ریشهری؛ تحکیب خانواده از نگاه قرآن و حدیث؛ ص .۱۰3

اجبار دختر و پ ر به ازدواج که اغلب در ساختارهای خاص جوامر سرنتی وجرود
داشت ،گاهی به عنوان امر بهنجار نیز تقویت میشده اسرت 1.امرروزه تنشهرایی کره
میان خانوادهها در این زمینه رخ میدهد ،گویای تمایل ن ل گذشته به حفش باورها و
رسوم پیشین و تمایل ن ل جدید به داشتن هویت م تقل است .اگر دختر یرا پ رری
بر خالف میل و رضایت درونی خود مجبور به ازدواج شرود ،احتمرال ناسرازگاری و
کشمکش میان او و هم رش بیشتر خواهد بود .بنابراین با عنایت به تأکید اسرالم برر
حق پ ر و دختر در انتخاب هم ر ،لزوم توجه و احترام به حق انتخاب آنها یکی از
راهکارهای تحکیب خانواده است 2.دختر شهید بهشتی

میگوید« :پدرم مانند دیگرر

موضوعات زندگی ،از راه بحث و استدالل پیش میرفت و هریچگراه بررای پرذیرش
آرای خود تالش نمیکرد .مرن بره عنروان دخترر خرانواده در همره مروارد از جملره
میکردند و برای پاسخ به سؤاالتمان وقت کافی میگذاشتند».
ّ
 .3محبت و مودت

َ

3

َ

َ

مهر و محبت ،الزمه زندگی خانوادگی استَ « :ج َع َلَ َبَ نْلک ْم ن َبو َلًَّو َبر َبْ نَ َ ل ب» 4.برر ایرن

اساس ،زندگی با نشاط و توأم با آرامش و آسایش ،در پرتو محبت ،رأفت و مهربرانی

ویژگیهای خانواده عاشورایی

تحایل ،ازدواج و فعالیتهرای اجتمراعی آزاد برودم .پردر همرواره مرا را راهنمرایی

اعضای خانواده و بهویبه هم ران ن بت به همدیگر به وجود میآید؛ چنانکه دربراره
رسررولخدا

َ
ُ َّ
چنررین نقررل شررده اسررت« :ك و َ َأر ُوووالأ ل و ِوهأ أأ ْر َح و َ أ َّلن و ِِ ِأب ِّلنس و ِء َأْأ

ِّ
لص ْبی ِ أ؛5رسولخدا

عبیردال برن
مهربانترین مردم ن بت به زنان و کودکان برود».
ّ

عتبه نیز میگوید« :نزد امام ح ین
سجاد

بودم که فرزندش وارد شد .امام ح ین  ،امام

را صدا زد و او را در آغوش گرفت و به سینه چ بانید و میان دو چشرمش

 .1باقر ساروخانی؛ مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده؛ ص .۱۲۵- ۱۲4
 .2ح ین ب تان؛ جامعهشناسی خانواده با نگاهی به مناب اسالمی؛ ص .۱77
« .3شهید بهشتی در قامت ی ،پدر ،در گفت و شنود شاهد یاران با ملرو سرادات بهشرتی»؛ ماهنامره
شاهد یاران؛ شماره هشتب ،تیر ،۱38۵ص .7۲ - 73
 .4روم.۲۱ :
 .5سعید بن هبة ّال قطبالدین راوندی؛ الخرا ج والجرا ح؛ ج  ،۲ص ..886
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را بوسید .سپس فرمود :پدرم به فدایت باد! چقدر خوشبو و زیبایی».

1

زن و شوهر موفق ،ک انی ه تند که افزون بر رواب زوجیت ،برای یکدیگر دوسرت
دل وز و با محبت باشند .آنها باید با فرزندان خرود نیرز دوسرت باشرند و برا آنهرا
رابطهای گرم و عاطفی همراه با دل وزی و مهربانی برقرار کنند .رفتار پدر و مرادر برا
فرزندان باید به قدری صمیمی باشد که اگر آنها مشکلی داشتند ،ابتدا آن را با والدین
خود مطرح کنند .چنین رفتاری افزون بر ایرنکره موجرب سرالمت محری خرانواده
میشود و معضالت و گرفتاریهای اهل خانه را بر طررف مریکنرد ،ثرواب و ارزش
معنوی فراوانی نیز به دنبال دارد.
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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بیااتا ااتایاایگا باای م اباای ی ا

کها تا تگهازا بی م ا مت ی

2

کمبود محبت در خانه ،چه میان هم ران یا میان والدین و فرزندان ،سربب فروپاشری
نظام خانواده میشود .خانواده بیمحبت و عاری از رأفت و مهربانی ،افرراد ناسرالب و
پرخاشگر و افرادی دارای بیماری روحی و روانی به جامعه تحویل میدهد کره قرادر
به پیشرفت و تعالی روحی و معنوی و حتی پیشرفت مرادی نخواهنرد برود .یکری از
مهبترین جلوههای محبت و تکریب در زندگی ،جلوههای زبانی و گفتاری اسرت .بره
زبان آوردن عشق ،دوستی و محبت ،به گفتوگو نش رتن و مشرورت کرردن ،ترأثیر
ب زایی در جلب اعتماد هم ر دارد و سبب برطرف شدن مشکالت زندگی میشرود.
مرد باید محبت خود را به زبان بیاورد؛ چنانکه رسرولخدا
ْ َ

ُ

َ ْ

َْ

َ

َ ُ
فرمروده اسرت« :ق ْوالأ

َّلر ُج ِل ِأل َم ْرأ ِة ِأإ ِّنيأأ ِح ُّب ِكأا َأیذ َه ُب ِأم ْنأأق ِب َه أ َبدأ؛ 3اگر مرد به هم رش بگویرد ترو را دوسرت

دارم ،اثر این کالم محبتآمیز هیچگاه از قلب او بیرون نمیرود».
امام ح ین

به عنروان الگروی تربیتری کامرل ،محبرت بره فرزنردان را از نیازهرای

ضروری آنان میدان ت و در قالبهای گوناگون آن را ابراز میکرد؛ گاه با در آغروش
گرفتن و به سینه چ بانیدن خردساالن ،زمانی با بوسیدن آنان و گاه با به زبران آوردن
 .1محمدباقر مجل ی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۱9ص .46
 .2جاللالدین محمد مولوی؛ دیوان شمس؛ غزلیات ،غزل شماره .۱۵34
 .3محمد بن ح ن حر عاملی؛ وسا ل الشیعه؛ ج  ،۲۰ص .۲3

ا

کلمات شیرین و محبتآمیز 1.ویبگی بارز در خانواده امرام ح رین  ،ابرراز عالقره
است .این بزرگواران همواره یکدیگر را با تعرابیر عاشرقانه و اح راسبرانگیرز مرورد
خطاب قرار میدادند و در موارد ب یاری از عبارت «بِنف ی انت» اسرتفاده میکردنرد.
این م أله باید به عنوان الگویی در سب ،زندگی ح ینی مورد توجه باشد و اعضرای
خانواده یکدیگر را با عناوین دلنشین و محبرتآمیرز خطراب کننرد 2.فرزنرد عالمره
طباطبایی میگوید« :هنگامی که خواستیب از تبریز به قب عزیمرت کنریب ،بره مرادرم
گفتب :شب عید که وقت م افرت نی ت .در این هوای سرد کجا میخواهیب بررویب!!
مادرم نگاهی به من کرد و در حالی که اش ،چشمانش را پا میکرد ،این شعر زیبرا
را خواند:
ا

اب گ ننا بو

گشتهاب اگ ننا ها زابیامه یا

هم ر شهید مطهری

گشتهاعشقا

3

درباره محبت استاد میگوید:

به آسایش و راحتی من و بچهها اهمیت میدادند و آنقدر صرمیمی و نزدیر ،بودنرد
که نمیتوان تند رنج مرا تحمرل کننرد .همیشره همران مهرر و محبرت روزهرای اول
زندگی بین ما برقرار بود .یادم ه ت ی ،بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته برودم

ا

ویژگیهای خانواده عاشورایی

گشته یاب اگا ن ا کبدایدانت ا ا ا
ا

میکشیاه اجتاکهاختط خو دا ت
ا

ا

و بعد از چند روز با یکی از دوستان به تهران برگشتب .نزدی ،سحر بود که بره خانره
رسیدیب .وقتی وارد شدیب ،دیدم همه بچهها خوابند؛ ولی آقرا بیردار اسرت .چرای را
حاضر کرده ،میوه و شیرینی چیدهاند و منتظر من بودند .دوستب از دیردن ایرن منظرره
متعجب شد و گفت :همه روحانیون اینقدر خوبند!.

4

 .1علی بن محمد خزاز قمی؛ کفایة االثر فی النص علی اال مة االثنی عشر

؛ ص .۲3۵

 .2پایگاه خبری قدسآنالین؛ «سب ،زنردگی ح رینی ،معیرار خوشربختی و سرعادت خرانواده اسرت»؛
.۱39۵/۰8/۰9

http://www.qudsonline.ir/news/469979

 .3سامانه هوشمند ترجمه و نشر معارف اسرالمی و علروم ان رانی؛ «بیروگرافی اندیشرمندان ایرانری –
اسالمی :عالمه سید محمدح ین طباطبایی»؛ .۱398/۰۲/۰4

https://cotp.ir/content/1039

 .4پایگاه اطالعرسانی و فرهنگی تبیان؛ «رفتار استاد شهید مطهری با هم رش»؛ .۱396/۱۲/۰۵
https://article.tebyan.net/413202
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 .4همکاری و همراهی

رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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اسالم کار بیرون از منزل را به عهده مرد و کار خانه را به عهده زن سپرده است ،ولری
در مواردی نیز به جهت ضرورت و یا عالقه ،زن بیرون از خانه به شرنلهرایی ماننرد
معلمی ،پزشکی ،پرستاری و  ...اشتنال دارد .آنچه مهب اسرت ،مشرارکت و همکراری
زن و شوهر در کارهای منزل است .در تعالیب اسالمی کار زن یا مرد در خانره ،ارزش
معنوی ب یاری دارد و موجب اجر و پاداش در پیشگاه الهی میشود .انجرام کارهرای
خانه مانند پختن غذا ،ش تن لبراس ،تمیرز کرردن منرزل و  ،...از وظرای الزامری زن
نی ت ،اما در فرهن اهلبیت انجام چنین کارهایی از سوی زنران ،دارای پراداش
و اهمیت ب یاری است؛ چنانکه پیامبر درباره اشتنال زنان در خانه فرموده اسرت:
1
«زنانی که در خانه خود اشتنال دارند ،پاداش و ثواب مجاهدان را خواهند یافت».
هم ران متعادل ،ک انی ه تند که بتواننرد در تمرام م را ل زنردگی خرود اح راس
مشررارکت و سررهیب بررودن نماینررد 2.ماررداآ همکرراری مرررد در منررزل را در سرریره
پیامبراکرم به خوبی می توان مشراهده کررد .پیرامبر اکررم پرارگی پیرراهنش را
میدوخت ،کفشاش را وصله میزد و شیر گوسفندان را میدوشید 3.امرام صرادآ
درباره سیره امیرالمؤمنین در خانه میفرماید« :امیرمؤمنان هیرزم و آب مریآورد
و جارو میکرد و فاطمه آرد و خمیر میکرد و نان میپخت» 4.در برخری روایرات
به نمونههایی از کم ،امام علی به حضرت فاطمه در امر نگهداری از فرزنردان
اشاره شده است .الگوی تق یب کرار خرانگی در خرانواده امرام علری و حضررت
فاطمه  ،الگوی مناسبی برای زنان و مردان م لمان است.
هم ر شهید مطهری درباره رفتار محبرتآمیز شرهید در خانره مریگویرد« :بعرد از
چندین سال زندگی ،همان مهر و محبت روزهای اول زندگی ازدواج برین مرا برقررار
بود» 5.دختر ایشان نیز میگوید« :شاید اگر بگویب محترمانهترین رفتاری کره در ذهرنب
 .1ابوالقاسب پاینده؛ نهجالفااحه؛ ج  ،9ص .۲8
 .2ح ین انااریان؛ نظام خانواده در اسالم؛ ص .۲48
 .3ح ن بن ابیالح ن دیلمی؛ ارشاد القلوب الی الاواب؛ ج  ،۱ص .۱۱۵
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .۱69
 .4محمد بن علی صدوآ؛
ُ

 .5جمعی از نوی ندگان ،هم ران همراه (سیره خانوادگی هم ران علما و بزرگان دین ص .۱۰7

نقش ب ته است ،رفتار متقابل پدر و مادرم بوده است؛ اغرراآ نکرردهام .مرادرم ،زنری
فهیب ،کوشا ،تحایلکرده و نیز اهل علب و معرفرت و شرعر بودنرد .برا تمرام وجرود
ال پردرم نیرز رفتراری ب ریار محبرتآمیرز و
موقعیت پدرم را در میکردند و متقراب ً

صمیمی با ایشان داشتند» 1.فرزند عالمه جعفری

نیز میگوید:

علیرغب اینکه مادرم سواد چندانی نداشت ،ولی از معرفت براالیی برخروردار برود و
این را فهمیده بود که کارهای فکری و خدمات علمری و اجتمراعی عالمره جعفرری
برای مردم مفید است و به عنوان ی ،زن باید ب تر زندگی را چنران فرراهب کنرد کره
دغدغه خاطر نداشته باشد .بنابراین فشار ما بچهها و رتق و فتق امور خانره برر دوش
مادرم بود .وقتی عالمه این فداکاری را میدید ،مجذوب او میشد.

2

برای آنکه همه افراد خانواده و بهویبه فرزندان در کارهای منزل کم ،کننرد ،بایرد از
به صورت تفریح و سرگرمی و بازی درآورد .همراهی برا هم رر در کارهرای خانره،
لبخند زدن به هم ر و تشکر از او بابت همکاری در کارهای خانه ،شاد بودن هنگرام
تمیز کردن خانه و  ...فرزندان را مشتاآ همراهی با والردین در انجرام کارهرای خانره
میکند .با تشویق فرزندان به شریوههرای مختلر  ،برگرزاری جل رات خرانوادگی و
دخالت فرزندان در تامیبگیری در مرورد کارهرا و تق ریب مناسرب کارهرای منرزل،
میتوان فرهن

همکاری را در خانواده و با مشارکت همه اعضای آن فراهب آورد.

نتیجهگیری

خانواده عاشورایی ،خانواده متعادلی است که بر اساس آموزههای اسالمی برگرفتره از
آیات قرآن و سیره معاومان شکل گرفته است .ویبگیهای خانواده عاشورایی ماننرد
احترام و تکریب ،توجره بره حرق انتخراب آزادانره ،محبرت و مرودت و همکراری و
همراهی ،زمینهساز حاکب شدن رواب گرم و صمیمی بر کانون خانواده و اعضرای آن
میشود .الگو و سرمشق خانواده عاشورایی ،معارومین

و برهویربه خرانواده امرام

 .1مهدی محمدی صیفار؛ مشق عشق؛ ص .48
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «ناگفتههایی از عالمه محمدتقی جعفری»؛ .۱396/۰7/۱۵
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/46001

ویژگیهای خانواده عاشورایی

ابتدا دیدگاه مثبتی ن بت به کارهای خانه برای بچهها ایجاد کرد و کارهای خانواده را
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ح ین

است که با تم  ،به سیره آنان میتوان سرعادت و خوشربختی واقعری را

اباعبردال
رقب زد .خانواده عاشورایی برا الگروگیری عملری برهخاروص از خرانواده
ّ
الح ین میتواند منتظر حقیقی باشد و معنای واقعی خانواده مهدوی را به نمرایش
بگذارد.
فهرست منابع
کتب:

 .۱اربلی ،علی بن عی ی؛ کش

النمه فی معرفة اال مه

؛ تاحیح هاشب رسولی محالتی؛

چاپ اول ،تبریز :بنیهاشمی۱38۱ ،آ.
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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 .۲انااریان ،ح ین؛ نظام خانواده در اسالم؛ قب :هاجر۱384 ،ش.
 .3ب تان ،ح ین؛ جامعهشناسی خانواده؛ قب :پبوهشگاه حوزه و دانشگاه۱39۰ ،ش.
 .4پاینده ،ابوالقاسب؛ نهجالفااحه؛ تهران :سازمان انتشارات جاویدان۱3۲4 ،آ.
 .۵جمعی از نوی ندگان؛ سیمای خانواده در اسالم؛ قب :مؤس ه بوستان کتاب۱394 ،ش.
 .6حر عاملی ،محمد بن ح ن؛ وسا ل الشیعه؛ تاحیح مؤس ه آلالبیت
مؤس ه آلالبیت

؛ چاپ اول ،قب:

۱4۰9 ،آ.

 .7خزاز قمی ،علی بن محمد؛ کفایة االثر فی النص علی اال مة االثنی عشر

؛ قب :نشر بیدار،

۱4۰۱آ.

 .8داوودی ،محمد و علی ح ینیزاده؛ سیره تربیتی پیامبر

و اهلبیت

؛ قب :پبوهشگاه

حوزه و دانشگاه۱397 ،آ.
 .9دیلمی ،ح ن بن ابیالح ن؛ ارشاد القلوب الی الاواب؛ قب :نشر رضی۱37۱ ،ش.
 .۱۰ساروخانی ،باقر؛ مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده؛ تهران :سروش۱38۱ ،ش.
 .۱۱جمعی از نوی ندگان ،هم ران همراه (سیره خرانوادگی هم رران علمرا و بزرگران دیرن ،
انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه  ،چاپ اول ،زم تان۱39۵ش.
کتاب من الیحضره الفقیه؛ قب :انتشارات جامعه مدرسین۱4۱3 ،آ
 .۱۲صدوآ ،محمد بن علی؛
ُ
 .۱3طبرسی ،فضل بن ح ن؛ مکارم األخالآ؛ قب :نشر شری

رضی۱37۰ ،ش.

 .۱4قطب الدین راوندی ،سعید بن هبة ّال؛ الخرا ج و الجررا ح؛ قرب :مؤس ره امرام مهردی
۱4۰9آ.

،

 .۱۵کلینی ،محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ تهران :انتشارات اسوه۱37۵ ،ش.
 .۱6مجل ی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ بیروت :مؤس ه الوفا۱4۰4 ،آ.
 .۱7محمدی ریشهری ،محمد؛ تحکیب خرانواده از نگراه قررآن و حردیث؛ ترجمره حمیدرضرا
شیخی؛ قب :نشر مشعر۱388 ،ش.
 .۱8محمدی صیفار ،مهدی؛ مشق عشق؛ (۱۵۱خاطره از سریره خرانوادگی بزرگران دیرن  ،قرب،
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه.۱393
 .۱9مؤس ه تنظیب و نشر آثار امام خمینی ؛ قدس ایران ،بانوی بزرگ انقالب؛ تهران :مؤس ره
تنظیب و نشر آثار امام خمینی ۱39۲ ،۱ش.
 .۲۰مولوی ،جاللالدین محمد؛ کلیات شمس تبریزی؛ ج ،۱تهران :صدای معاصر.۱38۱،
 .۲۱مهتدی ،عبدالعظیب؛ آموزههایی از اخالآ امرام ح رین

؛ ترجمره غالمح رین اناراری؛

تهران :چاپ و نشر بینالملل ۱389 ،ش.

کد مطلب.4۱3۲۰۲ :
 .۲پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «ناگفترههایی از عالمره محمردتقی جعفرری»؛  ،۱396/۰7/۱۵کرد
مطلب.46۰۰۱ :

ویژگیهای خانواده عاشورایی

مجالت و پایگاهها
 .۱پایگاه اطالعرسانی و فرهنگی تبیان؛ «رفتار استاد شهید مطهری با هم ررش»؛ ،۱396/۱۲/۰۵

 .3پایگاه خبری قدسآنالین؛ «سب ،زنردگی ح رینی ،معیرار خوشربختی و سرعادت خرانواده
است»؛  ،۱39۵/۰8/۰9کد خبر.469979 :
 .4سامانه هوشمند ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم ان انی؛ «بیوگرافی اندیشمندان ایرانری
– اسالمی :عالمه سید محمدح ین طباطبایی»؛  ،۱398/۰۲/۰4کد مطلب.۱۰93 :
« .۵شهید بهشتی در قامت ی ،پدر ،در گفت و شنود شاهد یاران برا ملرو سرادات بهشرتی»؛
ماهنامه شاهد یاران؛ شماره هشتب ،تیر ،۱38۵ص .7۲ - 73
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

بررسی پیامدهای منفی طالق در فرزندان
نرگس شاعری

*

مقدمه

بیش ،خانواده ،نخ تین و مهبترین ب تر رشد همه جانبه ان ان است کره از دیربراز
نقشها و کارکردهایش مورد توجه روانشناسان ،جامعهشناسان و متخااان تعلریب و
تربیت بوده است .یکی از وجوه منفی پدید آمده از این نهاد اجتماعی ،آسیبی بره نرام
طالآ است که موجب برروز ناهنجاریهرای اجتمراعی ب ریاری میشرود .در سرایه
طالآ ،فرزندان ناخواسته درگیر تضادهایی میشوند که نه توان در آنها را دارنرد و
نه تاب کنار آمدن با آنها را .محرومیت فرزندان از سرپرستی مشتر پس از انحرالل
خانواده ،آنها را از ب یاری مواهرب و مزایرای خرانوادگی محرروم میکنرد و اثررات
جبرانناپذیری بر آنها باقی میگذارد .در این مقاله برخی آثار و پیامدهای طرالآ برر
کودکان و نوجوانان را بررسی میشود.
چرایی اهمیت توجه به فرزندان طالق

هنگامی که طالآ ،زنجیره خانواده را از هب میگ لد ،پدر و مادر هویرت جداگانرهای
مییابند؛ ولی آنکه دیگر پناهی ندارد ،فرزند است .جدایی پدر و مادر ی ،اثر آنری و
زودگذر نی ت؛ بلکه در تمامی مراحل زندگی فرزندان اثرات منفی و زیانبراری را برر
جای خواهد گذاشت .کودکان در فرآیند جامعهپذیری در خانواده ،امر و نهی والدین،
تقلید و همانندسرازی را کره از مهربتررین شریوههرای انتقرال ارزشهرا ،هنجارهرا و
* طلبه سطح  3فقه و اصول جامعةالزهرا

.

سنتهای اجتماعی است ،یاد میگیرند .در خانواده است که فرزندان میآموزنرد چره
 ،و چه چیزی خوب یا چه چیزی بد است.

چیزی درست یا چه چیزی غل

در واق خانواده نقش قابل توجهی در شکلگیری شخاریت و رفترار فرزنردان دارد.
در محی گررم و دوسرتانه خرانواده کره در آن پردر و مرادر دارای روابر خروب و
صمیمانهای ه تند ،معموالً فرزندان سالب ،با شخایتی مثبت و فعال پرورش مییابنرد
که بازتاب عشق و عالقه خانوادگی را به صرورت کرار و کمر ،بره دیگرران نشران
میدهنرد .ایررن در حررالی اسررت کرره خررانوادههررای ناب ررامان و بررهویبه خانوادههررای
آسیبدیده از طالآ ،مشکالت فرزندان از شیطنتها و شلوغ کاریهای ساده شرروع
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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میشود و به انواع بزهکاریها ،طنیرانهرا ،انجرام دادن اعمرال منرافی عفرت و دزدی
منتهی میشود 1.از این رو ضروری است پیامدها و آسیبهایی که برا طرالآ والردین
گریبانگیر فرزندان میشود ،بررسی شود تا والدین ن بت به این خطرات آگاهیهرای
بیشتری داشته باشند و در شرای سخت زندگی ،تامیمات عاقالنهتری بگیرند.
پیامدهای منفی طالق بر فرزندان

طالآ ،پیامدهای منفی ب یاری بر فرزندان دارد .فقدان پدر و مرادر غیرر از مشرکالت
مادی که برای فرزندان به وجود میآورد ،از نظر تربیتی و عاطفی نیز ضربه سختی بره
روح و روان آنان وارد میکند .در حقیقت فرزندان طالآ ،قربانی اشتباه پدر و مرادری
ه تند که بدون توجه به حق و حقوآ آنان از یکدیگر جردا شردهاند .برخری از ایرن
آسیبها و پیامدها عبارتند از:
 .1ایجاد بحرانهای روحی و روانی

اهمیت سالمت روحی و روانی فرزندان تا آنجاست که رسولخدا
َ

َّ

َ

َ

َ

ُ

فرموده اسرت:

«ل َع َنأأ ل ُهأأ َْ ِل َد ْی ِنأأ َح َمَل َأْل َد ُه َم َأع ءأأ ُعق ِاق ِه َم ؛ 2از رحمت خدا دور باد آن پدر و مرادری کره
با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشرتن را
 .1ر : .خبرگزاری جمهوی اسالمی؛ «بچههای طالآ و تبعات ی ،جدایی»؛ .۱398/۱۱/۲9
https://www.irna.ir/news/83676075

کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .37۲
 .2محمد بن علی صدوآ؛
ُ

از وی فراهب میکنند».
فرزندان طالآ به مرور زمان با بروز حرکات اح اسی ،تررس ،خشرب و عردم تعرادل
روانی هنگام عابانیت مواجه میشوند؛ زیرا آنان رفتارهای خشونتآمیز پدر و مرادر
را در خانواده دیدهاند و فکر میکنند واکنشها و رفتارهای آنان باید به صورت منفری
و پرخاشگرانه باشد .فرزندانی که خشب خود را فرو میبرنرد ،وقتری در سرنین براالتر
قدرت و توانایی بیشرتری بررای ابرراز خشرونت در خرود میبیننرد؛ مرتکرب اعمرال
خشونتآمیزی میشوند.

1

به طور طبیعی کودکان و نوجوانان ،مرگ پدر و مادر خود را راحتتر از طرالآ آنران
میپذیرند .با فوت پدر و مادر ،پیوندهای عاطفی ،شخایتی و اح اسی و رشرتههای
طالآ حتی در آینده هب سبب میشود آنها در تشکیل زندگی دچار مشکالتی باشند.
به دنبال طالآ و از هب گ یختگی خانواده ،فرزندان برا بحرانهرای شردید روحری و
روانی روبهرو میشوند و تحت تأثیر فشار هم االن خود ممکن است از جدایی پردر
و مادرشان دچار خجالت و سرافکندگی شوند .بنا برر پبوهشهرای متعردد ،کودکران
خانوادههای طالآ ن بت به کودکان خانوادههای عادی ،اضرطراب براالتری دارنرد و
بیشتر دچار اف ردگی و انزواطلبی میشوند.

2

دختر  ۱9سالهای که پدر و مادرش به تازگی از یکدیگر جدا شدهاند ،میگوید:
از خیلی سال پیش همیشه شاهد مشاجره بین والدینب بودم و گمران میکرردم روزی
این دعواها به خاطر من و برادر کوچکب تمام میشود .باالخره تمام شد ،اما به قیمرت
نادیده گرفتن سرنوشرت مرن و بررادرم .بعرد از طرالآ پردر و مرادرم و فرروریختن
 .1سید احمد جلیلیراد و زهره علیآبادی؛ «طالآ و آسیبهای آن بر کودکران»؛ اولرین کنفررانس ملری
توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران :مؤس ه آموزش عالی
مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.۱393 ،
 .2ر : .میثب یاسا؛ پرسمان طالآ؛ ص ۲۲۵؛ ح ین قمری گیوی و بهنام خشنودنیای؛ «مقای ه مهرارت
اجتماعی ،سالمت روانی و عملکرد تحایلی در فرزندان با والدین مطلقره ،متقاضری طرالآ و عرادی»؛
ص.88

بررسی پیامدهای منفی طالق در فرزندان

ارتباط روانی گ

ته نمیشود یا کمتر س ت میشود؛ در حالی که آثار طوالنیمردت
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پایههای ی ،زندگی  ۲۲ساله ،دیگر خجالت میکشب در جم دوستان حاضرر شروم؛
حتی حضور در جم اقوام و نزدیکان برایب سخت اسرت .بیشرتر دوسرت دارم تنهرا
باشب.

1

اح اس گناه و سردرگمی ،وسواس ،ح ادت ،سوءظن ،سرماجت ،عردم اعتمراد بره
نفس و عزت نفس پایین ،انکار و تکذیب از دیگر آسیبهای روحی و روانری اسرت
که فرزندان طالآ گرفتار آن میشوند.

2

 .2خأل عاطفی

یکی از مهبترین آثار محبت به فرزندان ،اح اس امنیت عاطفی است که در او شرکل
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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میگیرد .فرزند باید اح اس کند و ببیند که والدین و اطرافیانش او را دوست دارند و
مورد تأیید قرار میدهند؛ زیرا سبب میشود فرزند نگاهی مثبت و پایدار به زنردگی و
آینده پیدا کند .اهمیت محبت به فرزند تا آنجاست که امام صادآ
َّ

َّ َ

َ

َ

فرمروده اسرت:

« ِإ َّ أ ل َه َأع َّو َأْ َأجلأل َی ْر َح ُ أ َّلر ُجل ِأل ِش َّد ِة ُأح ِّب ِهأأ ِل َال ِده؛ 3خداوند مرد را به خراطر شردت محبرت و
دوستی به فرزندش ،مورد رحمت خویش قرار میدهد».

فرزند ،محتاج و تشنه محبت است و هیچ چیز دیگرری نمیتوانرد جرایگزین مهرر و
محبررت پرردر و مررادر شررود .محررروم کررردن فرزنررد از نرروازش و بوسرریدن ،موجررب
شکلگیری کمبودها و عقدههای روانی در آنها میشود .محرومیتهای عراطفی نیرز
به دنبال خود بیماریهای روانی متعددی را برای فرزندان به دنبال خواهد داشرت .در
حقیقت کمبود محبت مانند سرطان در وجرود فرزنرد محرروم از محبرت و نروازش
والدین ،ریشه میدواند تا آنجا که همه وجودش را در برمیگیرد .این افراد بریآنکره
بخواهند ،خطر بزرگی برای جامعه به شمار میآیند؛ زیرا آنهرا بیمرارانی ه رتند کره
 .1خبرگزاری پانا؛ «فرزندان طالآ و زندگی در شرای سخت»؛ .۱398/۱۱/۰4
http://www.pana.ir/news/989255

 .2ر : .زکیه امانی و همکاران؛ «شناسایی پیامدهای طالآ والدین برر فرزنردان؛ یر ،مطالعره کیفری»؛
ص78؛ سید احمد جلیلیراد و زهره علیآبادی؛ «طالآ و آسیبهای آن بر کودکران»؛ اولرین کنفررانس
ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران :مؤس ه آمروزش
عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.۱393 ،
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .483
 .3محمد بن علی صدوآ؛
ُ

میتوانند با بیماری خود حوادث شومی را برای خود و جامعه رقرب بزننرد .فرزنردان
بهویبه کودکان ،در عین حال که دوست دارنرد از مهرر و محبرت پردر و مرادر خرود
بهرهمند شوند ،میخواهد مطمئن شوند که آنها نیز یکردیگر را دوسرت دارنرد .ایرن
بنای فکری پس از طالآ ویران میشود و نه تنها از مهر و محبت یکی از آنها یا هرر
دو محروم میشوند؛ بلکه در وجود خویش اطمینان حاصل میکنند که پدر و مادر از
اول یکدیگر را دوست نداشتهاند .آگاهی از ایرن حقیقرت تلرخ ،باعرث میشرود کره
استنباط کلی فرزندان و بهویبه کودکان خردسال از زندگی ،مهر ،محبت و نیرز پایره و
اساس بنای روحی آنها متزلزل شود و زنردگی زناشرویی آینرده خرود آنهرا نیرز در
معر

مخاطره قرار گیرد.

1

پایان زندگی زناشویی ،شروع مشکالت اجتماعی فرزندان است .بر اساس پبوهشها
فرزندان در دو سال نخ ت جدایی والدین ،آسریبپذیرترند و معضرالت اجتمراعی،
روان و ج ب آنها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار میدهرد .ایرن در حرالی اسرت کره
خداوند یکی از ویبگیهای بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده
خویش دان ته است تا آنجا که آنها برای خود در برابر فرزندان اح اس م رئولیت

َ َ ْ ْ َ َ َ َ ن َ َ ن َ ن َ َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ن ْ َ ن َ ن َ ن
َ
ابلل ْ ت ِقلْنب
سنگینی میکنندَ « :رال ِذينبيقَّلَّن ب
اجکابرذْي ِاتکابقروبأعْ ٍنبراجعلک ِ
بَْکابهببلک ِ
ابونبأزر ِ
ِإ َو َاوا؛ 2و ک انیاند که میگویند پروردگارا! به ما از هم ران و فرزنردانمان آن ده کره

مایه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان».
کاهش تمرکز ذهنی فرزندان و افزایش احتمال ابتال بره اخرتالل یرادگیری ،برهویبه در
دروسی که نیازمند تفکر و استدالل است؛ از تبعات جدایی والدین اسرت .برر اسراس
 .1ر : .سید احمد جلیلیراد و زهره علیآبادی؛ «طالآ و آسیبهای آن بر کودکران»؛ اولرین کنفررانس
ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران :مؤس ه آمروزش
عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار۱393 ،؛ مریب سادات شفا ی نا ینی و محمد
امین کشوری؛ «بررسی آثار و پیامدهای زیانبار طالآ بر ناهنجاریهای رفتاری فرزندان»؛ همرایش ملری
آسیبهای اجتماعی و روانشناختی؛ فیروزآباد :اداره بهزی تی شهرستان فیروزآباد.۱397 ،
 .2فرقان.74 :
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آمارها ،افت تحاریلی برهویبه در دروس اسرتداللی ،اخرتالل در برقرراری تعرامالت
اجتماعی و عاطفی و افزایش احتمال ابتال به مشکالتی مانند اضطراب و اف ردگی ترا
دو سال پس از جدایی پدر و مادر ،بیش از هر زمان دیگری سالمت ذهنری و روانری
فرزندان را تهدید میکند .نتایج تحقیقی بر  4۰۰۰کود دب تانی ،گویای آن است که
کودکانی که تجربه جدایی والدینشان را در سالهای اول دارنرد ،بیشرتر تحرت ترأثیر
آسیبهای محیطی قرار گرفته و اختالل یادگیری در آنها بیشتر مشاهده میشود.

1

مطالعات نشان داده است کودکان و نوجوانانی که دارای روحیه شاد و از نظر عراطفی
و روانی سالب ه تند ،به طور طبیعی تالش و کنجکراوی زیرادی بررای در و فهرب
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
24

م ا ل مختل

نشان میدهند و معموالً از پیشرفت تحایلی خوبی نیرز برخوردارنرد.

این در حالی است که کودکان و نوجوانان خانوادههایی کره والردین آنهرا از یکردیگر
ال
جدا شدهاند ،به درس و مدرسه عالقرهای ندارنرد و افرت تحاریلی در آنهرا کرام ً
آشکار است .این فرزندان بعد از طالآ والدین به شدت پرخاشگر و نامنظب میشوند
و کمتر میتوانند هیجانات ،اح اسرات و رفتارهرای خرود را کنتررل کننرد .آنهرا در
مدرسه نیز مانند خانه هنگام بازی ،رفتار نامعقوالنهتری ن بت به کودکان و نوجوانران
خانوادههای عادی دارند و به تب آن ،انگیزه و یادگیری آنها کاهش پیدا میکند.

2

 .4گرایش به بزهکاری و اعتیاد

طالآ و گ

تگی خرانواده ،ترأثیر م رتقیب و قطعری در برروز رفترار بزهکارانره در

فرزندان دارد و به عبارتی یر ،ضرریب مثبرت و عامرل ب ریار قروی بررای افرزایش
بزهکاری است .هنگامی که کانون گرم خانواده بر اثرر تعرار

میران زن و شروهر و

 .1ر : .اورزوال ویزه و همکاران؛ «بررسی مقای های شیوع کود آزاری در دانشآموزان مقط متوسطه
بر ح ب جنس ،مقط تحایلی و سابقه طالآ در خانواده»؛ ص .۱۵۵
 .2ر : .محمدرضا طاهری و نرگس عباسیه؛ «تأثیر طالآ والدین بر افت تحایلی فرزنردان خرانواده»؛
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسری ایرران؛ تهرران:
مرکز همایش های توسعه پایدار ایران ،مرکز راهکارهای دستیابی بره توسرعه پایردار۱398 ،؛ فضرل ّال
یزدانی؛ «پیامدهای روانی طالآ بر کودکان»؛ فالنامه علمی پبوهشی پبوهشهرای مردیریت راهبرردی
(بایرت ؛ سال دهب ،شماره  3۰و  ،3۱بهار و تاب تان  ،۱38۲ص .۲۲9 – ۲4۰

جدال میان آنها آشفته شود و در نهایت از هب بپاشرد ،آثرار ب ریار عمیقری برر روان
فرزندان به جای خواهد گذاشت که در اغلب موارد نیز در سالهای بعد بره صرورت
عایان جوانی و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز خواهرد کررد .بررسری وضرعیت
ب یاری از مجرمان ،گویای آن است که ایرن افرراد در کرودکی از نروازش مرادری و
محبت پدری محروم مانده و از این محرومیت رنج بردهاند .طالآ ،منجر به بزهکاری
کودکان چنین خانوادههایی خواهد شد؛ زیرا وجدان اخالقی و شخاریت فرزنرد بره
شدت تحت تأثیر والدین است .کانون آشفته و به هب ریخته خرانواده کره والردین برا
یکدیکر توافق ندارند ،عامل ایجاد اختاللها و نابهنجاریهای تقریباً غیر قابرل درمران
برای فرزندان خواهد بود و عواقب شوم آن در بزرگ الی و جوانی مح وس خواهرد
اح اسات سازندهای را که ممکن است در وجود آنان باشد ،میگیرد.

1

فردی که گرفتار گرداب مواد مخدر شده بود ،میگفت« :وقتری پردر و مرادرم از هرب
جدا شدند ،زندگیام سیاه و تباه شد و تمام آرزوهایی که برای آیندهام داشرتب ،نقرش
بر آب شد .وقتی پدرم برای همیشه رفت ،گویا محبت را برا خرودش بررد .ترا تکران
میخوردم ،مادرم میگفت :سایه پدر باالی سرت نی ت .سرگرمیام شرده برود چانره
زدن با مادر و شنیدن نایحتهای تکراری .ی ،روز کره از دسرت مرادرم بره سرتوه
آمدم ،چمدانب را ب تب و از خانه فرار کردم .میخواستب از جهنمری کره مرادرم بررایب
ساخته بود فرار کنب ،اما در باند فروش مواد مخدر اسیر شدم و خودم نیز کب کرب بره
آن مبتال شدم».

2

افزایش ستیزه و جدل میان اعضای خرانواده و عردم وجرود روابر م رتحکب کره از
عوار

طالآ و جدایی است ،سالمت روانی و عاطفی فرزندان بهویبه نوجوانران را

تهدید میکند و زمینه را برای گرایش به بزهکاری از جملره اعتیراد فرراهب میسرازد.
 .1سید احمد جلیلیراد و زهره علیآبادی؛ «طالآ و آسیبهای آن بر کودکران»؛ اولرین کنفررانس ملری
توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران :مؤس ه آموزش عالی
مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.۱393 ،
 .2رضا مؤمنی و مح ن باقیزاده؛ سیالب زندگی؛ ص .۲64
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نوجوانان و بهویبه پ ران برای تنظیب اح اسات خود از جمله پرخاشرگری ،نیازمنرد
برقراری ارتباط با بزرگ ال مذکری ه تند که بهتررین فررد ،پردر اسرت .وقتری پردر
حضور داشته باشد ،میتواند با برقراری ارتباط و بازی ،راههای کنترل پرخاشرگری و
خشب را از طریق بازی نشان دهد .فرزندانی که در شرای محرومیت شدید اقتارادی
و اجتماعی رشد میکنند ،گرایش بیشرتری بره جررم و جنایرت ،اسرتعمال داروهرای
بیماریزا و اعتیاد دارند .حال اگر اوضاع ناب امان اقتارادی برا طرالآ آمیختره شرود،
گرایش فرد به اعتیاد بیشتر خواهد شد.

1

نتیجهگیری
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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طالآ ،پایان زندگی نی ت؛ بلکه پایان ازدواجی نافرجام است .در این میران قربانیران
اصلی کودکان و نوجوانانی ه تند که با از هب پاشیدگی کانون خانواده ،دچار م را ل
و مشکالت عدیدهای میشوند .به همان میزان که زندگی در ی ،خانواده برا ثبرات و
به دور از آشفتگی و نا آرامی میتواند به رشد و نمو بهتر کودکان و نوجوانران کمر،
کند ،به همان میزان نیز اختالف میان پدر و مادر و برهویبه طرالآ و جردایی آنران از
یکدیگر میتواند آسیبهای ب یاری به ج ب و روان فرزندان وارد کند .تأثیرات ایرن
آسیبها تا جایی است که فرزندان طالآ در تعامالت اجتماعی ،فرهنگری و تحاریل
دچار مشکالت جدی میشوند و گاه حتی به سوی گردابهرای خطرآفرینری چرون
اعتیاد کشیده میشوند.
فهرست منابع
 .۱حر عاملی ،محمد بن ح ن؛ وسایل الشیعه؛ تاحیح مؤس ه آل البیت
مؤس ه آل البیت

؛ چراپ اول ،قرب:

۱4۰9 ،آ.

کتاب من الیحضره الفقیه؛ تاحیح علی اکبرر غفراری؛ چراپ دوم،
 .۲صدوآ ،محمد بن علی؛
ُ
قب :دفتر انتشارات اسالمی واب ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قب۱4۱3 ،آ.
 .3عمید ،ح ن؛ فرهن

عمید؛ چاپ اول ،تهران :راه رشد۱389 ،ش.

 .1محمد ح ین فرجاد؛ آسیبشناسی اجتماعی ستیزههای خانواده و طالآ؛ ص .9۵

 .4فرجاد ،محمد ح ین؛ آسیبشناسی اجتماعی ستیزههای خانواده و طالآ؛ چاپ اول ،تهرران:
انتشارات مناوری۱37۲ ،ش.
 .۵کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تاحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ چاپ چهارم،
تهران :دار الکتب االسالمیه۱4۰7 ،آ.
 .6محقق داماد ،سید ماطفی؛ بررسی فقهی حقوآ خانواده؛ چاپ هفتب ،تهران :مرکز نشر علوم
اسالمی۱379 ،ش.
 .7مؤمنی ،رضا و مح ن باقیزاده؛ سیالب زندگی؛ چاپ اول ،قب :بوستان کتاب۱398 ،ش.
 .8نجفی ،محمدح ن؛ جواهر الکالم؛ بیروت :دار االحیاء التراث العربی۱4۰۱ ،آ.
 .9یاسا ،میثب؛ پرسمان طالآ؛ چاپ اول ،اصفهان :دفتر تبلینات اسالمی حوزه علمیه قرب شرعبه
اصفهان۱398 ،ش.

 .۱امانی ،زکیه و همکاران؛ «شناسایی پیامدهای طالآ والدین بر فرزندان؛ ی ،مطالعره کیفری»؛
فالنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ سال چهاردهب ،شماره  ،747تاب تان  ،۱398ص – 8۱
.۵9
 .۲جلیلیراد ،سید احمرد و زهرره علیآبرادی؛ «طرالآ و آسریبهای آن برر کودکران»؛ اولرین
کنفرانس ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران:
مؤس ه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار۱393 ،ش.
 .3شفا ی نا ینی ،مریب سادات و محمد امین کشوری؛ «بررسی آثار و پیامردهای زیانبرار طرالآ
بر ناهنجاریهای رفتاری فرزندان»؛ همایش ملی آسیبهای اجتماعی و روانشناختی؛ فیروزآباد:
اداره بهزی تی شهرستان فیروزآباد۱397 ،ش.
 .4طاهری ،محمدرضا و نررگس عباسریه؛ «ترأثیر طرالآ والردین برر افرت تحاریلی فرزنردان
خانواده»؛ سومین همرایش ملری راهکارهرای دسرتیابی بره توسرعه پایردار در علروم تربیتری و
روانشناسی ایران؛ تهران :مرکز همایش های توسعه پایدار ایران ،مرکز راهکارهای دسرتیابی بره
توسعه پایدار۱398 ،ش.
 .۵قمری گیوی ،ح ین و بهنرام خشرنودنیای؛ «مقای ره مهرارت اجتمراعی ،سرالمت روانری و
عملکرد تحایلی در فرزندان برا والردین مطلقره ،متقاضری طرالآ و عرادی»؛ فارلنامه علمری
پبوهشی خانوادهپبوهی؛ سال دوازدهب ،شماره  ،4۵بهار  ،۱39۵ص .69 – 9۲
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 .6ویزه ،اورزوال و همکاران؛ «بررسی مقای رهای شریوع کرود آزاری در دانشآمروزان مقطر
متوسطه بر ح ب جنس ،مقط تحایلی و سابقه طالآ در خانواده»؛ فالنامه علمری پبوهشری
خانوادهپبوهی؛ سال چهارم ،شماره  ،۱4تاب تان .۱4۵ – ۱6۵ ،۱387
 .7یزدانی ،فضلا ّل؛ «پیامدهای روانی طالآ بر کودکان»؛ فالنامه علمی پبوهشی پبوهشهرای

مدیریت راهبردی (بایرت ؛ سال دهرب ،شرماره  3۰و  ،3۱بهرار و تاب رتان  ،۱38۲ص – ۲4۰

.۲۲9
سایتها

 .۱پایگرراه خبررری اجتمرراعی نرروداد؛ «مرراجرای تکاندهنررده یرر ،دختررر فررراری در مشررهد»؛
 ،۱397/۱۲/۰6کد خبر.۱۵۵۱۰4۲۰۰۵.4۱۲3۱۱ :
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 .۲خبرگزاری پانا؛ «فرزندان طالآ و زنردگی در شررای سرخت»؛  ،۱398/۱۱/۰4کرد مطلرب:
.989۲۵۵

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

پیامدهای اعتیاد اینترنتی
احمد عابدی

*

مقدمه

امروزه استفاده از اینترنت ،جزء جداناپذیر زنردگی ان رانها شرده اسرت .در جامعره
کنونی ،اینترنرت بره راحتری در خانره ،محرل کرار ،بان،هرا ،مردارس ،فروشرگاهها،
گوشیهای تلفن همراه و  ...در دسترس قرار دارد .این قابلیت ،افزون بر فوایردی کره
برای زندگی بشر دارد ،آسیبهایی نیز به همراه دارد که یکی از این آسیبها ،اسرتفاده
بیش از حد از اینترنت یا «اعتیاد اینترنتی» است که آسیبها و پیامدهای متعددی را به
دنبال دارد .در این مقاله به برخی از این پیامدها و آسیبها میپردازیب.
اهمیت و ضرورت بحث

آسان شدن دسترسی به اینترنرت ،هزینره پرایین دسترسری و تنروع و جرذابیت زیراد
سرویسهای فضای مجازی ،سبب شده کاربران زمان ب یاری را در این فضرا سرپری
کنند و به مرور زمان دچار اعتیاد اینترنتی شوند .جدیدترین گزارش منتشرشده از آمار
دنیای اینترنت در سال  ،۲۰۱9نشان میدهد که ما ان انها بهطور میانگین  6سراعت و
 4۲دقیقه از وقت هر روزمان را صرف اینترنت میکنیب 1.اینترنت به عنروان مهبتررین
ابزار ارتباطی و اطالعاتی ،فرصتهرا و تهدیردهایی را در زنردگی اسرتفاده کننردگان
ایجاد میکند .از آنجا که نوجوانان و جوانان بیشترین کاربران آن ه تند ،ارزشهرا و
* کارشناس ارشد علبسنجی.
 .1باشگاه خبرنگاران جوان؛ «همه چیز درباره اعتیاد اینترنتی»؛ .۱397/۱۱/۲6
https://www.yjc.ir/fa/news/6832958

هویتشان در این فضا دستخوش تنییراتی میشود .ارزشها ،حلقره اتارال فرهنر
هر قوم و ملتی با ن ل آینده ه تند و غفلت از این م أله مهب میتواند جوامر را برا
بحران هویت روبهرو کند 1.کاربرانی که اسیر اینترنت شدهاند ،دنیرای چترومهرا یرا
همان اتاآهای گفت و گو و بازیهای اینترنتی را به راحتری جرایگزین افرراد فامیرل،
دوستان ،تحایل ،اشتنال و خواب کردهاند؛ بهطروری کره بعضری کراربران ایرانری از
ساعت  ۱۰شب تا  4صبح وقت خود را صرف اینترنت میکنند و به طور هفتگری 4۰
تا  ۵۰ساعت با اینترنت ه تند و از دنیای واقعی که در آن ه تند ،فاصله میگیرند.
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اعتیاد به اینترنت ،نوعی اعتیاد رفتار است که با عنوانهرای متفراوتی ماننرد اعتیراد بره
اینترنت 3یا اختالل اعتیاد اینترنتی و سوءاستفاده از اینترنت معرفی شده اسرت .اعتیراد
اینترنتی به ساعتهای استفاده کاربران از اینترنت ب تگی دارد؛ به گونرهای کره کراربر
معمولی بین  ۲تا  3ساعت از اینترنت استفاده میکند ،اما ک انی که بیش از  8سراعت
در روز از اینترنت استفاده میکنند؛ معتاد به اینترنت ه تند .در واق اعتیراد اینترنتری،
استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت اسرت 4.البتره ممکرن اسرت تعریر
اینترنتی با توجه به مدت زمان استفاده فرد از آن ،تعری

اعتیراد

دقیقی نباشد؛ زیرا در مروارد

ب یاری افرادی از اینترنت برای مدت زیادی اسرتفاده میکننرد ،ولری معتراد اینترنتری
نی تند؛ مانند محققانی که وقت زیادی را در اینترنت برای مطالعه و تحقیق میگذارند
و از این فضا برای تحقیقات خود استفاده میکند.

5

این اعتیاد عال می دارد که از جمله میتوان به «شیفته شدن به اینترنت و اح اس نیاز
به استفاده از آن»» ،تالش ناموفق برای استفاده نکردن از اینترنت»« ،اح اس پریشانی،
 .1رونالد اینگلهارت؛ تحول فرهنگی در جوام پبشرفته صنعتی؛ ترجمه مریب وتر؛ ص .۲3
 .2حمید ضیاییپرور؛ اینترنت در ایران :بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبرالگ در ایرران؛
ص  ۱۰و .۱۱
3. Young, Kimberly S. (2004), “ Internet Addiction a New Clinic al Phenomenon and Its
Consequences”, P 1.
4. Lim, Jin-Sook and et al (2004), “A Learning System for Internet Addiction Prevention,” P1
5. Grohol, John (2012), “Internet Addiction Guide”, P2

بیقراری و نداشتن آرامش بدون وجود اینترنت»« ،به خطرر انرداختن روابر  ،شرنل،
فرصت آموزشی یا حرفهای مهب به دلیل استفاده از اینترنت»« ،آمرادگی بررای برر هرب
زدن رواب اجتماعی»« ،دروغ گفتن به دوستان و نزدیکران صرمیمی بررای از دسرت
نرردادن فرصررت اسررتفاده از اینترنررت» و «اسررتفاده از اینترنررت برره عنرروان راه فرررار از
گرفتاریها» 1اشاره کرد.
پیامدهای اعتیاد اینترنتی

اعتیاد بره اینترنرت ،پیامردهای منفری ب ریاری دارد کره از جملره آنهرا میتروان بره
کبتحرکی ،اضطراب ،اف ردگی و تنهایی ،بروز بیماریهای ج رمی ،دوری و فاصرله
میان اعضای خانواده ،بحران هویت ،انزواطلبی ،مشکالت اقتاادی و  ...اشراره کررد.
این پیامدها را میتوان در سه حوزه بررسی کرد.

الف .احساس تنهایی و افسردگی

اف ردگی ،یکی از بیماریهای شای اعااب و روان است که برا تنییرر خلرق همرراه
میباشد؛ حالتی هیجانی کره عال مری ماننرد غرب و انردوه شردید ،اح راس گنراه و
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 .1پیامدهای فردی

بیارزشی ،کنارهگیری از دیگران ،کاهش خواب و اشتها و فقدان عالقه به فعالیتهای
روزمره دارد 2.یکی از عواملی کره امرروزه سربب برروز پریشرانیهای روانری ماننرد
اف ردگی میشود ،اینترنت است .اینترنت به کاربرانش این امکران را میدهرد کره برا
افراد مختل

در تمام دنیا ارتباطهای اجتماعی گ تردهای داشته باشند؛ ارتباطی سراده

و بدون ری  ،که میتوانند آزادانه افکار و اح اسات خود را بیان کننرد .ب ریاری از
مواق کاربران اینترنت برای فرار کردن از شررایطی کره برایشران اسرترس بره وجرود
میآورد و فشارهایی که از محی اطراف به آنها وارد میشود ،به اینترنت پناه میبرند
1. Young, Kimberly S. (1996), “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical
Disorder”, P237

 .2معاومه دانهکار و همکاران؛ «اثربخشی درمان میان فردی گروهی برر اف رردگی و اح راس تنهرایی
دانشجویان دختر اف رده»؛ مطالعات روانشناختی؛ ش اول ،ص .68
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و فضای مجرازی را مکران امنری بررای کنرارهگیری از تنشهرای محیطری میداننرد.
کنارهگیری از ارتباطهای روزمره اجتماعی ،دوری کردن از خانواده و دوستان ،اختالل
در الگوی خواب ،تمایل به تنهایی ،خجالتی بودن و رنج دا می از خ تگی ،از جملره
نشانههای اف ردگی ناشی از واب تگی و اعتیاد به اینترنت است.

1

ُ
ب .افت تحصیلی

از پیامدهای اعتیاد به اینترنت ،افت تحایلی نوجوانان و جوانان است که از مهبترین
م ا ل و مشکالت نظامهای آموزشی است؛ زیرا از این طریق هر ساله تعرداد زیرادی
از استعدادهای بالقوه ان انی و اقتاادی هدر میرود .همچنین از مرواردی کره سربب
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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اعتیاد اینترنتی میشود ،بازیهای رایانهای و اینترنتی است که یکری از سررگرمیهای
فرزندان در شرای کنونی است .بازیهای اینترنتی جاذبه ب یار براالیی دارنرد؛ از ایرن
رو کاربران زمان زیادی را صرف اینگونه بازیها میکنند .در حقیقت کاربران هنگرام
بازی اینترنتی ،انرژی عابی و روانی خویش را صرف بازی میکنند و برا چشرمان و
ذهنی خ ته دست از بازی میکشند .حتی برخی نوجوانان و جوانان صربحها زودترر
از وقت معمول از خواب بیدار میشوند تا پیش از رفتن به مدرسره یرا دانشرگاه ،بره
2

بازی مشنول شوند .اغلب این افراد ،افت شدید تحایلی دارند.
علت ُافت تحایلی ،این است که منز هنگام کار برا اطالعرات الکترونیکری ضرعی
میشود و نمیتواند عملکردهایی مانند تمرکز ،تفکرر ،تلخریص واژگران ،دسرتهبندی
مطالب ،استدالل و استنتاج ،نقد و انتقاد و تخیل را به خوبی انجام دهد .ارا ره مطالرب
در مدت زمان کب ،سبب آسیب رسیدن به سلولهای منز میشرود .اگرر چره فضرای
مجازی میتواند دارای امتیازهای مثبت از جهت آموزشی باشد ،اما تأثیرات نرامطلوبی
نیز بر عملکرد تحایلی دانشآموزان و دانشجویان میگذارد .متأسفانه دانشآموزان و
دانشجویان به جای استفاده بهینه از اینترنت و انجام فعالیتهرای خالقانره ،بیشرتر در
 .1شیوا عقبایی و همکاران؛ «ارتباط بین اف ردگی و اعتیاد اینترنتی برا میرانجیگری نراگویی هیجرانی»؛
ص.۱77
 .2حبیب صبوری؛ بررسی آسیبهای اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی؛ خرداد
 ،۱386ص .۱۰۰

ج .تغییر سبک زندگی

یکی از پیامدها و مشکالت استفاده بیش از حد از اینترنت ،تنییر سب ،زندگی است.
کاربران زیادی تا نیمههای شب برای استفاده از سرویسهای فضای مجازی بیدارنرد.
سرویسهایی همچون اینترنت رایگان شبانه ،مکالمه ارزان قیمت و  ،...زمینه را بررای
شببیداری کاربران آماده میکند .معموالً معتادان اینترنتی سه تا پنج سراعت دیرترر از
زمان معمول خوابشان ،میخوابنرد و کمبرود خرواب دارنرد .ب ریاری از معترادان بره
3
اینترنت برای اینکه شبها بیدار بمانند ،از قرصهرای کرافئیندار اسرتفاده میکننرد.
شببیداری کاربران موجب میشود آنها دچار اختالل در خواب شرده و از نشراط و
شادابی فاصله بگیرند .کاربران واب ته به اینترنت با میانگین  38ساعت در هفتره و یرا
بیشتر ،از اینترنت استفاده میکنند 4و به سربب کبخروابی بهتردریج دچرار مشرکالت
 .1گروهی از مؤلفان؛ حقیقت مجازی؛ ص .84 – 89
 .2خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛ «مدرسه در سایه فضای مجازی»؛ .۱39۵/۱۰/۰4
https://www.irna.ir/news/82358190
3. Young, Kimberly (n.d), “Assessment of Internet Addiction”, in: http://netaddiction.com
4. Koc Mustafa (2011), “Internet Addiction And Psychopatology,” P2
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سایتهای ناسالب و اتاآهای گفتوگو حضور دارند و از بازیهای مجرازی اسرتفاده
میکنند .بنا بر تحقیقات ،اسرتفاده آموزشری از فضرای مجرازی میران دانشآمروزان و
دانشجویان ب یار کب است .از آنجایی که بیشترین استفاده از این فضا بهخاوص در
میان کاربران جوانتر ،مربروط بره فعالیتهرای لذتگرایانره ماننرد چرت ،ارتباطرات
اجتماعی ،وبگردی ،بازی و مراجعه به سایتهای غیر اخالقی است ،به طرور طبیعری
1
افت تحایلی نیز در میان کاربران شدیدتر است.
پدری درباره افت تحایلی فرزندش میگفت« :پ رم بعد از مدرسه به کالس کنکرور
میرفت .اجازه دادم تا روزهایی که کالس کنکور دارد ،جهرت اطرالع از احروالش از
تلفن همراه استفاده کند؛ اما با نزدی ،شدن به کنکرور متوجره شردم انگرار کالسهرا
فایدهای در بهبود وضعیت درسیاش نداشته و فق واب تگیاش به این وسیله بیشرتر
شده اسرت ترا آنجرا کره هرر روز مردل گوشری جدیردی طلرب مریکنرد ترا برین
2
همکالسیهای مدرسه و کالس کنکورش سرآمد باشد».
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ج می ،خانوادگی ،آموزشی و شنلی ب یاری میشوند.
 .2پیامدهای خانوادگی
الف .مشکالت روابط زناشویی
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یکی از پیامدهای اعتیاد به اینترنت ،اثرات منفی آن بر رواب زناشویی است .اعتیاد بره
حضور در فضای مجازی اغلب سبب از دست دادن زمان و انجام ندادن وظای مهب
میشود .از آنجا که زندگی زناشویی برای فرد وظای متعددی در ابعراد مختلر از
جمله فعالیتهای اقتاادی ،مراودات عاطفی ،مراقبت از هم ر و فرزندان و توجه به
سالمت روانی و ج مانی به دنبال دارد ،حضرور بریش از انردازه در فضرای مجرازی
سبب تنییر در سب ،زندگی زوجین میشود و زمینه رفتار انحرافی و عردم تعهرد بره
وظای زندگی زناشویی را برای فرد مهیا میکند .فضای مجرازی ارزشهرا را تنییرر
میدهررد و ضررد ارزشهررایی ماننررد فرهن ر برهنگرری ،مارررفگرایی و ُم ردگرایی،
تجملپرستی و حس همذاتپنداری را جایگزین آنها میکند .کاربران نیز برای عقب
نماندن از این ضد ارزشها ،با آنها همراه میشوند و این ضد ارزشها را گراه حتری
به طور ناخودآگاه در زندگی خود اجرایی میکننرد .تضرعی ارزشهرا در خرانواده،
1
سبب آسیب جدی به رواب هم ران میشود.
رفتار جن ی ،رفتاری پیچیده و پر اهمیرت اسرت .الگروبرداری از رفتارهرای جن ری
مشکلساز که در فیلبها پورنو و م تهجن به نمایش در میآید ،سبب ایجاد خطاهای
شناختی و رفتاری در هم ران و بهویبه مردان میشوند .اغلب ک انی کره بره دیردن
چنین فیلبهایی اعتیاد دارند ،به مرور زمان دچار باورهای غل جن ی میشروند و از
رواب جن ی انتظارات غیر واق بینانهای دارند .این فیلبها سبب میشود نگراه بره زن
به حدی تنزل پیدا کند که زن به ی ،کراالی جن ری تبردیل شرود؛ بردون آنکره بره
ویبگیهای روحی و شخایتیاش توجه شرود .رابطره جن ری برا هم رر بریارزش
میشود و گاه حتی فرد معتاد به دیدن چنین فیلبهایی ،دچار تمایل به جرنس موافرق
میشود و بدین ترتیب ازدواج امری بیارزش میشود 2.زنی که برای حل مشرکالت
 .1مرتضی منادی؛ جامعهشناسی خانواده :تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده؛ ص .97
 .2ر : .ریحانه شجاعی و همکاران؛ «شناسایی و مقای ه آسیبهای برآمده از فضای مجازی در روابر
بین زوجین ،مطالعه موردی در شهر اصفهان»؛ ص .۵۵9

زندگیاش به مشاوره مراجعه کرده بود ،میگفت:
چند وقتی بود که متوجه شده بودم هم رم به من توجه چندانی ندارد .رواب مران بره
سردی گراییده بود و من هر چه تالش میکردم نمیتوان رتب گرمری سرابق را میران
خود و هم رم ایجاد کنب .به وجود زنی در زندگیاش مشکو شرده برودم ،امرا بره
چیزی که این ش ،را به یقین تبدیل کند ،دست نیافتب تا ایرنکره یر ،روز بره طرور
اتفاقی رمز یکی از فایلهای شخایاش را پیدا کردم .تااویر و فیلبهرای م رتهجن
و پورنو درون فایل ،همچون پتکی برر سررم فررود آمرد .حراال متوجره شردهام چررا
هم رم روز به روز ن بت به من سردتر میشد.

1

ب .کم شدن ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و خویشاوندان

پیامدهای اعتیاد اینترنتی

فضای مجازی میتواند تفاوت میان فضاهای مختل را از بین ببرد؛ بررای مثرال مررز
فضای خانه و محل کار از میان میرود و خانه میتواند به بخشی از محل کار تبردیل
شود؛ چنانکه ب یاری از کارمندان در خانه به کارشان ادامره مریدهنرد ،ماننرد چر،
کردن پ ت الکترونیکی ،آماده کردن محتوای نامههای اداری ،آماده کردن محتوا بررای
سایتها ،کانالها ،شبکههای اجتماعی و  . ...بدین ترتیب تماس و مراوده ان انها برا
یکدیگر کب میشود .کاربران معتاد به اینترنت از هر فرصتی برای استفاده از این فضرا
استفاده میکنند و به طور طبیعی اوقات کمتری را صررف هبصرحبتی و همراهری برا
2
دیگر اعضای خانواده و خویشاوندان میکنند.
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 .3پیامدهای اجتماعی
الف .انزواطلبی

برخی محققان معتقدند علت تنییرات ب یار در رواب خانوادگی ،افرزایش اسرتفاده از
اینترنت و کاهش کیفیت و کمیت رواب خانوادگی اسرت 3.اسرتفاده بریش از حرد از
اینترنت ،موجب انزوای اجتماعی میشود؛ زیرا افرراد بره جرای ارتباطرات چهرره بره
چهره ،ترجیح میدهند از اینترنت استفاده کنند .گوشهگیری و انزوا روح ان ران را بره
 .1جامجب آنالین؛ «چشبهای سرگردان برخی هم ران ،ویروسهای زندگی است»؛ .۱393/۱۲/۰۵
https://jamejamonline.ir/fa/news/774045

 .2آنتونی گیدنز؛ جامعهشناسی؛ ترجمه ح ن چاوشیان ،ص .683
3. Beard, Keith. W. (2011), “Working with Adolescents Addicted to the Internet”. P 177-178

شدت آزار میدهد .بر اساس مطالعات ،انزوا و گوشهگیری اثرر ب ریار بردی در روح
افراد میگذارد و سربب برروز اف رردگی ،یرأس ،تروهب و اخرتالل روانری میشرود.
نوجوانانی که از تماسهای اجتماعی دوری میکنند ،بیشتر دچار انزوا شده و به جای
اینکه انزواطلبی خود را درمان کنند ،با پا کردن صرورت م رأله بره اینترنرت پنراه
1
میبرند.
ب .بحران هویت
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هویت دارای سه بُعد شخای ،فرهنگی و اجتمراعی اسرت کره هرر یر ،در تکروین
شخایت فرد نقش مهمی دارند .هویت شخای ،ویبگیهای فرد را تشکیل میدهرد
و هویت اجتماعی در پیوند با گروهها و اجتماعات مختل خرود را نمایران میکنرد.
اینترنت ،صحنهای فرهنگی و اجتماعی است که فرد هنگام استفاده از آن ،خرود را در
موقعیتهای متنوع ،نقشها و سب،های زندگی قرار میدهد .امکانرات و گزینرههای
فراوانی که رسانههای عمومی و بهویبه اینترنت در اختیرار جوانران میگرذارد ،سربب
میشود آنان همواره با محر های جدید و انواع مختل رفتار آشنا شوند .جروان در
دوران بلوغ که مرحله شکلگیری هویت اوست و همواره به دنبال کش ارزشهرا و
درونی کردن آنهاست ،وقتی در اینترنت با حجب گ رترده ،حیرتانگیرز و گونراگون
اطالعات مواجه میشود ،ناچار است هویت خویش را از این طریق پیدا کنرد .چنرین
فضا و شرایطی در ایجاد هویتیابی نوجوانان و جوانان اثرات منفی ب یاری دارد.
از سوی دیگر برخی ویبگیهای شخایتی مانند سن ،تحایالت ،محرل سرکونت و
حتی جن یت در اینترنرت از برین مریرود .بررای مثرال ب ریاری از کراربرانی کره در
اتاآهای چت با یکدیگر مشنول گفتوگو ه تند ،با مشخااتی غیرر واقعری ظراهر
میشوند و از زبان شخایتی دروغین که از خود ساخته و بره مخاطرب یرا مخاطبران
خود معرفی کردهاند ،صحبت میکنند .این شخایتهای ناشناس تأثیرات شگرفی بر
2
یکدیگر میگذارند و اند اند فرد را دچار بحران هویت میکند.
1. Kraut, R. Patterson, M. Lundmark, V. Kiesler, S. Mukopadhyaay, T. & Scherlis (1998),
“Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological
wellbeing?” P1028

 .2ر : .حبیب صبوری؛ بررسی آسیبهای اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگری؛
خرداد  ،۱386ص .4۰

نتیجهگیری

در دسترس بودن اینترنت در دنیای امروز اگر چره مزایرای زیرادی دارد و منجرر بره
پیشرفت و تنییر الگوی زندگی ب ریاری از خرانوادههرای امرروزی شرده اسرت ،امرا
استفاده نادرست از آن ،تبعات و پیامدهای سنگینی را به همراه دارد .اح اس تنهرایی
و اف ردگی ،تنییر سب ،زندگی ،بروز مشکالت در رواب زناشویی ،کب شدن ارتبراط
میان افراد با اعضای خانواده و خویشاوندان ،انزواطلبی و بحران هویت ،برخی از ایرن
پیامدها و آسیبهاست که مورد بررسی قرار گرفت.
فهرست منابع
کتب
 .۱اینگلهارت ،رونالد؛ تحول فرهنگی در جوام پیشرفته صرنعتی؛ ترجمره مرریب وترر؛ تهرران:
انتشارات کویر۱373 ،ش.
دانبه۱38۵ ،ش.
 .3گروهی از مؤلفان؛ حقیقت مجازی؛ تهران :مرکز ملی فضای مجازی ،بیتا.
 .4گیدنز ،آنتونی؛ جامعهشناسی؛ ترجمه ح ن چاوشیان؛ تهران :نشر نی۱386 ،ش.

پیامدهای اعتیاد اینترنتی

 .۲منادی ،مرتضی؛ جامعهشناسی خانواده :تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده؛ تهران :نشر

مقاالت
 .۱دانهکار ،معاومه و همکاران؛ «اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر اف رردگی و اح راس
تنهایی دانشجویان دختر اف رده»؛ فالنامه علمی پبوهشی مطالعات روانشرناختی؛ شرماره اول،
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 .۲شجاعی ،ریحانه و همکاران؛ «شناسایی و مقای ه آسریبهای برآمرده از فضرای مجرازی در
رواب بین زوجین ،مطالعه موردی در شهر اصفهان»؛ فالنامه علمی پبوهشری خرانوادهپبوهی؛
سال سیزدهب ،شماره  ،۵۲زم تان  ،۱396ص.۵۵۱ – ۵68
 .3صبوری ،حبیب؛ بررسی آسریبهای اجتمراعی اینترنرت؛ دبیرخانره شرورای عرالی انقرالب
فرهنگی؛ خرداد  ۱386ش.
 .4ضیاییپرور ،حمید؛ اینترنت در ایران :بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبالگ در
ایران؛ چاپ اول ،تهران :مؤس ره فرهنگری مطالعرات و تحقیقرات برین المللری ابررار معاصرر،
۱384ش.
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

آسیبشناسی رفتارهای متضاد والدین در تربیت فرزندان
سید ابوالفضل بابایی
راضیه علی اکبری

*

**

مقدمه

والدین ،اولین الگوهای رفتاری فرزندان ه تند که افرزون برر خاوصریات ژنتیکری،
ویبگیهای رفتاری و فکریشان نیز تأثیر م تقیمی بر فرزندان دارد .شیوههای تربیتری
والدین ،تحت تأثیر ویبگیهرای شخاریتی و سی رتب اعتقرادی آنران اسرت .پردر و
مادرهایی که در این زمینره اشرترا نظرر دارنرد ،روشهرای تربیتری یک رانی بررای
فرزندان در نظر میگیرند و در سختگیری یا سهلگیری ن بت به تربیرت فرزنردان،
شیوه یک انی دارند .اگرر برین والردین اصرول فکرری – دینری مشرترکی نباشرد ،در

روشهای تربیتیشان نیز تضاد به وجود میآید و فرزنردان قربرانی ایرن ناهمراهنگی
میشوند .خانوادهای که بر اثر تعار

رفتاری والدین ،آشفته است؛ نمیتوانرد محری

روانی و روحی امنی را برای فرزندان ایجاد کند و آسیبهایی را نیز به دنبرال دارد .در
این مقاله برخی از این آسیبها بررسی میشود.
مفهوم تضاد رفتار والدین در تربیت

والدین باید در رفتار خود برای ابراز محبت ،برقراری ارتباط و واگذاری م ئولیت بره
فرزندشان اتفاآنظر داشته باشند و با توافق یکدیگر ،قوانینی بررای تربیرت فرزنرد در
* کارشناس ارشد روانشناسی اسالمی مثبتگرا.
** دکترای کالم اسالمی.

نظر بگیرند و اجرایی کنند؛ بهطوری که فرزند نه با تفری  ،دچار استرس و مشرکالت
روحی ر روانی شود و نه با افراط ،لوس شود .نبودن تفاهب میان والدین در رفتارهرای
تربیتی ،سبب بروز آسیبهای جبرانناپذیری به فرزندان میشود 1.ناهماهنگی رفتاری
والدین باعث میشود که فرزندان در بهکارگیری مهارتهای اجتماعی ضرعی

عمرل

کنند و از برقراری رواب نزدی ،با دوستان و هبساالن به خاطر ترس از مواجه شدن
با نقصها و کمبودهای خود ،پرهیز کنند.

2

اگر والدین شیوه تربیت سختگیرانه و بدون محبت داشته باشند ،فرزندان به تردریج
جرأت ،خالقیت و اعتماد به نفسشان را از دست میدهند .این در حالی است که در
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

شیوه سهلگیرانه ،فرزند هیچ محدودیتی ندارد و هر چه میخواهرد انجرام مریدهرد،

شیوههای تربیتی فرزندان ،سبب اف رردگی و پرخاشرگری فرزنردان مریشرود 3.ایرن

40

والدین نمیتوانند محیطی را فراهب کنند که زمینهساز شکلگیری شخاریت فرزنردان

برای خود تامیب میگیرد و بره شریوهای کره میرل دارد ،عمرل مریکنرد .همرواره از
تمایالت خود پیروی میکند ،در عالب خیال به سر میبرد و از برخورد با واقعیتهرای
زندگی خودداری میکند .فرزندان پرورشیافته در این خانوادهها معموالً بریبنردوبار،
الابالی ،سهلانگار ،خودخواه و بیهدف ه تند .معیاری بر رفتار آنها حراکب نی رت.
این فرزندان اح اس م ئولیت نمریکننرد ،نمیتواننرد خرود را برا محری اجتمراعی
سازگار کنند و اغلب در زندگی با شک ت روبهرو میشوند .تضاد رفتاری والدین در

در شرای مطلوب باشد و زندگی و آینده فرزندان دچار آسیبهای جدی میشود.
بیتردید آسیبی که فرزندان از ناهماهنگی رفتار تربیتی والدین میبینند ،بیش از آسیبی
است که از روش غل تربیتی یکی از والدین میبینند .تفاهب نداشتن پردر و مرادر در
موضوعات و شیوههای تربیتی فرزند ،باعرث خدشرهدار شردن اقتردار آنهرا در نظرر
 .1حمیده ساربان« ،ارتباط نگرشهای تربیتی والدین با ابعاد سالمت روانی -اجتماعی نوجوانان دختر»؛
ص .98
 .2همان ،ص .۱۱9
 .3ر : .زهرررا شررعبانی و همکرراران؛ «بررسرری رابطرره شرریوههای فرزنرردپروری والرردین بررا اف ررردگی
دانشآموزان دختر دوره متوسطه و پیش دانشگاهی»؛ ص . ۱۲۰ -۱۱۱

فرزند میشود و فرزند نمیتواند حقانیت و منطقی بودن توصیههرای پردر و مرادر را
باور کند .نبودن سنخیت فکری میران هم رران ،تحقیرر مقرام مرادری ،محرومیرت از
عاطفه هم ر و ناکامی هر ی ،از والدین ،سبب بروز تضاد در رفترار تربیتری والردین
میشود.

1

نقش والدین در تربیت

والدین از دو جهت وراثتی و محیطری در تربیرت فرزنردان تأثیرگذارنرد .وراثرت در
صفاتی مانند گروه خونی تأثیر قطعی دارد ،اما در برخی صفات دیگر ماننرد یرادگیری
مهارتهای پیچیده ،نقش م تقیب ندارد و فقر اسرتعداد را در وجرود فرزنرد فرراهب
میکند 2.فراهب کردن محی ج می و روحری سرالب بررای تربیرت فرزنرد ،موجرب
میشود نهال وجودی فرزند از منب پاکی تنذیه ،و زمینه خودشکوفایی او فراهب شود
و فرزند در م یر رسیدن به صفات ان ان کامل قرار گیرد .نابهنجاری والدین در امرور
تربیتی ،سبب میشود فرزند از م یر هدایت دور شود .یکی از این نابهنجاریها ،نبود
تعامل میان والدین در روش تربیت است که موجب برروز آسریبهرایی در فرزنردان
میشود.
والدین باید ی ،الگوی تعاملی تربیت واحد داشته باشند .این م أله در نظام فکری و
اعتقادی والدین ریشه دارد .هر اندازه اعتقادات والدین به یکدیگر شبیه باشرد ،رفترار
تربیتیشان نیز شباهت بیشتری خواهد داشت .رفتارهرای تربیتری متضراد والردین در
روش سختگیرانه یا سهلگیرانه ،موجب بره هرب خروردن نظرام ج رمی و روانری
فرزندان میشود که به بررسی برخی از مهبترین این پیامدها میپردازیب.
پیامدهای رفتار تربیتی متضاد والدین
 .1تضاد در انتخاب الگو

از آنجا که شخایت هر فرد ،نوع رفتار وی را مشخص میکنرد؛ تعامرل والردین برا
فرزندان و شیوه فرزندپروریشان ر که مجموعهای از رفتارها ،روشهرا و گفتارهرای
 .1همان ،ص .۱۲9
 .2علی ماباح و دیگران؛ روانشناسی رشد با نگرش به مناب اسالمی؛ ج  ،۱ص.۲3۲
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آنان ن بت به فرزندان خود است ر از الگوی شخایتی آنران پیرروی میکنرد؛ 1زیررا
محی خانه ،اولین و بادوامترین عامرل در رشرد شخاریت فرزنردان اسرت و نفروذ
والدین بر فرزندان تنها به ویبگیهای ارثی محدود نمیشود؛ بلکه در رشد تمام ابعراد
وجودی آنها نقش تعیینکنندهای دارد .فرزندان از طریق خانواده با دنیای خارج آشرنا
میشوند ،شیوه معاشرت و رواب اجتماعی برا دیگرران را مریآموزنرد و راه و رسرب
زندگی ،اخالآ و آداب و رسوم آن را فرا میگیرند .در واق فرزنرد از اولرین مراحرل
رشد تا مرحله اجتماعی شدن ،نگاهش به روابر والردین اسرت و ب ریاری از امرور
2
اخالقی ،علمی و اجتماعی را به طور م تقیب از آنها میآموزد.
والدین همواره الگوی اخالقی ،رفتاری و حتی کالمی فرزندانشران ه رتند؛ چره ب را
فرزندان به رشد فکری الزم نرسیده باشرند و دچرار غفلرت ،تشرخیص اشرتباه و یرا
بهرهگیری از الگوهای متضاد شوند .بنابراین الگوی تربیتی والدین ،یکی از مهربتررین
و اثربخشترین روشهای یادگیری و اجتماعی شدن فرزنردان در تربیرت عراطفی و
مطلوب دینی است .سادگی و بیآالیشی روحی ،پاکی سرشرت و انگیرزه فرزنردان و
گرایش شدید آنان به انتخاب الگو در زندگی سبب میشود آنها در اولین گام ،پدر و
مادر را الگوی خود قرار دهند .حال اگر پدر و مادر نتواننرد الگروی شای رتهای بررای
فرزندان باشند یا رواب عاطفی میان آنان استحکام نداشته باشد ،اثرهای نامطلوبی نیرز
بر شخایت فرزندانشان خواهند گذاشت 3.وقتی یکی از والدین از فرزند میخواهرد
کاری را انجام دهد و والد دیگر او را از همان کار باز میدارد و هر دو با هب مشاجره
میکنند ،فرزند دچار سر درگمی میشود و نمیداند از کدامی ،از والدین تبعیت کند
و در الگوگیری نیز دچار مشکل میشود.
 .2قانونگریزی

توافق نداشتن والدین در روش تربیتی فرزندان ،سبب میشود فرزندان در بزرگسالی
 .1محمد ناظر؛ «پیشبینی ویبگیهای شخایت فرزندان بر اساس سب،های فرزندپروری و ارتبراط آن
با پنج عامل بزرگ شخایت والدین»؛ ص .3۱
 .2محمدرضا ساالریفر؛ درآمدی بر نظام خانواده در اسالم؛ ص .۱38
 .3علی فالح رفی ؛ «روششناسی الگو در انتقال ارزشها»؛ ص .3۵

به افراد قانونگریز تبدیل شوند .برای مثال پدری فرزندش را از بازی با تلفرن همرراه
من میکند و مادر در غیاب پدر برای رسیدگی به کارهای خود ،اجرازه میدهرد کره
فرزندش با تلفن همراه بازی کند .نتیجه این ناهماهنگی تربیتی میران والردین ،ایجراد
این تاور اشتباه که هر نوع ممنوعیتی غیر قابل اجتناب نی ت ،در فرزنرد میشرود و
او یاد میگیرد که اجازه انجام کارهای ممنوعه را از والد دیگرر بگیررد کره البتره ایرن
عادتهای تدریجی ،سبب هدایت فرزند بره سرمت انجرام کارهرای خرالف قرانون
میشود.
وقتی قانونگذاری پدرانه با محبرت و مهرروزی مادرانره آمیختره نشرود ،زنردگی بره
پادگانی بیروح بدل میشود .وقتی در مواردی از قانونگرذاریهرای پدرانره میتروان
استثنا قا ل شد و مادر این کار را انجام میدهد ،در حقیقت مادر این فرصت را فراهب
میکند که بتوان قاعدههای پدر را تنییر داد؛ زیرا فرزندان با خود فکر مریکننرد :اگرر
پدر میتواند با مادر مخالفت کند و هر چه دلش مریخواهرد بره او بگویرد ،چررا مرا
نتوانیب! اگر مادر میتواند لجبازی کند و به نظر پدر بیاعتنا باشرد ،چررا مرا نتروانیب!
وقتی مادر میگوید این کار بد است ،اما به نظر پدر بد نی ت ،پرس شراید واقعراً برد
نی ت و ما میتوانیب آن را انجام دهیب .همه این موارد ،مجوزهایی است برای اینکره
فرزندان تدریجاً زیر بار قوانین نروند.

1

در چنین خانوادههایی فرزند راه خودش را میرود و پردر و مرادر بره فکرر دفراع از
رفتارهای متضاد خودشان ه تند .در این حالت والردین و فرزنردان فقر «هربخانره
بودن» را در کنار یکدیگر تجربه میکنند .در این خانوادهها به جای اینکه والردین در
رفتار با فرزندشان شیوه یک انی داشته باشند ،رفتار فرزند موضروع اخرتالف والردین
میشود .برای مثال مادر از فرزندش میخواهد ی ،کار خاص را هرگز انجام ندهد و
پدر اصرار میکند که او حتماً باید این کار را انجام دهرد و فرزنرد هرب کراری را کره
دوست دارد ،انجام میدهد .در چنرین شررایطی اسرت کره فرزنرد اح راس آرامرش
نمیکند و تدریجاً به دوستان نامناسب پناه میبرد.
 .1محمدرضا احمدی؛ «فرزند ساالری»؛ ص .۱8
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والدین متعادل ،مقرراتی برای تربیت فرزندشان دارند و هر دو برای اجرای آن قروانین
با یکدیگر همکاری میکنند .آنها منظور خود را با استدالل و بره صرورت روشرن و
صریح برای فرزندانشان بیان میکنند و به آنها برای رسیدن بره اهرداف مرورد نظرر
1
کم ،میکنند و ن بت به موفقیتهای فرزندانشان نیز واکنش مثبت نشان میدهند.
در چنین خانوادههایی معموالً پدر با اقتدار رفتار میکنرد و مرادر برا همراهری خرود،
جایگاه پدر را م تحکب میکند؛ اما گراهی اوقرات مرادران برا رفترار متضراد تربیتری،
ناخواسته موجب شکاف عاطفی بین پدر و فرزندان میشوند .اگر خانه عنار مقتردر
نداشته باشد ،بچهها از محبت مادرانه سوءاستفاده میکننرد و اگرر عنارر اقتردار ،برر
عنار محبت مادر غلبه کند ،بچهها به طور طبیعی به بیرون از خانه و جمر دوسرتان
پناه میبرند .اجرایی شدن قوانین تربیتی پدر در خانه و حفش حرمت پدر و تشرکر از
زحمات او موجب اقتدار پدر در خانه میشود .این در حالی است که اگر خرالف آن
صورت گیرد ،دیگر پدر اقتداری نخواهد داشت؛ برای مثال وقتی پدر به دلیلی کود
را از بازی کردن با دوستانش محروم میکند و مادر در غیبت پدر به او مجروز برازی
میدهد ،کود متوجه میشود که حررف پردر زیراد هرب جردی نی رت .در چنرین
خانوادههایی ،پدر و مادر اعتباری ندارند.
 .4پرخاشگری

در خانوادههایی که معموالً پدر سختگیرر و مرادر سرهلگیرر اسرت ،عمومراً نروعی
دیکتاتوری حاکب است؛ یعنی معموالً پدر حاکب بر رفتار دیگران است و مادر رفتاری
متضاد با پدر دارد .پد ِر م تبد و سختگیر در امور فرزندان ،اهمیتی بره خواسرتههای
آنان نمیدهد و اغلب فرزندان از حقوآ خاص خود بیبهرهاند .پدر فکر میکند فقر
خودش ماالح فرزند را تشخیص میدهد و او باید نظرش را بپذیرد؛ بنرابراین حتری
در کارهای خاوصی فرزند هب دخالت میکند 2.چنین پردری بره تشرخیص خرود،
 .1زینب خانجانی؛ «نقش شیوههای فرزندپروری در پیشبینی افکار اضطرابی و عالیب وسواسی فکرری
و علمی نوجوانان»؛ ص .4۵
 .2سید علی طباطبایی و دیگران؛ «بررسی رابطه سب،های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و
اختالل رفتاری دانشآموزان دوره ابتدایی»؛ ص .۲۰

قواعدی متناسب با سن فرزند بر او تحمیل میکنرد و اجرازه نمیدهرد فرزنردش بره
اهدافی که دوست دارد برسد .فرزند نیز با توسل به پرخاشگری میکوشد مروانعی را
که پردر ایجراد کررده اسرت ،از میران برردارد 1.فرزنردانی کره درگیرر رفترار متضراد
سختگیرانه پدر و سهلگیرانه مادر ه تند ،افرادی عابی ه رتند کره بررای حقروآ
2
دیگران ،احترام قا ل نمی شوند.
 .5اضطراب

در محی خانوادههایی که پدر و مادر رفتار متضاد دارند ،فرزندان همواره برا تررس و
اضطراب درگیرند؛ زیرا شخایت ،خواستهها و احتیاجرات آنهرا مرورد توجره قررار
نمیگیرد 3.فرزند در چنین خانوادهای اح اس امنیت نمیکند ،هدف از انجرام برخری
کارها را نمیداند ،مجبور است نظرب و انضرباط تحمیلری را رعایرت کنرد و جررأت
نمیکند دلیل رفتارهرا را بپرسرد .او مجبرور اسرت کورکورانره آنچره را کره والردین
خواستهاند ،انجام دهد .او میترسد تنبیه شود؛ بنابراین مجبور میشود کارهایی را کره
دوست ندارد ،انجام دهد 4.برای مثال وقتی مادر اخب میکند و پدر لبخند میزند ،پدر
دستور انجام کاری را میدهد و مادر از انجرام آن نهری میکنرد؛ در چنرین شررایطی
فرزند هیچوقت نمیفهمد چه کاری خوب و چه کاری بد است .ایرن تعرار

 ،سرب

مهلکی برای شخاریت کرود اسرت .او در ایرن خرانواده هرگرز اح راس امنیرت
نمیکند؛ زیرا در هر صورت بازنده میردان اسرت و ایرن م رأله سربب اف رردگی و
اضطراب او میشود؛ 5اضطرابی که نه تنها فق ی ،بیمراری ،بلکره منشرأ ب ریاری از
دردهاست و در ب یاری مروارد ،زمینرهسراز برخری از بیمراریهرای روانری اسرت.

6

 .1گروهی از نوی ندگان؛ تقویت نظام خانواده و آسیبشناسی آن؛ ص .3۰۰ – 3۰۲
 .2علی قا می؛ کود و خانواده ناب امان؛ ص .3۰8
 .3سید علی طباطبایی و دیگران؛ «بررسی رابطه سب،های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و
اختالل رفتاری دانشآموزان دوره ابتدایی»؛ ص .۱8
 .4گروهی از نوی ندگان؛ تقویت نظام خانواده و آسیبشناسی آن؛ ص .3۰3 – 3۰۵
 .5علی اکبر شعارینباد؛ روانشناسی رشد؛ ص .48۵
 .6علی اکبر قا می؛ م أله ترس و اضطراب کودکان؛ ص .۲9
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فرزندانی که در چنین خانوادههای نامتعادلی تربیت میشوند ،اعتماد بره نفرس پرایینی
دارند و نمیتوانند در اجتماع حضور خوبی داشرته باشرند و بره موفقیتهرای مرورد
نظرشان برسند.
نتیجهگیری

خانواده ،جایگاه ب یار مؤثری در شکلگیری شخایت فرزندان دارد؛ بره طروری کره
اختالالت خانوادگی در جامعه نیز تأثیرگذار است؛ مانند جایگاه سلول در بدن که اگر
در سلولها اختاللی رخ دهد ،به تدریج عملکرد بدن نیز مختل میشود و در صرورتی
که اصالح و ترمیب نشود ،بدن نیز از فعالیت باز میماند .والدین نیز در برابرر تعلریب و
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تربیت فرزندان خود و رشد و کمال آنان ،م ئول و مکل انرد .آنهرا نبایرد برا تضراد
روشهای تربیتی و سهلگیری یا سختگیریهای بیجا ،مان رشد و کمال فرزنردان
و سبب انحرافشان شوند .همچنین نباید فرزندان را در آزادی مطلق و بیعنران رهرا
کنند و آنچنان سهلگیر و اهل ت اهل و ت امح شوند که فرزندان بتوانند به هر کاری
که میخواهند ،دست بزنند و بدون هیچگونه نظارت و مراقبتری رشرد کننرد .والردین
باید در تربیت فرزندانشان روش یگانهای را با همکاری هب انتخاب کنند ،نه ایرنکره
برای مثال مادر به دلیل روحیه مهرورزی زنانه ،فرزندان را آزاد و رهرا بگرذارد و پردر
در نقطه مقابل به دلیل روحیه اقتدارورزی مردانه ،ن بت به امور فرزندان سرختگیرر
باشد.
فرزندان مانند پرندهای ه تند که به دو بال «اقتردار پردر» و «مهررورزی مرادر» بررای
پرواز احتیاج دارند و این دو بال باید هماهن
در این م یر با هب همراه و هماهن

با یکدیگر حرکت کنند .وقتی والردین

نباشند ،قطعاً نمیتوان انتظرار خروبی از حرکرت

آن پرنده در حال پرواز داشت .گاهی شیوههای تربیتری پردر و مرادر ب ریار متفراوت
است .در چنین شرایطی نباید متضاد عمل کرد؛ بلکه باید هر بار یکی از والدین بایرد
با دیگری همراه شود.
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 .۵طباطبررایی ،سررید علرری و رخ رراره فضررلی و جررواد یررارعلی؛ «بررسرری رابطرره سررب،های
فرزندپروری والدین با پیشرفت تحایلی و اختالل رفتاری دانشآموزان دوره ابتدایی»؛ فالنامه
خانواده و پبوهش؛ سال دهب ،شماره  ،۱8بهار  ،۱39۲ص .7 – ۲۲
 .6فالح رفی  ،علی؛ «روششناسی الگو در انتقال ارزشها»؛ نشریه اسالم و پبوهشهای تربیتی؛
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زم تان  ،۱39۱ص .33 – ۵7
 .7ناظر ،محمد؛ «پیشبینی ویبگیهای شخایت فرزندان بر اساس سرب،های فرزنردپروری و
ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخایت والدین»؛ مجله سالمت جامعه؛ سال دهرب ،شرماره اول،
بهار  ،۱39۵ص .۲9 – 39
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

بررسی نقش توقعات نابجای زن در اختالفات خانوادگی
مرضیه محمدیان دارانی

*

مقدمه

خانواده ،رکن بنیادین جامعه ان انی و پایه حیات اجتماعی است که ثبات یا بیثبراتی
آن تأثیر م تقیمی بر جامعه دارد .وجود رواب سالب و سازنده میان اعضرای خرانواده،
نقش مؤثری در حفش و بقای آن دارد .گ ترش عواملی که موجب اخرتالف در میران
خانواده میشود ،در سالهای اخیر سبب تنییر کارکردهای خانواده شده اسرت .یکری
از این عوامل ،توقعات بیجای زن از شوهر است .ضع

باورهای اخالقری ،ترداخل

اشتنال زنان با نقشهای هم ری و مادری ،در نظر نگرفتن تفاوتهرا و چشربوهرب-
چشمی نقش مؤثری در ایجاد توقعات بیجای زنان دارند .در راسرتای ایرن عوامرل،
توقعات زن از شوهر نقش مهمی در ایجاد اختالفات خانوادگی دارد .در این مقاله بره
بررسی نقش این توقعات در به وجود آمدن اختالف در زندگی زناشرویی و تشردید

آن میپردازیب.
مفهومشناسی
1

توق به معنای چشب داشتن ،انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام کراری را داشرتن
است .انتظارها و توقعات زن و شوهر از یکدیگر ،م ألهای است که گریبرانگبر همره
خانوادههاست؛ زیرا زن و شوهر با دو شیوه و شرای متفاوت تربیت شدهاند .شررای
* طلبه سطح  3مطالعات زن و خانواد.

 .1حبیب ّال آموزگار؛ فرهن

فارسی دانش؛ ص .۲7۱

اقتاادی متفاوت ،تعرداد فرزنردان ،رابطره سرالب پردر و مرادر و تفراوت فرهنر

و

تحایل ،سبب به وجود آمدن زمینههای پرورشی متفاوت میشرود .ایرن تفراوتهرا،
توقعات گوناگون را به وجود میآورد .توقعات غیرمنطقی و نابجا ،رابطره میران زن و
مرد را به سمت کشمکش و بحران میکشاند.

گاهی برخی توقعات ،در برخی شرای و موقعیتها نابجاست؛ اما اصل آن نامتعرارف
نی ت .همیشه شرای زندگی یکنواخت نی ت؛ بلکه فراز و نشیبهای مختلفری دارد
که انتظارها را هب دگرگون میکند .خانمی که  3فرزند داشت ،به مشاور مراجعه کرده
بود و میگفت هم رش در تأمین معراش و مایحتراج زنردگی ،کوتراهی مریکنرد و
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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نیازهای مادی او و فرزندش را برآورده نمیکند .اصل انتظار این خرانب ،یعنری «حرق
نفقه و تأمین خواستههای اقتاادی در خور شأن» درست بود ،اما پس از صحبتهای
مشاور با هم رش مشخص شد مرد ،تاجری با وضرعیت مرالی خروب بروده کره در
مدت  ۱8سال زندگی مشتر  ،بره راحتری پاسرخگوی خواسرتههای مرالی هم رر و
فرزندانش بوده است؛ اما اکنون به علت ورشک رتگی مرالی ،دیگرر نمیتوانرد ماننرد
گذشته تمام خواستههای پُر زرآ و برآ قبل آنها را برآورده کند .این خرانب برا چنرد
جل ه صحبت ،متقاعد شد که شرای عرو

فرزندانش را تنییر دهد.

شرده و او بایرد سرطح توقر خرود و

1

عوامل ایجاد توقعات بیجا

عواملی در شکلگیری توقعات نابجا نقش دارند که در ادامه به برخی از آنهرا اشراره
میشود.
 .1ضعف باورهای اخالقی

آموزههای اخالقی مانند قناعت ،صبر و تحمل و  ،...نقش مهمی در بهبرود روابر زن
و شوهر دارند .نبودن این آموزهها زمینه ایجاد توقعات نابجا را در زنان فراهب میکنرد
و در نهایت میتواند منشأ اختالفات خانوادگی باشد .قان نبرودن زن بره امکانرات و
 .1نفی ه حیدری؛ «از هم ر خود توق بیجا نداشته باشید»؛ مجلره پیرام زن؛ شرماره  ،۲78اردیبهشرت
 ،۱394ص .3۰

موقعیت خود در زندگی ،زمینه نارضایتی او را فراهب مریکنرد و عردم رضرایت نیرز
باعث ایجاد توقعات نابجا در زن میشود .در نهایرت زن ناراضری از زنردگی ،دیگرر
دلیلی برای سپاسگزاری از شوهر و تعهد به زندگی نمیبیند و اختالفرات میران آنهرا
شروع میشود .پیامبر اکرم

در سرزنش و مذمت زن متوق فرموده است:

َ
َّ
َ
َ ْ
َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
ءأم أاأ َیق ِد ُر َأع ْی ِه َأْ َأم أا ُأی ِط ُیقأل ْ َأیق َب ِلأ ل ُوه ِأم ْن َهو أ
اأْأأیم أ مرأ ٍةأل أترفق ِأبوْ ِجه أْأحم َهأع
َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ
1
حسنةأْأت قءأ ل هأعوأْأجلأْأهاأع یه أغضب ؛ و هر بانویی که به شروهر خرود آسران
نگیرد و چیزى را که در توان او نی ت ،بر او تحمیل کرده و از وى بخواهد ،خداونرد
هیچ کار نیکی را از وى نپذیرد و او خدا را دیدار کند ،در حالی که برر او خشرمگین
باشد.

حضرت زهرا

ماداآ و الگوی کامل زنی بود کره در تمرامی لحظرههای زنردگی

هرگز هم رش را در سختی و تنگنا قرار نداد .نقل است:
روزی امام علی

به حضرت زهرا

گرسنگی بیرون آیب!» .فاطمه

فرمود« :فاطمه جان! آیرا غرذایی داری ترا از

پاسخ داد« :نه؛ به خدایی که پدرم را به نبوت و شرما

را به امامت برگزید سوگند! دو روز است که در منزل غذای کافی نداریب .آنچره برود،
به شما و فرزندانب دادم و خود از غذای اند موجود ،استفاده نکردم» .امرام علری
فرمود« :فاطمه جان! چرا به من اطالع ندادی تا به دنبال تهیره غرذا برروم!» .حضررت
فاطمه

َ ْ

ََ

َ

َ

َ ِّ

ْ

َ ْ

َ

َ
َ
ِّ
َ
ُ
وه؛ 2اى
فرمودَ « :ی أأ َب أ ل َح َس ِن ِأإنيأأَل ْو ََ ْح ِیيأأ ِم ْنأأ ِإل ِهيأأأ ْ أتك َفأنف َسوك َأمو أاأتق ِود ُر َأع ْی ِأ

علی! من از پروردگارم شرم دارم که چیزى از تو درخواست کنب که توان برآوردن آن
را نداشته باشی».
این آموزه فاطمی به ما یاد میدهد که تکلی

کردن هم ر بر آن چیزی کره قرادر بره

انجام آن نی ت ،امری ناپ ند و ماداقی از توق نابجاست.
 .2خودمحوری

در اندیشه ان ان مدرن امروزی ،فرد مال ،ج ب و جان خویش اسرت و همره چیرز
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .۱6
 .1محمد بن علی شیخ صدوآ؛
ُ
 .2محمد بن ح ن طوسی؛ األمالی؛ ص .6۱6
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اعب از مذهب ،اخالآ ،قانون و  ...تاب او ه تند و او تاب هیچ چیرز نی رت .در ایرن
دیدگاه امیال و خواستههای بشری ،ب یار مهب است .از همین روست کره ان رانها از
یکدیگر جدا ه تند؛ زیرا هر ی ،از آنها به دنبال برآورده شدن امیال و خواستههرای
خویش ،و دیگران در نظرشان مانند کاال و اشیا ه تند .گرایش زن و مررد بره منطرق
فردگرایی ،موجب به وجود آمدن روحیه خودخرواهی در هرر یر ،از آنهرا ،از برین
رفتن فضایل اخالقی و  ...میان هم ران میشود .این م رأله ،میتوانرد عراملی بررای
ایجاد توقعات نابجا در افراد باشد؛ بدین معنا که زن متوق تنها خواستههرای خرود را
میبیند و بدون توجه به توانایی شوهر ،از وی انتظار دارد خواستههرای او را بررآورده
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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سازد و در صورت برآورده نشدن خواستهها ،اختالفات خرانوادگی شرروع میشرود.
وقتی روحیره خودخرواهی بره محری خرانواده کره برر پایره ایثرار و فرداکاری و از
خودگذشتگی استوار است ،وارد میشود؛ نتیجهای جز تضرعی  ،تزلرزل و فروپاشری
نهاد خانواده به دنبال نخواهد داشت.

1

 .3عدم شناخت تفاوتهای زن و مرد

در جهانبینی توحیدی ،خلقت و طبیعت هدفمند است .هر نوع تفراوت در طبیعرت،
به اراده و حکمت پروردگار رقب خورده و به منظور رف نیازهای مختل
است:

موجرودات

َ ْ ن َ ن ْ َ َ ن َ َ َ ِّ َ َ ن ْ َ َ ن َ َ َ
ن
َ َ
ُّ ن َ َ َ َ ن َ َ َ
ابَ نعض ْه نبب
ابَ نْک ْه ن َبو ِعْشت ْه ن ِبفيبال َح َْ ِاوبالدنْابرْفعک
أه بيق ِس َّنبَْ تبَْكبنحنبقس ک
َ َ َ ن ْ ْ ن َ ن َ ْ ن ًّ َ َ ن َ ْ َ ِّ َ َ
َن َ َن
ََ َ
بخ نْ ٌربو َ
لَّن؛ 2آیرا
ابي نج َ ْع َ ب
ات ِبلْت ِخذبَعضه بَعضابسخريابرَْ تبَْك
ِ
فَّقبَع ٍضبًْج ٍ
ِ

آنانند که رحمت پروردگارت را تق ریب مریکننرد! مرا ووسرایل] معراش آنران را در
زندگی دنیا میانشان تق یب کردهایب و برخری از آنران را از ونظرر] درجرات براالتر از
بعضی ودیگر] قرار دادهایب تا بعضی از آنها بعضری ودیگرر] را در خردمت گیرنرد و
رحمت پروردگار تو از آنچه آنان میاندوزند ،بهتر است.

تفاوت میان زن و مرد ،مجموعهای از نیازهای متقابل میان آنها به وجود میآورد کره
 .1نرجس رودگر؛ فمینی ب :تاریخچه نظریات ،گرایشها ،نقد؛ ص ۱96- ۱98
 .2زخرف.3۲ :

سبب تمایل آنها بره یکردیگر ،همردلی و واب رتگی ،سرکون و آرامرش و در نتیجره
تشکیل خانواده میشود 1.نادیده گرفتن این تفاوتها نیز باعث از برین رفرتن کشرش
متقابل آنان ،همدلی و واب تگی و در نهایت از برین رفرتن سرکون و آرامرش آنران و
عاملی برای ایجاد اختالف در رواب زن و شوهر میشود .نادیده گرفتن این تفاوتها
میتواند زمینه را برای اختالف فراهب کند؛ برای مثال مردان تررجیح مریدهنرد عقرب
بای تند و تاویر را بزرگ ببینند .آنها دوست دارند به جرای آنکره خرود را درگیرر
تعداد زیادی کار کوچ ،و بیاهمیت کنند ،کارهای بزرگ امرا کمترری انجرام دهنرد.
برای مثال شاید ی ،مرد همیشه برای هم رش هدیه نگیرد ،اما وقتی تارمیب بگیررد
چنین کاری کند ،حتماً هدیه با ارزشتری را تهیه خواهد کرد .از سوی دیگر طبیعرت
منز زنان اینگونه است که جز یات ظری

را به خوبی به خاطر میسپارد و میتوانرد

حجب وسی تری از تامیات کوچ،تر را مدیریت کند .نادیده گرفتن این تفراوتهرا،
سبب به وجود آوردن این توق میشود که مردان نیرز بایرد هماننرد زنران در مواقر
مختل

عملکرد یک انی داشته باشند .برای مثال وقتی مردی مرتب ی ،شاخه گل به

هم رش هدیه میدهد ،این عمل از نظر زن نشاندهنده آن است که همواره در ذهرن
هم رش است و این را ی ،امتیاز برای مرد در نظر میگیرد .این در حالی اسرت کره
ال بیخبر ه تند؛ زیرا آنان بررای کارهرایی
بیشتر مردان از سی تب امتیازبندی زنان کام ً
که در زندگی انجام میدهند ،امتیازی در نظر نمیگیرند 2.زنها معموالً در مورد در

عشق هم رشان دچار اشتباه میشوند؛ زیرا آن را با معیار خود میسنجند 3.مشرکل و
اختالف نیز زمانی به وجود میآید که ما از جنس مخال

خود انتظار داشته باشیب که

مانند ما فکر ،اح اس و عمل کند.
 .1نرجس رودگر؛ فمینی ب :تاریخچه نظریات ،گرایشها ،نقد؛ ص  ۲۲۲و ۲۲3
 .2آلن پیز و باربارا پیز؛ چرا مردان دروغ میگویند و زنان گریه میکنند!؛ ترجمه حوریرا موسرایی؛ ص
 ۱۱8و .۱۱9
 .3جان گری؛ خواسته زنها ،خواسته مردها ،چگونه عشق را به هم ر خود ابراز کنیرد؛ ترجمره رامرین
شهبازی؛ ص .33
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تمایل زن به داشتن شنل ،بر خانواده و رواب زن و شوهر اثر میگرذارد .در ب ریاری
از مواق  ،به جای اینکه اشتنال زن در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد؛ سبب به وجرود
آمدن اختالف میان زن و شوهر و گاه حتری موجرب نرابودی نهراد مقردس خرانواده
میشود .اسالم وظیفه اقتااد و تأمین معاش را بر عهده زن نگذاشته است؛ هرر چنرد
اشتنال زن میتواند موجب کم ،به اقتااد خانواده شود .البته اسالم هرگرز زن را در
خانه زندانی نکرده و شرکت زنان در فعالیتهای مثبت و سازنده اجتماعی را ممنروع
نکرده است .از نظر اسالم ،اداره مالی خانواده به طور کلی بر عهده مرد است و زن از
این امر معاف شده است تا به راحتی و با خیالی آسوده به اداره زندگی و ایفای نقرش
َ
ِّ َ ْ َ
ِّ
َ ََ
َ
1
سلاببَ لابفضلَباللل ْ ب
ليبالک
ل
بع
اوَّن
َّ
بق
خویش بپردازد .چنانکه قرآن میفرماید« :الرجال
ِ
َ َ ْ
َ
َ
َ
نباوَّ ِال ِه ...؛ 2مردان سرپرست زنانند ،به دلیل آنکه خدا
ابو
عضب َر ِبَ ابا ب
ََعض ْه َبعبلیب ََ ٍ ب
نفقَّ ِ
برخی از ایشان را بر برخی برترری داده و نیرز بره دلیرل آنکره از امروالشران خررج
میکنند».
از آنجایی که یکی از آثار اشتنال زنان برخرورداری از اقتردار اقتارادی و کرب شردن
واب تگی اقتاادی به هم ر است ،این توق را در زنان به وجود میآورد که موقعیتی
برابر با مرد داشته باشد؛ زیرا او با اشتنال خود و ک ب درآمدش ،به نفقه مررد نیرازی
ندارد .در اینصورت م أله انحاار قوامیت بره مررد منتفری اسرت و او مریتوانرد از
مزایای این قوامیت در خانه بهرهمند شرود و هماننرد مررد در اداره و مردیریت خانره
دخالت داشته باشد و همانطور که او در کار بیرون به مرد کم ،میکند ،مرد هب بایرد
در کار خانه به او کم ،کند.
توق حاصل از اشتنال زنان ،سبب به وجود آمردن تنییراتری در روابر زن و مررد و
سرپرستی خانواده میشود؛ بهگونهای که در شکل جدید ،مرد کانون اقتدار خرانواده و
سرپرست آن نی ت و قدرت اقتاادی زن معادله قدرت سیاسی را در خانواده بر هرب
میزند و شکل جدیدی از خانواده متولد میشود که مردساالر نی ت .بنابراین انتظرار
 .1فاطمه فرهادیان؛ «پیامدهای منفی اشتنال زنان بر خانواده»؛ مجله پیام زن؛ شماره  ،۲۱9خرداد ،۱389
ص.4۰
 .2ن اء.34 :
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میرود که کشمکشهای خانوادگی نیز افزایش یابد.

مردی که برای جدایی از هم ررش بره دادگراه آمرده برود ،مریگفرت« :هم ررم برا
بهانهتراشیهای مختل

مرا کت ،میزند و حتی جر ت نردارم بره او اعتررا

کرنب؛

زیرا منزل را تر میکنرد» .ایرن مررد برا حضرور در دادگراه خرانواده ،ضرمن ارا ره
درخواست طالآ ،خطاب به ر یس شعبه گفت:
چهار سال است که با هم رم ازدواج کردهام و در این مدت جایگاه من و او به طرور
کلی تنییر کرده است .در این سالها هیچگاه ایرن اح راس را نداشرتب کره مرن مررد
خانواده ه تب .هم رم کارمند ی ،اداره است و بره دلیرل نروع شرنلش ،در مراه بره
چندین شهر سفر میکند .در این مدت من باید از کرود یر ،سرالهمران نگهرداری
کنب .در واق من نقش زن خانواده را ایفا میکنب .بعد از گذشرت دو سرال از زنردگی
مشتر مران ،از کرار اخرراج شردم و ترا امرروز نتوان رتهام شرنلی مررتب برا رشرته
تحایلیام پیدا کنب .از آن زمان به بعد هم رم هزینههای منزل را تأمین مریکررد؛ امرا
بعد از گذشت مدت کوتاهی ،رفتارش تنییر کرد .او به بهانههای مختلر
زده است؛ اما به جهت حفش زندگیمران هریچگراه بره او اعتررا
سکوت من باعث از هب پاشیدن زندگی مشتر مان شد.

مررا کتر،

نکرردهام .همرین

2

 .5نگرش فمینیستی

امروزه نگرش فمینی تی ،جنجال برانگیزترین جنبشهای اجتماعی و فکری جهان در
قرن بی تب تلقی میشود .این نگرش سبب شده زنان بیش از گذشته وارد دانشگاههرا
و مراکز تحایلی شوند و ب یاری از آنان از پذیرش نقشهای مادری و هم رری بره
عنوان مهبترین وظیفه زندگی خود ابا دارند .نگررش فمینی رتی ایرن توقر را در زن
ایجاد میکند که او باید موقعیتی برابر با مرد در زندگی داشته باشد و انجرام وظرای
هم ری و مادری ،مانعی برای رسیدن به این برابری است 3.نتیجه این توقر  ،از برین
رفتن ارزشهای واقعی مانند فداکاری ،متعهد بودن ،پرهیزکاری ،وفراداری و  ...اسرت
 .1نشریه حوراء؛ «نکتههایی درباره اشتنال زنان»؛ شماره  ،8آبان و آذر  ،۱393ص .6
 .2رضا مؤمنی و مح ن باقیزاده؛ سیالب زندگی؛ ص .۵۰
 .3نرجس رودگر؛ فمنی ب :تاریخچه نظریات ،گرایشها ،نقد؛ ص  ۲۲8و .۲۲9
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که هر ی ،از این موارد ،نقش تعیینکننردهای در اسرتحکام روابر زن و مررد دارد و
نبود آنها ،زمینه را برای اختالفات خانوادگی فراهب میکند.
 .6چشم و همچشمی
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خانوادههایی که هم ران از یکدیگر انتظارات معقول و واق بینانهای دارنرد ،اسرتحکام
بیشتری دارند .هر چه انتظارات هم ران از زندگی مشتر غیر واق بینانرهترر باشرد،
خانواده بیشتر و زودتر دچار مشکل میشود .یکی از شواهد روشن این ادعرا ،پدیرده
بیثباتی خانواده در جوام امروزی است .یکی از موضروعهرای مهمری کره از آغراز
زندگی مشتر میتواند بنیان خانواده را بر هب زند ،توق های نامحدود و حاکب شدن
روح تجملگرایی و چشب و هبچشمی است .روانشناسران ،چشرب و هربچشرمی را
بیماری مزمن جوام و بیماران آن را معضلی برای اجتماع مریداننرد کره از اح راس
حقارت یا فخرفروشی ،بلندپروازی یا ح ادت ناشی میشود.
اگر زنان در مدیریت امور خانه ،قناعت و پرهیز از خرجهای غیر الزم و تشرریفاتی را
رعایت نکنند و از هم ران خود انتظارهای بیجا و خارج از توان مالی داشرته باشرند،
باید منتظر بروز تنش باشند؛ زیرا یا هم رشان بره خواسرتههرای افرزونطلبانره آنران
بیتوجهی میکند که سبب بروز مشاجره میشود و یا به دنبال برآوردن خواسرتههرای
بیح اب آنان میرود که در این صورت ،افزون بر آنکه باید ب یاری از گرفتاریهرا
را تحمل کند ،ممکن است زندگیشان به حرام آلوده شود .این در حالی است که اگر
زنان این عادت زشت اخالقی را کنار بگذارند ،اح اس رضایت و بینیازی خواهنرد
کرد و محیطی سرشار از صفا و صمیمیت ایجاد میشود و خرود و هم رشران از آن
1
لذت میبرند.
امیرمؤمنان

در سفارشی به حارث همدانی که فقیه زمان خویش بود ،راه برونرفت

َ ْ َ َ ُ َ
ُ ِّ ْ َ َ َ َ َ
از این معضل را اینگونه بیان فرمودَْ « :أأ ك ِث ْرأأ ْ أأت ْنظ َر ِأإلوءأأ َم ْونأفضو َ َأع ْی ِوهأفو َِّ َّ أِ ِلوك ِأم ْونأ
َ
ُّ ْ
أ ْب َا ِبأ لشوكر؛ 2در زندگی ب یار به پاییندست خود نگاه کن .این کار یکری از راههرای
 .1مجله طوبی؛ «تکنی،هایی برای تحکیب رواب خانواده»؛ شماره  ،8مرداد  ،۱38۵ص .۱4۵
 .2محمد بن ح ین الشری
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سپاسگزاری است».
راه سپاسگزار بودن ان ان ،همین است .اگر بنا باشد به باالدست خود نگاه کنریب و او
را برای خود الگو قررار دهریب ،براز هرب باالدسرتتر از او وجرود دارد .اگرر شروهر
تنگدست است ،هم رش نباید او را به خاطر تنگدستی سرزنش کند .رسرولخدا
َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
در مذمت چنین افرادی فرمود« :منأأِلأمؤ ِمن أأْأحقره ِألفق ِر ِهأْ ِأق ِوةأِ ِِأی ِود ِهأشوهرهأ ل وهأع وءأ
ْ
ِج ْس ِر َأج َه َّن َ َأأی ْا َمأ ل ِق َی َمة؛ 1هر کس مؤمنی را برراى فقرر و تهیدسرتی او کوچر ،شرمارد،
خداوند در روز قیامت سر پل صراط او را رسوا میگرداند».
در واق مقای ه زندگی خود با دیگران ،این توقر را در زنران برهوجود مریآورد کره
هم ر سطح زندگی را به آنها برسانند که این امر امکانپرذیر نی رت؛ زیررا روحیره
زیادهخواهی ان انها سیرابشدنی نی ت و همیشه باالدستی را بررای خرود تعریر
میکند .برآورده نشدن توقعات و انتظارات ،باعث میشرود اح راس رضرایتمندی از
زندگی از بین برود و زمینه اختالفات خانوادگی فراهب شود .نتیجره مقای ره زنردگی
خود با دیگران ،سرزنش مردی است که تالش خود را کرده و نتوان ته اسرت کره راه
به جایی ببرد.
نتیجهگیری

سالمت فکری و رفتاری زنران کره عهردهدار نقرش هم رری و مرادری در خرانواده
ه تند ،موجب تحکیب عقاید و آرامش روانری اعضرای خرانواده و در نهایرت آحراد
جامعه میشود .یکی از عواملی که سالمت روحی و رفتاری زن را تحت ترأثیر قررار
میدهد ،روحیه زیادهخواهی و توقعات زیاد از شوهر است .ضع باورهای اخالقی،
فردگرایی ،در نظر نگرفتن تفاوتهای بین زن و مرد و چشب و هبچشرمی ،زمینره را
برای متوق شدن زنان فراهب میکند که در نهایت برا از برین رفرتن فضرایل اخالقری
مانند قناعت ،رضایتمندی ،صبر ،ازخودگذشتگی و  ...که خود عواملی برای اسرتحکام
رواب بین زن و مرد است ،منشأیی برای اختالفات میان زن و شوهر میشود.

 .1محمد بن علی صدوآ؛ عیون اخبار الرضا ؛ ج  ،۲ص .7۰
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آسیبها و پیامدهای ناشی از عدم آشنایی والدین
با مهارتهای سواد رسانهای
مهدیه چیتساز

*

مقدمه

رسانهها میتوانند همچون ابزاری مفید به ان ان معاصر کم ،کننرد ترا برا اسرتفاده از
آخرین پدیدههای علمی ،زندگی دلخواه ،آرمانی و پرباری داشته باشد .حال اگرر ایرن
ابزار ،غل یا با سوءنیت به کار گرفته شود ،میتواند به صورت نیرویی ویرانکننرده و
مارریبتبار عمررل کنررد .خانوادههررا در عاررر جدیررد ،برره واسررطه تن روع رسررانهای
آسیبپذیرتر از گذشته شدهاند .از سوی دیگر امروز به علت تنییرر سرب ،زنردگی و
افزایش وسایل ارتباطی ،رسانهها سهب قابل توجهی از اوقاعت فراغت فرزنردان را بره
خود اختااص دادهاند .از آنجا که رسانهها میتوانند هماننرد شمشریر دو لبره عمرل
کنند؛ والدین که نقشی تعیینکننده در شکلگیری شخایت و هویت فرزنردان خرود
دارند ،باید با مجهز شدن به دانرش و مهرارتی بره نرام سرواد رسرانهای و اطالعراتی،
آسیبهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را کاهش دهند.
مفهومشناسی

 .1فضای مجازی :فضای مجازی 1فضایی است که امروز با بهرهگیری از فناوریهرای
ارتباطی و به طور عمده بر ب تر اینترنت ،برای تعامرل و ارتبراط ،تولیرد ،پرردازش و
* کارشناس ارشد علب اطالعات و دانششناسی دانشگاه خوارزمی.
1. Virtual space

توزی اطالعات ایجاد شده است .این ارتباطات تا چند سال گذشته بره وسریله رایانره
انجام میشد 1،اما امروزه تلفن همرراه ،پرکراربردترین ابرزار و شربکههای اجتمراعی،
مشهورترین عرصه ظهور فضای مجازی است.
 .2سواد رسانهای :نوعی در متکی بر مهارت است که بر اسراس آن میتروان انرواع
رسانهها را از یکدیگر جدا کرد و انواع تولیردات رسرانهای را از یکردیگر تفکیر ،و
شناسایی کرد.

2

در واق سرواد رسرانهای و اطالعراتی ،رویکرردی آموزشری در قررن بی رت و یکرب
مح وب میشود که درکی از نقش رسانه در اجتماع را شکل میدهد .آموزش سرواد
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رسانهای و اطالعاتی به افراد در عار جهانی شردن ،مفهرومی اسرت کره واب رته بره
مطالعات رسانهای ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و فنّاوری بوده و مریتروان از
آن به عنوان آموزش شیوههای بهتر زندگی کردن در عار اطالعات و ارتباطرات یراد
کرد.

3

اهمیت آشنایی والدین با سواد رسانهای

امروزه فضای مجازی ،جزء جداییناپذیر زندگی ان انها شده است و کمتر خانرهای
را میتوان یافت که از این تکنولوژی جهانی به دور باشد .اینترنت و فضرای مجرازی
نه فق بزرگ االن و جوانان ،بلکه حتی کودکان را هب جذب بره خرود کررده اسرت.
بنابراین والدین باید برای مجهز شدن به اینگونه مهارتها و آگاهی یافتن از آنچه که
جدی داشته باشند ترا بتواننرد
امروزه در فضای مجازی رقب میخورد ،حضور فعال و ّ
بر فعالیت و عملکرد فرزندان خود نظارت داشته باشند.
والدین باید بتوانند ضمن شناسایی ابرزار ،برنامرهها و ب رترهایی کره زمینره و امکران
استفاده ،حضور ،فعالیت و تنذیه اطالعاتی افراد را در فضای مجازی فراهب میکننرد؛
1. Ploug, Thomas (2009); Ethic in Cyber Space: How Cyber Space May Influence Interpersonal
Interaction; New York: Springer.

 .2ر : .ح ینعلی رحمتی؛ «ضع

سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی و پیامدهای اخالقی آن»؛

ص .۱3
 .3ر : .بهاره نایری و همکاران؛ «اهمیت آموزش سواد رسانهای در قرن بی ت و یکب»؛ ص .۱۵۱

مانند رایانه ،تلفن همراه ،تبلت ،این تاگرام ،توییتر ،تلگرام ،وات اپ ،ایتا ،وبسایتها،
پایگاههای اطالعاتی و  ،...مهارت استفاده از این ابزارها را ترا جرایی کره امکران دارد
بیاموزند و با خدمات ،امکانات ،قابلیتها و اصطالحات رایرج در مرورد هرر یر ،از
آنها آشنایی ن بی پیدا کنند .در این صورت است که میتوانند در هر زمان و مکرانی
نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهند ،مناب اطالعاتی مناسب را شناسرایی و مهرارت
الزم در بهرهگیری از راهبردهای ج تجو و بازیابی اطالعات را ک ب کننرد ،توانرایی
مقای ه ،ارزیابی و تشخیص میزان وثوآ و اعتبار مناب را به دست آورنرد .در نهایرت
بتوانند اطالعات به دست آمده را برای برقراری پیوند با دان تههای پیشرین خرود بره
کار گیرند .والدین آموزش دیده ،باسواد و با مهارت میتوانند بره فرزنردان خرود نیرز
آموزش دهند که چگونه و با چه معیارهرایی از محتواهرای فضرای مجرازی اسرتفاده
درست داشته باشند تا دچار آسیب کمتری شوند.
با توجه به نقش مهب والدین در شرکلگیری ،سرالمت و سرعادت زنردگی فرردی و
اجتماعی ان ان ،اگر آنها خود را به اینگونه مهارتها مجهز کنند ،بدون ش ،سرطح
سواد خانواده در استفاده درست از فضای مجازی افزایش یافته ،اعضرای خرانواده برا
پایبندی به اصول و ارزشهرای اخالقری در ایرن فضرا حاضرر شرده و از پیامردهای
غیراخالقی آن در امان خواهند برود .چنرانکره خداونرد دربراره حفاظرت از خرود و
َ

ْ

ْ

َنْ

َ

َ

َ ْن َ ن ْ
َ ُّْ َ َُّ َ
ين َ
ْم ن بن َ
لاْا» 1.امرام
بآوکَّابقَّابأنفسم برأه ِل
خانواده از آتش جهنب فرموده است« :يابأيهابال ِذ
علرری در تف رریر ایررن آیرره شررریفه فرمرروده اسررتَ « :علِّ ُمرروا أن ُف َ رکُب و أهل ریکُب

الخی َر و أ ِّدبُو ُهب؛2به خود و خانوادهتان خیر بیاموزید و بره برا ادب شردن آنران توجره
َ

َ
َْ
َّ
َّ
َ
َ
نیز فرموده است« :تأ ُم ُر ُه ْأأ ِب َم أأ َم َر ُه ُأأ ل ُهأأ ِب ِهأأ َْأت ْن َه ُه ْأأ َع َّم أن َه ُه ُأأ ل ُه َأع ْن ُوهأ
کنید» .امام صادآ
َ ُ َ َ
َ ََ
َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ
ك؛ 3اوامر و نرواهی خداونرد را
ف َِّ ْ أأط ُعاكأك ْنَ َأْق ْی ََ ُه ْ َأْ ِأأإ ْ َأع َص ْاكأفك ْنَأق ْدأقض ْیَ َأم َأع ْی أ

به خانواده خود اعالم کنید؛ اگر به آن عمل کردند که هیچ ،اگر هب عمل نکردند شرما

به وظیفه خود عمل کردهاید» .امروزه فضای مجازی ،از عرصههایی اسرت کره در آن
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هب میتوان به اوامر خداوند عمل کرد و هب آنها را نقض کرد .بنابراین والردین بایرد
شیوه استفاده درست از این فضا را بیاموزند و به فرزندان خود نیز آموزش دهند.
بازتابهای ضعف سواد والدین در فضای مجازی

1

2

عدم آگراهی ،نداشرتن مهرارت الزم در اسرتفاده از فضرای مجرازی و ضرع

سرواد

رسانهای و اطالعاتی والدین پیامدهای اخالقی ،اقتاادی ،اجتماعی ،فرهنگری و  ...را
در پی خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1عدم توانایی تشخیص محتوا

فضای مجازی عرصه ارا ه و نمایش جدیدترین فناوریهای ارتبراطی و اطالعرسرانی
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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است که با جذابیتهای خاص خود ،به آسانی افراد و کاربران را جذب خود میکند.
گ تردگی این فضا ،سبب شده بتوان هر محتوایی اعب از اخبار صرحیح و درسرت ترا
اطالعات و اخبار ناصحیح و نادرست را در آن منتشر کرد .اگر افرراد ن ربت بره ایرن
فضا ناآشنا و در واق بیسواد باشند ،به سهولت اسیر و گرفتار این فضا و گردابهای
آن میشوند .بنابراین خانواده و والدین باید بتوانند در هنگام مواجهه با ایرن فنراوری،
توانایی تشخیص اخبار ،اطالعات و محتواهای مناسب و دارای صرحت و سرقب را از
سایر محتواهای ارا ه شده داشته باشند تا ضرمن جلروگیری از دامرن زدن بره اخبرار
کذب و شایعهپراکنی ،فرزندان خویش را از آسیبهای این فضا حفش کنند.

3

عدم توجه به اخبار ،اطالعات و محتواهای بیاعتبار ،میتواند به دلیل پیگیرری مرداوم
کاربر در ی ،حوزه موضوعی معین ،به مرور زمان ذا قه اطالعاتی فرد را تنییرر دهرد؛
زیرا امروزه الگوریتب برخی شبکههای اجتماعی بر اسراس میرزان عالقهمنردی افرراد،
پیشینه ج توجوهای صورت گرفته و ردپایی که از نحوه اطالعیرابی خرود در ایرن
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فضاها به جا گذاشتهاند ،محتواهایی را پیشنهاد میدهد کره میتوانرد منجرر بره تنییرر
ذا قه اطالعاتی افراد شود.
 .2هزینهسازی اقتصادی

گاه استفاده بیش از اندازه و غیرضروری از فضای مجازی ،باعث دلب رتگی فررد بره
این فضا میشود تا آنجا که با تمام شدن شارژ اینترنت ،حالرت بیقرراری و دلتنگری
برای فرد به وجود میآید که به آن ،اعتیاد اینترنتی گفته میشود .این اسرتفاده بیرویره
از اینترنت ،عرالوه برر اخرتالل در امرور زنردگی ،بره طرور م رتقیب و غیرر م رتقیب
هزینههایی را نیز متوجه خانواده میکند که میتواند فشار مضاعفی بر اقتااد خرانواده
و والدین باشد .خرید شارژ اینترنت ،خرید سختافزار و نرمافزار از جمله هزینههایی
است که میتواند مشکالت اقتاادی خانواده را مضاع

کند .برخی هزینهها نیرز بره

دلیل تأثیرپذیری از این فضا ،به طور غیر م تقیب به وجود میآیند .برای مثال تبلینرات
اینترنتی میتواند موجب ایجاد اح اس نیاز کاذب در کاربران بهویبه دخترران جروان
برای خرید وسایل غیرضروری شود و معیشت خانواده را دچار اختالل کند.

1

 .3آسیبهای جسمی و روحی

زندگی زمانی میتوانرد لرذتبخش باشرد کره آدمری از سرالمت روحری و ج رمی
برخوردار باشد؛ چنانکه امیرالمؤمنین

ْ ُ َّ َّ

فرمروده اسرت« :ب ِّ
لص َّوح ِة ُأت ْس َوَك َملأأ ل وذة؛ 2برا
ِ

تندرستی ،لذت کامل میشود» .اگر چه تکنولوژی و فناوری با هردف ایجراد آسرایش
برای ان ان به زندگی او وارد شده اسرت ،امرا اسرتفاده نادرسرت و بیضرابطه از آن،
آسیبهایی را نیز به دنبال داشته است .برای مثال استفاده زیاد از تلفن همراه ،رایانره و
تبلت و خیره شدن زیاد به آنها ،سبب آسیب رساندن به چشرب ،مهرههرای گرردن و
کمر و مچ دست میشود .استفاده از خریدهای اینترنتی و سفارش آنالیرن و دریافرت
اقالم مرورد نیراز در منرزل ،موجرب کبتحرکری افرراد ،برروز چراقی و بره دنبرال آن
 .1ر : .باشگاه خبرنگاران جوان؛ «هزینههای میلیونی برای ی ،شب الکچری بودن»؛ .۱399/۰4/۲8
https://www.yjc.ir/fa/news/7425438
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بیماریهای دیگر میشود .چه ب یار فرزندانی که به سبب استفاده بیش از حد از ایرن
فضا ،دچار مشکالت ج می شده؛ هب سالمت خرود را بره خطرر انداختهانرد و هرب
سبب غب و اندوه والدین شدهاند.
عدم تمرکز و فراموشی مقطعی ،از دیگر آسیبهایی است که استفاده بیش از اندازه از
این فضا ایجاد میکند .عالوه بر آسیبهای ج می ،عدم داشتن سواد و مهارت کافی
در مواجهه با این فضا ،آسیبهای روحیای را نیز میتواند به دنبال داشته باشد .بررای
مثال محتواهای جن ی در قالبهای جذاب متنی ،صوتی و تاویری که در این فضرا
میتواند در دسترس فرزندان قرار گیرد ،موجب تهییج زودهنگام غریزه جن ری و در
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
64

نتیجه بلوغ جن ی زودرس میشود و مشکالت روحی و روانی زیادی را برای آنهرا
ایجاد میکند.

1

 .4شکلگیری تضاد در رفتار خانوادگی

استفاده بیش از حد از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و ارتبراط میران کراربران
این فضا ،به مرور زمان سبب ایجاد عالقه ،اعتمراد و واب رتگی عراطفی میران آنران و
شکلگیری دوستیها و تشکیل خانوادههای مجازی میشود .مبنای تشرکیل خرانواده
مجازی ،عالقه و همدلیای است که به طور مجازی در ارتباط بین افراد شکل گرفتره
و به تب آن به طور م تقیب یا غیر م رتقیب ،اصرول اخالقری حراکب در ایرن فضرا برر
زندگی واقعی فرد نیز تاثیر میگذارد .دوستیهایی که میان دخترران و پ رران در ایرن
فضا شکل میگیرد و گاه به خارج از این فضا نیرز کشریده میشرود و برا ارزشهرای
خانواده منایر است ،ی ،نمونه از این تضاد در رفتار خانوادگی است.
 .5کوتاهی در انجام وظایف

خداوند در قرآن به وفای به عهد و انجام م
ْ َ ْ

ْ

َ َ ُّْ َ َُّ َ
لذينب
ئولیتها تأکید کرده است« :يابأيهلابال ِ

ن
َ
ن
ًَّ؛ 2ای اهرل ایمران ،بره عهرد و پیمران خرود وفرا کنیرد» .وظرای
ابَال ْعق ِب
آوکَّابأرفَّ ِ

و
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 .2ما ده.۱ :

م ئولیتهای اعضای خانواده در درون و بیرون از خانواده ،میتواند مارداقی بررای
این آیه شریفه باشد .برای مثال والدین در برابر تربیت صحیح فرزندان و فراهب کرردن
شرای زندگی مناسب برای آنها ،وظای

و م ئولیتهایی بر عهده دارنرد .فرزنردان

نیز وظیفه دارند به تحایل علب بپردازند ،به والدین خود کم ،کنند و امروری را کره
به آنها سپرده میشود به درستی انجام دهند .حرال اگرر بره دلیرل اسرتفاده بیرویره از
فضای مجازی و گذراندن وقت به دالیل غیرضروری یا عدم داشتن مهرارت و سرواد
کافی در استفاده مفید و بهینه از این فضا از انجام وظای
بیهودهای صورت گرفته است؛ چنانچه حضرت علی
َ

براز بماننرد ،در واقر کرار

َََ َ
َ
یورأ
میفرمایرد« :م ِونأ شوَلل ِأبل ِ

ُلمه ِّ أض َّی َعأ َ
َله َّأ؛ 1هر کس به چیزى که مهب نی ت بپردازد ،آنچه را که اهمیت بیشترى
ِ

دارد از دست میدهد» .ای ب ا در این میان حقی نیز از افراد ضای شرود .بررای مثرال
عدم آگاهی اعضای خرانواده در اسرتفاده درسرت از فضرای مجرازی ممکرن اسرت
ضررهایی را متوجه دیگران کند؛ برای مثال شرایعهپراکنی ،مزاحمرت بررای دیگرران،
تم خر ،تحقیر و قضاوت دیگران ،تجاوز به حریب خاوصری افرراد ،دامرن زدن بره
اخبار و اطالعات کذب ،ه ،کردن ح اب کاربری افراد و . ...
گاهی استفاده نادرست یا بیش از اندازه از فضای مجازی موجرب میشرود ان ران از
اطاعت پروردگار و انجام وظای

و تکالی

خود در برابر خداوند باز بماند .مراجعره

به محتوای غیراخالقی در سایتها و شبکههای اجتماعی یا طرح سواالت و شربهات
دینی از طریق کانالها و سایتها ،میتواند زمینهساز انجام گنراه یرا خدشرهدار کرردن
باورهای دینی نوجوانان و جوانان و به دنبال آن سرپیچی از دستورات الهی شود .چره
ب ا افرادی که به دلیل سررگرم شردن و گذرانردن سراعتها وقرت در ایرن فضرا و
وبگردیهای شبانه ،از انجام فریضه نماز صبح بره عنروان یکری از تکرالی

در برابرر

خداوند متعال باز میمانند.
 .6عدم پایبندی به اصول و ارزشهای اخالقی

پایبندی به ارزشهای اخالقی ،عامل ازدیاد برکات در زندگی است .وعده قرآن کریب
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این است که اگر جامعهای بر اساس صالح و سداد استوار باشرد و مرردم بره تعرالیب
دینی و دستورات الهی التزام عملی داشته باشند و از گناه اجتناب ورزند ،انواع برکات
چون بارش باران ،رویش گیاهان ،امنیت ،سالمتی ،آسایش ،آرامش و رفراه و ...شرامل
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َ
ََن َ َ ن َ نَْ
اب َبراَ نْ ِ ب
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حال آنان میشود« :رلَّبأنبأهَبالقرىبآوکَّابراتقَّابلفتحکابعلْ ِه بَرك ٍ
َ َ ن َ ْ َ َ َ ن َ ْ ن َ َ ْ َ ن ْ َ 1
َّن».
رل ِمنبكذََّابفأخذناه ِبَ ابكانَّابيم ِسب ب

جذابیتهای فضرای مجرازی ،خروب جلروه دادن رفتارهرای غیراخالقری در قالرب
راهاندازی ی ،چالش و عدم آگاهی کرافی از خطررات و مشرکالت موجرود در ایرن
فضا ،میتواند فرزندان را مرتکب رفتاری کند که قربانی تقلید و دنبالهروی از دیگری
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شوند و به خانواده آسیبهای ب یاری را از نظر اقتاادی ،اجتمراعی و فرهنگری وارد
کنند .گاه استفاده از ی ،برنامه 2یا نرمافزار در ی ،بازه زمانی معرین ،توسر کراربران
مورد تبلیر و استفاده قرار گیرد .اگر فرزندان ن ربت بره نحروه اسرتفاده و چگرونگی
کارکرد این دست از برنامهها و نرمافزارها آگاهی کافی نداشرته باشرند و بره تقلیرد از
دیگران اقدام به استفاده از آنها کنند ،ممکن است با ارا ه اطالعات شخای خرود بره
برنامه ،جهت استفاده از قابلیتها و امکانات این برنامه ،بره راحتری مرورد تهدیرد یرا
تطمی های اینترنتی از طرف سودجویان قرار گیرند.

3

 .7ایجاد فاصله اطالعاتی میان والدین و فرزندان در استفاده از فضای مجازی

با پیشرفت فناوری و گ ترش راههای ارتباطی ،جهان ،هر روز شاهد ظهور ابزارها و
نرمافزارهای مختلفی است که برای سهولت در زندگی بشر طراحی و تولید شردهاند.
در کنار پیشرفت روز به روز جهان و همگام با فرزندانی که بنرا برر اقتضرای زمران و
مکان به صورت موازی در حال بهروزرسانی مهارتهای کاربردی و اطالعراتی خرود
ه تند ،والدین نباید به دلیل براال رفرتن سرن و مشرنلههای کراری و فکرری از ایرن
بهروزرسانیها غافل شوند؛ چرا که اگر اطالعات و مهارتهای والدین درباره استفاده
 .1اعراف.96 :
2. Application

 .3ر : .خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ «ضرورت آسیبشناسی فضای مجازی»؛ .۱39۵/۰۵/۱4
https://www.irna.ir/news/82175000

از فضای مجازی از فرزندان کمتر باشد ،میان آنها از بعد اطالعاتی فاصرلهای ایجراد
میشود که آن را «شکاف دیجیتالی بین ن لی» نیز مینامند .وجرود فاصرله اطالعراتی
عمیق بین والردین و فرزنردان در اسرتفاده از فضرای مجرازی ،والردین را در تربیرت
سایبری فرزندان خود و نظارت صحیح بر رفترار آنهرا در ایرن فضرا دچرار مشرکل
میکند .چه ب ا ناکافی بودن نظارتها ،بهتررین فرصرت را بررای مجرمران سرایبری
فراهب کند تا با سوءاستفاده از کودکران و نوجوانران در فضرای مجرازی ،آسریبهای
جدی به آنها وارد کنند .بنابراین والردین عرالوه برر آگراهی ن ربت بره آسریبها و
تهدیدهای فضای مجازی ،باید بدانند فرزندان از این فضا چگونره و برا چره کیفیتری
استفاده کنند و همچنین مجاز به انجام چه فعالیتهایی در این فضا ه تند.

1
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بررسی عوامل و زمینههای طالق توافقی
فاطمه مهدیان

*

مقدمه

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در تمام جوامر بشرری بره عنروان اصرلیترین نهراد
اجتماعی ،زیربنای جوام و منشأ فرهن ها ،تمدنها و تاریخ بشر بوده است؛ خانواده
مؤثرترین عامل انتقال فرهن

و رکن بنیادی جامعه است که در شررای مختلر  ،در

تأثیر و تأثر متقابل با فرهن

و عوامل اجتماعی است .جامعه در صورتی سالب خواهد

بود که از خانواده سالب برخوردار باشد .امروزه با پیشرفت دانش و تحوالت در حوزه
فرهنگی و اجتماعی به رغب حل و فال ب یاری از دغدغههای ان انی ،ان ان متمردن
دچار مشکالت و معضالت جدیدی شده است .یکی از این معضرالت و مشرکالت،
فراوانی طالآ در جوام است؛ به طوری که دیگر بره عنروان امرری مرذموم در میران
مردم مطرح نی ت .آنچه در سالهای گذشته به عنوان آخررین راه از هرب گ ریختگی
خانواده به شمار میآمد ،اکنون با نام طالآ توافقی از جمله اولین راهحلهرای برخری
از زوجین و اطرافیان آنها برای حل مشکالت اسرت .در ایرن مقالره برخری علرل و
زمینههای این نوع از طالآ بررسی میشود.
طالق توافقی

طالآ انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن ،طرالآ تروافقی اسرت .در ایرن نروع از
طالآ ،زن و مرد میتوانند با توافق یکدیگر اقدام به طالآ کنند؛ اگرر چره مقارود از
* کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

طالآ به توافق زوجین ،این نی ت که اراده زن و مرد به ی ،انردازه در طرالآ مرؤثر
باشد و به منزله ی ،قرارداد بین زوجین تلقی شود 1.طالآ توافقی سه رکرن دارد کره
عبارت است از توافق مقدماتی زوجین ،گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگراه و
اجرای صینه طالآ.

2

رشد فزاینده طالآ در سالهای اخیر و نگرانی جامعهشناسان ،روانشناسان و م ئولین
کشور از انحالل خانوادهها ،سبب شد که پبوهشرگران دربراره علرل و عوامرل ایجراد
طالآ ،تحلیل قوانین موجود و میزان بازدارنردگی از طرالآ و زمینهسرازی و ت رهیل
وقوع آن ،تحقیق و بررسی کنند.
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پبوهشها حاکی از ن بت باالی طالآ توافقی در مقای ه با طالآ غیر توافقی اسرت؛

 74هزار و  ۲76پرونده رسیده است؛ 5اما با توجه به مذمت طالآ در اسالم ،این آمرار
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نیز هنوز شای ته کشور اسرالمی نی رت و بایرد برا سرازوکارهای مختلفری از جملره

به طوری که حدود دو سوم از تقاضای طالآ از نوع توافقی است 3.مطالعات ،نروعی
تنییر نگرش را در میان افراد متقاضی طالآ توافقی را نشان میدهرد؛ بره طروری کره
دیگر افراد طالآ را امری مذموم نمیدانند.
بنا بر مطالعات ،افزون بر انجام سری و آسانتر طالآ توافقی ،متقاضریان ایرن نروع از
طالآ از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند 4.اگر چه در سه ماهره نخ رت سرال
 ،۱398طالآ توافقی بیش از  ۱۱درصد کاهش داشته و از  8۲هزار و  3۵۲پرونده بره

مشاوره کاهش یابد.
 .1ح ین مهرپور محمدآبادی؛ «طالآ با توافق زوجین در حقروآ ایرران»؛ پایاننامره کارشناسری ارشرد
حقوآ خاوصی ،تهران ۱3۵۲ ،ش ،ص .۵۲
 .2علیرضا مشهدیزاده؛ «بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عردم امکران سرازش در طرالآ تروافقی»؛
ص.۱38
 .3خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ «طالآ توافقی از کجا آمد و چرا زیاد شده است»؛ .۱396/۰9/۰۵
https://www.irna.ir/news/82743417

 .4ر : .باقر ساروخانی و علیرضا قاسمی؛ «بررسی جامعهشناختی عوامرل مرؤثر برر طرالآ تروافقی در
شهرستان کرمانشاه»؛ ص .8۲
 .5خبرگزاری تابنا ؛ «کاهش بیش از  ۱۱درصدی طالآ توافقی»؛ .۱398/۰7/۲۰
https://www.tabnak.ir/fa/news/929489

عوامل زمینهساز طالق توافقی

اگر چه عوامل و زمینههای طالآ توافقی چندان تفاوتی با طالآ غیرتوافقی ندارد ،امرا
آنچه باعث تفاوت میان این دو طالآ میشود ،رضایت طرفین به این امر و اقردام بره
آن اغلب توس زن است؛ بهطوری که گاه زن با بخشیدن مهریه و بره دلیرل حمایرت
بیشتر و بهتری که از سوی خانواده و دوستان دریافرت میکنرد ،بررای چنرین کراری
پیشقدم میشود .این افراد با این نروع از حمایرت ،زنردگی بعرد از طرالآ را مثبرت
ارزیابی میکنند و اح اس میکنند در ادامه زندگی بعد از طالآ ،با پیامردهای منفری
آن سازگاری بهتری خواهند داشت .بررسی علرل و زمینرههای برروز طرالآ تروافقی
میتواند گامی در شناخت بهتر و صحیحتر انتخاب هم ر و پیشرگیری از برروز ایرن
اتفاآ شوم باشد.
ان انی که خدامحور نباشد ،بیش ،خودمحور میشرود .ان ران خودمحرور خرود را
معیار درست و نادرست و حق و باطل میداند و همه چیز را برای خرود میخواهرد.
امام علی

درباره چنین ان انی فرموده است:
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افراد نزد خدا ،ک ی است کره خردا او را بره خرودش واگذاشرته و او از راه راسرت
منحرف شده و بدون راهنما گام برمیدارد .اگر به کشتزار دنیا خوانده شرود ،اجابرت
میکند و برای آن میکوشد و اگر به کشتزار آخرت و نعمتهرای گونراگون دعروت
شود ،س تی میورزد.

چنین ان انی در همه امور از جمله زندگی مشترکش تا زمانی کره منراف شخاری و
لذتجوییاش اقتضا کند ،میماند و هر گاه شررای بررایش مطلروب نباشرد ،ب راط
2
کامجوییاش را در جای دیگری پهن میکند.
 .1محمد بن ح ین شری

الرضی؛ نهجالبالغه؛ تاحیح صبحی صالح؛ خطبه  ،۱۰3ص .۱48

 .2ر : .سید منذر حکیب و بتول زاهدیفر؛ «علرل طرالآ و راهبردهرای کراهش آن از دیردگاه قررآن»؛
ص.33۱

بررسی عوامل و زمینههای طالق توافقی

 .1کمرنگ شدن مبانی اعتقادی و فرهنگی
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دوری از خدا ،سبب کمرن شدن اعتقادات فرهنگی نیز میشود .بردین سران انرد
اند در جوام بزرگُ ،خرده فرهن هایی 1شکل میگیررد کره در غالرب مروارد برا
هنجارهای جامعه رسمی تضاد دارند .عدم کفویرت 2و تفراوت در خررده فرهن هرا،
تأثیر ب زایی در ایجاد اختالف و طالآ در خانواده دارند .بیتروجهی بره کفویرت در
ازدواج و خرده فرهن هرا سربب برروز اخرتالف میران هم رران در سرطح فکرری،
اخالقی ،تربیتی و سلیقه و آداب و رسوم میشود؛ بهگونهای که هر کردام راهری را در
3
پیش میگیرند که مورد قبول دیگری نی ت.
افزایش ارتباطات و جهانی شدن و آشنایی با سرایر ملرل جهران نیرز تنییررات قابرل
توجهی در رواب میان زوجین ایجاد کرده است .برخی اندیشرمندان و پبوهشرگران،
بحران خانواده را ناشری از بحرانهرای مرذهبی میداننرد .آنران معتقدنرد مرذهب بره
پایداری خانوادگی و حفش خانواده در برابر م ا لی مانند اعتیاد به مواد مخدر کمر،
میکند .ایمان و مناس ،مذهبی ،میزان سوءاستفاده از بزهکراری ،طرالآ و فروپاشری
نظام خانواده ،آشفتگیهای کودکان و خودکشی روانی را کاهش میدهرد و اح راس
بهزی تی را بهبود میبخشد .روانشناسان و جامعهشناسان نیز تزلرزل پایرههای ایمران،
سقوط مبانی اخالقی و عدم توافق اخالقی را از جمله عوامل طالآ میدانند کره ایرن
4
امر میتواند بهانهای برای طالآ توافقی باشد.
 .2عدم شناخت صحیح قبل از ازدواج

امروزه برخی زندگیهای مشتر  ،تحت تأثیر آشرناییهای قبرل از ازدواج برا جرنس
مخال

قرار گرفته است .این م أله بر تعامالت پس از ازدواج نیرز تأثیرگرذار اسرت.

 .1فرهن های قومی ،قبیلهای ،گروههای زبانی ،شنلی ،مرذهبی ،طبقرات و قشررهای موجرود در یر،
کشور را که دربردارنده عقاید و باورها و ارزشهرا و ایرد ولوژیها و گرایشهرای دینری و سیاسری و
اخالقی معینی است ،خرده فرهن میگویند؛ مانند سب ،و شیوه برگزاری مراسب عروسی در میان اقوام
مختلفی چون تر  ،لُر ،کُرد و . ...
 .2ان ان در هر زمینهای و از جمله ازدواج به سمت ک ی میرود که از نظر فرهنگری ،دینری ،مرذهبی،
اقتاادی و  ...با او شباهت داشته باشد.
 .3علی قا می؛ نظام حیات خانواده در اسالم؛ ص .۲7۲
 .4نرگس رحمانی و همکاران؛ «علل روانی ،اجتماعی و اقتاادی طالآ از دیدگاه متقاضریان طرالآ در
دادگاههای خانواده تهران »۱38۵ - 86؛ ص.۱۲

افررراد در آشررنایی قبررل از ازدواج ،ابترردا بیشررتر سرررمایههای فرهنگرری ،مرردار و یررا
مهارتهای خود را به نمایش میگذارند و کمتر از عادتهای خود سخن میگوینرد.
پس از ازدواج که کب کب عادتها در عمل نمایان میشود و رفتارهای فرد را هردایت
میکند ،تضادها و اختالفها اند اند نمایان میشود و افزایش مییابد .برای مثرال
زن  ۲7سالهای که به صورت توافقی از هم رش جدا شرده برود میگفرت« :پرس از
ازدواجمان ،وقتی عادتها و رفتارهای ناشناختهاش را که از دید من پنهان مانده برود،
میدیدم؛ او را با روزهای قبل از ازدواجمان مقای ره میکرردم و بره خرودم مریگفتب
چقدر ساده بودم! چطور قبل از ازدواج نتوان تب او را به درستی بشناسب!».

1

 .3ناهماهنگی در مسائل جنسی

که علت اصلی اغلب طالآهای توافقی است .نیاز جن ی ،نیازی غریزی است که برر
اساس حکمت الهی در نوع بشر قرار داده شده است تا ضمن بقای ن ل ،در اثر رفر
آن نیاز توس هم ران ،مهر و محبت میان آنان نیز بیشتر و مانردگارتر شرود 2.قررآن،
ازدواج را به عنوان تنها راه صحیح ارضای این نیاز میداند.

3

رابطه جن ی در زندگی زناشویی افزون بر رف نیاز ،محمل ارضای نیازهای روحی و
عاطفی هم ران است که به موازات آن ،همدلی و رضایت آنان را به دنبال دارد .یر،
رابطه سالب و همراه با تفاهب و احترام متقابرل کره در آن دو طررف بتواننرد در مرورد
نیازهای عاطفی و جن ی خود به راحتی و بدون ترس از قضاوت شردن گفرتوگرو
کنند و از مال های ارزشی یکدیگر مطل باشرند ،محری مناسرب و امنری بررای دو
طرف ایجاد میکند و میتواند ب تر ی ،رابطه رضایتبخش جن ی شود.
 .1ر : .طیبه بلوردی و دیگران؛ «عوامل تعیین کننده گرایش بره طرالآ تروافقی :یر ،مطالعره کیفری»؛
ص.497
 .2ر : .روم۲۱ :؛ ن اء.۱ :
 .3نور: 3۲ :

نَ
َن
ْ ن ن َ ْ ْ َْ َ ْن ْ ْ ن َ ن
ن ْ
َ
حْنبو ننبع ْ ن َ
بونبفض ِل ِ َبربالل ْ ب
« َربأن ِم ْحَّاباَياويبب ِوکم ن َبربالص ِال
ِ ِ ِ
وائم ِبإنبيمَّنَّابفقراببيغ ِک ِه بالل ِ
باًك برب ِإ ِ

راس ٌع َبعلْ ٌب :بی هم ران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را هم ر دهید .اگر تنگدستند ،خداوند آنان
ِ
را از فضل خویش بینیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست».
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عدم در صحیح از مراودات جن ی ،یکی از مهبترین ابعاد تعامالت زناشویی است
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سردی رواب  ،مزاجهرای متفراوت ،عردم شرناخت و ارضرای نیراز جن ری هم رر،
تنوعطلبی و رواب فرا زناشویی ،رواب قبل ازدواج ،عدم صمیمیت جن ی و اخرتالل
جن ی و نیز عدم وجود مواردی ،مانند برآورده شردن نیراز جن ری ،روابر جن ری
سالب ،بلوغ جن ی زوجین ،جذابیت جن ی ،آگاهی از نیاز جن ی طرف مقابل ،رابطره
زناشویی مؤثر و صمیمیت جن ی ،سبب ناکرامی شرری ،زنردگی میشرود و زمینره
فروپاشی خانواده را فراهب میکند.

1

 .4درگیری عاطفی

از زمان نفوذ مدرنیته در ایران ،هنجارها و ارزشهای جامعه مرا دسرتخوش تنییراتری
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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شده و سب ،جدید به خود گرفتهاند .در این شیوۀ جدید ،کیفیت فرهن

پیشین ما از

بین رفته و خانوادهها متأثر از دیگرر فرهن هرا دچرار تحروالت گونراگونی شردهاند.
افزایش تعداد زنان مشنول در محی اجتماعی ،سبب بروز تنییراتی مهب در نقشهای
زناشویی شده است.
این تنییرات در صورت عدم انعطافپذیری افراد و تداوم برخی ویبگیهرای سرنتی،
مانند مردساالری که نقشهای متعدد زن را در نظر نمیگیرد ،میتواند فشار مضراعفی
بر زنان وارد کند .عدم همکراری برا زنران شراغل در امرور داخلری منرزل و افرزودن
فشارهای روحی و روانی بر او از جمله این موارد است .بیاحترامی و بیتروجهی بره
زن و تحقیر و تم خر او در جم از سروی شروهر و برالعکس نیرز فضرای عراطفی
خانواده را دچار تزلزل میکند.
امروزه اگر چه شبکههای اجتماعی گ ترش یافته و بر کردار و کنش دیگران در رفتار
فردی تأثیر فراوانی داشته است ،اما متأسفانه خانوادههرای امرروزی بریش از پریش از
اقناع و ارضای نیازهای عاطفی و روحی یکدیگر ناتوان میشروند .هرر چره در درون
فضای خاوصی خانوادهها ،یکی از زوجین پاداشهرای روحری و عراطفی کمترری
دریافت کند ،حالت زیاندیدگی و عدم ارضای نیازها در او بیشتر میشود .خانمی که
 .1طاهره سادات علوی و همکاران؛ «بازنمایی مؤلفرههای احتمرال آسریب طرالآ :مطالعرهای بره روش
پدیدارشناسی»؛ ص .7۵

به صورت توافقی از هم رش جردا شرده برود ،میگفرت« :بیتروجهی و بیمحبتری
هم رم تا بدان حد بود که وقتی مریض میشدم ،باید به مادرم زنر

مریزدم .حتری

ی،بار در بیمارستان ب تری شدم و هم رم حتی برای مالقات نیامد».

1

 .5پیمانشکنی همسر و روابط فرا زناشویی

پایبندی به تعهد در هر جامعهای ،امرری مرسروم و پ رندیده اسرت .ایرن م رأله در
ازدواج و زندگی زناشویی پرمعناتر میشرود و هم رران را ملرزم بره پایبنردی بره آن
میکند.
یکی از عوامل آسیبزا در ساختار و ثبات خانواده ،رواب فررا زناشرویی اسرت .برین
خیانت زناشویی و تعارضات زناشویی ،رابطه معناداری وجرود دارد؛ بره طروری کره
فرهن های مختل

مح وب میشود.

برخی پبوهشگران خیانت را فق به معنرای داشرتن ارتبراط جن ری برا غیرر هم رر
دان تهاند؛ اما امروزه با گ ترش فضای مجازی در زندگی حقیقی ،برخی پبوهشگران
دایره آن را گ تردهتر دان ته و آن را به معنای داشتن رابطه جن ی ،یا عاطفی ناشی از
2

ارتباطات فضای مجازی نیز میدانند.
خیانت به هم ر میتوانرد دالیرل متعرددی داشرته باشرد کره از جملره میتروان بره
تنوعطلبی ،داشرتن روابر قبرل از ازدواج ،عردم رضرایت جن ری ،م را ل عراطفی،
ازدواجهای نامناسب ،بیتوجهی هم ر ،عدم حضور هم ر بره سربب م رافرت ،یرا
قهرهای طوالنی مدت ،محی نامناسب و  ...اشاره کرد .برای مثرال خرانب  ۲4سرالهای
پس از طالآ میگفت:
هشت سال پیش به صورت سنتی با هم رم ازدواج کردم .زندگی خوبی داشرتیب ترا
اینکه وض مالیاش خیلی خوب شد .اوایل رابطهاش فق در حد بیرون رفتن برود،

 .1مهری سادات موسوی؛ «بازنمایی معنایی طالآ توافقی»؛ ص .۲93
 .2ر : .مجتبی حبیبی ع گرآباد و زهرا حاجی حیدری؛ «علرل خیانرت زناشرویی از دیردگاه زوجرین
مراجعه کننده به دادگاه خانواده :ی ،مطالعه کیفی»؛ ص .۱76
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یکی از مهبترین تهدیدها برای ثبات رواب زناشویی و از عمدهترین دالیل طرالآ در
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اما بعد از مدتی متوجه شدم که صرینه میکنرد .چرون دوسرتش داشرتب بره رویرش
نمیآوردم .کارخانهاش در شهرستان بود .درسب را رها کردم تا پیشش باشرب بره ایرن
امید که دیگر این کار را نکند ،اما بیفایده بود .سه سال پیش میخواسرتب جردا شروم
که متوجه شدم باردار ه تب .شوهرم قول داد دیگر این کار را نکند ،اما بیفایرده برود.
پیش روانپزش ،رفتیب .طبق نظر روانپزشر ،بایرد دارو ماررف میکررد .ترا مردتی
خوب بود ،اما داروهایش را خودسرانه قط کرد .دیگر نمیتوان تب چنین شررایطی را
تحمل کنب.

1
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اگر چه طالآ ،در روزگار گذشته و سنتی پدیدهای مذموم به شمار میرفرت و افرراد
در شرای ب یار سخت به آن فکر میکردند و یا به انردازهای در پریچ و خرب مراحرل
قانونی دادگاهها سر در گب میشدند که در نهایت از آن منارف میشدند ،اما امرروزه
افراد با توافق میان خود و گراه بخشریدن بخشری از حقروآ خرویش ،بره راحتری از
یکدیگر جدا میشوند .کمرن

شدن مبانی اعتقادی ،خیانت به هم ر ،نداشتن رواب

مناسب و صحیح زناشویی و عدم شناخت صحیح زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج،
از جمله دالیل و زمینههایی است که سبب توافق طرفین به طالآ میشود.
فهرست منابع
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کتب
 .۱شری

الرضی ،محمد برن ح رین؛ نهجالبالغره؛ تارحیح صربحی صرالح؛ چراپ اول ،قرب:

هجرت ۱4۱4 ،آ.
 .۲قا می ،علی؛ نظام حیات خانواده در اسالم؛ چراپ دهرب ،تهرران :انتشرارات انجمرن اولیرا و
مربیان ۱386 ،ش.
 .3یاسا ،میثب؛ پرسمان طالآ؛ چاپ اول ،اصفهان :انتشرارات دفترر تبلینرات اسرالمی اصرفهان،
 ۱398ش.

 .1ر : .همان.

مقاالت و پایاننامه
 .۱بلوردی ،طیبه و دیگران؛ «عوامل تعیین کننده گرایش به طالآ توافقی :یر ،مطالعره کیفری»؛
فالنامه علمی پبوهشی تحقیقات کیفی در علوم سالمت؛ سال چهارم ،شماره چهرارم ،زم رتان
 ،۱396ص .448-4۵۵
 .۲حبیبی ع گرآباد ،مجتبی و زهرا حاجی حیدری؛ «علل خیانت زناشویی از دیردگاه زوجرین
مراجعه کننده به دادگاه خانواده :ی ،مطالعه کیفی»؛ فالنامه علمری پبوهشری خرانوادهپبوهی؛
سال یازدهب ،شماره  ،4۲تاب تان  ،۱394ص.۱6۵-۱86
 .3حکیب ،سید منذر و بتول زاهدیفر؛ «علل طالآ و راهبردهای کراهش آن از دیردگاه قررآن»؛
فالنامه علمی پبوهشی مطالعات راهبردی زنان؛ دوره سریزدهب ،شرماره  ،49پراییز  ،۱389ص
.۲93 - 348
طالآ در دادگاههای خانواده تهران »۱38۵ - 86؛ فالنامه علمی دنا؛ سال چهارم ،شماره سروم،
پاییز و زم تان  ،۱388ص .۱ - ۱4
 .۵ساروخانی ،باقر و علیرضا قاسمی؛ «بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر طرالآ تروافقی در
شهرستان کرمانشاه»؛ فالنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ شرماره  ،۲۱زم رتان  ،۱39۱ص
.69 – 87
 .6علوی ،طاهره سادات و همکاران؛ «بازنمایی مؤلفههای احتمال آسیب طرالآ :مطالعرهای بره
روش پدیدارشناسی»؛ دو فالنامه علمی پبوهشی پبوهشهای روانشناسی برالینی و مشراوره؛
سال هشتب ،شماره دوم ،پاییز و زم تان  ،۱397ص .6۱ – 83
 .7مشهدیزاده ،علیرضا؛ «بررسی قابلیت اجرای مفراد گرواهی عردم امکران سرازش در طرالآ
توافقی»؛ دو فالنامه علمی پبوهشی پبوهشنامه حقوآ اسالمی؛ دوره دهب ،شماره  ،۲9بهار و
تاب تان  ،۱388ص .۱۲9 – ۱4۵
 .8مهرپور محمدآبادی ،ح ین؛ «طالآ با توافق زوجین در حقوآ ایران»؛ پایاننامره کارشناسری
ارشد حقوآ خاوصی ،تهران ۱3۵۲ ،ش.
 .9موسرروی ،مهررری سررادات؛ «بازنمررایی معنررایی طررالآ ترروافقی»؛ فاررلنامه علمرری پبوهشرری
خانوادهپبوهی؛ سال دوازدهب ،شماره  ،46تاب تان  ،۱39۵ص .۲87 – 3۰4

بررسی عوامل و زمینههای طالق توافقی

 .4رحمانی ،نرگس و همکاران؛ «علل روانی ،اجتماعی و اقتاادی طرالآ از دیردگاه متقاضریان
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سایتها
 .۱خبرگزاری تابنا ؛ «کاهش بیش از  ۱۱درصردی طرالآ تروافقی»؛  ،۱398/۰7/۲۰کرد خبرر:
.9۲9489
 .۲خبرگرزاری جمهرروری اسررالمی؛ «چشرربانداز ازدواج و طرالآ در کشررور از نگرراه آمرراری»؛
 ،۱398/۰8/۱6کد خبر.83۵43۱۰7 :
 .3خبرگرزاری جمهرروری اسرالمی؛ «طررالآ تروافقی از کجررا آمرد و چرررا زیراد شررده اسررت»؛
 ،۱396/۰9/۰۵کد خبر.8۲7434۱7 :
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری
با افزایش نرخ طالق در ایران
صالح قاسمی

*

مقدمه

با اجرای برنامه جام کنترل جمعیت و قانون تنظیب خانواده که از میانه دهره شارت
در کشور در دستور کار قرار گرفت ،نرخ رشد جمعیت کشور از  3/9درصد در سرال
 ۱36۵به  ۱/۲4درصد در سال  ۱39۵تنزل پیدا کرد و نرخ براروری از  6/۵فرزنرد بره
ازای هر زن در سال  ۱36۵به  ۱/8فرزند در سال  ۱39۵سقوط کرد .این کاهش سری
نرخ باروری در ایران اسالمی ،پیامدهای گ تردهای در پی داشته است که از مهبترین
آنها میتوان به پیامدهای پیچیده و شبکهای اجتماعی اشاره کرد .از جمله اصلیتررین
ماادیق پیامدها و آسیبهای اجتماعی برآمده از کاهش نرخ رشد جمعیرت (،1 YGR
سقوط نرخ فرزندآوری ( 2 TFRو رواج الگوی بیفرزندی و ت ،فرزنردی در جامعره
ایران است .افزایش مح وس نرخ طالآ 3در سالهای آغازین زندگی که معمروال بره
* کارشناس تحوالت جمعیت و نوی نده مجموعه «جن

جهانی جمعیت».

 .1رشد جمعیت تنییر در جمعیت گونهای از موجودات در بازهای از زمران اسرت .نررخ سراالنه رشرد
جمعیت بشر در جمعیتشناسی به میزان تنییرات جمعیت در ی ،سال گفته میشود.
 .2نرخ باروری کل یا  TFRمیانگین تعداد فرزندانی است که هر زن در طول دوره فرزندآوری خود به
دنیا میآورد.
 .3ن بت طالآهای ی ،جامعه در دوره زمانی خاص که معموالً ی ،سال تمام شم ی است بر مبنرای
معینی را نرخ طالآ میگویند.

صورت توافقی انجام میشود و فراتر از آن تشردید گ رترده پدیرده طرالآ عراطفی،
متنیری است که به شدت از دگرگونی الگوی فرزندآوری ،کاهش نرخ رشد جمعیت
( YGRو نرخ باروری ( TFRمتاثر شدهاند.
کاهش میانگین تعداد اعضای خانواده ایرانی
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خانواده مهبترین و مقدسترین کانون اجتماع بشری است که به عنروان سرن بنرا و
پایه اصلی جوام از ارزش و اعتبار باالیی برخروردار اسرت .ایرن نهراد ارزشرمند برا
گذشت زمان و در دورههای گوناگون زندگی ان ان ،دستخوش دگرگونی و تنییررات
زیادی شده است و از اینرو هنجارها ،ارزشها و قوانین حاکب بر آن ب ته به شررای
و دورههای زمانی نیز دگرگون شده است؛ اما همرواره همب رتگی و ان رجام ،ارزش
اساسی و کانونی در این نهاد به شمار میرفته است.
گذر جوام از سنتی به نوین دگرگونیهرای زیرادی ،همچرون دگرگرونی در الگروی
فرزندآوری به همراه داشته است .این تحروالت تراثیرات ب ریاری را در بخرشهرای
گوناگون جامعه بر جای گذاشته است که خانواده نیز از این دگرگونیهرا دور نمانرده
است.
کاهش سقوط گونه نرخ باروری در ایران اسالمی پیامدهای گ تردهای داشرته اسرت
که مح وسترین این پیامدها ،کوچ،تر شدن خانوادههای ایرانی است .این متنیرر از
مهبترین علل بروز آسیبهای اجتماعی برآمده از نهاد خرانواده اسرت .در یر ،نگراه
بخشی و گذرا ،این تنییرات محدود به رفتارهای شخای خانوادههاست ،اما در یر،
نگاه راهبردی و شبکهای هر تحولی در مولفههای آمراری جمعیرت ،در تراثیر و تراث ّر
کامال مشهود و معناداری با سایر ساختارها و متنیرهای اجتماعی است که میبای رت
از منظر کارشناسی و تحلیلی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.
خانواده و رواب مشتمل بر آن و پدیدههای اجتماعی از نخ رتین نهادهرای متراثر در
تحوالت جمعیت شناختی است که در این رابطه متقابل میتوان بره تحروالتی ،ماننرد
رواج پدیده چند وجهی فرزند ساالری ،شیوع گ ت عاطفی و زناشرویی ،افرزایش
نرخ طالآ های توافقی ،طالآهایعاطفی و تضعی گ ترده شبکه خویشراوندی در
خانواده ها اشاره کرد.
بُعد خانوار به معنای میانگین تعداد اعضرای یر ،خرانوار در سرال  ۱36۵در کشرور،

حدود  ۵/۱نفر بوده است که این عدد در سرشماری سال  ۱39۵بره حردود  3/3نفرر
کاهش یافته است .به عبارت دیگر در حال حاضر هر خانواده ایرانی به طور میرانگین
کمتر از چهار نفر عضو دارد.

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طالق در ایران

همچنین برر اسراس آمارهرای رسرمی منتشرر شرده ،فقر در دهره گذشرته ن ربت
خانوارهای ت ،نفره و دو نفره در رشدی مح وس رو به افزایش است و بره ترتیرب
 3/۲درصد و  ۵/4درصد افزایش یافته است .در مقابل خانواده های پنج نفره و بیشرتر
دچار سقوط آماری گشته و به شدت تنزل پیرداکرده اسرت ،بره طروری کره برا ۱7/۵
درصد کاهش ،رکورد سقوط بیسابقهای بر جای گذاشته است.
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افزایش مح وس میانگین سن ازدواج و کراهش آمراری نررخ ازدواج افرراد در سرن

تجرد قطعی 1و کاهش نرخ رشد تعداد خانواده ها ب ریار
ازدواج نیز در تشدید پدیده ّ
موثر بوده است.

رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
82

 .1تجرد قطعی یعنی ک انی که امید به ازدواج ندارند و احتمال ازدواج در بین آنان ب یار کب است.

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طالق در ایران
83

تضعیف ساختار و روابط خانوادگی

کمیت و کیفیت روابر عراطفی اعضرای خرانواده ،بره ویربه زوجرین از مهربتررین
مولفههای موفقیت نهاد خانواده و یا ناکارآمدی آن است .لذا بررسی عوامل ضرع
گ

و

ت عاطفی رواب خانواده ،ب یار ضروری می نماید .به طور کلی ،هر عاملی کره

باعث تضرعی

روابر خرانواده و تفراهب و توافرق فیمرابین زوجرین و ناسرازگاری

زناشویی شود ،باعث افزایش نرخ طالآ خواهد گشت.
از آنجا که وجود فرزندان و تعدد آنها و تقویت جایگاه والدینی برای زوجین ،عالوه
بر تکامل بیشتر شخایت ان انی آنها ،منجر به تحکیب روابر عراطفی برین هم رران
میشود ،لذا با کاهش بُعد خرانوار و کروچکتر شردن خرانوادههرا و کراهش عراطفی
زوجین ،مولفههای عاطفی استحکام بخش ،برای استمرار زندگی مشرتر و گرذر از

بحرانهای اجتناب ناپذیر زندگی مشتر  ،کاهش خواهرد یافرت .در نتیجره کراهش
تعداد فرزندان در خانوادهها در حقیقت مولفههای عراطفی اسرتحکام بخرش زنردگی
مشتر زوجین را به شدت تنزل خواهد داد.
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

نداشتن فرزند ،افزایش فردگرایی را در پی خواهد داشت و هر ی ،از زوجرین بررای
جبران این تنهرایی و برا هردف پرکرردن خالءهرای خرویش تمهیرداتی را همچرون؛
تحایالت دانشگاهی غیرهدفمند برانوان ،اشرتنال بریرویره برانوان ،ایجراد روابر و
مراودات گ ترده و عمیق برا دوسرتان و همکراران ،گریرز از محری خانره ،خواهنرد
اندیشید.
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باید توجه داشت که این در فر

م ئله خانوادههای ه تهای و بدون فرزند ،اغلرب

با هدف فرار از خانه و تنهایی ناشی از آن و همچنین نبود نشاط و عواطر

سرشرار

والدینی مورد نیاز ان ان در دستور کار زوجرین قررار مریگیررد ،در حرالی کره ایرن
تامیمات خود منجر به تضعی

بیشتر رواب عاطفی خانواده شرده ،زوجرین را روز

به روز از همدیگر دورتر نموده و در معر

گ

ت رواب عاطفی و زناشویی قررار

خواهد داد.
شیوع طالق عاطفی و گسست روابط عاطفی و زناشویی

روابر عراطفی خرانوادگی ،بره

تفرد گ ترده و م تمر زوجین و به دنبال آن تضعی
ّ
مرور موجب بروز گ ت رواب زوجینی و زناشویی و وقوع پدیدهای تحت عنروان
طالآ عاطفی و غیر رسمی شده است.
خانوادهها ،بخشی از ازدواجها در سالهای آغازین زندگی ،به طرالآ عراطفی منتهری
میشوند.
طالآ عاطفی به معنای گشوده شدن گره عاطفی و مهربانی میان زن و شروهر اسرت.
در طالآ عاطفی ،هم ران از یکدیگر جدا نمیشوند و در حقیقت زیرر یر ،سرق
زندگی میکننرد؛ امرا دیگرر از رابطره عراطفی و صرفا خبرری نی رت .آنهرا زنردگی
روزمرهشان را میگذرانند؛ ولی دیگر نشاط و اح اسات خانوادگی را در نمییابنرد و
کب کب از نقش حقیقی هم ری خارج شده ،به هب خانه بودن ب نده میکننرد .شراید
بتوان گفت زندگی زناشویی خاموش ،جدایی روحی ر روانی و به عبارت بهتر طالآ
خاموش ،مترادفهایی برای واژه طالآ عاطفی ه تند .پرس آنگراه کره وجرود زن و
شوهر از اح اساتی دلنشین ،با نشاط و آرامش بخش خالی میشود و میتوان گفرت
طالآ عاطفی اتفاآ افتاده است.
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زمانی که فرزندان به عنوان پایههای نشاط و چرراغ مهرر و عاطفره در یر ،خرانواده
حضور نداشته باشند ،به تدریج گفتوگوی زوجین رو به کاهش میگذارد و ناامیدی
و بیثمری حاکب میگردد .زوجین از همنشینی برا هرب لرذت نمریبرنرد و دیگرر نره
میتوانند و نه میخواهند که رشته سخن را به دست گرفته و ادامه دهند .اصال حرفی
برای گفتن به هب ندارند .این وضعیت ناخوشایند ،توصی
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تفرد و تضعی
متاسفانه در سال های اخیر همزمان با باال رفتن میزان ّ

روابر عراطفی

دقیق یکی از نشرانههرای

طالآ عاطفی است.
از دیگر نشانههای طالآ عاطفی این است که قلب هم ران ،یا یکی از آنها ،آکنده از
اح اس ناامیدی و شک ت میشود؛ این مهمترین عامل حرکت و نشاط در زنردگی،

جای خود را به ناامیدی و اح اس ناتوانی میدهد .در نتیجه هر کدام از زن و شوهر،
اح اس مریکننرد کره در زنردگی مشرتر موفرق نبرودهانرد و از دسرت یرافتن بره
آرزوهایشان دور شدهاند .البته این قطعری اسرت کره اح راس شک رت لحظرهای و
برههای ،ممکن است در زندگی هر زوجی پیش بیاید ،اما اسرتمرار و مانردگاری ایرن
حس و تبدیل شدن آن به نوعی یاس فل فی در زندگی ،از نشانههای طرالآ عراطفی
است.
هر گاه زن و شوهر از جهت روحی و عاطفی از یکدیگر فاصرله مریگیرنرد ،گرفترار
آشفتگیها و ناراحتیهای روحی ر روانی میشوند و برای سب ،شردن از برار غرب و
رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)
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اندوه درونی خود ،در پی جایگزین مناسبی برای تنهایی در خانواده میباشند .ممکرن
تفرد ،برخی از مردان به همرازی با جنس مخرال
است در این فرار از ّ

گررایش پیردا

کنند و به رواب غیر اخالقی روی بیاورند .این نوع رواب ممکن است بره مررور بره

عادت تبدیل شود .در این صورت ترمیب رابطه زناشویی هم ران مشکل خواهد شد.
تحایالت دانشگاهی غیرهدفمند بانوان ،اشتنال بیرویه و غیرضروری بانوان ،ایجراد
رواب و مراودات گ ترده و عمیق با دوستان و همکاران همجرنس و غیررهمجنس و
تفرد و طالآ عاطفی برای برانوان
گریز از محی خانه تحت هر بهانه نیز از پیامدهای ّ
است که آنها را در م یر نیل به طالآ رسمی بیش از پیش سوآ میدهد.

افزایش آماری و فراوانی واقعه طالق

کلمه طالآ در لنت به معنای رها شدن و جدا شدن است و در اصرطالح بره معنرای
پایان دادن به رابطه زناشویی است .حال این پایان دادن ممکن است با توافرق طررفین
باشد که به آن طالآ توافقی میگویند و یا این که ممکن است به درخواست یکری از
زوجین ،یعنی به درخواست زن یا مرد باشد که به آن طرالآ یر ،طرفره مریگوینرد.
طالآ و از هب پاشیدگی کانون خانواده یر ،آسریب و معضرل اجتمراعی اسرت کره
پیامدهای آن از جمله مشکالت بزرگ جامعه کنونی مرا بره شرمار مریرود ،ولری در
شرای حاضر به صورت متداولترین راه حل ی ،ازدواج ناموفق درآمده است.
به دنبال سقوط نرخ باروری به عنوان یکی از علل تضعی

ساختار رواب عراطفی در

نهاد خانواده و بروز پدیدههایی ،مانند گ

ت رواب زوجینی و طالآ عاطفی کره در

سالیان اخیر در کشور شاهد شیوع بیشتر آن ه تیب ،فراوانی آماری طالآهای قرانونی
و رسمی نیز افزایش مح وسی پیدا کرده است .طالآ عاطفی به مررور زمران ،تنشری
فزاینده میان زن و شوهر ایجاد میکند که در موارد زیادی به جدایی آنها از یکردیگر
و طالآ رسمی منجر میشود.

با توجه در تحلیل دادههای آماری باال روشن میشرود کره در دو دهره گذشرته و بره

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طالق در ایران

دنبال تنییر در سب ،زندگی که یکی از مارادیق آن ،تحرول در الگروی فرزنردآوری
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خانوادههاست ،نرخ طالآ نیز دچار ی ،جهرش مح روس آمراری شرده اسرت کره
دگرگونی الگوی ِسن ّی طالآ و شیوع طالآ تروافقی در سرالهرای نخ رتین زنردگی
مشتر  ،یکی از نتایج معنادار آن است.
دگرگونی الگوی سنی طالق و شیوع طالق توافقی

طی سالیان متمادی پدیده طالآ از یر ،الگروی رایرج پیرروی کررده و در برخری از
سالهای زندگی زوجین ،فروانی بیشتری داشته است ،اما در سالهای اخیرر برا تنییرر
الگوی فرزندآوری و سایر متنیرهای مرؤثر در پدیرده طرالآ ،شراهد آن ه رتیب کره
الگوی ِسنّی پدیده طالآ دچار دگرگونی و تحولی مح وس شده است.

بر اساس دادههای آماری موجود ،فراوانی طالآهای رسمی ثبت شرده در سرالهرای
نخ تین زندگی مشتر به طور مشهودی بیشتر است که یکری از علرل اصرلی ایرن
پدیده نوظهور ،توصیه همگانی و غیرکارشناسانه ممانعت از فرزندآوری در پرنج سرال
نخ تین زندگی مشتر است .از همین روست که زوجهای جوان با ابتداییتررین و
بدیهیترین تنشها و مناقشات خانوادگی بدون هیچ تعل ّق خراطری اقردام بره طرالآ
مینمایند که در اغلب موارد این طالآها به صورت توافقی محقق میشود.
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طالآ که همواره بهعنوان آخرین راهکار ،مطرح مریشرد ،امرروزه در بعضری مروارد

اولین راهی است که پریشروی زوجهرا گذاشرته میشرود ،بریآنکره بره عواقرب و
پیامدهای ب یار عمیق و گ ترده فردی و اجتماعی آن کمتررین توجره و دقتری شرده
باشد .به این ترتیب دور باطل و آسیبزای دوسویه و تشردید هرر دو طرفره معضرل
کاهش بُعد خانوار و افزایش نرخ طالآ همچنان ادامه خواهد داشت.
رابطه دوسویه و معکوس نرخ باروری و نرخ طالق

تنییرات نرخ واقعه طالآ در هر دو صورت عاطفی و رسمی در تاثیر و تراث ّر متقرابلی
ه تند و رابطه دو سویه و مح وسی را با یکدیگر دارنرد .بردیهی اسرت ایرن رابطره
متقابل و دوسویه ،به صورت معکوس بوده است و افزایش هر ی ،،کراهش دیگرری
را در پی خواهد داشت .ماداآ آشکار این فرآیند رخدادی اسرت کره در سره دهره
گذشته در ایران به وقوع پیوسته است.
برای فهب دقیقتر این گزاره بهتر است نتایج ی ،پبوهش تحلیل آماری را در نمرودار
زیر مرور کنیب.

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طالق در ایران

با توجه به اطالعات آماری باال میفهمیب که تنییررات میرزان نررخ براروری (TFR
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در این نمودار به وضوح پیداست که تعداد فرزندان در واقعره طرالآ ب ریار مروثر و
معنادار است ،به این معنا که اکثریت قاط طالآها در خرانوادههرای بردون فرزنرد و

پس از آن در خانوارهای ت ،فرزند واق شده اسرت .ایرن دادههرای آمراری گویرای
واقعیت مهب و تعیین کنندهای است که میبای ت توس اندیشرمندان و پبوهشرگران
تحوالت جمعیتی و م ا ل اجتماعی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.
راهکار جمعیتی برون رفت از بحران طالق
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برون رفت از بحران پیچیده و چند بعدی پدیده طالآ در ایران ،راهکارهرای متعردد،
جام و شبکهای را میطلبد که بای ته است به صورت م رتقل مرورد بررسری قررار
گیرد ،اما آنچه در ارتباط با موضوع این مقالره اسرت ایرن کره یکری از بنیرادیتررین
راهکارهای اصالح شرای کنونی پدیده طالآ و پیشگیری از روند رو بره تزایرد ایرن
آسیب اجتماعی ،حمایت از تحکیب نهراد خرانواده و بره طرور مشرخص حمایرت از
فرزندآوری خانوادههاست.
مشوآهای فرهنگی مروثر بررای افرزایش نررخ
مشوآهای قانونی مح وس و ّ
اعمال ّ
باروری و اصالح الگوی فرزندآوری کامال ضروری است که از آن جمله میتوان بره
این موارد اشاره کرد؛ تدوین سیاست جام جمعیتی برای کلیه نهادهرای حراکمیتی و
مردمی ،اصالح فرهن عمومیونگرش خانوادهها بره فرزنردآوری ،متناسربسرازی
جن یتی رشتههای تحایلی ،متناسبسازی جن یتی مشاغل ،رف پنردارهای غلر از
ِ
مرادری
نقش مادری و هم ری ،الگوسازی از بانوان موفق فرزنردآور ،تبیرین منزلرت
زنان  ،اقدامات ویبه رسانه ملی در سیاست افزایش موالیرد ،ایجراد گفتمران عمرومی
ضرورت افزایش زاد و ولد ،تولید فیلب و سریال برای تبیرین شررای کنرونی و آینرده
پریششررط،

تاری ،جمعیتی کشور ،اعطرای امتیرازات اقتارادی ملمروس و بردون
جرمانگرراری برررای تبلینررات ضررد جمعیترری ،وضر قرروانین و اعمررال معافیررتهررا و
هاوتخفیفهایحقبیمه ،رایگان سازی برخی خدمات

تخفی های مالیاتی ،معافیت
عمومی ،تبیین فواید بارداری و زایمان طبیعی ،حمایت بیمهایبرایدرماا زو هاای
آمروزشهرای پریش از ازدواج ،تررویج ح رن اعتمراد بره رزاقیرت
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